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حل بحران های واقعی
بدون اصالحات ساختاری اقتصادی نمی توان به آینده امیدوار بود

 با اطمینان می توان بیان داشت که 
هیچ اقتصاددان یا کنشگر اقتصادی 
وضعیت عمومی کشور را مطلوب یا 
حتی عادی ارزیابی نمی کند . شــاهد 
تحریم ها ســر جایشان  اینکه  مثال 
باقی مانده اند، روند رشد تورم فزاینده 
شــده، رشــد نقدینگی تداوم دارد، 
رکود پابرجاست و . . . همه این ها یعنی 
دولت با کوهی از مشــکالت اساسی 
و زیرســاختی مواجه است که باید 
برای حل هرکدام تدبیری منطقی و 

عملکردی شجاعانه داشته باشد . 
طی این دوره بخشــی از زمان کابینه صرف سفرهای استانی شده 
که وجود آن مطلوب اســت ولی برای درمان زخم های اقتصاد کشور 
کافی نیست . بخش دیگری از زمان هم به انتصابات جدید گذشته که 

در مورد کیفیت آن ها باید مدتی بعد اظهارنظر کرد . 
گفته های رئیس جمهور و برخی اعضای کابینه نشــان می دهد که 
دو موضوع درک شده است : اول آنکه تورم مسئله جدی کشور و مردم 
اســت؛ و دوم اینکــه با وجود تحریم ها و بدون اصالحات ســاختاری 
نمی توان به آینده خوشــبین بود . در مورد موضوع تورم باید به شدت 
نگران بود چراکه تورم، ثبات اقتصاد ایران را نشانه رفته است . متاسفانه 
کســری بودجه و دست درازی به منابع بانک مرکزی )که به رشد پایه 
پولی منجر شده( هردو اقداماتی تورم زا به حساب می آیند که همچنان 

ادامه دارند . 
مســئله دیگر در بروز تورم، مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از 
فروش نفت است . این منابع در خارج از کشور به دارایی های خارجی 
بانک مرکزی افزوده و ریال آن در داخل هزینه شــده است . این رفتار 
مالی دولت ناگزیر تورم را افزایش داده و نگرانی  جدی در جامعه به ویژه 
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است . بنابراین اقداماتی که طی این مدت 

صورت گرفته، با منطق علم اقتصاد در تضاد است . 
البته اقدامات مثبتی هم صورت گرفته است . در همین رابطه دقت 
به دو فراز از بخشنامه رئیس جمهور در زمینه بودجه 1401 قابل توجه 
است . بر این اساس سازمان برنامه و بودجه موظف شده الیحه بودجه 
را به گونه ای تنظیم کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد 

و از ایــن طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشــود . برای تحقق 
این هدف نیز، به دو ابزار مهم و کلیدی در این بخشــنامه اشاره شده: 
به کارگیری عملیات بازار باز برای انجام اصالحات در نظام بانکی کشور 
و دیگــری کاهش جدی مداخالت دولت در اقتصاد و قیمت گذاری ها 
با هدف ایجاد ثبات در بازارها و در ســطح خرد . به هر حال تردیدی 
نیست که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه و تولید، و در یک لوپ 

نهایتاً منجر به افزایش قیمت هم می شود .
هردو نکته بســیار کلیدی و حایز اهمیت است . اصالح نظام بانکی 
موضوعی به شــمار می آید که دولت گذشته در انجام آن ناموفق بود . 
ضمــن اینکه در روزهای واپســین دولت قبل و تحت تاثیر شــرایط 
تحریمی، بیشــترین مداخالت در بازار و سرکوب قیمت ها نیز صورت 
گرفت . اکنون به نظر می رســد که سیاست دولت سیزدهم، تغییر این 
مســیر و عمل به هردو تکلیف یعنی اصالح نظام بانکی و عدم دخالت 
در بازار باشــد . در صورتی که ایــن دو اصالح بدون توجه به رفتارهای 
سیاســی و گاهی پوپولیستی به سرانجام برسد، قطعا شرایط عمومی 

اقتصاد ایران وضعیت مطلوب تری پیدا می کند . 
در فراز دوم بخشــنامه بودجه ســال 1401 به نرخ رشد اقتصادی 
پایین همراه با روند کاهنده و عدم زمینه ســازی برای مشارکت جدی 
بخش خصوصی در سال های گذشته، اشــاره شده است . در این فراز 
تاکید شده که رفع مشــکالت اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی 
و برگردانــدن آن به ریل رشــد متوازن باال و مســتمر نیازمند تغییر 

رویکردها و تحوالت ساختاری است .
اشــاره به این موضوعات نشان می دهد که دولت درد را تشخیص 
داده است و به نکات کلیدی اشاره می کند؛ ولی آیا همین اندازه کافی 
اســت؟  تشخیص به معنای درمان نیســت . دولت گذشته هم آگاهی 
کافی در مورد مسائل اقتصاد کشور داشت ولی مسیر خودش را پیش 

می رفت . 
برای حل بحران های اقتصاد ایران برنامه ریزی، شــجاعت در عمل 
و دوری از رفتارهای سیاســی الزم اســت . امروز واقعا پایگاه فکری و 
سیاسی دولت برای مردم اهمیت چندانی ندارد و عملکرد است که به 

دولت نمره قبولی یا ردی می دهد . 
بنابراین به طور مدام باید به دولت این تذکر را ارائه کرد که درگیر 
موضوعات سیاسی نشود، اجازه درگیری با حاشیه ها را ندهد و حداقل 

در حوزه اقتصاد قاطع و عمل گرایانه برخورد کند . 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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شاخص های کلیدی و بازارهای رایج در دولت جدید چه سرنوشتی خواهند داشت
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گزارش آینده نگر از هجوم ایرانی ها برای خرید ملک در ترکیه

بهای سنگین ناامنی
ایرانی ها ماهانه 900 ملک در ترکیه خریداری می کنند و میلیون ها دالر ارز را از کشــور برای 

خرید آپارتمان در کشوری هزینه می کنند که خود تا همین چند سال پیش، با بحران های عمیق 

اقتصادی مواجه بود؛ اما اکنون عنوان »بهشت سرمایه گذاران« را از ایران ربوده و به رقیبی برای 

جذب سرمایه ایرانی ها تبدیل شده است.

فریده عنایتی  
معاون سردبیر 

تصــور کنید می خواهیــد به پزشــک مراجعه کنید، 
اما هیچ کس نیست. بیمارســتان های متروکه بدون 
پزشــک و پرســتار، احتماال تصویری مانند فیلم های 
آخرالزمانی داشته باشــد. یا شاید حتی برای دنیای 
واقعی، خیلی اگزجره به نظر برسد. اما بعید نیست تا 
چند وقت دیگر، با مشکالتی در همین زمینه مواجه 
شــویم. کبمود نیــروی ماهر و متخصــص، معضلی 
اســت که به زودی ایــران در کنار دیگر مشــکالتش 
بــا آن مواجــه خواهد شــد. نیروی ماهری کــه از هر 
رشــته و تخصصی از حوزه بهداشت و درمان گرفته تا 
صنعت و خدمات، ترجیــح می دهد برای پیدا کردن 
فرصت های مناســب تر کشــور را ترک کند. دردوره 
کرونا هم این ماجرا تشدید شد. پزشکان و پرستاران 
زیادی از کشــور رفتند و حاال مشخص نیست، جای 
خالی این گروه چطور قرار اســت پر شود؟ در پرونده 
راهبرد این شــماره مجله ســعی  شده اســت تا این 
پدیده مورد تحلیل و بررســی قــرار بگیرد. البته تنها 
این نیست که مهاجران دانش و توانایی خود را داخل 
چمدان هایشان بگذارند و بروند، آنها سرمایه و ارز هم 
از کشور خارج خواهند کرد. رکوردزدنی ایرانی ها در 
خرید خانه در ترکیه، خود گویای این ماجراســت که 
در پرونده روایت موشــکافی شده است. اما هنوز هم 
به نظر نمی رسد آژیر هشــدار برای مسئوالن به صدا 
درآمده باشــد. این در حالی است که حتی امروز هم 
دیر است و شاید ما از نقطه بی بازگشت هم عبور کرده  

باشیم. 

ولی اهلل خلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

کرونــا جهان را در همــه الیه ها ی مختلــف زندگی با 
تغییــرات اساســی روبه رو کرد و بخــش مهمی از این 
تحوالت در حوزه اقتصاد و کســب و کارهــا رخ داد و 
به دنبال آن کارآفرینی هم شــکل و شــمایل جدیدی 
بــه خود گرفــت. در حــوزه کســب و کارهــا در واقع 
کرونــا همچون عصــر یخ بندان عمل کرد و بســیاری 
که نتوانســتند خود را با شــرایط جدیــد وفق بدهند 
منقرض شــدند. در روزگار کرونا در جهان کارآفرینی 
کســب و کارهایی که خود را با شرایط جدید و آنالین 
شــدن به روز کردند یا پیــش از این فضــا را برای ارائه 

خدمــات آنالین فراهم کــرده بودند توانســتند جان 
سالم به در ببرند. در این شماره کارآفرین با تعدادی از 
استارت آپ ها ی حوزه آنالین که در روزگار کرونا رونق 

گرفتند، همچون اسکای روم، آشنا می شوید.

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

جنگ های بی پایــان آمریکا در سراســر دنیا موضوع 
بخش کتاب ضمیمه مجله اســت. اصــل قضیه این 
اســت که جنگ طلبی آمریکا در دوران بــاراک اوباما 
شکل عوض کرد و تبدیل شد به جنگ هایی که پایانش 
معلوم نیســت و اصــاًل زمین نبرد هم معلوم نیســت. 
کتاب کوشیده اســت که وضعیت جنگ کردن و نبرد 
نظامی را در دوران اوباما بررســی کند و به این نتیجه 
رســیده اســت که در دولت اول اوباما در همان اوایل 
ســال ۲۰۰۹ حمله های هواپیماهای بی سرنشــین و 
پهپادها به تروریســت ها در افغانستان شروع شد. در 
واقع، پوشش این کار رفتن آمریکا به سمت یک جنگ 
»انسان دوســتانه تر« بود اما عاقبــت کار را وقتی نگاه 
می کنیــم و حاال که برمي گردیم و به پشــت ســرمان 
می نگریم، می بینیم که تلفات غیرنظامی با حمله های 
پهپادی چندان هم از حمله های هواپیماهای عظیم 
نظامــی آمریــکا و بمباران هــای بمب افکن هــا کمتر 
نبوده که بیشــتر هم بوده است. در واقع، جنگ های 
انسانی تر لفافی شده بود برای اینکه جنگ را به همه 
مکان ها بکشانند و به هر کنج و سوراخی هم به هوای 

نابود کردن تروریست ها، شلیک کنند.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

گــزارش ویژه بخــش آینده پژوهی به زمســتان پیش 
 رو اختصاص دارد: زمســتانی که قرار است به خاطر 
بحران انرژی ســرمایش را بیشــتر حــس کنیم )مگر 
اینکه شــانس بیاوریم و کال زمســتان گرمی داشــته 
باشــیم(. ماجرا از چه قرار اســت؟ در این موقع سال 
عمومــا کشــورهای سردســیر ذخایر گاز خــود را پر 
کرده اند و آماده زمســتان شــده اند. امــا آب و هوای 
غیرقابل پیش بینی ماه های گذشته و همچنین روند 
احیای پساکرونا باعث باالرفتن قیمت و کمیاب شدن 
گاز طبیعی شــده و بهای الکتریســیته هم در بعضی 
کشــورها به شــدت باال رفته اســت. جهان هر سال 
زمســتان با بحران انرژی روبه روســت اما امسال این 

بحران متفاوت اســت و ممکن اســت از اروپا به باقی 
نقاط دنیا سرایت کند.

این شماره گزارشی داریم از راه هایی که برای رهایی 
از ازدحام شــهرها در آینده می تواننــد به کار بیایند. 
درواقع بعضی از تصورهای مرسوم درباره شهر مدرن 
آینده را با این گزارش بــه هم می ریزیم. مجموعه ای 
از پیش بینی هــا را هم درباره وضعیت شــش اقتصاد 
بزرگ جهان تا پایان سال میالدی، آماده کرده ایم که 
البته همان طور که حدس می زنید خیلی هم مســیر 

همواری برای این کشورها ترسیم نمی کند.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

حدود ســه ماه از آغاز فعالیت دولت ســیزدهم ســپری 
شــده اســت.    وعده ها، موضع گیری هــا و انتخاب های 
دولت جدید نشــان می دهد که مســیر متفاوتی نسبت 
بــه دولــت گذشــته در اقتصاد انتخاب شــده اســت.    
سیاست گذاران اقتصادی در اظهارات خود از روش های 
جدید برای جبران کســری بودجه ســخن می گویند و 
قصد دارند اقتصاد را بدون توجه به تحریم ها    اداره کنند.    
تغییر سیاســت ها و جابه جایی ریل ها باید در نهایت به 
تغییر جهت شــاخص های کلیدی اقتصاد منجر شود.    
همچنین ایجاد جو روانی ناشی از این تغییرات می تواند 
پیش از تاثیر سیاســت های عملی، مسیر بازارهای رایج 
را تغییــر دهــد.       در ماه هــای گذشــته از فعالیت دولت 
سیزدهم، تغییر مهمی در روند حرکت بازار ایجاد نشده 
است.    البته افزایش قیمت دالر به باالی ۲8 هزار تومان 
در مــاه مهر، اتفاق مهمــی برای بازار ارز بــود.    در مورد 
شاخص های کلیدی هنوز نمی توان برآورد دقیقی ارائه 
داد چراکه زمان بیشــتری برای تغییــر در این بخش ها 
نیاز اســت.    در فصل »آینده  ما«، وضعیت شاخص های 
کلیدی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد بررسی قرار 
گرفته است همچنین سیاست های دولت جدید در این 
بخش ها واکاوی شده است.    تغییر قیمت ها و شاخص ها 
در بازارهــای رایــج شــامل ارز، طال، مســکن، خودرو و 
بورس طی سه ماه گذشته زیر ذره بین قرار گرفته و روند 

حرکت آن ها تحلیل شده است.   

لیال ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه، آکادمی و راهبرد

 

مدت هاســت که تابســتان مهاجران به پایان رسیده 
است؛ هر روز به تعداد آن ها افزوده می شود و قوانین 
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..........................
................. راهربد ......

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

تمنایترکوطنتمنایترکوطن

چرا جوانان می خواهند مهاجرت کنند؟
چرا جوانان می خواهند مهاجرت کنند؟

وقتی هورالعظیم، گور عظیم گاوها 

و گاومیش ها باشد، وقتی مرزها 

گرسنه باشند و رودها تشنه، 

جوان ها بیکار باشند و شاید اولین 

راهی که به فکر جوان می رسد، 

ساختن زندگی در جای دیگر 

باشد. برای همین سونامی ای 

رخ می دهد بدتر از مهاجرت به 

واسطه جنگ و خیلی ها تمنای 

ترک دیار می کنند و یار.

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

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

آب در خانه خواب زدگان
سیاست گذاری از انجام تا فرجام؛ خطای تکراری

مدت هاست که از درهم تنیدگی مشکالت می گویند و هر بار راه حل ها به اصالح ساختاری می رسد؛ مشکالت ارزی و ارضی، 

قیمت گذاری دستوری یا بازار آزاد، مسکن ملی یا اجتماعی، سیاست گذاری علم و فناوری، مدرسه و مکتب تا راه و چاه؛ 

آب نایاب تا خاکی که گوهربار است و خود زیر بار. پنج دهه است که برای این مشکالت سیاست گذاری می شود و هر بار 

بیشتر راه ها از انجام تا فرجامش بن بست است و اما خطای سیاست گذار تکرار می شود: آب به خانه خواب زدگان زده است.

..........................
................... نگاه .........

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

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

آینده نگر بررسی می کند: 

چرا اینترنت فرصتی طالیی برای اقتصادها و کسب وکارها فراهم کرده است؟                                   

                           اینترنت تا کجا با ما دویده است؟
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..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

برنامه ریزی اقتصادی برای فرصت پساکرونا

پیش بینی ها ی اقتصادی موسسه ها ی جهانی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان می دهد که بعد از یک دوره حدودا دوساله رکود به دلیل شیوع 

کرونا بسیاری از کشورها به خصوص آن ها  که توانسته اند بخش مهمی از جمعیت خود را واکسینه کنند، در حال بازگشت به شرایط عادی و حتی رونق اقتصادی 

هستند. در ایران هم با توجه به روند کنونی واکسیناسیون )اگر شرایط واکسیناسیون به شکل کنونی ادامه پیدا کند و جریمه برای افرادی که واکسن نمی زنند 

در نظر گرفته شود( پیش بینی می شود در ماه ها ی پایانی سال و از سال آینده فضا برای بهبود کسب و کارها فراهم باشد و محدودیت ها  کاهش پیدا کند. اما نکته 

مهم این است که برای پساکرونا برنامه ریزی صورت گیرد. دولت مردان به خصوص مسئوالن اقتصادی باید پیش زمینه ها ی الزم برای رونق کسب و کارها را آماده 

کنند. در بسیاری از کشورهای جهان به پساکرونا به عنوان فرصتی جدید همچون دوران بعد از جنگ جهانی و... نگاه می شود و همین موضوع می تواند تحوالت 

مهمی در اقتصاد کشورها رقم بزند. اما در کشور ما وضعیت یک گام عقب تر از شرایط بسیاری از کشورهاست زیرا ما عالوه بر محدودیت ها ی کرونایی با انواع 

بحران ها  و چالش ها ی دیگر هم همزمان درگیر هستیم که اگر حل نشوند عمال پساکرونا برای اقتصادمان به فرصت سوزی بدل می شود. تحریم ها ، تورم، نوسانات 

ارزی و مالی، قوانین دست و پاگیر در حوزه ها ی مختلف بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و... همه از قفل ها یی هستند که دست و پای اقتصاد ایران را بسته 

و فضایی را ایجاد کرده که در پساکرونا اقتصاد ایران نمی تواند جهشی و پروازی جدید را شاهد باشد. بنابراین دولت مردان و سیاست گذاران کشور باید از همین 

حاال با بازکردن گره ها ی اقتصادی برای روزهای پساکرونا آماده باشند و فضا را برای رونق اقتصادی فراهم کنند. 

..........................
................. تجـربــه .....

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

مدیرعامل شرکت لنز تکنولوژی 

و توصیه هایش به کارآفرینان

3 درس ژو
]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

ژو کونفی در میــان ثروتمندان جهان چهره 

شناخته شده ای اســت، هم به این خاطر که 

مدت ها عنوان ثروتمندترین زن خودســاخته 

دنیا را از آن خود داشته و هم به این دلیل که 

داســتانش از آن داستان های کالسیک فقر تا ثروت است؛ کارگر خط تولید یک 

کارخانه که پاره وقت درس خواند و آموخت و شرکت راه انداخت و قرارداد بست 

و تالش و بختش دســت به دست هم دادند تا تبدیل به یکی از غول های حوزه 

تکنولوژی در چین و جهان شود. مدیرعامل شرکت لنز تکنولوژی که زمانی به قول 

خودش نمی دانســت وعده بعدی غذایش را کی و چطور باید به دست آورد حاال 

در جایگاهی است که می تواند با تجربه ای کامل از تمام سختی هایی که گذرانده 

به دیگران درس کار و مدیریت بدهد. آنچه می خوانید ترجمه و برداشتی است از 

صحبت هایی که او با شبکه سی ان بی سی داشته است. 

به خوبی آماده باشید  

ژو می گوید که کارآفرینان باید همیشه برای آنچه در پیش است آماده باشند. 

می گوید چند زمینه هستند که باید در آن ها به استادی برسید: »اول، میزان کلی 

رقابت جویی تان را بهبود ببخشید. دوم، باید به لحاظ روانی محکم باشید. سوم، 

شناختتان از بازار و رقیبانتان را تقویت کنید.«

او می گوید که تجربه اش زمانی که به عنوان کارگر خط تولید مشــغول بود و 

بعدها زمانی که به عنوان مدیر اولین نفر را اســتخدام کرد به او کمک کرده که 

اعتماد به نفس داشته باشد که در سال های اولیه کار لنز تکنولوژی خصیصه ای 

بسیار ضروری بود: باید شجاعت کافی برای رودررو شدن با شکست را به دست 

آورید. او همچنین می گوید که در سال هایی که هنوز یک استارت آپ بود، وقتی به 

جلسه با مشتریان می رفت چندین نقشه جایگزین هم همراهش داشت: »همیشه 

به اینکه اگر پیشنهادهایم را رد کنند بعد                        قرار است چه بگویم فکر می کردم، چون 

رد شدن همیشه هست و باید برایش به خوبی آماده باشید.«

به آموختن ادامه دهید  

ژو می گوید: »مشــتری قرار نیســت فقط به خاطر اینکه شما مدرک باالیی 

دارید پول بیشتری بابت محصولتان به شما بپردازد اما دانشتان نسبت به حوزه 

کســب و کار کمک می کند که بتوانید رقابت پذیری  شرکتتان را حفظ کنید.« 

خود ژو در حال کارگری در کارخانــه به صورت پاره وقت درس خواند و مدرک 

حسابداری گرفت و بعد هم مدرک عملیات کامپیوتری و حتی گواهی نامه رانندگی 

کامیون های باربری. او می گوید: »وقتی توانایی یادگیری دارید، یعنی توانایی ادامه 

دادن به رشد را هم دارید.«

هرگز تسلیم نشوید  

ژو می گوید که بســیاری از آدم ها وقتی با دست انداز مواجه می شوند ضرباتی 

جدی را تجربه می کنند که به اعتماد به نفسشان وارد می شود. اما کلید موفقیت ، 

استقامت است؛ به خصوص در سخت ترین شرایط. ژو یک بار در یک برنامه تمرین 

رشد تیمی ۲0 نفر از مدیران شرکتش را برای فتح قله داوی در استان هونان برد. 

برخی از اعضای تیم می خواستند در نیمه راه قله از ادامه مسیر دست بکشند اما او 

اصرار کرد که نایستند و به حرکت ادامه دهند. 

او می گویــد: »وقتی از نیمه راه رها کنید، دیگر شــجاعت اینکه برگردید و 

همه چیز را از نقطه صفر شروع کنید نخواهید داشت و باز هم تسلیم خواهید شد. 

فقط زمانی که اصرار بورزید می توانید موفق شوید. به خاطر دست اندازهای کوچک 
تسلیم نشوید.« 

زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه

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

..........

زمستان سرد سخت
چرا بحران انرژی امسال متفاوت است؟

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

جنگهمیشگیوهمهجایی

در دوران اوباما چهره جنگ علیه تروریسم تغییر کرد

مهاجــرت هــم ســختگیرانه. مرزهای ایــران به روی 
آوارگان طالبان ســه  قفله شده اســت و سختگیری و 
مهاجرستیزی بیشتر. در سویی دیگر ترکیه می خواهد 
534 کیلومتر مرز میان ایران و ترکیه را دیوار بکشد و 81 
کیلومتر این مرز مشترک دیوارکشی شده است. بهانه 
اولیه ســاخت دیوار بتونی چریک های پ ک ک بود و 
حاال پناه جویان ایرانی و افغانستانی نمی توانند از این 
دیوار بگذرند و آن ها را به ســمت راه های خطرناک تر 
سوق داده است. مهاجرت در دنیای بسته امروزی کار 
سختی است؛ چه برای ایرانی ها و افغانستانی ها و چه 
برای ســوری ها و مردمانی دیگر. عده ای از مهاجرت 
به عنــوان حق مردم می گویند و در مقابل کســانی از 
حق کشــورها؛ هرچه باشد سیاست »مرز باز« اگرچه 
مورد تأکید روشنفکران است ولی دولت ها به آن روی 
خوش نشــان نمی دهند و زمانی دونالد ترامپ گفته 
بود: برخی از مهاجران غیرقانونی »حیوان« هستند. 
هر روز به تعداد مهاجران افزوده می شــود و این روزها 
در ایــران از ســونامی مهاجرت و مهاجــرت توده ای 
می گویند؛ و ایران یکی از کشــورهایی است که در آن 
همچنان می شود از الگوی فرار مغزها سخن گفت نه 
چرخش مغزها. در ســویی دیگر سیاست گذاری های 
نادرست مدام تکرار می شوند؛ سیاست در حوزه کار، 
اشتغال، رفاه، اقتصاد، مسائل اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی. شــاید به دلیل همین سیاست گذاری های 
نادرســت اســت کــه روزبــه روز میــل مانــدن کمتر 
می شــود و خطای سیاســت گذار ســبب می شود که 
هیچ پرونده ای از مشــکالت بسته نشــود و پرونده ها 
روی هم انباشــته شــود. ما در بخش راهبرد و توسعه 
ماهنامه آینده نگر مسئله مهاجرت ایرانی ها و چرایی 
سیاست گذاری های نادرست را بررســی کرده ایم. از 
طرفی ایــن روزها حوادث به ســرعت رقم می خورند. 
عضویت ایران در ســازمان همکاری  شانگهای از یک 
ســو و ادعای اینکه مــا نیازی به نظریــه دولت-ملت 
نداریم از ســوی دیگر مسائلی است که در این شماره 
آن ها را بررســی کرده ایم. مسئله توســعه کشاورزی، 
برنامــه اقتصــادی دولت در حوزه هــای متعدد مانند 
خــودرو و هماهنگی در عملکــرد، در بخش آکادمی 

مجله بررسی شده است. همراه ما باشید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اگر بخواهید تعداد تلفات بیماری کرونا را بشــمارید 
مثل این اســت که بخواهید دانه های شــن را در یک 

ســاحل شــنی بشــمارید. به نظر ناممکــن می آید. 
البته اگر بخواهیم به آمار رســمی که دولت ها منتشر 
می کنند اکتفــا کنیم، ظاهــرا موردی نــدارد و قابل 
شمارش است. اما نکته این جاست که دولت ها فقط 
آمــار کســانی را دارند که به پزشــک مراجعــه کرده و 
آزمایش کرونا داده اند. این در حالی است که بسیاری 
از افراد هیچ وقت نمی فهمند به کرونا مبتال شده اند. 
اکونومیست بررســی هایی داشته و نشان می دهد در 
حالی که طبق آمار رســمی 7.4 میلیون نفر در جهان 
به دلیــل ابتال به کرونا از دســت رفته انــد، در آمریکا 
حدود 18.۲ تا ۹.۶ میلیون نفر تاکنون با این بیماری 
از دنیا رفته اند. گزارش اکونومیست نشان می دهد که 

وضعیت جهان، بحرانی است.  
 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در این شــماره بد نیســت به ســراغ مطلبی در مورد 
دنیل داینز بروید، تنها رومانیایی حاضر در فهرســت 
ثروتمندان بلومبرگ و ببینید چطور دوران کودکی اش 
را در پس پــرده آهنین دوران شــوروری گذراند و بعد 
چطور توانست سر از مایکروسافت درآورد در حالی که 
در جلســات نیمی از حرف ها را که به زبان انگلیسی 
بود هــم نمی فهمیــد. اگــر از هــواداران کتاب های 
کمیک و فیلم هایی مانند اســپایدرمن و انتقام جویان 
)Avengers( هســتید هــم در قســمت تجربه این 
شماره ماجرای اوج گیری کســب و کار شرکت مارول 
و رفتنش تا دوقدمی سقوط کامل را بخوانید و ببینید 
چطور ابرقهرمانان این شرکت در معرض ورشکستگی 

قرار گرفتند. 

زینب کوهیار 
دبیر بخش نگاه

بهانه ای   کــه باعث شــد در نگاه این شــماره برویم 
ســراغ اینترنــت، روز جهانی اینترنــت در ۲۹ اکتبر 
ســال جاری                            بــود. نکته دیگــر اینکــه در کالب ها   و 
فروم هــا  ، هر حرفی از حامیان طرح صیانت نشــان 
می داد آن ها   تــا چه اندازه پیوندهای اقتصادی یک 
کشــور با اینترنت را به فعالیت کسب وکارهای خرد 
در یک  پلت فــرم خارجی تقلیــل می دهند. درواقع 
آن ها   نمی  دانستند به طور مشخص درباره چه حرف 
می زننــد؟ آیا اینترنــت تنها فعالیت چنــد  پلت فرم 
خارجــی و عرضه محصوالت خانگــی ایرانی در آن 

است؟ وقتی از کسب وکار و درهم تنیدگی اقتصادها 
بــا اینترنت حرف می زنیم از چــه می گوییم؟ اعداد 
و ارقامــی کــه امروز، وضعیــت اینترنــت جهانی را 
توصیف می کند، شگفت انگیز است. شبکه جهانی 
اینترنت ورزشــگاهی بزرگ                            است که هیچ کس دلش 
نمی  خواهد و البته عقلش نمی  گوید در آن نباشــد. 
در این ورزشــگاه بــزرگ به عنوان یک کشــور و یک 
فرد، می توانید پول دربیاورید و رشــد کنید. در نگاه 
این شــماره در گفت وگو با مدیران فناوری کشــور و 
جامعه شناســان به اینترنــت، اثــر آن در زندگی ها  ، 

کارآفرینی و اقتصاد پرداختیم. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این روزها که به دلیل افزایش سرعت واکسیناسیون 
در دنیا، به تدریج به سمت روزهای پساکرونا حرکت 
می کنیم، سواالت زیادی در مورد وضعیت اقتصادی 
جهان در آن زمان مطرح اســت. در این شــماره به 
یکــی از اصلی تریــن نگرانی های دنیای پســاکرونا 
یعنی تورم پرداختیم و سیاست هایی را که باید برای 
مواجهه با آن در نظر گرفته شــود بررسی کردیم. از 
طرف دیگر به معرفی ارزشمندترین برندهای دنیا در 
سال ۲۰۲1 پرداختیم و کشــورهایی را که باالترین 
ســرعت اینترنت را دارند معرفی کردیم. گزارشی در 
مورد تهدیدها و فرصت های دنیای رمزارزها نیز ارائه 
شده است تا این بازار نوپای اقتصادی بهتر شناخته 
شــود و در بخش دیگری هم به بررســی روند رشــد 
اقتصادی کشــورها در سال های پیش رو و سهم هر 

منطقه در اقتصاد دنیا پرداختیم.

محبوبه فکوری 
دبیر بخش روایت

ایرانی هــا بــه یکی از خریــداران اصلــی امالک در 
شــهرهای مختلف ترکیه تبدیل شده اند. حاال دیگر 
فرقی نمی کند که قرار اســت ســرمایه های خود را 
برای رونق خاک کشــور دیگــری هزینه کنند؛ بلکه 
بســیاری از آن ها صرفا می خواهنــد از نااطمینانی 
و ناامنی که در فضای اقتصــادی ایران دارند، خود 
را نجات دهند و ســرپناهی آرام برای خود بســازند؛ 
حتی اگر این سرمایه گذاری به قیمت خروج سرمایه 
از کشورشــان صورت گیرد و کشــور دیگــری را آباد 

کند. 
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اعالنـات

بیست وهفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
روندهای نگران کننده، فرازهای امیدوارکننده

 اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست بیست وهفتم خود 
که با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، به 
چالش های مرتبط با مسئله قانون گذاری در فضای کسب وکار کشور پرداختند و از روند فزاینده قوانین و 
وجود تناقض بین برخی قوانین مصوب برای یک حوزه فعالیت انتقاد کردند. در این نشست، نمایندگان 
بخش خصوصی از روند فزاینده شاخص های کالن اقتصاد مانند رشد پایه  پولی و نقدینگی و تورم ابراز نگرانی 
و از گنجانده شدن فرازهایی در بخشنامه بودجه سال 1401 برای رسیدگی به این نگرانی ها، ابراز امیدواری 
کردند. همچنین رئیس اتاق تهران از مسئله کسری بودجه و تورم گفت، فرآیند تنقیح قوانین در کشور 
مورد بررسی قرار گرفت، به مسئله سرمایه انسانی در کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپ ها پرداخته 
شد و مشکالت سیاست گذاری صنعتی در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران از تورم به عنوان دغدغه جدی این روزهای اقتصاد کشور یاد کرد که به 
گفته او، ثبات اقتصادی را در مظان تهدید قرار داده است. مسعود خوانساری با بیان اینکه سیر صعودی 
تورم در ایران، کماکان ادامه دارد، عامل ایجاد این خطر بزرگ را که در کمین اقتصاد کشور نشسته است، 
کسری بودجه دولت و دست درازی به منابع بانک مرکزی عنوان کرد که باعث شده تا پایه پولی افزایش یابد.

خربنامه

تالش بخش خصوصی برای تربیت مدیران توانمند و کارآمد
جشن فارغ التحصیلی دانش پژوهان پنج دوره آموزشی مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر )تکاپو( با حضور رئیس و برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، مسئوالن دانشگاه 
امیرکبیر و برخی چهره های دانشگاهی و فعاالن بخش خصوصی برگزار شد و فارغ التحصیالن این پنج 
دوره این مدرسه، مدارک خود را تحویل گرفتند. در این مراسم که رئیس و برخی اعضای هیئت رئیسه 
و نمایندگان اتاق تهران، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیران و مدرسان مدرسه کسب و کار تکاپو 
و فعاالن اقتصادی در آن حضور داشتند، پس از تشریح چرایی ایجاد مدرسه مشترک اتاق تهران و 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی متولیان آن، در یک پانل تخصصی با مشارکت علینقی مشایخی 
بنیان گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، محمدرضا انصاری عضو هیئت رئیسه 
اتاق ایران، پدرام سلطانی عضو سابق هیئت رئیسه اتاق ایران و علیرضا کالهی عضو هیئت نمایندگان 
اتاق تهران به موضوع نقش سرمایه های انسانی در توسعه اقتصادی پرداخته شد. در این مراسم، رئیس 
اتاق تهران طی سخنانی، از جمله عوامل ناکامی ها در راستای توسعه اقتصادی در ایران را کم توجهی 
به توانمندسازی مدیران و عدم به کارگیری مدیران کارآمد در بخش های مختلف عنوان کرد و با اشاره 
به اینکه این نقصان در دوره پیش از انقالب به چالشی جدی در کشور بدل شده بود و پس از انقالب 
نیز آثار و تبعات آن نمایان شده است، گفت: آن طور که در گفته ها و توصیه های شناخته شده ترین 
اقتصاددانان جهان می خوانیم، یکی از دالیل اصلی توسعه یافتگی در کشورها، مسئله حکمرانی و تقویت 
دانش مدیران است و این الگو در جهان امروز، به رمز موفقیت و پیشرفت کشورها تبدیل شده است.

 1400/07/28

جهش در حجم روابط تجاری ایران و ارمنستان در آینده نزدیک
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشستی که با حضور جمعی از نمایندگان بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی برگزار شد، از تالش های آرتاشس تومانیان، سفیر فوق العاده و تام االختیار 
جمهوری ارمنستان در هفت سال گذشته در جهت توسعه روابط اقتصادی دو کشور تقدیر و تجلیل کرد. 
تومانیان که با پایان ماموریتش در ایران به زودی به ارمنستان باز می گردد، نقش پررنگی در توسعه 
مراودات بخش خصوصی ایران و ارمنستان در سال های اخیر داشته است. او گفت که در آینده نزدیک 
روابط تجاری دو کشور جهش می یابد. در این نشست که با حضور تعدادی از مقامات اتاق تهران، سفارت 
ارمنستان، نماینده ارامنه در مجلس شورای اسالمی و جمعی از نمایندگان و فعاالن بخش خصوصی 
در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، رئیس اتاق تهران با اشاره به تالش های گسترده تومانیان، نقش او 

را در بهبود روابط بخش خصوصی دو کشور پررنگ توصیف کرد.

 1400/08/05

درخشش استارت آپ های ایرانی در جیتکس 2021
روز فناوری ایران در جیتکس 2021 دوبی، با حضور رئیس اتاق تهران برگزار شد. در رویداد جیتکس 
امسال، 20 استارت آپ از ایران با حمایت اتاق تهران و صندوق نوآوری و شکوفایی حضور دارند. از میان 
استارت آپ های ایرانی حاضر در این رویداد، 3 استارت آپ موفق شدند به مرحله نیمه نهایی مسابقه 
100 هزار دالری سوپرنوا راه پیدا کنند. در روز فناوری ایران مدیران 40 شرکت حاضر در هیئت تجاری 
اعزامی ایران به جیتکس دوبی به همراه صاحبان 20 استارت آپ ایرانی که در رویداد امسال غرفه 
زده اند، حاضر بودند. در ابتدای مراسم بازگشایی روز فناوری ایران، سیدمحمد حسینی سفیر ایران در 
امارات  متحده  عربی در سخنانی، بر اهمیت تعامل استارت آپ های ایرانی با شرکت های صاحب دانش 
و فناوری در عرصه بین المللی و سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد و حضور استارت آپ های ایرانی در 
رویداد جیتکس و برپایی روز فناوری ایران را فرصتی برای معرفی توانمندی شرکت های خالق ایرانی و 
آشنایی با بزرگان حوزه فناوری اطالعات از دیگر کشورها عنوان کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
تهران نیز با حضور در نمایشگاه جیتکس 2021 دوبی و گردهمایی روز فناوری ایران، آمادگی دوباره اتاق 

تهران برای حمایت از استارت آپ ها و کمک به بین المللی شدن شرکت های این عرصه را اعالم کرد.

 1400/07/28

مقاومت در برابر هدف گذاری غیرواقعی برای پایتخت
 هشتادمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با نخستین حضور محسن 
منصوری، استاندار جدید به عنوان رئیس شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا 
برگزار شد. در این جلسه، ابتدا از حضور فعال و مستمر انوشیروان محسنی بندپی استاندار سابق تهران 
و رئیس پیشین شورا تجلیل و از تالش های او در پیگیری مصوبات شورا تقدیر شد. در این نشست 
همچنین درباره تحقق پذیری رشد 7.6 درصدی در سال 1401 که برای استان تهران هدف گذاری شده با 
نگاهی به وضعیت فعلی شاخص های اقتصادی تهران، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ابتدای این 
جلسه، انوشیروان محسنی بندپی طی سخنانی با اشاره به اینکه نزدیک به سه سال همکاری نزدیک 
با شورا داشته و خروجی خوبی به لحاظ آمار و کاهش نرخ بیکاری حاصل شده است، گفت: در اتاق 
بازرگانی تهران، افرادی با اندیشه خالقانه و نوآورانه در پی ارتقا بخشیدن به شاخص های کسب وکار 
هستند و کار را برای بدنه اجرایی دولت در استان تسهیل می کنند. در ادامه این جلسه، مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت وگوی استان تهران با اشاره به برخی ویژگی های 
استاندار سابق تهران، نظیر اخالق مداری و جدیت در پیگیری امور مربوط به فضای کسب وکار، گفت 
که شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به طور مرتب و به صورت ماهانه، جلسات 

خود را برگزار کرده و برون داد قابل توجهی داشته است.

1400/08/08
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تولیدکنندگان: نایکی و دوستان در خطرند
این روزها تولیدکننــدگان مختلف از خودرو گرفته تا 
کفش، با مشــکالتی بزرگ روبه رو شــده اند. بسیاری 
از تولیدکنندگان پوشــاک در آمریکا تحت فشار قرار 
دارند. مهم ترین دلیل این اســت که کارخانه های این 
تولیدکنندگان در ویتنام تعطیل شده اند. موج دوم کرونا 
در ویتنام منجر به تعطیلی های گسترده شده است. به 
همین خاطر است که برخی از تولیدکنندگان آمریکایی 
تصمیم گرفته اند واکسن به این کشور اهدا کنند. آن ها از 
این طریق تالش دارند موج بیماری کرونا در این کشور 
کاهش پیدا کند تا دوباره کارخانه باز و مشغول به کار 
شوند. در حال حاضر شرکت نایکی جزو شرکت هایی 
اســت که در وضعیتی هشــدارآمیز قرار دارد. این شــرکت با کاهش شدید تولید روبه رو 
شده است. بررسی ها نشان می دهد حتی اگر کارخانه ها باز شوند، نایکی همچنان مشکل 

خواهد داشت. 

اوپک پالس: نگران کمبود نفت باشید
ســازمان اوپک به همراه روسیه و چند کشور دیگر، 
اوپک پالس را تشکیل می دهند. اکنون اوپک پالس 
تالش دارد بازار نفــت جهان را در وضعیتی متعادل 
نگــه دارد. در حال حاضر قیمــت نفت به حدود ۸0 
دالر در ازای هر بشــکه رسیده است. به همین خاطر 
است که این سازمان نفت بیشتری را روانه بازار کند. 
البته گروه اوپک پالس تصمیم گرفته که میزان تولید 
نفت خود را افزایش دهد اما در عین حال نگران مازاد 
عرضه نفت است. اما آنچه بازار نفت نشان می دهد این 
است که باید نگران کمبود نفت بود. طبق توافق های 
صورت گرفته، کشــورهای عضو اوپک پالس تصمیم 
دارند 400 هزار بشکه در روز به تولید نفت خود اضافه کنند. این سازمان سال گذشته 
تالش کرد برای حفظ تعادل بازار، میزان تولید نفت خود را کاهش دهد. حاال نوبت به 

افزایش تولید نفت رسیده است. 

جولیان لی
تحلیل گر بلومبرگ

افغانستان: تحوالت کابل با تهران چه می کند؟
ایران بیش از آنچه هرکسی تصور کند به افغانستان 
وابســته بوده اســت. تغییرات رژیم در افغانســتان 
می تواند از جنبه های مختلفی اقتصاد ایران را تحت 
تاثیــر خود قرار دهد. افغانســتان جــزو اصلی ترین 
مقاصد صــادرات غیر نفتی ایران اســت. اکنون که 
این کشــور بازاری آشــفته دارد، واضح است که در 
زمینه واردات از ایران هم با مشــکل روبه رو خواهد 
شــد. افغانستان در حال حاضر با بحران تورم روبه رو 
است و این بحران هر روز شدیدتر خواهد شد. در این 
شرایط تقاضا برای کاالهای ایرانی از سوی افغانستان 
کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب آن دســته از 
صادرکنندگان که مقصدشان افغانســتان بوده اکنون با دردسر مواجه شده اند. روابط 
پیچیده ایران و افغانستان باعث می شود که تحوالت اخیر، شرایط را برای اقتصاد ایران 

هم کمی سخت کند. 

اسفندیار باتمانقلیچ
عضو شورای روابط خارجی 

اروپایی 

ترکیه: اردوغان بیمار است
شــواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه وضعیت جسمانی 
وخیمی دارد و در نتیجه نمی تواند در مقام خود در این 
کشــور به فعالیت هایش ادامه دهد. این خبر می تواند 
خبری بد برای سیاست در ترکیه باشد. انتخابات بعدی 
در ترکیه قرار اســت در سال ۲0۲۳ برگزار شود. یعنی 
حدود دو سال دیگر تا انتخابات عمومی در این کشور 
زمان باقی مانده است. همه چشــم انتظارند تا ببینند 
وضعیت ترکیه به کدام ســو مایل می شــود. اما اکنون 
خبرها حاکی از آن است که وضعیت جسمانی اردوغان 
چندان مساعد نیســت. به این ترتیب احتمال دارد او 
حتی نتواند در انتخابات حاضر شود. این ها یعنی سیاست در ترکیه به زودی متحول خواهد 

شد و این تحول الزاما به نفع سیاست این کشور نخواهد بود. 

استیو کوک
تحلیل گر فارن پالیسی

سرمایه گذاری: چرا امالک در ترکیه؟
طبق قوانین شــهروندی در ترکیه، هــر فرد خارجی 
می تواند در این کشور ملکی را برای خودش خریداری 
کند البته به جز زمین هایی که متعلق به نظامیان است. 
نکته این جاست که سرمایه گذاران خارجی می توانند با 
مبلغی اندک و خرید ملکی نه چندان گران طبق قانون، 
شــهروندی را در این کشور به دست آورند و از مزایای 
آن بهره مند شــوند. قوانینی کــه دولت ترکیه در نظر 
گرفته است، شرایط را برای شــهروندی در این کشور 
آسان کرده است. به همین خاطر است که سرمایه گذاران 
از کشورهای مختلف برای خرید ملک به ترکیه هجوم 
می آورند. عالوه بر آن، قیمت ملک در ترکیه ارزان است 
و کاهش ارزش لیره ترکیه برابر ارزهای خارجی نظیر دالر و یورو، باعث شده سرمایه گذاران 
جذب این بازار شوند. به این ترتیب امالک در ترکیه به بخشی جذاب برای سرمایه گذاران 

خارجی تبدیل شده است. 

گرت جنکینز
تحلیل گر ترکی آنالیست 

پاریژا کاویالنز
تحلیل گر سی ان ان بیزینس

کامنت

مهاجرت: جزیره ساموس مرگ اخالق اروپاست
ساموس یکی از جزیره های یونانی است که اخیرا در آن 
منطقه ای حفاظت شده ساخته اند. این منطقه به گفته 
مسئوالن، نوعی کمپ برای نگه داری مهاجران است اما 
فرق زیادی با زندان ندارد. در این منطقه قرار است بیش 
از ۳ هزار نفر از افــرادی که به اروپا مهاجرت کرده اند، 
برخالف میل باطنی شان مشغول به زندگی شوند. این 
منطقه در حقیقت نقطه ای دور افتاده است و سعی دارد 
مهاجران را از زندگی معمولی و طبیعی در اروپا دور نگه 
دارد. البته برخی از مقامــات اروپایی از این منطقه به 
عنوان یک موفقیت یاد می کنند اما حقیقت این است 
که ساموس، مرگ اخالق اروپایی را در رابطه با مهاجران 
به نمایــش می گذارد. افرادی که به این منطقه پنــاه آورده اند مانند زندانی به منطقه ای 

حفاظت شده برده می شوند. این دور از انسانیت است. 

کریستینا سارا
تحلیل گر الجزیره
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اعالنـات
اعداد ماه

تورم اجاره بها ادامه دارد 

بالی گرانی به جان خانه های لرستان 
بر اســاس نتایج منتشر شــده در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تنها اجاره بهای 1۲ 
استان، کمتر از میانگین کشور بوده است. در فصل تابستان، استان لرستان با ۲7٫5 
درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲٫5 درصد کمترین نرخ تورم فصلی 
اجاره بها را در بین اســتان های کشور داشته اند. درصد تغییرات شاخص اجاره بها در 
فصل تابســتان 14۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ۲4٫7 
درصد است که نسبت به فصل بهار  14۰۰ )۲۹٫1 درصد(، 4٫4 واحد درصد کاهش 
نشــان می دهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای 
مسکونی با 41٫8 درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 

13٫1 درصد مربوط به استان خراسان رضوی است.

24.7 درصد
ميانگين رشد اجاره بهاي مسكن 

در تابستان امسال 24.7 درصد بوده است

وضعیت بیکاری در سال 1400 چطور است؟

سهم باالی بخش »خدمات« در اشتغال زایی 
بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر نشان مي دهد كه ٩,٦ درصد از جمعيت فعال 
)شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از مرکز آمار ایران، 
بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل 

مشابه در سال قبل )تابستان ١٣٩٩(، ٠.١ درصد افزایش یافته است.
در تابستان ١٤٠٠، به ميزان ٤١,١ درصد جمعيت ١٥ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي 
فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. همچنین بررسي اشتغال 
در بخش هاي عمده اقتصادي نشــان مي دهد كه در تابستان ١٤٠٠، بخش خدمات با 
٤٨,٨ درصد بيشــترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي 

بخش هاي صنعت با ٣٣,٨ درصد و كشاورزي با ١٧.٤ درصد قرار دارند.

9.6 درصد 
در تابستان ١4٠٠ نرخ بيكاري جمعيت ١٥ ساله 

و بيشتر 9.6 درصد بوده است

در مسیر بهبود تجارت 

ترکیه مقصد اول صادرات است 
در شهریور امسال 1۹ میلیون و ۸41 هزار تن کاال به ارزش 10 میلیارد و ۶۳۵ میلیون 
دالر بین ایران و کشــورهای جهان مبادله شد که نسبت به مردادماه، 1۳۵ درصد در 
وزن و ۹۸ درصد در ارزش رشد داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده از گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، سهم صادرات در این ماه، 14 میلیون و ۵۲۲ هزار تن به ارزش 
چهار میلیارد و 14۵ میلیون دالر بوده اســت که نسبت به صادرات کشور در شهریور 
ماه ســال ۹۹ از لحاظ وزنی 7۵ درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد ۵۶ درصدی داشته. 
همچنین صادرات کشور در شهریور نسبت به مرداد ماه امسال با رشد 10۳ درصدی 
در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش همراه بوده اســت. ترکیه با پنج میلیون و ۸۳۹ هزار 
تن به ارزش یک میلیارد و ۲0۲ میلیون دالر در رتبه نخست مقاصد صادراتی ایران در 

شهریور قرار گرفت. 

١9 ميليون تن 
در شهریورماه حجم تجارت غيرنفتی 

از مرز ١9 ميليون تن گذشت 

هفت خان وام 

دست خالِی 34 درصد زوج ها 
بانک ها مکلف بودند در سال گذشته به هر یک از زوجین ۵0 میلیون تومان وام بدهند. 
براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال مورد بحث، از یک میلیون و 10۹ هزار و ۳۶0 
میلیون متقاضی استفاده از تسهیالت ازدواج، به تعداد 7۳۵ هزار و 114 نفر، معادل ۶۶ 
درصد متقاضـــیان، به میزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تسهیالت ازدواج پرداخت 
شده اســت. یکی از مهم ترین دالیل پایین بودن آمار متقاضیان موفق به دریافت وام 
ازدواج، موانعی است که شعب بانک ها در فرآیند تخصیص وام برای زوج ها می تراشند. 
این تسهیالت در سال جاری افزایش یافته و برای هریک از زوج ها معادل 70 میلیون 

تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله تعیین شده است.

66 درصد 
در سال گذشته فقط 66 درصد از متقاضيان وام ازدواج، 

موفق به دریافت این تسهيالت شدند

مقابله با فرار مالیاتی

تحقق درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده 
در شش ماهه نخست سال جاری، 1۳۸ هزار و ۵1۹ میلیارد تومان مالیات در بخش های مختلف وصول شده که سهم مالیات های مستقیم ۸۶ هزار و 
۹۲۹ میلیارد تومان و مالیات بر کاال و خدمات ۵1 هزار و ۵۹0 میلیارد تومان بوده است. محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی گفته است: 101 
درصد درآمدهای مالیاتی در شش ماه گذشته تحقق پیدا کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد بیش از ۶۲ درصدی 
دارد. همچنین در نیمه نخست سال جاری 40 هزار و ۶00 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده با رشد 7۸ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال 

و تحقق ۹۳ درصدی به خزانه واریز شده است.

 ١٠١
درصد

در شش ماهه ابتدایی 
سال ١4٠٠، ١٠١ درصد 

درآمدهای مالياتی 
محقق شدند 
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بازگشت به مدار صادرات 

تبادل با اوراسیایی ها 
در نیمه نخست امسال، بیش از پنج و نیم میلیون تن کاال به ارزش دو میلیارد و 4۸۳ 
میلیون دالر بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا مبادله شد که نسبت 
به مدت مشــابه 1۲ درصد در وزن و 40 درصد در ارزش افزایش داشته است. در این 
میان سهم صادرات یک میلیون و 1۶7 هزار و ۸۵۸ تن به ارزش ۵14 میلیون و ۳۹۹ 
هزار و ۳۲4 دالر و سهم واردات نیز چهار میلیون و ۳۸1 هزار و 4۵۳ تن به ارزش یک 
میلیارد و ۹۶۸ میلیون و 7۳0 هزار و 4۶0 دالر بوده است. صادرات ایران در شش ماه 
گذشته به پنج کشور عضو این اتحادیه، از لحاظ وزنی حدود پنج درصد و از لحاظ ارزش 

۳۶ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رسانده. 

4٠ درصد 
تجارت با اوراسيا 4٠ درصد رشد را تجربه کرد

خطر تداوم کسری بودجه 

نیمی از منابع وصول نشد 
در صورت تداوم روند موجود، در نیمه نخست امسال با 14۶ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه مواجه خواهیم شــد. دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده 
است که با روند موجود، در بودجه سال جاری در نیمه نخست امسال 14۶ هزار میلیارد 
تومان کســری منابع عمومی نسبت به مصارف وجود دارد. در این گزارش آمده است 
که با توجه به تحقق بیش از ۲0۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در چهار 
ماهه اول سال، پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه مبلغ ۳00 هزار میلیارد تومان 
وصول شود. همچنین عملکرد منابع و مصارف 1400 در چهارونیم ماه ابتدایی سال 
1400 نشان می دهد به صورت کلی منابع محقق شده تا نیمه ماه پنجم 1۸ درصد رقم 
مصوب 1400 و 4۶ درصد مصوب چهارونیم ماهه اول سال است. بنابراین بیش از ۵0 

درصد منابعی که باید در چهارونیم ماهه اول سال تحقق می یافت، وصول نشده است.

١46 هزار ميليارد تومان
کسری بودجه شش ماه نخست سال جاری 

١46 هزار ميليارد تومان برآورد می شود

بازگشت بورس به بازی 

تداوم تامین مالی از بازار سرمایه 
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نشان می دهد که تامین مالی صورت گرفته 
از بازار سرمایه در پنج ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.۸ 
درصد رشــد کرده در حالی که شاخص کل بورس نیز در این مدت 1۳.۸ درصد افت 
کرده اســت. ارزش بازار سهام در بورس طی پنج ماهه اول امسال معادل ۶0۹۹ هزار 
و ۹00 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.۳ درصد کاهش 
داشته است. از سوی دیگر، ارزش بازار سهام در این مدت نسبت به پایان سال قبل به 
میزان 1۶.۸ رشــد داشته را تجربه کرده است.  در پنج ماه نخست سال جاری معادل 
141 هزار و 100 میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 11.۸ درصد بیشتر شده است. همچنین تامین مالی از بازار 

سرمایه در مرداد نسبت به تیرماه سال جاری با 10۶ درصد رشد مواجه شده است.

١٠6 درصد 
تامين مالی از بازار سرمایه در مرداد 

نسبت به تيرماه سال جاری ١٠6 درصد رشد کرد 

سهم باالی تولیدکنندگان داخلی در سبد ایرانی  ها 

51 درصد خانوارها، خرید تولید داخل
نتایج یک پیمایش حاکی از آن است که اولويت ٣٨,٣ درصد از افراد ١٥ ساله و بيشتر 
در خريد پوشاك، پوشاك توليد داخل  و ٧.٨ درصد پوشاك خارجي بوده است و براي 
٥٣.٨ درصد افراد نيز اولويت خاصي بين پوشاك داخلي و خارجي وجود نداشته است. 
در یک  سال منتهی به زمان آمارگیری در سال ١٣٩٩، ١٥,٣ درصد از افراد ١٥ ساله و 
بيشتر اظهار کرده اند حداقل یک  بار کاالیی که از نظر خود افراد لوکس بوده، خریداری 
کرده اند. بنابر اظهار خانوارهایی که لوازم برقی در ســال ١٣٩٩ خرید کرده اند، ٥١,٨ 
درصد از این لوازم برقی تولید داخل، ٣٦.٨ درصد لوازم برقی تولید خارج و ١١.٤ درصد 

هردو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی بوده است.

36.8 درصد 
در سال گذشته، 36.8 درصد خرید لوازم برقی خانوارها، 

توليد خارج بوده است

کاهش ناچیز فاصله تورمی 

دهک دهم آرام است
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این 

ماه به ٤,٠ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )٥.٤ درصد( ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در شهریورماه ١٤٠٠ برابر ٤٥,٨ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک  ششم تا ٤٩.٤ 
درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ٦١.٣ درصد برای 
دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« بین ٤٧.٥ درصد 

برای دهک دهم تا ٣٣.٨ درصد برای دهک اول است.

 4
درصد 

فاصله تورمی 
دهک ها در شهریور 

به 4 درصد رسيد
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اعالنـات

بانک جهانی پیش بینی کرد

اقتصاد جهان، در مسیر صعود
فشــارهای همه گیری کرونا باالخره کاهش پیدا کرده و حاال اقتصاد جهان دوباره در 
مسیر صعود قرار گرفته است. بررسی های بانک جهانی نشان می دهد که اقتصاد جهان 
در سال ۲0۲1 رشد ۵.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد. این رشد در ۸0 سال گذشته 
بی ســابقه بوده اســت. البته بهبود در اقتصاد جهان، به شکلی نامتعادل رخ داده است. 
اقتصادهای بزرگ و اصلی جهان با سرعتی باال در مسیر پیشرفت و بهبود قرار گرفته اند 
اما اقتصادهای نوظهور و ضعیف تر هنوز وضعیتی نابسامان دارند. البته پیش بینی های 
نشان می دهد که اقتصادهای نوظهور در سال ۲0۲۲ در مسیر بهبود واقعی قرار خواهند 
گرفت. تسهیل روند واکسیناسیون در کشورهای کم درآمد می تواند به کاهش فشارهای 

همه گیری و بهبود اقتصادی در این کشورها کمک کند. 

٥.6 درصد رشد برای اقتصاد جهان در سال 2٠2١ 
پيش بينی شده که قوی ترین رشد

 در 8٠ سال گذشته است

فائو اعالم کرد

برندگان نوآوری در پایداری غذایی
دیجیتالی کردن و نوآوری جزو مهم ترین مســائلی اســت که این روزها مورد 
توجه اهالی کســب وکار قرار گرفته. فائو هم به عنوان یک سازمان بین المللی 
جشنواره ای برای کسب وکارهای فعال در حوزه کشاورزی و تولید مواد غذایی 
برگزار کــرده که در آن نوآوری های دیجیتالی خــود را در ارتباط با پایداری 
مواد غذایی به نمایش درآورند. اســتارت آپ ها باید نظامی را برای مواد غذایی 
تعریف کنند که به پایــداری در این عرصه کمک کند. در مدل هایی که این 
استارت آپ ها پیشنهاد می دهند قرار است محیط زیست هم یکی از طرف های 
برنده ماجرا باشــد. این اقدامات و نوآوری ها باید به کمک فناوری های جدید 

دیجیتالی صورت بگیرد. 

3٠ هزار دالر ارزش جایزه ای که به هریک از 
کسب وکارهای برنده در 

جشنواره نوآوری در پایداری غذایی اهدا شد

سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد

اولویت دهی به بیماران مبتال به سرطان
سرطان جزو اصلی ترین دالیل مرگ ومیر در جهان است. بسیاری از افراد در سرتاسر 
جهان به دلیل ابتال به انواع مختلف ســرطان، جان خود را از دست می دهند. از 
هر 10 مرگی که به علت سرطان رخ می دهد، هفت مورد در کشورهایی با درآمد 
پایین و متوسط اتفاق می افتد. این یعنی دسترسی به داروها و درمان های ضروری 
برای بیماران سرطانی در کشورهای کم درآمد با مشکالتی همراه است. برخی از 
درمان ها شامل شیمی درمانی می شــوند و برخی دیگر به داروهای دیگری نیاز 
دارند. اکنون سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده باید بیماران سرطان در فهرست 
اولویــت دار قرار بگیرند. از این طریق آن ها می تواننــد به درمان مورد نیاز خود، 

سریع تر دست پیدا کنند. 

١٠ ميليون نفر در سرتاسر جهان در سال 2٠2٠ 
به دليل ابتال به انواع سرطان جان خود را از دست 

داده اند

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

گزارش سازمان بین المللی کار نشان داد

۷۰ ساله ها زیاد می شوند
برآوردها از وضعیت جمعیتی جهان نشان می دهد تا سال ۲0۵0 حدود 10 درصد از جمعیت جهان را افرادی تشکیل خواهند داد که بیش از 70 
سال، سن دارند. به این ترتیب بیش از 10 درصد از جمعیت جهان در آن دوره به مراقبت های ویژه نیاز خواهد داشت. در سنین سالمندی افراد کمتر 
می توانند از خودشان محافظت کنند و به مراقبت های درازمدت همراه با حفظ کرامت انسانی نیاز دارند. سازمان بین المللی کار در گزارشی وضعیت 
و آینده این افراد را پیش بینی کرده و نیاز به افزایش مستمری برای آن ها را امری ضروری می داند. سالمندان هنوز برای رفع بسیاری از نیازهای خود 
به بسیاری از موراد ضروری دسترسی ندارند. به این ترتیب شرایط برای سالمندان باید بهبود پیدا کند چراکه جمعیت آن ها در حال افزایش است. 

 ١٠
درصد 

از جمعيت جهان را تا 
سال 2٠٥٠ افراد باالی 

7٠ سال تشكيل 
خواهند داد

یونیسف هشدار داد

کرونا کودکان را بی سرپرست کرده است
هر روز بر شــمار کودکانی که به دلیل شــیوع بیماری کرونا، والدین خود را از دست 
می دهند افزوده می شود. در اندونزی بیش از ۲۵ هزار کودک از ابتدای شیوع کرونا تا 
کنون، بی سرپرست شده اند. حدود ۵ درصد از این کودکان هم پدر و هم مادر خود را 
در دوران شــیوع کرونا از دست داده اند. نبود سرپرست و والدین، آسیب های جدی به 
کودکان وارد می کند. آن ها هم به لحاظ رشد و تغذیه دچار مشکل خواهند شد و هم 
احتمال اینکه مورد خشــونت واقع شوند، افزایش پیدا خواهد کرد. اکثر این کودکان 
متعلق به خانواده های کم درآمد هستند و به همین خاطر هیچ سرمایه ای برای ادامه 
زندگی خود ندارند. یونیســف در حال حاضر وضعیت این کودکان را در جهان رصد 

می کند و تالش دارد آماری دقیق از وضعیت این کودکان فراهم آورد. 

2٥ هزار و 43٠ کودک در اندونزی به دليل شيوع 
بيماری کرونا والدین خود را از دست داده اند
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فایننشال پست خبر داد

استخدام 15 هزار نفری آمازون در کانادا
شرکت آمازون در کانادا تصمیم گرفته پاییز امسال 1۵ هزار نیروی جدید را به استخدام 
خود درآورد. عالوه بر آن، قرار است دستمزد کارکنان فعلی هم در این شرکت افزایش 
پیدا کند. شرکت آمازون این روزها رشد چشمگیری را تجربه می کند. در حالی که کرونا 
منجر به نابودی بسیاری از کسب وکارها شد، برای آمازون قضیه فرق دارد و کامال برعکس 
بود. مردم در دوران همه گیری کرونا استقبال بیشتری از خریدهای آنالین نشان دادند 
و آمازون به عنوان شــرکت خرده فروشی آنالین توانست از این ماجرا سود ببرد. اکنون 
کارکنان این شرکت هم قرار است از این ماجرا سود ببرند. البته آن ها همگی به واکسینه 
شدن هم تشویق می شوند. در حال حاضر ۲۵ هزار کارگر در شرکت آمازوِن کانادا کار 

می کنند و قرار است 1۵ هزار نیروی دیگر هم به آن ها در همین پاییز اضافه شود. 

١٠٠ دالر جایزه شرکت آمازون
 به کارکنانی که سند واکسيناسيون خود را

 به مسئوالن این شرکت نشان دهند

گزارش بلومبرگ از فین تک ها

سقوط سرمایه گذاری در فناوری مالی
شــرکت های فناوری مالی در فاصله ســال های ۲010 تا ۲01۹ مورد اســتقبال شــدید 
سرمایه گذاران واقع شدند. بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فین تک ها در این دوره 
به صورت مســتمر روندی افزایشــی را تجربه کرده و در سال ۲01۹ به ۲1۵.4 میلیارد دالر 
رسیده اســت. اما در سال ۲01۹ به دلیل شیوع کرونا، وضعیت اقتصاد جهان تغییر کرد. به 
همین خاطر، تمایل به سرمایه گذاری در فین تک ها هم کمتر از گذشته شد. در سال ۲0۲0 
میزان ســرمایه گذاری در فین تک ها کمتر از دو سوِم سال قبل بود. آمریکا اصوال بیشترین 
سرمایه را در زمینه فین تک ها جذب می کند. اما درگیری این کشور با همه گیری کرونا باعث 
شد سرمایه گذاران هم برای سرمایه گذاری در فین تک های این کشور دست به عصا شوند. ۸0 

درصد از کل سرمایه گذاری های فین تک ها در آمریکا صورت می گیرد. 

2١٥.4 ميليارد دالر ارزش سرمایه گذاری 
در فين تک ها در سال 2٠١9 بود که باالترین ميزان 

سرمایه گذاری در تاریخ است

دورکاری زیر ذره بین سی ان ان

موسسه پی دبلیوسی کوالک کرد
موسسه پرایس واترهاوس کوپرز که با نام مستعار PWC شناخته می شود تصمیم گرفته همه 
کارمندان خود را دورکار کند. این موسسه مشاوره ای در آمریکا به کارکنان و کارمندان خود 
اجازه داده تا کارها را از هر جایی که مایل هستند به صورت مجازی پیش ببرند. این نخستین 
بار است که یک شرکت بزرگ به صورت رسمی اعالم می کند تمامی کارمندانش می توانند 
دورکار باشند. به این ترتیب واضح است که همه گیری کرونا، رویکرد شرکت ها را در زمینه 
نیروهای کاری شان به کلی متحول کرده است. البته تعداد کمی از کارکنان این شرکت که 
باید به صورت مستقیم با مشتریان در ارتباط باشند از حق دورکاری محروم مانده اند اما به 
صورت کلی اکثر کارکنان این موسسه، به حالت دورکار درآمده اند. این شرکت مدتی مدل 
کاری هیبرید را امتحان می کرد و اکنون تصمیم به دورکاری برای کارکنان خود گرفته است. 

4٠ هزار نفر از کارمندان موسسه 
پرایس واترهاوس کوپرز می توانند دورکار شوند و کارها را به 

صورت مجازی پيش ببرند

فایننشال تایمز بررسی کرد

رکورد قیمت نفت پس از سه سال
سوخت های فســیلی دوباره اوج گرفته اند. تقاضا برای زغال سنگ، گاز و نفت افزایش 
پیدا کرده و همین امر باعث شده قیمت این کاالها در بازار جهانی افزایش پیدا کند. 
در حالی که اقتصاد جهان وضعیتی پیچیده دارد و به دلیل شیوع کرونا تحت فشار قرار 
گرفته، قیمت نفت به ۸0 دالر در ازای هر بشــکه رسیده که این باالترین قیمت طی 
سه سال گذشته اســت. عالوه بر آن، قیمت گاز و زغال سنگ هم افزایش یافته است. 
این در حالی اســت که بسیاری از کشــورها گفته اند تصمیم دارند به دلیل تغییرات 
اقلیمی، میزان مصرف ســوخت های فسیلی خود را کاهش دهند. با این حال، قیمت 
نفت روندی صعودی را از ابتدای پاییز ۲0۲1 تجربه کرده است. برخی از تحلیل گران در 

فایننشال تایمز پیش بینی می کنند افزایش قیمت نفت همچنان ادامه پیدا کند. 
 

8٠ دالر قيمت هر بشكه نفت 
در ابتدای پایيز امسال بود که به باالترین ميزان خود 

در سه سال گذشته می رسيد

رسانه ها

سی ان ان بررسی کرد

41 زن میان مدیرعامالن 5۰۰ شرکت برتر آمریکا
زنان سعی دارند سهم خود را در شرکت ها افزایش دهند. در آمریکا از میان ۵00 شرکت برتر، 41 شرکت را زنان مدیریت می کنند. نکته این جاست 
که از بین این 41 زن، دو نفر سیاه پوست هستند و این یعنی تحوالتی عظیم در دنیای کسب وکارها در آمریکا در حال رخ دادن است. در حال حاضر 
به ازای هر 17 مردی که مدیرعامل هستند، یک زن در آمریکا بر صندلی مدیرعاملی تکیه زده است. زن ها اصوال نسبت به مردان امید کمتری به 
مقام مدیرعاملی دارند. بررسی ها نشان می دهد ۵۹ درصد از مردانی که در شرکت ها مشغول به کار هستند امید دارند که روزی مدیرعامل شوند اما 
فقط 40 درصد از زنان چنین رویایی را در سر می پرورانند. در حال حاضر 77 درصد از زنان می گویند صرفا به این خاطر که اطالعات کافی ندارند 

نمی توانند به مدیرعامل تبدیل شوند. 

4٠ درصد از 
زنانی که در شرکت های 

مختلف مشغول به کار 
هستند، اميدوارند روزی به 
صندلی مدیرعاملی 

تكيه بزنند

ین زمستان برای  تغییرات اقلیمی شرایط را وخیم کرده است، طبق پیش بینی های الجزیره، امسال سردتر
اروپایی ها خواهد بود. ۸۰ میلیون نفر از جمعیت این قاره با مشکل تهیه سوخت برای گرم نگه داشتن 
خود مواجه خواهند بود. افزایش هزینه سوخت های فسیلی، شرایط را برای این افراد وخیم می کند.
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اعالنـات
شاخص

30.5
درصد

رشد قيمت مسكن در 
شهریور ١4٠٠ نسبت 

به شهریور 99

42.8
درصد

افزایش اجاره مسكن 
در تهران در شهریور 

١4٠٠ نسبت به 
شهریور 99

57.66
واحد

شاخص مدیران خرید 
صنعت در شهریورماه 

51.36
شاخص

ميزان صادرات کاال
 )بيشترین مقدار خود 

در شش ماه گذشته(

بازار ملك از رونق مي افتد؟ 
ادامه افزايش قيمت مسكن

قيمت مســكن در تهران بار ديگر افزايش يافت. در شــهریورماه 
متوسط قيمت مسكن در تهران ۲,4 درصد رشد كرد و روند صعودي 
نرخ ها در اين بازار همچنان ادامه یافت. طبق گزارش بانك مركزي در 
شهریورماه سال 1400 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به 7,۸ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 41,۶ 
درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش نشان 

می دهد.
در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت 

يک متر مربع زيربناي مســکوني معامله شده معادل ۶۸,۹ ميليون 
تومان به منطقه یک و کمترين آن با 1۵ ميليون تومان به منطقه 1۸ 
تعلق داشته است. اين ارقام نسبت به ماه مشابه سال 1۳۹۹ به ترتيب 

۳۵,7 و 44,۳ درصد افزايش نشان مي دهند.
بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق 
شــهري در شهریورماه سال 1400 نشان دهنده رشد اين شاخص به 
ترتيب معادل 4۲,۸ درصــد در تهران و 4۵,7 درصد در كل مناطق 

شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

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

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلشهریور 1400مرداد 1400شهریور 99
۲4,۲۲۳,1۳1,7۲,4۳0,۵متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

-۸4۶۳۹0۸077۸۹41,۶۸,00تعداد معامالت )واحد مسكوني(

بازیابی کسب وکارها
شاخص مدیران خرید رکورد زد 

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی  نشده( برای کل اقتصاد ایران در شهریورماه ۵۵.۵۵ به دست آمده است 
که نسبت به مردادماه )4۶.۵۹( افزایش قابل توجه داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران این شاخص به یکی از بیشترین مقدارهای خود از ابتدای 
شروع طرح رسیده است. البته دلیل عمده این افزایش شاخص و زیرشاخص های آن در شهریورماه شروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها در کشور بعد از رکود شدید 
۲ ماه اخیر )به دلیل تعطیالت ناشی از پیک پنجم کووید و شرایط سیاسی کشور( برآورد می شود. نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که در شهریورماه عدد همه 
زیرشاخص های اصلی باالی ۵0 ثبت شده  است. در این ماه شامخ بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت نسبت به ماه قبل بهتر شده و فقط شامخ بخش ساختمان زیر 
۵0 ثبت شده  است. در واقع همان طور که پیش بینی شده بود براساس شاخص انتظارات، پس از بازگشایی کسب وکارها، اکثر فعالیت های اقتصادی در اردیبهشت ماه با 
رشد روبه رو بوده اند. اما نااطمینانی نسبت به شرایط پیش رو از لحاظ لغو تحریم ها و همچنین تصمیمات دولت آینده باعث شده تا تقاضای مشتریان با کاهش همراه باشد. 

 مقایسه شامخ کل اقتصاد

اقتصاد1جدول كل مديران-: شامخ 1400شهريور) PMIخريد(شاخص

1400شهريور1400مرداد1400تيرشاخص
44.6246.5955.55كلشامخ

فعاليت كارميزان و كسب 57.64 40.41 44.93هاي
مشتريانسفارشاتميزان  57.43 43.89 33.98جديد

انجام  54.51 49.6254.37سفارشوتحويلسرعت
خريداريموادموجودي لوازم يا  47.1652.03 47.81شدهاوليه

و استخدام 52.65 52.23 54.87انسانينيرويبكارگيريميزان
شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا  80.13 80.75 84.02اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا  50.09 48.3650.15انبار
خدماتصادراتميزان يا  48.74 45.11 42.09كاال

شدهمحصوالتقيمت ارائه خدمات يا 62.52 59.03 58.18توليدشده
 50.22 56.5745.94انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كاالها 57.64 42.6740.01فروش
آينده ماه در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در  63.32 64.34 57.01انتظارات

اقتصاد1نمودار كل شامخ : مقايسه
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 59.9
درصد

نرخ تورم بخش 
خوراکي ها و 

آشاميدني ها در١2 
ماه منتهي به شهریور 

١4٠٠

 27.5
درصد

رشد زیرگروه نفت 
و گاز طبيعی در بهار 

سال ١4٠٠ 

12.9
درصد

رشد بخش ساختمان 
در سه ماهه نخست 

سال جاری 

92.5
درصد

نرخ تورم روغن و 
چربی ها در گروه 

خوراکی ها در١2 ماه 
منتهي به شهریور 

١4٠٠

افزایش تورم ماهانه و نقطه اي

نرخ تورم صعودی مي شود؟
نرخ تورم همچنان در مسير صعوي پيش مي رود. آخرين گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت ها نشان مي دهد نرخ تورم ساالنه شهریور ماه ١٤٠٠ به 4۵,۸ درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 0,۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم نقطه ای در اين ماه به عدد 4۳,7 درصد رسیده است كه در مقایسه با ماه 
قبل 0,۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۳,۲ واحد درصدی به ۶1,۶ درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 0,7 واحد درصدی به ۳۵,4 درصد رسیده است. در شهریور 1400، نرخ تورم ماهانه به ۳,۹ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در 

ماه قبل، 0,7 واحد درصد افزایش داشته است. افزایش نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه اي،  حکایت از ادامه دار بودن نرخ صعودی تورم در ماه های آینده می کند. 
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير شهریور 1400 نسبت به شهریور 99تغيير شهریور 1400 نسبت به مرداد 1400گروه های اصلی
۵,1۶۲,4 خوراکی ها و آشامیدنی ها

۲,7۳4,۲دخانیات
۲,۸۵۳,۹پوشاک و کفش

۲۶,1 4,۲مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
۲,۶۵۲,0اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

۲,14۳,۵بهداشت و درمان
۳,۵۳7,۹حمل و نقل
1,۳۵,۵ارتباطات

۲,04۲,1تفریح و امور فرهنگی
۲,۲1۸,۸تحصیل

4,۲۶۵,۶رستوران و هتل
۲,44۲,4کاالها و خدمات متفرقه

نفِت منجی

رشد چشمگیر توليد در بخش نفت و گاز 
در فصل بهار 1400 رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی ٤,٥، گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به فصل بهار سال 
١٣٩٩ رشد داشته است. بر این اساس رشد اقتصادی ٧,٦درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٦درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 

فصل بهار سال 1400 به ثبت رسیده است. مثبت شدن رشد اقتصادی در بهار سال جاری مدیون زیرگروه صنایع و معادن است. 
در زیربخش گروه صنایع و معادن رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال ۹۹، منفی بود اما در شش ماهه دوم سال گذشته این رشد مثبت شد و 
این رشد مثبت ادامه پیدا کرد تا جایی که در شش ماهه نخست سال جاری دورقمی شد و مثبت ماند. سهم استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۲7,۵ 
درصد، صنعت ۵,۵ درصد، ساختمان 1۲,۹ درصد، انرژی ۹ درصد و سایر معادن منفی 0,1 درصد برآورد شده است به نظر می رسد بخش نفت و گاز 

طبیعی و گشایش هایی که در صادرات ایجاد شده توانسته رشد این بخش را نجات دهد. 

سري زماني رشد محصول ناخالص داخلي به تفكيك گروه هاي عمده اقتصادي طي سال هاي1390 الي فصل بهار 1400
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اعالنـات
کیوسک ماه

اقتصاد تیک تاک
اپلیکیشن های جدید فضایی می سازند که کسب وکارها نمی توانند از آن بگذرند

تایم: درس های رسا و موراتوف

دو روزنامه نگاری که جایزه نوبل صلح گرفته اند الهام بخش روزنامه نگاران شده اند

در شــماره اخیر مجله تایم، سردبیر این مجله سرمقاله ای نوشته است که درباره دو 
روزنامه نگاری است که چند هفته پیش جایزه نوبل صلح را گرفته بودند، یعنی ماریا رسا 
و دیمیتری موراتوف. رسا فیلیپینی است و موراتوف روس. موراتوف یکی از بنیان گذاران 
روزنامه روسی »نوایا گازت« در سال 1۹۹۳ است. کمیته نوبل در این باره اعالم کرده است 
که نوایا گازت امروز مستقل ترین روزنامه روسیه است که از دولت انتقاد می کند. ماریا رسا 
نیز روزنامه نگار و نویسنده فیلیپینی ـ آمریکایی و مدیر و مؤسس وب سایت خبری »راپلر« 
در فیلیپین است. رسا حدود بیست سال به عنوان خبرنگار در بخش جنوب شرق آسیای 
شبکه خبری سی ان ان فعالیت کرده است. او یکی از اعضای گروه خبرنگاران برگزیده مجله 
تایم در ۲01۸ برای مقابله با اخبار جعلی در جهان بود. رسا از منتقدان رودریگو دورته، 
رئیس جمهوری فیلیپین و از فعاالن افشــای سوءاستفاده از قدرت در این کشور است. 
سردبیر مجله تایم در سرمقاله خود می گوید که روزنامه نگاری و مجالتی مثل تایم باید از 
عملکرد و شجاعت این دو روزنامه نگار در دفاع از آزادی بیان درس بگیرد و رفتار حرفه ای 
آن ها برای همه الهام بخش است. در داخل مجله هم پرونده ای درباره برندگان جوایز نوبل 
و مخصوصاً نوبل صلح منتشــر شده است. روی جلد مجله تایم عکسی است از تیموتی 
شاالمی که بازیگر بسیار جوان هالیوودی است؛ همان بازیگری که دو سال پیش در فیلم 
»یک روز بارانی در نیویورک« ســاخته وودی آلن بازی کرد. تایم عکس او را روی جلد 
برده و گفته است که او یکی از رهبران دنیای فرهنگی آینده خواهد بود. این شماره تایم 
مطلبی دارد درباره نسل بعدی رهبران جهان که یکی از آن ها هم در فهرست تایم همین 
تیموتی شاالمی است. گزارش دیگری درباره مالیات های قاره اروپا و نرخ عوارض اروپا در 
همین شماره مجله تایم منتشر شده است که مطلبی هشداردهنده است و می گویند که 
اقتصاد قاره سبز را به خطر می اندازد و هزینه هایی در بر دارد که ممکن است از فوایدش 
بیشتر باشد. ماجرای رسوایی های حریم خصوصی و قطبی سازی در فیس بوک هم در این 
شــماره برجسته شده است. اخیراً یکی از کارکنان سابق فیس بوک در جمع نمایندگان 
سنای آمریکا شهادت داده بود که پلت فرم این شرکت مطالبی را در اولویت قرار می دهد 
که مردم را عصبانی می کند تا کاربران درگیری بیشتری با فیس بوک پیدا کنند. تایم نوشته 

است که فیس بوک نمی تواند این مشکل را حل کند و همچنان گرفتاری خواهد داشت.

اکونومیست: شوک انرژی

کمبود انرژی در دنیایی که همه به سمت انرژی های پاک می روند گرفتاری زیادی درست 
کرده است

هفته نامه اکونومیست در شــماره اخیر خود مشکل کمبود انرژی را در شرایطی که 
همه کشورها به سوی انرژی های پاک می روند موضوع جلد خود قرار داده است. تا چند 
هفته دیگر، نشست کشورهای جهان برای استفاده از انرژی های پاک و چشم انداز سال 
۲0۵0 که تالش می کنند انرژی های کربنی را به صفر برسانند شروع می شود. اما همین 
حاال هم جهان درگیر کنار گذاشتن سوخت های فسیلی است. اکونومیست نوشته است 
که قیمت نفت و گاز و زغال سنگ ۹۵ درصد افزایش یافته است، قیمت بنزین در آمریکا 
به شــدت افزایش پیدا کرده و انگلستان دوباره زغال سنگ را به میدان آورده است. چین 
و هند مشکل خاموشی برق پیدا کرده اند و اروپا هم به شدت به گاز روسیه وابسته است. 
در چنین وضعیتی چطور می توان سوخت های فسیلی را کاهش داد و اگر این سوخت ها 
کاهش نیابد، تغییر اقلیم شدت می گیرد. این طوری است که اکونومیست شعله ای گاز را 
با الهام از تابلوی »جیغ« مونش کشیده و تیتر زده است: »شوک انرژی«. در این شماره 
اکونومیســت مطلبی نوشته شده است با این مضمون که باالخره شیوع کوویدـ1۹ چه 
زمانی تمام خواهد شــد و انسان های کره زمین چه موقعی و به چه ترتیبی می توانند از 
شــر ویروس کرونا خالص شوند. مطلبی نیز منتشر شده است درباره اینکه مردم باید با 
کوویدـ1۹ زندگی کنند و پیش بینی کرده است که با این وضعیت، آینده چه شکلی خواهد 
بود. امنیت سایبری هم از دیگر موضوعات این شماره است و مطلبی در این باره منتشر 
شــده است که می گوید امنیت اینترنت باید در دستان چه کسی باشد و کدام نهاد باید 
پلیس اینترنت باشد. کمبود انرژی در اروپا هم از دیگر مطالبی است که مکمل تیتر یک 
این هفته اکونومیســت است. انتخابات عراق و اکسپوی دوبی نیز از جمله مطالبی است 
که اکونومیست در بخش خاورمیانه منتشر کرده است. در بخش چین این شماره مجله 
مطلبی چاپ شده است که چین تحت زعامت شی جینپینگ را مقایسه کرده است با 
چین دوران رهبری مائو و می گوید که چین در حال حاضر دنبال اهدافی است که شاید 
ظاهراً با دوران مائو تفاوت داشته باشد اما شباهت هایی نیز در این زمینه به چشم می آید 
که وضعیت را پیچیده می کند. سانســور آنالین و روزنامه نگاری در روســیه نیز از دیگر 

مسائلی است که در این شماره اکونومیست به آن ها پرداخته شده است.
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اقتصاد تیک تاک
اپلیکیشن های جدید فضایی می سازند که کسب وکارها نمی توانند از آن بگذرند

فورچون: اوج گیری تیک تاک

کسب وکارها و اســتارت آپ ها به شدت به رسانه اجتماعی ویدیویی این روزها متمایل 
شده اند

اپلیکیشن تیک تاک که یک ابزار ارتباطی چینی است همه دنیا را فتح کرده است. این 
اپلیکیشن بیش از اینکه یک رسانه اجتماعی مثل اینستاگرام و فیس بوک باشد، یک میز 
تدوین ویدیو است. همین ابتکار باعث شده که تیک تاک به مکانی راحت برای فیلم گرفتن 
و بعد موسیقی گذاشتن و کم و زیاد کردن سرعت فیلم تبدیل شود و محبوب دل کاربران 
شود. این اپلیکیشن ظرف مدت چهار سال توانسته به یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های 
جهان بدل شود و سرتاسر جهان را زیر پا بگذارد. ابتدا اینفلوئنسرها و شخصیت های مشهور 
وارد تیک تاک شدند و حاال کسب وکارها دنبال این هستند که با تیک تاک کاال و خدمات 
خود را تبلیغ کنند. روی جلد آخرین شماره مجله فورچون هم به همین موضوع اختصاص 
داده شده است؛ اینکه کسب وکارها و شرکت ها چطور می توانند با استفاده از تیک تاک کار 
خود را پیش ببرند. روی جلد هم طرحی است از افراد زیادی که در حالت های مختلف 
دارند ویدیو می گیرند و بعد با گوشــی های خود مشغول آماده سازی آن برای انتشار در 
تیک تاک هستند. در همین شماره، مطلبی منتشر شده است درباره »اقتصاد تیک تاک« و 
نویسنده شرح می دهد که چطور کسب وکارها از تیک تاک استفاده می کنند تا یک شاخه، 
البته باریک، از اقتصاد را شکل بدهند؛ شاخه ای از اقتصاد که خصوصیات خودش را هم 
دارد. یکی از مطالب دیگر این شــماره فورچون درباره کشاورزی سبز است که با تمرکز 
روی کشت جو دوسر، می گوید کشاورزی کمتر آلوده کننده خیلی هم راحت نیست. در 
این شماره گزارشــی هم به چاپ رسیده است از وضعیت واکسیناسیون و شرکت های 
واکسن سازی که در سرتاسر جهان در حال مقابله با همه گیری ویروس کرونا هستند. این 
شماره فورچون گزارشی دارد که در الیه های پنهان آن می توان نبرد سنگین شرکت های 
خودروسازی الکتریکی را دید. معموالً وقتی بحث از ماشین های الکتریکی پیش می آید، 
ذهن های ما به شرکت تسال موتورز که شرکت خودروسازی ایالن ماسک است متمایل 
می شــود. اما ماجرا اینجاست که چند شرکت خودروسازی دیگر هم هستند که تالش 
می کنند سهمی از بازار خودروهای برقی جهان داشته باشند. یکی از آن ها شرکت سوئدی 
ولوو اســت که در ایران بیشتر ماشین های ســنگین آن کاربرد دارند. شرکت ولوو یک 
خودروی تماماً الکتریکی ساخته است به نام »پول استار ۲« که گزارش فورچون درباره آن 
است. فورچون می گوید این خودرو قاتل ماشین های تسال نیست و اصالً نیازی هم ندارد 

که در عرصه رقابت بخواهد تسال را از بین ببرد. 

وایرد: ترک اعتیاد

فناوری نوین به قدری پیشرفت کرده  که می تواند به پزشک بگوید بیمار ارزش چه دارویی 
دارد

مجله وایرد در شــماره نوامبر ۲0۲1 که آخرین شمار ه اش به حساب می آید، بحثی 
درباره فناوری های پزشــکی پیش کشیده اســت. وایرد مجله ای است که می توان آن را 
تریبون صنایع حوزه فناوری جریان اصلی در آمریکا دانســت. حاال این مجله در آخرین 
شــماره اش به فناوری های پزشــکی و موضوع آرام بخش ها و مسکن ها پرداخته است. 
همان طور که روی جلد این شــماره هم تاحدی گویاست، در این شماره مطلبی مفصل 
چاپ شده است درباره اینکه الگوریتم هایی درست شده اند که می توانند به پزشکان بگویند 
که آیا تجویز کردن مسکن برای یک بیمار ارزش دارد یا نه. در واقع، فناوری باید کمک 
می کرد به اینکه بیمارانی که به مسکن ها معتاد شده اند اعتیاد خود را ترک کنند اما حاال 
کار برعکس شده است و فناوری تالش می کند که وضعیت اعتیاد افراد را وخیم تر کند. 
وایرد این شــماره گزارش مفصلی دارد از مصاحبه با الوی ری اسمیت که یک دانشمند 
علوم رایانه و از بنیان گذاران شرکت پیکسار است. او و همکارانش پیکسار را زمانی راه اندازی 
کردند که انیمیشن های رایانه ای در حال اوج گرفتن بود و حاال پیکسار کامالً به بار نشسته 
و تعدادی از انیمیشن های برتر تاریخ سینما تولید این شرکت است. اسمیت کتابی هم 
نوشته است تحت عنوان »سرگذشت پیکسل« که واحد تصاویر دیجیتال به شمار می رود. 
وایرد در مصاحبه با اسمیت تالش کرده است درباره پیکسل و آینده نقاط نورانی در دنیای 
دیجیتالی و آنچه فراتر از پیکسل خواهد بود صحبت کند. بازی همیشگی مجله وایرد که 
مسابقه درباره داستان های چندکلمه ای است در این شماره هم ادامه دارد. وایرد مسابقه ای 
برگزار کرده که خوانندگان با شــش کلمه یک داســتان درباره خودروهای بدون راننده 
بنویسند. بخشی از آنچه را به مجله ارسال شده است هم در این شماره منتشر کرده است. 
جالب است که در مجله وایرد هم گزارشی درباره اپلیکیشن تیک تاک منتشر شده است. 
نویسنده می گوید که تیک تاک به شدت در حال اوج گرفتن در کشورهای مختلف جهان و 
همچنین در جامعه آمریکا است و همه گیری کوویدـ1۹ نیز به استقبال از آن کمک زیادی 
کرده است. نویسنده این مطلب گفته است که تیک تاک خیلی شبیه به حال وهوای نسل 
ایکس است. نسل ایکس نسلی است که بعد از جنگ جهانی دوم متولد شد و تا میانسالی 
اصالً با دنیای رایانه آشنا نبود. منظور نویسنده این است که نسلی که با تیک تاک در حال 
رشد است،  دوباره با این اپلیکیشن همان خصوصیاتی را به نمایش می گذارد که شباهتی 

با نسل هزاره یا همان نسل همزاد اینترنت ندارد.
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شاخص بورس اثر حسن کریم زاده

کار اثر توماسکو مارکوال
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بازمانده روز اثر مارکو دی آنجلیس

کسادی خطوط هواپیمایی اثر اسامه حجاج
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سرنوشتشاخصها
شاخص های کلیدی و بازارهای رایج در دولت جدید چه سرنوشتی خواهند داشت
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آینده ما

اگر تولید ناخالص داخلی را به عنوان شــاخصی برای مقایسه 
اندازه اقتصاد کشــورها در نظر بگیریم، ایران به روایتی بیســت 
و دومیــن و به روایت دیگری بیســت و پنجمین    اقتصاد بزرگ 
دنیا خواهد بود. اما اندازه یک اقتصاد نمی تواند از مصائب تولید، 
موانع صادرات یا مشــکالت معیشتی مردم بکاهد.    دهه ۹0 برای 
اقتصاد ایران خاموش و کم رونق بود تا جایی که مجموع رشــد 
اقتصادی کشــور در ده سال گذشته حدود صفر برآورد می شود.    
انگار همان جایی ایستاده باشیم که ده سال پیش از آن شروع به 
حرکت کرده ایم.    پیش بینی ها برای بازگشت رشد مثبت اقتصادی 
به ایران، به واســطه حضور و تسلط کرونا بر بخش های مختلف 
اقتصادی به خطا رفت و با وجود آنکه انتظار می رفت به واســطه 
تخلیه اثر منفی تحریم ها، رشــد اقتصادی در ســال ۹۹، مثبت 
باشد، رشد اقتصادی بر سر منفی بودن خود اصرار ورزید تا مثبت 

شدن به سال 1400 بیفتد.    
بهار امسال، بهار رشد اقتصادی به روایت اعداد هم رسیده بود.    
در ماه های پایانی صدارت دولت دوازدهم، گروه صنایع و معادن 
7,4 و گروه خدمات ٥   .٤ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، 
رشد را تجربه کردند اما این بار گروه کشاورزی بر خالف سال های 
گذشــته از رشد جا ماند و در مسیر منفی حرکت کرد و به عدد 

منفی ۵   .4 رسید.    

آخرین نتایج حســاب های ملی فصلی مركز آمــار ایران )به 
قیمت ثابت سال ١٣٩٠( در سه ماهه اول سال ١٤٠٠    حکایت از 
رشد ٧,٦ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و٦   .٤  درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار ســال ١٤٠٠ 

دارد.    

واکاوی علت رشد منفی و مثبت در گروه های مختلف   
رشد اقتصادی بخش خدمات در بهار امسال ۵   .4 درصد برآورد 
شده اســت، این در حالی است    که رشد اقتصادی این بخش در 
بهار ســال گذشــته منفی 4 درصد به ثبت رسیده بود.    در سال 
گذشته شوک کرونا به اقتصاد ایران باعث شد تا به بخش خدمات 
ضربه هولناکی وارد شــود و به همین جهت رشد مناسب بخش 
خدمــات در بهار 1400 تا حد زیادی به علت رشــد منفی این 
بخش در بهار ۹۹ اســت.    بر این اســاس می   توان متوجه شد که 
ضربه کرونا به بخش خدمات در حال کمرنگ شــدن است.    البته 
رشــد مثبت در بخش خدمات پس از ۳ فصل رشــد منفی در 
زمســتان ۹۹ آغاز شد.    سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص 
داخلی کشــور در بهار امسال ۵4 درصد است، این سهم در بهار 

۹۹ حدود ۵۳ بوده است.   
رشــد اقتصادی بخش نفت و گاز در بهار امسال ۵   .۲7 درصد 

بازگشت به اعداد مثبت؟
آثار تحریم ها، به واسطه ظهور کرونا با یک سال تاخیر تخلیه و رشد اقتصادی مثبت شد

چرا باید خواند:
دولت جدید از 

میانه مرداد، فعالیت 
خود را آغاز کرده و 

سیاست های متفاوتی 
نسبت به دولت 

قبل در پیش گرفته 
است.    از این رو تاثیر 

این سیاست ها بر 
شاخص های کلیدی 

اقتصاد و همچنین 
سرنوشت بازارهای 
رایج، بسیار اهمیت 

دارد.   

درصد رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت ها در فصل بهار سال 14۰۰
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برآورد شده است، این در حالی است    که رشد این بخش در بهار 
۹۹ منفی 14.   ۵ درصد به ثبت رسیده بود.    پس از رشد منفی نفت 
در بهار سال گذشــته این بخش رشد مثبت را تجربه کرد و در 
فصول بعدی روند صعودی به خود گرفت.    اما به یکباره در زمستان 
رشد اقتصادی این بخش با جهشی قابل توجه به باالی ۳0 درصد 
رســید.    به طور کلی در دو فصل زمستان ۹۹ و بهار 1400 رشد 

بخش نفت بسیار باال بوده است.   
آنچــه از آمار ها    برمی   آید اســتخراج و فروش نفــت ایران از 
زمستان ۹۹ شدت باالیی به خود گرفته است که دقیقا همزمان 
با روی کار آمدن بایدن در آمریکا است، که این موضوع بیانگر باز 
شدن خطوط صادراتی ایران و کم شدن تحریم ها    با آمدن بایدن 
است.    در نتیجه می   توان گفت که رشد اقتصادی مناسبی که در 
بهار امســال به ثبت رسید، وامدار جو بایدن و همچنین کمرنگ 

شدن شوک کرونا است.   
اما سهم بخش کشاورزی از این بهار، خزان بود.    رشد منفی در 
حالی رقم خورده اســت که رشد این بخش در چهار فصل سال 
گذشــته مثبت و مناسب بوده است.    چنانچه این رشد منفی در 
گروه کشــاورزی رخ نمی داد، رشــد اقتصادی کل به ۹   .7 درصد 
می   رسید.    سهم بخش کشاوزی از کل تولید ناخالص داخلی ایران 
در بهار 1400 حدود ۵ درصد اســت، این ســهم نسبت به بازه 

زمانی مشابه در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.   

فقدان موضع گیری و برنامه مشخص  
کلی گویی هــا در دولت ســیزدهم حکایــت از تاکید کابینه 
اقتصادی ابراهیم رئیســی برای پیشــروی در مسیر رشد مثبت 
دارد اما برنامه مشخصی در این خصوص اعالم نشده است.    وزیر 
صنعت، فاطمی امین گفته است که از سال 1401 میانگین نرخ 
رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره وری به باالی 

تحوالت رشد اقتصادی در دهه 9۰ ) بانک مرکزی( 

٦   .٧
 درصد 

رشد مثبت 
اقتصادی با نفت    در 
بهار سال جاری رقم 

خورد 

۵ درصد خواهد رســید و خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرده که 
در سال 1404 باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فرهنگی در 
سطح آسیای جنوب غربی با تکیه بر تولید علم، رشد پرشتاب و 

مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد دست یابیم.
ابراهیم رئیسی    هم در آخرین جلسه هیئت دولت در تابستان 
امســال    تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در 
کشــور را مورد تاکید قرار داد و گفــت: گام های مثبتی در این 
زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه 

بوده و برای مردم ملموس باشد.   

اقتصاد ایران کوچک شد   
نهادهای بین المللی سناریوهای متفاوتی را برای آینده اقتصاد 
ایــران ارائه داده اند.    صندوق بین المللی پول، از نرخ ارز رســمی 
)4۲00 تومان( اســتفاده کرده و بانک جهانــی ارز آزاد را معیار 

سنجش قرار داده است.    
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود    )مهرماه سال جاری( 
   از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش بینی 
کرد رشــد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی به ۲.   1 درصد 

خواهد رسید.      
همچنین تراز حســاب ها   ی جاری ایران که در ســال ۲0۲0 
منفی شده بود و به منفی 0.   ۸ درصد تولید خالص داخلی رسیده 
بود، در ســال جاری دوباره مثبت خواهد شــد و به مثبت 0.   ۸ 

درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد رسید.   
صنــدوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشــم  انداز 
اقتصادی جهان که، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میالدی 
را ۲,۵ درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش یافته. این 
نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده که در سال بعد نیز به 

۲ درصد کاهش یابد.  
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در حالی رشد اقتصادی بخش خدمات در بهار امسال 5.4 درصد برآورد 
شده که رشد اقتصادی این بخش در بهار
سال گذشته منفی 4 درصد به ثبت رسیده بود.
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آینده ما
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مســیر پیش  روی دولت ســیزدهم، مســیر پرپیچ و خم و 
ناهمواری است.    فارغ از چرایی و چگونگی درهم ریختگی اقتصاد 
امروز ایران، واقعیت غیرقابــل انکاری در میان وجود دارد: دولت 
تازه به میدان آمده میراث دار مشــکالت پیچیده ای از گذشــته 
است؛ کسری بودجه بیش از ۳۵0 هزار میلیاردی،    رشد اقتصادی 
ناچیز و تورمی که از مرز 40 درصد عبور کرده و نقدینگی ای که 
میانگین رشــد ساالنه آن از سی و چند درصد تجاوز کرده است، 
همه و همه گزاره هایی هســتند که بر ادعای مطرح شده، صحه 
می گذارند.    محصول این شرایط همین بحرانی است که امروز با آن 
دست و پنجه نرم می کنیم: »نرخ تورم، هنوز در مسیر کاهش قرار 
نگرفته و همچنان در حوالی 4۵ درصد نوسان می کند.   « این در 
حالی است که کابینه انتخاب شده توسط دولت سیزدهم به نظر 
نمی رسد توان مقابله با این بحران ها را داشته باشد و احتماال حتی 
برای پیش بردن مذاکرات هسته ای که این روزها با نام »وین« گره  

خورده است، دچار چالش خواهد شد.    

در دو ماه اخیر چه گذشت؟   
دولت ســیزدهم کــه روی کار آمــد، تورم ماهانه ســاالنه 
تیرمــاه به روایت مرکز آمار ایــران، از 44 درصد عبور کرده بود.    
نرخ تورم نقطه ای )درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( در ماه مورد بحث، به عدد ٤٣.   ٦ درصد رسید؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.   ٦ درصد بیشتر از تیر 
١٣٩٩ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 
کردند.    یک ماه، در ماه تعویض دولت، مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
ســاالنه مرداد ماه ١٤٠٠ را برای خانوارهای کشور ٤٥,٢ درصد 

اعالم کرد.    
نرخ تورم نقطه ای، در همین ماه،    ٤٣,٢ درصد اعالم شــد؛ در 
واقع خانوارهای کشور به طور میانگین ٢   .٤٣ درصد بیشتر از مرداد 
١٣٩٩ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 

کرده اند.   

دیوار بلند گرانی 
در مدت کوتاهی که از ریاست دولت سیزدهم می گذرد، افزایش نرخ تورم تداوم داشته است 

39.3
 درصد 

پيش بينی صندوق 
بين المللی پول از 
نرخ تورم ایران در 

سال 2٠2١ 

79.73
شاخص قيمت مواد 

اوليه در گزارش 
شامخ شهریور ١4٠٠

یک ماه بعد از اســتقرار دولت ابراهیم رئیســی    و در شهریور 
ســال 1400،    نرخ تورم ساالنه ٤٥,٨ درصد اعالم شد که نسبت 
بــه همین اطالع در ماه قبل، ٠.   ٦ واحد درصد افزایش را نشــان 
می داد.    نرخ تورم نقطه ای در شهریورماه ١٤٠٠ هم    ٤٣,٧ درصد 

برآورد شد.    

خط قرمز دولت سیزدهم روی کاغذ تورم است   
روی کاغذ هیچ دولتی با افزایش نرخ تورم، موافق نیســت و 
برای مهار آن سیاست های مختلفی تدوین می کند.    رئیس جمهور 
تازه کشــور هم تورم را خط قرمز دولت دانســته و گفته است: 
دستگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم 
می شود، پرهیز کنند.    او    سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده که 
بودجه سال 1401 را با تأکید بر اصالح ساختار و حذف هزینه های 

غیرضرور بودجه تدوین کند.   
یکی از وزرای اقتصادی کابینه جدید، سید رضا فاطمی امین، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تورم را ام المصائب اقتصاد کشــور 
می داند و بر این باور است که تورم چیزی نیست که با تمرکز شش 
ماهه بتوان آن را حل کرد از این رو برنامه دولت این است که در 

دو سال اول تورم را به نصف برساند.   
خاندوزی، وزیر اقتصاد منتخب رئیســی    هم تاکید کرده که سه 
برنامه تا پایان امسال اجرا خواهیم کرد که اصلی ترین آن افزایش ۵ 
میلیارد دالری صادرات در نیمه دوم امسال است و در مسیر کاهش 
نرخ تورم حرکت خواهیم کرد.    با این همه، تا اینجای کار که به نظر 

نمی رسد پرونده سال 1400 با کاهش نرخ تورم بسته شود.    

تورم تولید که همچنان رکورد می شکند      
آماری از تورم تولید در این چندماهه که دولت ســیزدهم کار 
خود را آغاز کرده است در دسترس نیست اما به نظر می رسد در 
این شاخص هم روند افزایشــی تا پایان سال ادامه داشته باشد.    
بررســی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده در 
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یور سال جاری،  یک ماه بعد از استقرار دولت ابراهیم رئیسی و در شهر
نرخ تورم ساالنه ٤٥,٨ درصد اعالم شد که نسبت مرداد ماه ۰.6 
درصد افزایش را نشان می داد.

8   .45
 درصد  

نرخ تورم ساالنه 
شهریور سال جاری 

70
 درصد  

افزایش هزینه های 
توليد در بهار سال 

جاری نسبت به سال 
قبل 

0.   6
 درصد  

افزایش نرخ تورم در 
شهریور نسبت به 

مرداد  

فصل بهار نشان می دهد که در ابتدای امسال، هزینه های تولید به 
طور میانگین بیش از 70 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
افزایش پیدا کرده و از آنجا که تا روزهای پایانی مهرماه سیاست 
قابل بحثی برای کنترل تورم اتخاذ نشده است احتماال این تهدید 

برای اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.    
شــاخص تورم تولید، بــا تعریف مرکز آمار ایران، شــاخصی 
است که تغییرات هزینه تولید را نشان می دهد و پیش نگر تورم 
مصرف کننده اســت و افزایش آن هشداری برای تشدید تورم در 

ماه های آتی است.   
به روایت مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده محصوالت صنعتی 
در چهار فصل منتهی به بهار ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 7۸.   ۵ درصد افزایش را تجربه کرده که نسبت به فصل گذشته 

۲1.   7 درصد افزایش نشان می دهد.   
در میان زیربخش های مختلف صنعتی، کمترین تورم ساالنه 
مربوط به زیربخش ســاخت فراورده های توتون و تنباکو با ٢٠.   ٢ 
درصد و بیشترین تورم مربوط به زیربخش ساخت سایر تجهیزات 

حمل و نقل با ١٣٤.   ٧ درصد بوده است.   
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به 
فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ٩٤,٧ درصد رسید 
که نسبت به زمستان سال گذشته، 0.   ۹ درصد افزایش یافته است.   
به عبارت دیگر، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان 
محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای خود در داخل کشور، در 
فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٩٤.   ٧ درصد افزایش 
پیــدا کرده که در نوع خود می تواند هشــدار بزرگ و زنگ خطر 
بلندی برای تولیدکننده ها در ابتدای زنجیره و مصرف کننده ها در 

انتهای زنجیره مصرف باشد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در آخرین گزارش شــامخ اعالم 
کرده که بــا فروکش کردن بحران دوماهــه پیک پنجم کرونا، 
شــاخص مدیران خرید اقتصاد )PMI( در شهریورماه با جهش 
بیش از هشــت واحدی )معادل 1۹.۲ درصد( مواجه شده است.  
بر اساس این گزارش، همه زیرمجموعه های این شاخص نیز بیش 
از ۵0 واحد ثبت شده اند.  داده های منتشرشده توسط این مرکز، 
بر این صحه می گذارد که فعالیت اکثر کسب وکارها پس از دو ماه 
محدودیت جدی در پیک پنجم کرونا دوباره از سر گرفته شده و 
دیگر کمتر کسب و کاری به واسطه شیوع کرونا، می تواند به مدار 
اقتصاد برگردد اما هم زمان مسائلی نظیر افزایش شدید قیمت مواد 
اولیه و لوازم موردنیاز تولید، نوســانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، 

رشد قیمت کاال و خدمات و همچنین کمبود شدید نقدینگی در 
برخی از بنگاه های اقتصادی به عنوان تهدیدهای تولید باقی مانده 

و رونق نسبی کنونی نمی تواند ناجی آن باشد. 
بر اساس گزارش مهرماه مرکز پژوهش های ایران، در زیرگروه 
»شــاخص مدیران کل اقتصاد« شاخص قیمت خرید مواد اولیه 
یا لوازم خریداری شــده )۸0.1۳( همچنان با شدت زیاد در حال 
افزایش اســت. شــاخص قیمت مصرف کننده در شهریورماه به 
۳۵1.1 رسیده که نســبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان 
می دهد. این در حالی اســت که نرخ تــورم 1۲ ماهه منتهی به 
شهریورماه برای خانوارهای کشــور به رقم 4۵.۸ درصد رسیده 

است. 
همچنین در این بخش، شاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا 
خدمات در شهریورماه )۶۲.۵۲( با افزایش شدید قیمت مواد اولیه 
و لوازم موردنیاز با شیب بیشتری افزایش یافته و طی ۵ ماه اخیر 

به بیشترین مقدار خود رسیده است.
در زیرگروه »شاخص مدیران خرید در بخش صنعت« ماجرا 
اندکی متفاوت تر است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه )7۹.7۳( 
در شهریورماه همچنان به شدت در حال افزایش بود به خصوص که 
افزایش نرخ ارز از یک  سو و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی 
از سوی دیگر بر این روند افزایشی تأثیرگذار بوده است. اما به علت 
کاهش سطح عمومی تقاضا و کمبود نقدینگی از سوی مشتریان، 
تولیدکنندگان، قیمت فروش محصوالت تولید شده )۵۶.07( را 

متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده اند.
همچنین در زیرمجموعه »مدیران خرید در بخش صنعت«، 
شاخص مقدار تولید محصوالت در شهریورماه )۶1.۹۶( بیشترین 
مقدار خود را طی 4 ماه اخیر به ثبت رســانده است. افزایش این 
شاخص به دلیل بازگشایی صنایع بعد از تعطیالت ناشی از پیک 

پنجم کرونا بوده است.
شــاخص موجودی مواد اولیه در شــهریورماه )4۸.7۵( برای 
چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهشی داشته است هرچند 
شــدت کاهش آن نســبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. 
افزایش شــدید قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، دلیل اصلی 
کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است. از سوی دیگر بسیاری از 
مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت شدید همراه بوده اند )تعدادی 
از صنایع مانند پتروشــیمی ها قیمت فروش محصوالت خود را 
به شــدت افزایش داده اند که صنایع وابسته در تأمین مواد اولیه 

داخلی با مشکل روبه رو شده اند(.     

نرخ تورم نقطه به نقطه در شش ماه نخست سال جاری )مرکز آمار ایران( 
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آینده ما

دالر در دولت سیزدهم نرخ 2۸ هزار و 4۰۰  
تومان را به خود دید و رکورد سال 14۰۰ خود 
را شکست .

8
 درصد  

افزایش قيمت دالر 
در دو ماهه نخست 

دولت سيزدهم 

5   .4
 درصد  

افزایش قيمت طال 
در دو ماهه نخست 

دولت سيزدهم

28400
رکورد افزایش قيمت 
دالر در سال ١4٠٠ 

تغییرات نرخ ارز در هفت ماه نخست سال جاری 

نرخ دالر و ارز در تابستان امسال دوباره ساز افزایش را کوک کردند.    
دوازدهم مرداد ماه امسال، هنگامی که اداره کشور به ابراهیم رئیسی    
سپرده شــد، قیمت دالر ۲۵ هزار و ۶00 تومان بود و حاال در لحظه 
تنظیم این گزارش نرخ آن به حدود ۲7 هزار و ۵00 تومان رســیده 
است.    یعنی از نیمه مرداد تا نیمه مهر قیمت دالر حدود هشت درصد 
افزایش قیمت را تجربه کرده است تا افزایش قیمت آن از مسکن، طال 
و خودرو در مدت اخیر پیشی بگیرد.    همچنین هر گرم طالی 1۸ عیار 
از روز دوازدهم مردادماه تا پایان روز هجدهم مهرماه، حدود 4.   ۵ درصد 
افزایش قیمت را تجربه کرده است.    افزایش قیمت ها در بازار طال و ارز، 
در ششم شهریورماه به دنبال دستور ابراهیم رئیسی    برای کنترل قیمت 
در این بازارها برای مدت کوتاهی متوقف شــد اما اعتبار این دستور 

چندان دوام نیاورد و رکورد قیمت دالر در مهرماه دوباره شکست.    

واکاوی روند کوتاه مدت اسکناس آمریکایی   
دوازدهم مردادماه، روز رسمی تشکیل دولت سیزدهم بود.    در صبح 
روز تغییر دولت،  قیمت هر دالر آمریکا، حدود ۲۵ هزار و 700 تومان 
بود که یک روز بعد یعنی در سیزدهم مرداد 100 تومان کاهش قیمت 
را تجربه کرد اما در نهایت به مدار افزایشــی خود برگشــت.    بازار ارز 
همان طور که انتظار می رود، بسیار تابع شرایط سیاسی کشور است.    در 
آبان سال گذشته، با انتخاب جو بایدن، به ریاست جمهوری امریکا بهای 
طال و دالر در بازار ایران شروع به ریزش کرد و در مقاطعی قیمت هر 

گرم طال حتی به زیر یک میلیون تومان هم رسید.        
چند روز بعد یعنی در روز ســوم شهریور که مجلسی ها به کابینه 
رئیسی    روی خوش نشان دادند، دالر در اولین واکنش به کابینه جدید 
از مسیر افزایشی خارج شد.    اسکناس آمریکایی که مدتی بود پشت 
ســد ۲۸ هزار تومانی ایستاده بود،    نه تنها نتوانست از این    کانال عبور 
کند بلکه به سوی محدوده ۲7هزار و ۸00 تومانی حرکت کرد.    در آن 
مقطع، برخی معامله گران احتمال می دهند که در ابتدای کار دولت 
جدید، میزان عرضه ارز افزایش پیدا کند؛ در نتیجه ترجیح دادند کمی 

از خریدهای قبلی خود کسب سود کنند.   
افت قیمت دالر موجب شد در بازار سکه نیز فروش ها افزایش پیدا 

و دوباره دالر 28 هزار تومانی 
روند افزایش قیمت طال و ارز در دو ماه گذشته ادامه پیدا کرده است و به نظر می رسد این افزایش تداوم داشته باشد 

کند و فلز گران بهای داخلی از کانال 1۲ میلیون تومانی خارج شود و تا 
محدوده 11 میلیون و ۹۶0 هزار تومان افت کند.    با انتخاب کابینه جدید 
و عبور از دوران گذار، معامله گران به نوعی تصمیم به احتیاط گرفتند و 

همین شوک جمعی کم کم روند را در بازار طال و ارز تغییر داد.    

روزشمار طال و ارز   
هــر گرم طالی 1۸ عیار دوازدهم مــرداد یک میلیون و ۹۹ هزار 
تومان بود اما در مســیر افزایش قرار داشت.    نرخ این فلز گران بها در 
ششم شهریور به باالترین قیمت خود در تابستان رسید و یک میلیون 
و ۲00 هزار تومان را هم پشت سر گذاشت. نوسان قیمتی در طال ادامه 
پیــدا کرد و در فرآیند یک روز کاهش، یک روز افزایش در نهایت در 

نیمه    مهرماه به یک میلیون و 14۵ هزار تومان رسید.       
سکه که در نیمه مهرماه رقم 11 میلیون و ۸00 هزار تومان را هم 
به خود دیده است در روزهای ابتدایی کار دولت سیزدهم 11 میلیون 
و ۳00 هزار تومان    ارزش گذاری شده بود.    سکه هم مانند طال و البته به 
پیروی از دالر، در ششم شهریور ماه رکورد خود را در تابستان امسال 

پشت سر گذاشت و به 1۲ میلیون و ۲00 هزار تومان رسید.    
و دالر در تاریــخ مورد بحث باالخره به کانال ۲۸ هزار تومانی وارد 
شد و نرخ هراس انگیز ۲۸ هزار و ۲00 تومان را تجربه کرد.    اگرچه تا 
پایان تابستان قیمت این اسکناس آمریکایی فروکش کرد اما هشتم 
مهرماه دوباره به مدار ۲۸ هزار تومانی برگشت و رکورد قبلی خود را 
شکست و به ۲۸ هزار    و 400 رسید.    حاال در لحظه تنظیم این گزارش 
و در نیمه مهرماه با اندکی عقب نشــینی از قیمت قبلی نرخ دالر در 

   حدود ۲7 هزار و ۶00 تومان برآورد می شود.       
پس از ریزش قیمت طال و دالر در بازار ایران، انتظار برای احیای 
برجام آن گونه که بایدن وعده داده بود، بهای هر گرم طال را بین یک 
میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان ثابت نگه داشــت و حاال با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم، بر خالف بورس که بعد از مدت ها روی 
خوشی به سهامدارانش نشــان داده است، بازار طال و دالر همچنان 
بالتکلیف به نظر می رســند و حتی میل به افزایش قیمت در آن ها 

شدیدتر است.    
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عمده سهامداران بورس انتصاب صالح آبادی  را به فال نیک 
می گیرند که  این انتخاب می تواند در درازمدت یک سیگنال 
مثبت برای بازار سرمایه محسوب شود.

تغییرات شاخص کل بورس در هفت ماه نخست سال جاری 

آشتی بورس با سهامداران پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
کلید خورده بود.    در پایان خرداد ماه سال جاری شاخص کل در مسیر 
افزایش قرار گرفت و تقریبا به طور مستمر از تاریخ مورد بحث، سبز 
و به کام سهامدارانی ماند که بیش از ۹ ماه بود که چشم به رشد آن 
دوخته بودند.    بازدهی شاخص کل از پایان خرداد تا نیمه مهرماه سال 
جاری، ۳0 درصد برآورد می شود اما اگر مدت بررسی را کوتاه تر کنیم 
می بینیم که بازدهی بورس هم همپای دالر بین هفت تا هشت درصد 
در مدت زمانی که دولت ابراهیم رئیسی    روی کار بوده، برآورد می شود.    
با این همه بــا انتصاب صالح آبادی به عنــوان رئیس بانک مرکزی، 
انتظارها برای رشــد بورس قوت پیدا کرده اســت اما تا اینجای کار 
شاخص واکنش قابل توجهی به این انتصاب از خود نشان نداده است.   

چه بر بورس گذشت؟  
نمی توان رشد شــاخص را لزوما مرتبط با تعویض دولت دانست 
چرا که روند افزایشــی شاخص از ۲۹ خرداد تقریبا شروع شده است.    
بررسی ها نشــان می دهد که شــاخص در روزهای پایانی خرداد    در 
محدوده یک میلیون و 140 هزار قرار داشت و در یک روند افزایشی 
مالیم در دوازدهم مرداد به یک میلیون و ۳70 هزار واحد رســید.    در 
نهایت اما به تاریخ    ششم شهریور ماه با کاهش قیمت دالر، شاخص کل 
از مسیر قبلی برگشت و در حالی که از یک میلیون و ۵00 واحد عبور 
کرده بود تا یک میلیون و ۳۹0 کاهش پیدا کرد و دوباره با تغییر روند 
قیمت دالر شاخص هم با افزایش مالیم در نهایت در نیمه مهر ماه به 
یک میلیون و 4۹0 رســید و در هجدهم مهر روی عدد یک میلیون 
و 470 هــزار واحد ایســتاد.    در واقع یکی از علت های واکنش منفی 
شاخص، رای اعتماد مجلس به کابینه رئیسی    بود.    در روز نهایی شدن 
کابینه بازار سرمایه با تحرکات منفی آغاز به کار کرد و    در محدوده یک 
میلیون و 407 هزار واحد قرار گرفته است.    انگار با مشخص شدن تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم، ورق برای فعاالن بورس در مقطع کوتاهی 

برگشت.   

درباره واکنش شاخص کل بورس به مراسم تنفیذ  
تاثیرپذیری بازار سرمایه از مراسم تنفیذ از صبح همان روز دوازدهم 
مردادماه قابل مشــاهده بود.       شــاخص کل و وضعیــت عمومی بازار 
ســرمایه در ابتدای روز متعادل بود اما در ادامه، جو مثبت دور از انتظار 
و هیجان زده ای در برخی از ســهام بزرگ بازار که عموما هلدینگ های 
بزرگ بازار هســتند، شکل  گرفت.    رفته رفته هرچه از شروع بازار فاصله 
گرفته شد شاهد سرایت جو مثبت شاخص سازها به بخش های دیگر بازار 
بودیم و این تغییر نشان دهنده سینگال های مثبتی از تغییر دولت در بازار 
بود.    و در نهایت بورس تهران در واکنشی مثبت به تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری آیت اهلل رئیسی، با رشد 17 هزار واحدی به قله یک میلیون و 
۳7۵ هزار واحدی صعود کرد.    به خصوص که رئیس جمهور تازه ایران 
در همان مراسم تنفیذ مستقیما به بازار سرمایه اشاره کرده و گفته بود: 
دولت از امروز ثبات بازار سرمایه را به عنوان مسئله فوری دنبال می کند.   

انتخاب صالح آبادی و انتظار بهبود  
در روز چهاردهم مهر ماه سال جاری، بر اساس اعالم وزارت اقتصاد، 
علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.    
خبری که    در ظاهر بیش از همه به سود بازار سرمایه بود.    فعاالن بازار 
امیدوار بودند و هستند که حضور صالح آبادی در تاالر سعادت آباد -که 
سابقه 10 سال ریاست سازمان بورس را دارد-    بتواند بورس را در مدار 
صعود قرار دهد اما شاخص بعد از انتشار خبر این انتصاب در حالی که 
در آستانه ورود به کانال یک میلیون و ۵00 هزار واحدی بود تصمیم 
به عقب نشــینی گرفت.    بررسی ها نشــان می دهد که دوران ریاست 
صالح آبادی در سازمان بورس خاطره نسبتا خوبی در ذهن فعاالن این 
بازار به جا گذاشــته است.    تاسیس بورس های چهارگانه و همچنین 
شرکت سپرده گذاری مرکزی، ایجاد کمیته فقهی، راه اندازی بیش از 
10 نوع نهاد مالی جدید، انواع ابزارهای جدید مالی شامل انواع صکوک 
)صکوک اجاره، مرابحه، اســتصناع، منفعت(، اسناد خزانه اسالمی، 
قراردادهای آتی سهام و آتی کاال و... از مهم ترین اقدامات صالح آبادی 
در آن روزگار بود.    حاال با توجه به عملکرد مثبت صالح آبادی در سازمان 
بورس و همچنین بعد از آن عملکرد مدیریتی در بانک توسعه صادرات 
سهامداران این انتصاب را به فال نیک می گیرند و می تواند در درازمدت 
این انتخاب یک ســیگنال مثبت برای بازار ســرمایه محسوب شود.    
پربیراه نیست اگر بگوییم که در نهایت اما اهالی    بورس هم مثل سایر 
بازارها، چشم انتظار تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با آمریکا مانده اند 
و مادام که کشور در بالتکلیفی با آمریکا به سر می برد تاثیر هر خبر 

مثبت یا منفی بر بازارها چندان دوام نخواهد آورد.   

روزهای سبز 
بازار سرمایه تا حدودی به مدار بازدهی مثبت بازگشته است
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باالترین شاخص 
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آینده ما

در فاصله پانزدهم مرداد تا پانزدهم
مهرماه، قیمت خودرو در دولت سیزدهم بین 3 تا
5 درصد گران تر شده است.

میانگین قیمت یک متر مربع خانه در تهران در شش ماه نخست سال جاری )بانک مرکزی( 

آهسته و پیوسته
در ماه های اخیر، افزایش قیمت مسکن و خودرو با شیب مالیمی ادامه داشته است
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ميانگين افزایش 
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دوماهه ابتدایی 
دولت سيزدهم

31.7
 ميليون 

ميانگين قيمت هر 
متر مربع خانه در 

شهر تهران

»مســکن« یکی از مهم ترین محورهای وعده هــای دولت جدید بود.    
شانزدهم مهرماه ســال جاری، رستم قاسمی وزیر تازه منصوب شده راه، 
خبر از ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده برای تامین 
کمبودهای موجود در بازار مســکن داد و تاکید کرد که اراضی مناسب، 
تســهیالت ۳00 تا ۳۵0 میلیون تومانی و خدمات رایگان و مناسب برای 
اجــرای قانون جهش تولید در اختیار متقاضیــان قرار خواهد گرفت.    در 
دومین مــاه روی کار بودن دولت تازه، حجم معامالت مســکن افزایش 
چشم گیری را تجربه کرد.    بر اساس گزارش های بانک مرکزی، در شهریور 
سال جاری، تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران، 41.   ۶ درصد نسبت 
به ماه مرداد افزایش را تجربه کرد که البته این تعداد نسبت به شهریور سال 
جاری، ۸ درصد کمتر بود.    در واقع بازار مسکن در شهریور ماه امسال نسبت 
به پارسال با اقبال کمتری مواجه بوده اما در مقایسه با مردادی که گذشت، 

به نوعی رونق پیدا کرده است.    
احتمال می رود که علت این تغییر ناگهانی رویه این باشــد که تا قبل 
از شهریورماه این برداشت وجود داشت که دولت جدید به سمت احیای 
برجام حرکت خواهد کرد.    اما به تدریج این گمانه زنی ایجاد شد که ممکن 
است مذاکرات هسته ای باز هم دچار بن بست و کندی شود.    به همین دلیل 
بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران اقدام به خرید دارایی های ثابت کردند.   

افزایش قیمت مسکن، حداقل 5 درصد   
در تیرماه سال جاری، وقتی هنوز دولت دوازدهم بر سر کار بود، گزارش 
تحوالت بانک مرکزی، حکایت از آن می کرد که میانگین قیمت هر متر 
مربع خانه در تهران به ۳0 میلیون تومان رســیده است که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل، 4۳.   7 درصد افزایش قیمت را تجربه می کرد.    در ماه مرداد، 
بانک مرکزی خبر از افزایش دوباره قیمت مسکن داد؛ بر اساس گزارش  های 
این نهاد دولتی؛ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در تهران به حدود ۳1 
میلیــون تومان ) ۳0 میلیون و ۹00( نزدیک شــد تا ۳4 درصد افزایش 
قیمت را نسبت به مرداد ماه سال ۹۹ تجربه کرده باشد.    در یک ماه باقی 
مانده از تابستان اما قیمت مسکن دوباره در شیب تند افزایشی قرار گرفت 
و بــه روایت بانک مرکزی میانکین قیمت هر متر مربع خانه در تهران به 

۳1 میلیون و 700 هزار تومان رسید.    بر این اساس، خرید خانه در پایتخت 
در شــهریور نسبت به ماه قبل، ۲.   4 درصد و نسبت به شهریور سال ۹۹، 
۳0.   ۵ درصد گران تر شد.    گزارش رسمی تا لحظه تنظیم این گزارش برای 
قیمت مسکن در مهرماه سال جاری اعالم نشده اما بررسی های آینده نگر از 
بنگاه های معامالتی مسکن حکایت از آن دارد که احتماال میانگین قیمت 
هر متر مربع خانه در تهران از مرز ۳۲ میلیون تومان عبور خواهد کرد.    اگر 
گزارش های رسمی را مبنای بررسی قرار دهیم، در دو ماه گذشته از شروع 

کار دولت سیزدهم، قیمت مسکن بیش از    ۵ درصد گران تر شده است.    

خودرو بین 3 تا 5 درصد گران شد   
پیش از اینکه پای ابراهیم رئیســی    به نهاد ریاست جمهوری باز 
شــود، او دیدگاه خود را درباره صنعت خودروسازی و راه های کاهش 
قیمت این کاال -که قیمت آن سر به فلک گذاشته- مطرح کرده بود.    
به عقیده رئیس دولت سیزدهم، امکان افزایش تولید خودرو به بیش از 
دو میلیون دستگاه وجود دارد و خودرو باید از حالت انحصاری خارج 
و برای آن قیمت عادالنه تعیین شود.    اگرچه برای قضاوت زود است 
اما امروز که حدود سه ماه از تشکیل دولت رئیس سابق قوه قضاییه 
می گذرد، با وجود روی کار آمدن وزیری که مدافع سرسخت توسعه 
صنعت خودروســازی به نظر می رسد، هنوز خبری از تغییر رویکرد 
سابق نیست.    در تیر ماه    امسال، در حالی که دولت دوازدهم در روزهای 
پایانی خود به ســر می برد، میانگین قیمت پراید بین 1۳0 تا 1۳۶ 
میلیون تومان برآورد می شد.    در میانه مرداد ماه وقتی حسن روحانی 
جای خود را به ابراهیم رئیسی    داد، قیمت پراید به 1۵0 میلیون تومان 
رسیده بود و این روند افزایش با شیب مالیم تری و نوسان های اندک تا 
جایی ادامه پیدا کرد که در پایان شهریور پراید 111 به 1۵۵ میلیون 
تومان رسید و تا میانه مهرماه در همین مدار باقی ماند.    تبعیت لحظه ای 
قیمت خودرو از نرخ دالر باعث شد که قیمت این کاال در ابتدای پاییز 
امسال اندکی فروکش کند.    در واقع در فاصله پانزدهم مرداد تا پانزدهم 
مهرماه، قیمت خودرو )به نمایندگی پراید( در دولت سیزدهم بین ۳ تا 

۵ درصد گران تر شده است.    
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برای رفع مشکالت اقتصادی باید موانع تولید را برطرف کرد. صرف کاهش تورم 
یق سیاست های پولی و مالی باعث تشدید رکود و گسترش بیکاری، فقر، از طر
و نابرابری خواهد شد.

دولت جدید زمانی به قدرت رســیده است که کشــور سخت ترین شرایط 
اقتصادی پس از انقالب را تجربه می   کند.    اگر چه این شرایط عمدتاً به دلیل 
تشدید تحریم ها   یی است که از سال ۹7 شروع شده اما این میزان از شکنندگی 
و آســیب پذیری در مقابل تحریم ها   ی خارجی، خود ریشــه در ساختارهای 
داخلی دارد.    ســاختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه ای که در طول دهه ها   ی 
گذشته ایجاد و تشدید شده و شوربختانه برای رفع آن ها    تاکنون اقدامی جدی 
صورت نگرفته و یا صرفاً به اقدامات ســطحی اکتفا شده است: اقداماتی که 
نتیجۀ آن کم دامنه و کوتاه مدت بوده است.    به همین دلیل، اغلب قریب به 
اتفاق شــاخص ها   ی اقتصادی کشور، در طول سه دهۀ گذشته روندی کاماًل 
ناپایدار و زیگزاگی داشــته اند؛ و این بی ثباتی و ناپایداری به شــدت متأثر از 
قیمت و درآمدهای نفتی بوده است.    با این توضیح مقدماتی می   توان به تحلیل 
چشم انداز آیندۀ اقتصاد پرداخت.    دولت جدید اگر عزمی جدی برای قرار دادن 
کشور در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه برای رفع مشکالت اقتصادی 
دارد، باید ابتدا به ریشۀ ناکامی ها   ی گذشته باور پیدا کند.    متأسفانه در طول 
سه دهه پس از جنگ با موضوع پیشرفت اقتصادی و توسعه به صورت سطحی 
برخورد شده است و همین امر موجب اتالف وسیع منابع و فرصت سوزی ها   ی 
جبران ناپذیر شده است.    از جمله رایج ترین اشتباهات گذشته تا همین امروز، 
عدم شناخت ریشه مشکالت و ناکامی ها   ی اقتصادی کشور است.    واقعیت آن 
است که مشکالت فعلی شامل تورم، بیکاری، فقر، عدم سرمایه گذاری، رشد 
منفی یا بســیار کم و.   .   .    اگرچه نمودی اقتصادی دارند، اما عمدتاً ریشه ها   یی 
غیراقتصادی دارند.    به همین دلیل با ارائه نسخه ها   ی صرفاً اقتصادی قابل درمان 
و رفع نیستند.    جالب آنکه، در طول سه دهۀ گذشته همین خطا مرتب تکرار 
شــده و به رغم ناکامی و شکست در نتیجۀ این نسخه ها   ، هنوز عبرت گرفته 

نشده و در همچنان بر همان پاشنه می   چرخد.    
توضیح آنکه، برای رشــد و رونق اقتصــادی مجموعه ای از پیش نیازهای 
غیراقتصادی ضروری اســت که در غیاب آن ها    اقدامات صرفاً اقتصاد حاصلی 
)حداقل بلندمدت( نخواهند داشت.    نگرش مثبت به زندگی مادی و به انسان، 
مهم ترین پیش نیاز هر سیاست و برنامه اقتصادی است.    در همین راستا، نگرش 
مثبت نسبت به ثروت و ثروتمند بودن، نسبت به سرمایه گذاران و ثروتمندان، 
نســبت به رفاه اقتصادی، و نیز نگرش منفی نسبت به فقر و نداری از جمله 
مبانی فکری فلســفی الزم برای قرار گرفتن در مسیر رشد و رفاه اقتصادی 
اســت.    در صورت وجود چنین بینش ها   یی آنگاه، وجود ثبات سیاسی داخلی 
و خارجی از پیش نیازهای دیگر فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی است.    برای 
ایران که به دلیل اعتیاد به درآمدهای نفتی ناچار به روابط تجاری-اقتصادی 
و در نتیجه روابط سیاسی مطلوب با جهان خارج است، وجود ثبات سیاسی 
در روابط بین المللی حیاتی اســت.    در واقع، برای افزایش تولید که خود مولد 
افزایش اشــتغال، کاهش فقر، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی 
است، سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی نسبت به آینده سرمایه گذاری 
خود آن هم در طوالنی  مدت باید خوشبین باشند.    وجود تنش ها   ی سیاسی، 
اجتماعی، و فرهنگی در داخل، یا تنش ها   ی سیاسی و نظامی در روابط خارجی، 
موجب بدبینی ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به خصوص در بخش ها   ی 
مولد اقتصاد خواهد شــد.     واقعیت آن اســت که تقریباً اغلب پیش نیازهای 

غیراقتصادی الزم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و در نهایت برای توسعه ای 
پایدار در طول دهه ها   ی گذشته وجود نداشته و ندارد.    اگرچه فضای ضدثروت 
و ضدسرمایه داری در دهۀ اول پس از پیروزی انقالب و به دلیل ماهیت فلسفی 
حاکم بر فضای انقالبیون وجود داشت، اما در طول سه دهه گذشته این نگرش 
اصالح شده اســت.    با این وصف، هنوز در بین رسانه ها   ی حکومتی خواسته 
یا ناخواســته فضای ضد ثروت و ثروتمند بودن همچنان ادامه دارد.    در کنار 
چنین فضای فلسفی ای، وجود نظام ناشایسته ساالری در انتخاب و انتصاب 
و گزینش کارگزاران حکومتی از مدیران ارشد تا پایین ترین رده مدیریتی و 
اداری اجرایی در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان باعث شده که ساختارهایی 
ضدتولیدی و ضدتوســعه ای در کشور شکل گیرد: ساختارهایی که هر گونه 
سیاست و فرمول اقتصادی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی را خنثی و یا ناکام 
می   گذارد.    به رغم وجود و مصــرف انبوه درآمدهای نفتی در طول دهه ها   ی 
گذشته، بســیاری از ناکامی ها   ی موجود ناشی از غفلت یا بی اعتنایی نسبت 
به این واقعیت بوده است.    وجود این ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه ای 
باعث شده که نیل به بسیاری از آرمان ها   ی بیان شده در شعارهای انقالب از 
جمله رفع فقر، محرومیت و نابرابری و ایجاد رفاه در زندگی برای همه مردم 
که در قانون اساسی تصریح شده غیرممکن گردد.    همچنین، این سوءبینش ها    
و سوءتدبیرها باعث شــده تا اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم در مقابل 
حوادث داخلی و خارجی از جمله تحریم ها    به شــدت آسیب پذیر بماند.    این 
آسیب پذیری در استقالل اقتصادی خود تهدیدی برای استقالل سیاسی کشور 

است که با هزینه ها   ی سنگین انسانی و مادی حاصل شده است.    
حال برای رفع مشکالت حاد فعلی و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و رفاه 
اقتصادی، در وهله اول الزم است که بسیاری از باورهای ضدتوسعه ای حاکم 
بر تصمیمات کشور اصالح شود.    اما این امر در کوتاه مدت میسر نیست و نیاز 
به سیاست ها    و اقدامات طوالنی مدتی دارد.    بنابراین، در کوتاه مدت، به دلیل 
وابسته ماندن اقتصاد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی، گریزی نیست جز 
آنکه به هر شکل ممکن که مصالح ملی ایجاب می   کند، تحریم ها   ی اقتصادی 
تحمیل شــده بر کشــور رفع گردد.    آنگاه با توجه به توضیحات باال، تغییر 
نگرش ها   ی حاکم برای بهبود ســاختارهای معیوب و ضدتولید و ضدتوسعه 
موجود در میان مدت و بلندمدت، موجب قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه 
خواهد شــد.    با این توضیحات، می   توان پیش بینی کرد که اگر در کوتاه مدت 
تحریم ها   ی اقتصادی رفع نشوند، تحقق بسیاری از وعده ها   یی که دولت جدید 
داده غیرممکن خواهد بود.    بیان این نکته نیز ضروری اســت که وعده ها   یی 
که وزرای اقتصادی دولت برای رفع مشــکالت معیشتی مردم داده اند بدون 
اقدامات اساسی ساختاری با موفقیت همراه نخواهند بود.    وزیر اقتصاد، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، و ریاست جدید بانک مرکزی تالش می   کنند با کاهش 
اســتقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم را کاهش دهند.    هرچند به دلیل نبود 
درآمدهای نفتی، استقراض از منابع شناخته شده دیگر به دالیل مختلف بسیار 
دشوار است و در واقع مشکالت امروز را به آینده موکول کردن است، اما برای 
رفع مشکالت اقتصادی باید موانع تولید را برطرف كرد واال صرف کاهش تورم 
از طریق سیاست ها   ی پولی و مالی باعث تشدید رکود و گسترش بیکاری، فقر، 

و نابرابری خواهد شد.    

باورهای ضدتوسعه در اقتصاد اصالح شود
 سوءتدبیرها باعث شده تا اقتصاد کشور و معیشت و رفاه مردم در مقابل حوادث داخلی و خارجی از جمله تحریم ها به 

شدت آسیب پذیر بماند

سیدمرتضی افقه 
دانشیار دانشکده اقتصاد، 
دانشگاه شهید چمران اهواز

مشكالت فعلی 
شامل تورم، 

بيكاری، فقر، عدم 
سرمایه گذاری، 

رشد. منفی یا بسيار 
کم و  اگرچه نمودی 
اقتصادی دارند، اما 
عمدتاً ریشه هایی 

غيراقتصادی 
دارند. به همين 

دليل با ارائه 
نسخه های 

صرفاً اقتصادی 
قابل درمان و رفع 

نيستند
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آینده ما

چشم انداز بازارهایی مانند بورس، طال، خودرو، مسکن و... در 
صورتی می تواند روشن  باشد که تصمیمات هیجانی و به دور از 
رانت و منفع طلبی برای  آن ها گرفته شود.

همه بازارهای رایج تحت تاثیر بازار ارز هستند و با باال و پایین شدن نرخ 
ارز دچار نوسان می شوند.    نمونه بارز آن بازار مسكن است كه تورم در این 
بخش نشئت گرفته از گرانی مصالح ساختمانی مانند سیمان و ریشه اصلی 
افزایش نرخ ارز است.    در بازار خودرو نیز وضع همین است و بهانه گرانی ها    
به قیمت خودروهای خارجی، تهیه گران مواد اولیه و گران تمام شــدن 
هزینه تولید گره زده می شود.    بازار طال نیز به طور مستقیم به نرخ بازار ارز 
وابسته است.    شاید فقط در خصوص بورس نتوان خیلی به طور مستقیم 
تقصیرها را بر گردن بازار ارز انداخت چون این بخش بازیگران خود را دارد 

اما به طور غیرمستقیم می توان به بازار ارز رسید.    
اگر سرنخ ها    را در تمام بازارهای رایج موجود دنبال كنید در نهایت شما 
را به بازار ارز خواهد رســاند.    بنابراین تا بانك مركزی سیستم مشخصی 
برای تعیین نرخ ارز نداشــته باشد و برای ارز هدف گذاری نكند كماكان 
گرفتار نوســان در مابقی بازارها خواهیم بــود.    تغییر دولت ها    نیز تاثیر 
چندانی در روند اتفاقات موجود در بازارها نخواهد گذشــت و نوسانات 
در دو ماه گذشته مهر تاییدی بر این ادعاست و موید آن است.    در همه 
دوره ها    با افزایش نرخ ارز مابقی بازارها افزایشی می شود و با كاهش نرخ 
ارز بازارها در حالت ركود و انتظار به ســر می برند و وضعیت كنونی نیز 
در دولت جدید همین روال را در پیش گرفته است.    پاشنه آشیل اقتصاد 
بیمار ما ارز اســت و بهانه ارز خیلی بیشتر از مثال قطع برق است.    چون 
یكــی از دالیل گرانی ها    را به قطع برق گره زدند.    به عنوان مثال گفتند 
علت گرانی سیمان ناشی از قطع برق بوده اما جای سوال است که چرا 
یك كارخانه به اندازه دو هفته نباید موجودی سیمان داشته باشد تا بتواند 
بازار را تامین كند. اما حقیقت امر این است كه سیمان از سوی سالطین 
در بورس سیمان به شكل عمده خریداری و انبار شد تا موجب كمبود 
در بازار و با نرخ ارز منافع سودجویان تامین شود.    لذا باید سیاست گذاری 

ارزی در نظام پولی ما درست تدوین شود.    
برای داشتن چشم اندازی روشن باید دید انتصاب صالح آبادی به عنوان 
رئیس کل بانک مرکزی دولت جدید را در بحث نرخ ارز به چه سمت و 
سویی می كشاند چرا كه دیدگاه ایشان اقتصادی نیست اما ممكن است 
در كنار معاونان و مشاوران خود اتفاقات مثبتی در خصوص سیاست ها   ی 
ارزی در كشور رخ دهد و اظهار نظر هنوز زود است.    در مسیر اصالح نظام 
پولی كشور تصمیمات شورای فقهی بانك مركزی هم مهم است و اینكه 
بتواند روی ابزارهای تامین پولی و ارزی كشــور كار كند نیاز به گذشت 
زمان دارد. ولی آنچه روشن است این است كه در قسمت ارزی هر كسی 
كار را دســت بگیرد در ابتدا باید تكلیف نرخ ارز را مشخص كند.    البته 
همیشه عده ای ذی نفع بازار در بازار متشكل ارزی حضور دارند كه تبعات 
افزایش نرخ ارز را روی اقتصاد نمی بینند.    جای تاســف است كه بسیار 
خوب می دانند كه تصمیمشــان چه اتفاقات اقتصادی ای به بار می آورد 
اما شوربختانه، آگاهانه دست به    عمل می زنند و با توجه به مالحظاتی و 
با فشار و مالحظات دولت این نرخ تغییر می كند كه معموال هم به ضرر 

مردم تمام می شود.    
در حــال حاضرهیچ گونه اقدامی برای ثبــات یا كاهش قیمت ها    از 

ســوی دولت جدید مشاهده نشــده و فعال حرف ها    در حد شعار است.    
اینكه گفته می شود تورم مهار می شود سندی برای تحقق آن محسوب 
نمی شود چون همتی، رئیس وقت بانك مركزی هم تورم ۲۲ درصدی 
را هدف گذاری كرد و با 4۵ درصد تحویل داد.    قســمت جالب ماجرا این 
است كه كسی هم بازخواستش نكرد كه چرا ادعاهایش محقق نشد.    در 
حالی كه در كشورهای پیشرفته كه رونق اقتصادی وجود دارد ادعاها در 
جایگاه یك مقام و مســئول اهمیت فوق العاده ای دارد.    زمانی كه رئیس 
فدرال رزرو آمریكا یك ســخنرانی كوتاه، مختصر و مفید انجام می دهد 
كه در سال هم چند بار بیشتر پیش نمی آید، تمام جمالت و كلمه ها   یش 
از سوی تحلیل گران اقتصادی و كارشناسان مورد ارزیابی قرار می گیرد.    
معتقدم دولت جدید هم باید به ســمتی پیش برود كه گفته ها   یش بر 
اساس طرح ها   ، ایده ها    و كارهای كارشناسی شده باشد و از وعده و وعید و 
شعار صرف فاصله بگیرد.    اگر حرف از استقالل بانك مركزی زده می شود 
حداقل در عمل، هماهنگی و توافق ها    ســمت و سوی اقتصادی به خود 
بگیرد.    در شــرایط موجود صرفا نباید یك بــازار را مالك قرار داد یا ارز 
4۲00 تومانی را حذف و به عنوان مثال 17 تومانی جایگزین كرد فقط 
به این علت كه توان تخصیص عادالنه ارز از سوی دولت وجود ندارد، اسم 

این كار را نمی توان سیاست گذاری ارزی گذاشت.    
تصمیمات نادرســتی مانند تك نرخی كردن ارز با نرخ ها   ی باال واقعا 
خطرناك اســت.    بردن كاالها در بورس كاال هم درســت نیست.    بردن 
خودرو در بورس كاال اقدام هوشمندانه ای نیست    چون در بورس كاال باید 
مواد اولیه عرضه شود نه یك كاالی نهایی مانند خودرو.    از همین روست 
كه صحبت ها   یی كه گاهی در این زمینه ها    از ســوی مسئوالن می شود 
جای تعجب دارد و این طور در ذهن متبادر می شود كه این صحبت ها    
آگاهانه و با هدف ها   ی منفعت طلبانه است نه اینكه غیركارشناسانه باشد و 

علم به تبعات آن مشخص نباشد.   
چشم انداز بازارهایی مانند بورس، طال، خودرو، مسكن و.   .   .    در صورتی 
می تواند روشــن و امیدواركننده باشــد كه تصمیمات مسكن موقت و 
هیجانی نباشد و به دور از رانت و منفعت طلبی ها   ی همیشگی كه در هر 
دوره ای ریشه اقتصاد را خشکانده، گرفته شود و همه ابعاد و تبعاتی كه 
ممكن است ایجاد كند از قبل دیده شده باشد و كامال كارشناسانه و علمی 
باشد.    حضور اقتصاددان خبره، با تجربه و آشنا به علم روز در بدنه دولت 
نیز قطعا بســیار مفید خواهد بود كه دولت آقای رئیسی تمایل زیادی 
به به كارگیری این افراد دارد كه اتفاق مباركی اســت.    البته نكته ای كه 
وجود دارد، حضور این افراد باید تصمیم ساز باشد نه صرفا توجیه كننده 
و برای رفع تكلیف.    چیدمان كابینه دولت جدید طوری است كه نظرها 
همسو و یكدست است كه هم می تواند خطرناك باشد هم امیدواركننده؛ 
همسو بودن موجب می شود افراد بر خالف عقیده یكدیگر عمل نكنند، 
نگران كننده از این جهت اســت كه یك تصمیم غالب از سوی یك فرد 
بر بقیه افراد نیز غالب شــود.    با ادامه روند كنونی، بازارها همچنان تنش 
خواهند داشت و برای كاهش این تنش ها    باید منابع بانكی به سمت تولید 

و توزیع برود تا محتكران، بازار را تشنه نگه ندارند.    

همه چیز به بازار ارز بستگی دارد
تغییر دولت ها تاثیر چندانی در روند اتفاقات موجود در بازارها نخواهد گذشت؛ 

نوسانات دو ماه گذشته مهر تاییدی بر این ادعاست

آلبرت بغزیان 
اقتصاددان

اگر سرنخ ها را در 
تمام بازارهای 
رایج موجود 
دنبال کنيد در 

نهایت شما را به 
بازار ارز خواهد 
رساند . بنابراین 
تا بانک مرکزی 

سيستم مشخصی 
برای تعيين 

نرخ ارز نداشته 
باشد و برای ارز 

هدف گذاری نكند 
کماکان گرفتار 

نوسان در مابقی 
بازارها خواهيم 

بود 
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پیمان شرقی
پیام و پیامدهای عضویت در سازمان همکاری شانگهای؛ اولویت ها، نقاط ضعف و قوت، و منافع آن برای ایران

ـه
ـان

ـه
ب

عضویت در ســازمان همکاری شانگهای چه منافعی می تواند برای ایران داشته باشد؟ سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک  نهاد چندجانبه بین المللی چه اولویت هایی دارد و 
ایران در چارچوب چندجانبه چه انتظاری می تواند از این سازمان داشته باشد؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

موافقت اصولی سازمان همکاری شانگهای با عضویت 
ایران که به انتظاری 1۳ ســاله خاتمــه داد، به لحاظ 
دیپلماتیک تحول مهمی بود. اکنون ســوال این است 
که این تحول در عمل چه منافعی می تواند برای ایران 
داشته باشــد؟ این ســوال از آن جهت مهم است که 
سازمان همکاری شانگهای تقریباً در عمل هیچ فعالیتی 
به جز مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در آسیای میانه 
ندارد. در اکثر بررســی هایی که طی سه هفته گذشته 
در ایران در این رابطه انجام شــده، عمالً تمرکز بر تأثیر 
عضویت ایران بر رابطه ایران با تک تک اعضای سازمان 
همکاری شــانگهای بوده است. درحالی که به نظر نمی رسد این تحول تأثیر عمده ای بر 
روابط دوجانبه ایران با اعضای سازمان داشته باشد و این روابط همچنان تابع مالحظات 
همیشگی باقی بماند، سوال این یادداشت این است که سازمان همکاری شانگهای به عنوان 
یک نهاد چندجانبه بین المللی چه اولویت هایی دارد و ایران در چارچوب چندجانبه چه 

انتظاری می تواند از این سازمان داشته باشد.

اولویت سازمان همکاری شانگهای  
اعضای اولیه سازمان همکاری شانگهای، یعنی چین 
و روسیه و 4 کشور آســیای میانه، از فردای فروپاشی 
شوروی نشان داده اند که نگران امنیت آسیای میانه از 
ناحیه تهدیدهای نوظهور به ویژه افراطی گری، تروریسم 
و تجزیه طلبی هستند. روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان 
و قزاقســتان که میراث داران شــوروی بودند به همراه 
چین به عنوان نخستین گام، رفع تنش و اعتمادسازی 
در امتداد مرزهای منطقه را در دســتور کار قرار دادند 
و در 1۹۹۶ با امضای »موافقت نامه ایجاد اعتماد در حوزه نظامی و مرزی« ســنگ بنای 
»شانگهای ۵« را نهادند. اما نگرانی چین از ناآرامی های دامنه دار در آسیای میانه و انتقال 
این ناامنی ها به مناطق هم جوار و مسلمان نشین چین، موجب شد تا دستور کار جدیدی 
برای همکاری های ۵ کشــور شکل بگیرد و شانگهای ۵ در ۲001 به »سازمان همکاری 
شانگهای« ارتقا یابد. عضویت ازبکستان که دارای مرز مشترک با چین و روسیه نیست، به 

معنی توسعه اهداف سازمان ورای تثبیت مرزها بود.
در این مقطع، با اصرار پکن و با توجه به سابقه دیرینه افراطی گری در آسیای میانه، 

کورش احمدی
تحلیل گر مسائل بین الملل

چرا باید خواند:
اگر می خواهيد درباره 

سازمان همكاری 
شانگهای و سازوکار 

داخلی آن بدانيد، 
خواندن این مقاله به 
شما توصيه می شود.
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مبارزه با »ســه شر« یعنی افراطی گری، تروریسم و جدایی طلبی در مرکز توجه سازمان 
قرار گرفت و در قالب »کنوانســیون مبارزه با افراطی گری، تروریسم و تجزیه طلبی« به 
تصویب اعضا رسید و به همراه آن جنایات فرامرزی، سایبر تروریسم، مواد مخدر و مانند 
آن مورد توجه قرار گرفت. چین که همیشــه موتور محرک سازمان بوده، کوشیده است 
تا از طریق این سازمان دیوار دفاعی خود در برابر این تهدیدات را تا حد ممکن در داخل 
آسیای میانه جلو ببرد و منطقه حائلی برای خود ایجاد کند. این از ابتدا علت وجودی اصلی 
سازمان همکاری شانگهای بوده و همچنان هست. سازمان در ۲01۵ موافقت اصولی خود 
با عضویت هند و پاکستان را اعالم کرد و با افغانستان، بالروس، مغولستان و ایران به عنوان 
ناظر و سریالنکا، ترکیه، نپال، ارمنستان، آذربایجان، کامبوج و اخیراً با عربستان، مصر و قطر 

به عنوان شریک گفت وگو رابطه برقرار کرد.
تحوالت طی دو دهه اخیر به شمول کودتا و قیام هایی در ازبکستان و قرقیزستان از 
۲00۵ به بعد، اقدامات تروریستی مانند حمله انتحاری به سفارت چین در قرقیزستان 
در ۲01۶، برخوردهای خشــونت آمیز در اســتان ســین کیانگ چین از ۲00۸ به بعد، 
شــرکت برخی ایغورها در جنگ داخلی سوریه از ۲014 به بعد و امکان بازگشت آن ها 
به سین کیانگ و... بر شدت نگرانی پکن از افراطی گری، تروریسم و تجزیه طلبی افزود و 
موجب توجه بیشتر به سازمان شد. افزایش حضور انواع گروه های تروریستی در افغانستان 
به همراه کاهش حضور آمریکا در آن کشــور دیگر عامل مهم نگرانی اعضای ســازمان 

همکاری شانگهای بوده است.
این ســازمان طی ۲0 سال گذشته بســتر اصلی تالش جهت هماهنگی اعضا برای 
مقابله با این تهدیدات بوده که از طریق تبادل اطالعات، آموزش مأموران کشورهای عضو، 
همکاری قضایی، افزایش توانایی نهادهای نظامی و انتظامی اعضا از طریق رزمایش های 
نظامی و انتظامی دنبال شده است. یکی از اقدامات اصلی سازمان برای پیشبرد این اهداف 
ایجاد »ساختار منطقه ای ضد تروریستی« )RATS( در ۲00۲ است. RATS مرکزی برای 
تبادل اطالعات و همکاری در مورد مبارزه با ترویسم و افراطی گری است که در ازبکستان 
مستقر است. این مرکز به همراه دبیرخانه سازمان در پکن دو نهاد دائمی سازمان هستند.
در ارتباط با رزمایش های نظامی و انتظامی ضد تروریستی توافقنامه ای در سال ۲007 
بین اعضای سازمان امضا شد که مبنای حقوقی الزم برای استقرار و جابجایی نیرو بین 
کشورهای عضو به شمار می رود. رزمایش ها، ازجمله رزمایش ساالنه »مأموریت صلح«، 
به نوبت در کشورهای عضو انجام می شود. سناریوهایی که مبنای این رزمایش ها قرار دارد 
در ارتباط با مبارزه با تروریســم، مبارزه با تجزیه طلبی، تصرف مقر تروریست ها، نجات 
گروگان ها، سرکوب شورش ها و مبارزه با گروه های شورشی است. البته همه رزمایش های 
نظامی- انتظامی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در چارچوب این سازمان 
انجام نمی شود؛ کما اینکه رزمایش اخیر روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در اوت گذشته 

در مرزهای افغانستان خارج از چارچوب سازمان انجام شد.
همکاری ها و اقداماتی که در چارچوب سازمان برای ارتقاء توانایی های رزمی اعضا انجام 
می شود، برخی منافع جنبی برای اعضا، به ویژه چین و روسیه، نیز داشته است. رزمایش ها 
اگرچه در چارچوب اهداف مورد اشاره انجام می شوند، اما اعضا در جریان آن ها تجربیاتی 
نیز در حوزه های حقوقی، عملیات انتقال نیرو از فضا یا قلمروی یک کشــوری دیگر یا 
کشوری ثالث، دریافت خدمات لجستیکی و استفاده از پایگاه های نظامی خارجی کسب 
می کنند که می تواند ورای اهداف خاص سازمان همکاری شانگهای نیز کاربرد داشته باشد. 
همچنین، این رزمایش ها با توجه به شــرکت ادوات سنگین و نیروی هوایی در برخی از 
آن ها می توانند به کسب تجربه برای بسط قدرت نظامی اعضا، به ویژه چین و روسیه، به 

دیگر مناطق جهان کمک کنند.
اســتقرار یک مرکز پلیس در داخل تاجیکستان توسط چین در نزدیکی مرز چین و 
افغانســتان در ۲01۶ با حضور چند صد نیروی پلیس چینی برای گشت زنی در مناطق 
مرزی مجاور اســتان سین کیانگ چین و اقدام چین به ایجاد یک مرکز همکاری و هم 
آهنگی چهارجانبه با شرکت افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برای هم آهنگی و تبادل 
اطالعات برای کنترل مرزها و جلوگیری از تردد افراطیون از دســتاوردهای مستقیم و 
غیرمستقیم سازمان همکاری شانگهای برای چین بوده است. افزایش نفوذ چین و کاهش 

نفوذ آمریکا در آسیای میانه را نیز باید دستاورد دیگر فعالیت های سازمان در آن منطقه به 
شمار آورد. احتماالً فشار چین و روسیه بر ازبکستان و قرقیزستان در خروج آمریکا از دو 
پایگاه نظامی به ترتیب در ۲00۵ و ۲014 مؤثر بوده است. کمک های نظامی آمریکا به 
کشورهای آسیای میانه نیز از 4۹7 میلیون دالر در ۲01۲ به 41 میلیون دالر در ۲0۲0 
کاهش یافته است. روسیه که در قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان پایگاه نظامی دارد، 
منبع اصلی کمک نظامی و آموزشی به کشورهای آسیای میانه است. تاجیکستان نیز که 
به شدت به چین بدهکار است، در موقعیتی قرارگرفته که در سال ۲0۲0 ناچار از واگذاری 
بخشی از خاک خود به مساحت 11۵۸ کیلومترمربع به چین در ازای بخشش بخشی از 

بدهی اش به چین شد.

سایر فعالیت های سازمان همکاری شانگهای  
این ســازمان اگرچه گسترده ترین ســازمان همکاری منطقه ای است و اعضای آن 
سه پنجم وسعت اوراسیا، 40 درصد جمعیت و ۲0 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان 
را نمایندگی می کنند، اما هنوز نتوانســته در حوزه های غیرامنیتی توفیق قابل توجهی 
داشــته و در جهت ادغام اقتصادی در ســطح منطقه و ایجاد سازوکارهای الزم برای آن 
حرکت کند. اگرچه ســه ماه بعد از تأسیس سازمان، توافقنامه ای در مورد همکاری های 
اقتصادی به امضای اعضا رسید و نیز همواره بر توسعه روابط سیاسی، انواع همکاری ها و 
مبادالت فرهنگی بین اعضا به عنوان مکمل مبارزه با افراطی گری تأکید شده، اما در غیاب 
پیشــرفت های ملموسی در این حوزه ها، فعالیت های سازمان تقریباً محدود به مبارزه با 
»سه شر« باقی مانده است. درنتیجه، اعضای سازمان توفیق چندانی در حوزه همکاری های 
اقتصادی بین خود نداشته اند و تجارت اعضا با کشورهای غیر عضو بسیار بیشتر از تجارت 
آن ها باهم است. به عنوان مثال، مبادالت بین چین و آمریکا نزدیک به شش برابر مبادالت 
تجاری بین چین و روســیه اســت و چین در ۲0۲0 ســه و نیم برابر بیشتر در آمریکا 
سرمایه گذاری کرده تا در روسیه. بعالوه، بخش عمده همین همکاری های اقتصادی نسبتاً 
اندک بین اعضای ســازمان همکاری شانگهای نیز خارج از چارچوب سازمان و بر مبنای 

توافقات دوجانبه انجام می شود.
شاید حوزه زیرساخت های ارتباطی تنها حوزه غیرامنیتی باشد که با توجه به »ابتکار 
کمربند و جاده« شاهد برخی پیشرفت ها بوده است. در این رابطه توافقی بین اعضا برای 
ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه ترابری جاده ای در ۲014 امضا شد. بااین حال، اقدامات 
در این حوزه نیز در عمل عمدتاً خارج از چارچوب سازمان و به صورت دوجانبه انجام شده 
است. چین متناسب با اولویت هایش، متعهد شده که بیش از 1۶ میلیارد دالر برای توسعه 

شبکه جاده ای و ریلی در آسیای میانه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده هزینه کند.
در حوزه همکاری های اقتصادی اگرچه طی سال های اخیر تأکیدات زیادی انجام شده 
و ازجمله در نشست سران در یوفا در روسیه در ۲01۵، اعضا »راهبرد توسعه سازمان« را 
امضا کردند که در آن بر توسعه همکاری های مالی، سرمایه گذاری و تجارت طی ده سال 
تأکید شــده بود، اما در عمل کار چندانی انجام نشده است. در نشست سران در ۲00۶، 
پوتین »گفت وگو در مورد انرژی« و »ایجاد یک باشــگاه انرژی« را پیشنهاد کرد. در این 
نشست، پیشنهادهای دیگری در مورد بازار واحد انرژی و توافقات ترجیحی در مورد انرژی 
نیز مطرح شــد. چین در سال ۲010 پیشنهاد ایجاد یک بانک توسعه را که عملکردی 
مشابه بانک جهانی داشته باشد و نیز ایجاد منطقه تجارت آزاد در حوزه سازمان همکاری 
شــانگهای را مطرح کرد. اما تقریباً هیچ پیشرفتی در ارتباط با عملی کردن این ایده ها 
حاصل نشده است. چین مجدداً در ۲01۸ در نشست کینگدائو دو پیشنهاد ایجاد بانک و 
تجارت آزاد منطقه ای را مطرح و خواستار انجام مذاکرات در این دو مورد شد. چین البته 
خیلی جلوتر در ۲00۳ برنامه ای را برای توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی در داخل 
سازمان ارائه کرده بود که بر اساس آن می بایست تا ۲0۲0 شرایط مساعد برای تردد آزاد 
کاال، خدمات، سرمایه و تکنولوژی فراهم می شد. در همان تاریخ، یک برنامه ۲0 ساله برای 
همکاری های اقتصادی به امضا سران کشورهای عضو رسید. اما هنوز پیشرفتی در هیچ 

یک از این موارد حاصل نشده است.
چین و روســیه که دو موتور محرک اصلی ســازمان هستند، نه در شرایط مشابهی 
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هســتند و نه منافع و خواست های همسویی در حوزه اقتصادی دارند. چین یک قدرت 
اقتصادی جهانی است. اما روسیه با توجه به مشکالت اقتصادی و نوعی انزوای ژئوپلیتیک 
در پــی بحران کریمه و اوکراین از ۲014 به بعد، در موقعیت دشــواری قرار دارد که بر 
بی میلی روسیه و دوستانش در آسیای میانه به پذیرش اکثر پیشنهادهای اقتصادی چین 
افزوده است. آن ها نگران هستند که این پیشنهادها با توجه به دست باالی چین در امور 
اقتصادی و مالی به بسط نفوذ پکن در منطقه منجر شود. به عنوان مثال، روسیه نگران است 
که بانک پیشنهادی چین عمالً به ابزار موثری برای پیشبرد منافع پکن تبدیل شود و به 
این دلیل تا کنون با تکیه بر اصل اجماع در تصمیم گیری مانع اقدامی در این مورد شده 
است. مشکل مشابهی در مورد همکاری در حوزه انرژی و ترابری نیز وجود دارد. به رغم 
اشتیاق کشــورهای آسیای میانه برای جذب سرمایه چین در حوزه انرژی و ترابری، اما 
حساسیت روسیه به افزایش نفوذ چین در آسیای میانه یکی از موانع است. البته روسیه 
از اجالس یوفا در ۲01۵ یعنی بعد از بحران کریمه، اندکی نرمش در برخی حوزه ها مثل 
سرمایه گذاری نشان داده، اما نه در حدی که موانع در برابر فعالیت های اقتصادی سازمان 

همکاری شانگهای برطرف شود.

ایران و سازمان همکاری شانگهای  
تقاضای عضویت ایران در ۲00۸ با تصویب معیار جدیدی در اجالس تاشکند در ۲010 
برای پذیرش اعضای جدید مواجه شد که شرط عضویت را قرار نداشتن ذیل تحریم های 
شورای امنیت مقرر می کرد. توافق برجام در ۲01۵ در واقع مانع اصلی در برابر عضویت 
ایران در سازمان را برداشت. اما مشکل در روابط ایران و تاجیکستان به دلیل تماس ایران 
با مخالفان دولت تاجیکستان و نیز تردید چین که مایل به رنگ ضد آمریکایی زدن به 
سازمان نبود، کار را به تعویق انداخت. نهایتا در اواسط مرداد گذشته مشخص شد که کلیه 

موانع از سر راه شروع روند عضویت ایران برداشته شده است.
احتمال تکمیل روند عضویت ایران از روند تکمیل عضویت هند و پاکستان که حدود 
۲ سال طول کشید، دشوارتر خواهد بود. برای این منظور ایران باید شماری کنوانسیون، 
موافقت نامه، بیانیه تصویب شده توسط سازمان طی ۲0 سال گذشته و برخی اسناد ملل 
متحد مانند »استراتژی جهانی مبارزه با تروریسم« را که عمدتاً در جهت مبارزه با تروریسم 
و افراطی گری است، امضا و در مجلس تصویب کند. »کنوانسیون شانگهای برای مبارزه با 
تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری« یکی از مهم ترین این اسناد است. تعریفی که در 
این سند از تروریسم ارائه شده، مشابه و از جهاتی قوی تر از تعریف ارائه شده در کنوانسیون 
 FATF مبارزه با تامین مالی تروریســم اســت که تصویب آن در ایران برای تامین نظر
به بن بســت خورده است. برخی استناد نیز در ارتباط با رزمایش های نظامی-انتظامی و 
جابه جایی نیرو در داخل مرزهای ملی اعضا است که ممکن است به لحاظ تطابق با قانون 

اساسی مشکالتی داشته باشند.

ایران باید انتظار واقع بینانه ای از سازمان داشته باشد. معلوم نیست که عضویت ایران در 
ســازمان بتواند فراتر از افزایش پرستیژ دیپلماتیک و داشتن فرصت مشورت در نشست ها 
امتیاز بیشتری برای ایران ایجاد کند. از لحاظ امنیتی، با توجه به تمرکز سازمان بر مسائل 
امنیتی در آسیای میانه و تفاوت مسائل امنیتی آن منطقه با اطراف ایران، روشن نیست که 
عضویت ایران از این نظر چه منافعی برای ایران خواهد داشت. محتمل است که همکاری های 
امنیتی ایران با چین و روسیه به روال سابق همچنان در یک چارچوب دوجانبه ادامه یابد. در 
این رابطه، رزمایشی در ۲01۹ با شرکت ایران و چین و روسیه در دریای عمان و اقیانوس 
هند انجام شــد و اعالم شده که رزمایش مشابهی نیز قرار است در اواخر ۲0۲1 با چین و 

روسیه انجام شود.
از لحاظ اقتصادی، همان طور که اشاره شد، سازمان هنوز منافع چندانی برای اعضا ندارد 
و روابط ایران با اعضای این سازمان طبق روال معمول در چارچوب های دوجانبه ادامه خواهد 
داشت و از این نظر شاهد تفاوتی در اثرات فاکتورهایی مثل تحریم و FATF نخواهیم بود. چین 
همچنان با توجه به دورنمای تجارت و همکاری های اقتصادی با غرب و اعراب منطقه در مورد 
سطح همکاری اش با ایران تصمیم خواهد گرفت. مازاد تراز تجاری چین با آمریکا در ۲01۹ 
بیش از ۳4۵ میلیارد دالر به ســود چین بوده است. تجارت چین با اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس در ۲01۶ نیز معادل 11۵ میلیارد دالر و با امارات در ۲01۸ معادل ۵۳ میلیارد 
دالر بوده است. بی دلیل نبود که چین بالفاصله بعد از اعالم موافقت با عضویت ایران، اعالم کرد 

که با عضویت عربستان، مصر و قطر نیز به عنوان شریک گفت وگو موافقت کرده است.

ضعف های سازمان همکاری شانگهای  
این سازمان اگرچه مطابق منشورش ملزم به تبعیت از اصول منشور ملل متحد است، 
اما سازمانی است با ارزش هایی متفاوت با ارزش های نهادهای غربی؛ تا آنجا که غربی ها به 
طعنه آن را محفل اقتدارگراها می نامند. اگرچه مثل ناتو پیمانی برای دفاع متقابل نیست، 
اما می توان آن را نطفه اولیه یک بلوک رقیب برای غرب به شمار آورد. برخی نیز با توجه 
به افق ها و اهداف متفاوتی که اعضای این سازمان دنبال می کنند، آنرا فاقد استعداد کافی 
برای به چالش کشیدن جدی غرب می دانند. عضویت هند و پاکستان به این باور اعتبار 

بیشتری داده است.
 (RATS)دو نهاد دائمی سازمان، یعنی دبیر خانه و ساختار ضد تروریستی منطقه ای
از اختیارات حقوقی کافی برای اعمال تصمیمات خود برخوردار نیستند. درنتیجه سازمان 
بیشتر به مثابه مجمعی برای همفکری و همکاری عمل می کند تا به عنوان یک اتحادیه 
منطقه ای مانند ناتو یا اتحادیه اروپا. به خاطر همین مشکالت، این سازمان هیچ گاه نتوانست 
منشأ اثری در افغانستان که در چنگال تروریسم، افراطی گری و مواد مخدر گرفتار است، 
بشود. سازمان همکاری شانگهای بر خالف ناتو یک پیمان با هدف دفاع متقابل اعضا از 
یکدیگر در برابر تجاوز خارجی نیست، بلکه سازمانی است برای همکاری اعضا در ارتباط 

با نگرانی های امنیتی مشترک.
اضافه شدن اعضای جدید می تواند سازمان را که متهم به ناکارآمدی و عدم انسجام 
است، با مشکالت بیشتری در این رابطه مواجه کند. در واقع افزایش اعضا با توجه به قاعده 
اجماع در تصمیم گیری می تواند بیش از پیش اعضا را ناچار کند تا به حد وســطی قابل 
قبول برای همه رضایت دهند؛ حد وسطی که می تواند یادآور حد وسط های کم خاصیت 
جنبش عدم تعهد باشــد. البته، هند به عنوان یک دمکراسی بزرگ می تواند برای وجهه 
سازمانی که به باشگاه اقتدارگراها مشهور شده، مفید باشد. ضمن اینکه تمرکز سازمان بر 
اولویت های امنیتی در آسیای میانه ثابت خواهد ماند، اما اختالفات بین اعضای سازمان 
که با عضویت پاکســتان و هند رو به افزایش نیز بوده است، ممکن است بیش از پیش 
سازمان را به سمت یک مجمع مشورتی دیپلماتیک ببرد. شرایط افغانستان تهدید مهمی 
برای آینده سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. اگر بی ثباتی در افغانستان افزایش یابد، 
ســازمان در مأموریت اصلی اش با چالش بیشتری مواجه خواهد شد و اختالفات اعضای 
سازمان، شامل ایران، پاکستان، تاجیکستان، هند و ازبکستان، در مورد افغانستان می تواند 
مخل توانایی ســازمان برای کاری جدی در این رابطه باشــد. و این در حالی اســت که 

افغانستان اهمیت زیادی برای ثبات و امنیت در منطقه دارد. 

 نگرانی چین از ناآرامی های دامنه دار در آسیای میانه و انتقال این ناامنی ها به مناطق هم جوار و 
مسلمان نشین چین، موجب شد تا دستور کار جدیدی برای همکاری های 5 کشور شکل بگیرد و 
»شانگهای 5« در 2۰۰1 به »سازمان همکاری شانگهای« ارتقا یابد.

نکته هایی که باید بدانید

سازمان همکاری های شانگهای هنوز منافع چندانی برای اعضا ندارد 	]
و روابط ایران با اعضای این سازمان طبق روال معمول در چارچوب های 

دوجانبه ادامه خواهد داشت و از این نظر شاهد تفاوتی در اثرات 
فاکتورهایی مثل تحریم و FATF نخواهیم بود.

در نشست سران در یوفا در روسیه در 2015، اعضا »راهبرد 	]
توسعه سازمان« را امضا کردند که در آن بر توسعه همکاری های مالی، 
سرمایه گذاری و تجارت طی ده سال تأکید شده بود، اما در عمل کار 

چندانی انجام نشده است.
تاجیکستان به شدت به چین بدهکار است، در موقعیتی قرار گرفته که در 	]

سال 2020 ناچار از واگذاری بخشی از خاک خود به مساحت 1158 کیلومتر 
مربع به چین در ازای بخشش بخشی از بدهی اش به چین شد.
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آکــادمـی

براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و وظیفه خدمت 
اتاق                       تهران به این حوزه و اینکه بیشتر واحدهای فرهنگی و هنری 
در استان تهران مستقر است، اتاق بازرگانی وظیفه خود می داند تا 
                      نسبت به حمایت از اقتصاد حوزه فرهنگ و هنر و حمایت از بخش 
خصوصی اهتمام بورزد. حسب نظر ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تهران، کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر به مدت 
دو ســال است که برقرار شده است. این کمیته متشکل از دبیران 
خانه سینما، خانه موسیقی، خانه تئاتر و تعدادی از دست اندرکاران 
بخش خصوصی حوزه کتاب، ســینما، تئاتر، تجســمی و طراحی 

لباس و مد،                       دیجیتال مثل انیمیشن و دیگر حوزه ها  است. 
پیش از همه گیری کرونا، کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر به طور 
مستمر هر دو هفته یک بار نشست ها یی را برگزار می کرد و پس از 
همه گیری کرونا هم به طور مجازی جلســه ها یی را برگزار کردیم. 
آمار دقیقی از سهم فرهنگ و هنر در تولید ناخالص داخلی ایران 
وجود ندارد. اما در بعضی کشورهای دنیا به طور متوسط این رقم 
به ۳ درصد و حتی در بعضی کشــورهای دیگر به ۹ و 10 درصد 
می رسد. برآورد من این اســت که در ایران                       این رقم کمتر از یک 
درصد است.                       در دو سال گذشته، با حضور و همیاری این دوستان، 
دراین باره که چطور می توان بخش اقتصادی فرهنگ و هنر را رونق 
بخشید، بحث ها ی فراوان شده اســت. در تعدادی از جلسات نیز 
مدیران وزارت ارشــاد هم حضور داشتند و هماهنگی ها ی ضمنی 
الزم به عمل آمده اســت. می توان نشســت ها ی کمیته اقتصاد و 
فرهنگ اتاق بازرگانی تهران را گام ها ی نخســت در توجه جدی 
بــه اقتصاد بخش فرهنگ و هنر در کشــور دانســت چراکه این 
جنبــه مهم از فعالیت ها ی فرهنگی و هنری، سال ها ســت که در 
کشــور مورد غفلت قرار گرفته اســت. از دالیل عمده این غفلت 
طوالنی، رویکرد دولت ها  به بخش فرهنگ و هنر است. برای سال ها  
دولت ها  به جای حمایت، بعضا دخالت کرده اند و بخش خصوصی 
در بیشــتر این بخش ها  رشد چشمگیری نداشته است. فرهنگ و 
هنر نتوانسته در ســال ها ی گذشته از بخش ها ی اقتصادی کشور 
کمک بگیرد و از سرمایه ها ی این بخش برای بهبود و توسعه خود 
استفاده کند. این در حالی است که ظرفیت ها ی ویژه ای در بخش 

فرهنگ و هنر ایران در این زمینه وجود دارد.
از مهم ترین مســائلی که در این نشست ها  مطرح شد، نگرانی 
دســت اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر درباره مالکیت معنوی آثار 
و مبحث کپی رایت اســت. قانون مربــوط به                       مالکیت معنوی آثار 

هنری مدت ها ســت در پیچ و خم تصویب مانده اســت و همین 
دسِت دســت اندرکاران عرصه هنر را برای پیگیری جدی حقوق 
معنوی شان بسته اســت. به همین دلیل پیشنهاد کردیم در اتاق 
بازرگانی تهران یک کار پژوهشــی و تطبیقی حقوقی در این باره 
انجام شــود. این گزارش تهیه و منتشــر شده است و نسخه ای از 
آن را برای دســت اندرکاران                       عرصه فرهنگ و هنر هم فرستادیم. 
امیدواریم دولت و مجلس شورای اسالمی این قانون را در اولویت 

قرار بدهند و به نتیجه برسانند.
از دیگر ســرفصل ها ی مورد بررسی در کمیته فرهنگ و هنر، 
صــادرات محصوالت فرهنگــی و هنری اســت. در این رابطه در 
تالشیم تا با ارائه پیشــنهادها و جذب کمک وزارت امور خارجه، 
سازمان توســعه تجارت و نمایشگاه ها ی بین المللی، بخش هنر و 
فرهنگ کشور را در سطح بین المللی فعال کنیم. چنین اقداماتی 
به طور مشــخص به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر کمک می کند و 

ظرفیت ها ی قابل توجهی در این حوزه وجود دارد.
مشکالت اقتصادی حوزه فرابخشی است و با توجه به ظرفیت 
بیش از ۲0هزار عضو اتاق، جذب حمایت بیشتر از دولت و سیستم 
بانکی و حل مســائل مالیاتی و اســتفاده از ظرفیت بورس و بازار 
ســرمایه برای رونق فرهنگ و هنر از مباحث جدیدی اســت که 
کمیتــه اقتصاد فرهنگ و هنر در اتاق بازرگانی تهران آن را دنبال 
می کند. در تالشــیم تا مشــکالت این حــوزه در زمینه برگزاری 
نمایشگاه ها ی مختلف در حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی 
احصا و  پیگیری شــود. بدیهی اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصلی ترین حامی و متصدی امروز هنر و فرهنگ در کشور 
شــناخته می شود، اما در تالشــیم تا در کمیته اقتصاد فرهنگ و 
هنر اتــاق بازرگانی تهــران زمینه همفکری بــا وزارت خانه ها ی 
اقتصاد، صمت، خارجه و کشور و همچنین نهادهایی مثل وزارت 
دادگستری و قوه قضاییه را برای رسیدن به بهترین نتیجه فراهم 
کنیم. با گذشــت دو سال از فعالیت کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر 
در اتاق بازرگانی تهران، به جای خوبی رسیده ایم و درباره بسیاری 
از موضوعات، جمع بندی ها ی الزم انجام شــده اســت. راهکارها و 
پیشــنهادها در قالب نامه ای به رئیس جمهور هم ارائه شده است 
و امیدواریم با دســتور ایشان، سازمان ها ی مرتبط و وزارت خانه ها  
برای رونق هرچه بیشتر فرهنگ و هنر کشورمان، به میدان بیایند 
                      که نتیجه آن، حضور پررنگ تر بخش خصوصی در ارتقای فرهنگ 

و هنر کشور عزیزمان ایران است. 

پایان غفلت طوالنی از فرهنگ و هنر 
تحول آفرینی در کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر اتاق بازرگانی تهران 

دکتر مهدی کرباسیان 
استاد دانشگاه

فرهنگ و هنر 
نتوانسته در 

سال ها ی گذشته 
از بخش ها ی 

اقتصادی کشور 
کمک بگيرد و از 

سرمایه ها ی این 
بخش برای بهبود 

و توسعه خود 
استفاده کند. این 

در حالی است 
که ظرفيت ها ی 
ویژه ای در بخش 
فرهنگ و هنر 

ایران در این زمينه 
وجود دارد
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دوگانه امت/ملت از مناقشه خیزترین مسائل اندیشه سیاسی 
در جهان اســالم اســت. در یک  سوی مناقشــه، متفکرانی 
ایستاده اند که هویت سیاسی مســلمانان را در گرو ساختار 
خالفت می دانند؛ ساختاری که حکومتی یگانه بر همه قلمرو 
جهان اسالم اقتضا می کند و به ساختار سنتی حکم رانی در 
قرون گذشته شباهت بسیار می برد. در سوی دیگر مناقشه، 
متفکرانی هستند که روزآمدسازی هویت سیاسی مسلمانان 
به اقتضای تحوالت زمانه و پاسخ عقالنی به بحران هایی را که 
سقوط خالفت را در آغاز قرن بیستم رقم زد، ضروری می دانند 
و معتقدند ســاختار خالفت تنها یک ساختار ممکن از میان 
بدیل های گوناگون بوده که در تناســب با زمانه پدیدار شده 
اســت. این متفکران معتقدند سقوط نهایی خالفت اسالمی 
با انقراض حکومت عثمانی بیش از آنکه در اثر فشــار عوامل 
خارجی باشد ناشی از فتور و ضعف و اشکال های درونی و به 

ویژه روزآمدناشدگی آن دستگاه بوده است.
امت اسالمی سرگذشــت تاریخی عبرت آموزی دارد. در 
حالی که روزی پرچمــدار تمدن موفق جهانی بود، در قرون 
اخیــر گرفتــار عقب ماندگی همه جانبــه و لگدکوب تمدن 
تازه نفس رقیب و مشخصاً گرفتار استعمار بوده است و هنوز 
هم به وجوهی هســت. اختالف نظری در اینجا میان متفکران مسلمان در باب رابطه علّی میان 
این عقب افتادگی و آن استعمار وجود دارد. کسانی استعمار را علت این عقب ماندگی می دانند لذا 
به جای »عقب ماندگی« از ترکیب »عقب نگه داشته شدگی« استفاده می کنند. دیگرانی معتقدند 
عقب افتادگی جهان اسالم علت استعمار است. این عقب ماندگی وجوه گوناگون دارد؛ تکنولوژیک، 
علمی، فرهنگی، اخالقی، اقتصادی و سیاسی. روزآمدناشدگی سیاسی نظریه خالفت و انحراف آن به 

استبداد در عمل، از نظر آنان، ریشه اصلی عقب ماندگی هاست.
وضعیت امروز جهان اسالم حاصل گذشته آن است. بحث از امت / ملت بدون توجه به 
این وضعیت و آن پیشینه قابل طرح نیست. واقعیت تلخ این است که خالفت اسالمی به 
مثابه هویت سیاسی مسلمانان ذیل دولت یگانه، چند قرن قبل از انقراض نهایی حکومت 
عثمانی از میان رفته بود. درست است که قلمرو امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی به 
دست پیروزمند آن جنگ تکه پاره شد و تحت وصایت دولت های غربی پیروز جنگ قرار 
گرفت و نهایتاً دولت ملت های ساختگی جای آن را گرفت، اما این رخداد تنها آخرین حلقه 
از فرایند متالشی شدن آن بود. خیلی پیش تر، حاکمیت واقعی خالفت بر قلمروش از میان 
رفته و جنگ ها و درگیری های داخلی آن را پاره پاره کرده بود. از آن »امت« اسالمی که 

هویت سیاسی خود را از خالفت دریافت می کرد، اثری باقی نمانده بود.
امروزه دو پاسخ به این بحران را در جهان اسالم می توان مشاهده کرد: پاسخ جنبش های 
خشونت گرا و عمدتاً مسلحانه که از آبشخور نگاه سنتی سیراب می شوند و پاسخ نواندیشان 
مسلمان که چاره را در شناخت و سپس عالج علل عقب ماندگی می جویند. رویکرد نخست 

درصدد احیای خالفت با همان سازوکارها و ساختار سنتی است تا شکوه دیروز امت را به 
آن بازگرداند. داعش و طالبان دو نمونه برجسته این گرایش هستند. امت گرایی به معنای 
نفی مرزهای ملی و ضرورت حکومت یگانه و یکپارچه در سراسر جهان اسالم و سپس همه 

جهان، از مختصات برجسته این گرایش است.
در مقابل، نواندیشــان راه حل را در بازنگری مسلمات تاریخی، تجدید نظر در بنیادهای 
فکری، اجتهاد نو و پویا با در نظر گرفتن عامل زمان و مکان، پاسخ عقالنی به چالش های نو از 
جمله به چالش مدرنیته در عین حال سرند کردن دستاوردهای نوین بشر و گزینش آنچه مفید 
و سازوار با روح دیانت است و نفی آنچه زیان بار و منافی روح دینداری است و سرانجام بازسازی 
تمدن اسالمی در پرتو دانش و مقتضیات روز، می بینند. این گرایش ساختار سیاسی دولت ملت 
را می پذیرد، آن را صورتی ممکن برای هویت یابی سیاســی می شمارد که با ارزش های اصلی 
اسالمی منافات ندارد و برای تأمین یکپارچگی ضروری جهان اسالم که هویت سیاسی امت 
را تضمین کند، چاره های جایگزین خالفت سنتی می جوید. اتحادیه جمهوری های اسالمی 
یا ســازمانی بین المللی مشابه آن که بتواند همه جهان اسالم را زیر یک پرچم در عین تکثر 

دولت های ملی گرد آورد، از جمله این راه حل هاست.
امت گرایی در مقابل ملت گرایی حامل بار سنگین محتوایی است. گرایش به این امت گرایی 
در جهان تشیع بسیار نادر بوده و حقیقتاً شگفتی برانگیز است، گرچه در جهان سنت عادی تر و 
رایج تر است. شیعیان که در طول تاریخ همیشه اقلیت بوده اند، به گونه ای همزیستی با اکثریت 
اهل تســنن رسیده بودند که در بیشتر دوران  های تاریخی گذشته بی نیاز از هویت سیاسی 
شیعی بوده است. در دوران هایی که هویت سیاسی نیز یافته اند، همواره خود را بخشی از امت 
به شمار آورده و با اکثریت تعامل سازنده داشته اند. استثنای این قاعده در مقاطعی است که 
اغراض سیاسی سبب رقابت و گاه خشونت شده و در اغلب احیان در خدمت منافع دشمن 
مشترک یا رقیب تمدنی جهان اسالم قرار گرفته است. امت گرایی شیعی اگر خواب تازه رقیب 
برای جهان اسالم به منظور فروپاشاندن مجدد و شاید نهایی آن نباشد، قطعاً خیال بافی، رؤیای 

روزانه و نشانه بی اطالعی از تاریخ امت اسالمی است.

چرا باید خواند:
اگر می خواهيد درباره 

نظریه دولت ملت و 
اهميت آن در دنيای 

معاصر بدانيد، 
خواندن این مقاله به 
شما توصيه می شود.

امت یا ملت؟
الگوی دولت ملت، پاسخی به چالش های نوین

ـه
ـان

ـه
ب

معاون رئیس جمهوری گفته است که خالف الگوی غربی که حکم رانی را مبتنی بر Nation- State تعریف می کند، علی المبنا ما با این مشکل داریم و مسئلۀ ما امام و امت 
است.   در مقاله پیش  روی این موضوع تحلیل شده است.

حسین واله
استاد دانشگاه شهید بهشتی

نکته هایی که باید بدانید

امت گرایی در مقابل ملت گرایی حامل بار سنگین محتوایی است. گرایش 	]
به این امت گرایی در جهان تشیع بسیار نادر بوده و حقیقتاً شگفتی برانگیز 

است، گرچه در جهان سنت عادی تر و رایج تر است.
وضعیت امروز جهان اسالم حاصل گذشته آن است. بحث از امت / ملت 	]

بدون توجه به این وضعیت و آن پیشینه قابل طرح نیست. واقعیت تلخ 
این است که خالفت اسالمی به مثابه هویت سیاسی مسلمانان ذیل دولت 

یگانه، چند قرن قبل از انقراض نهایی حکومت عثمانی از میان رفته بود.
 حاکمیت واقعی خالفت بر قلمروش از میان رفته و جنگ ها و 	]

درگیری های داخلی آن را پاره پاره کرده بود. از آن »امت« اسالمی که هویت 
سیاسی خود را از خالفت دریافت می کرد، اثری باقی نمانده بود.

امت گرایی شیعی اگر خواب تازه رقیب برای جهان اسالم به منظور 
 خیال بافی، رؤیای روزانه 

ً
فروپاشاندن مجدد و شاید نهایی آن نباشد، قطعا

یخ امت اسالمی است. و نشانه بی اطالعی از تار



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سیزده، آبان 341400

آکــادمـی

از هم اکنون می تــوان عملکرد اقتصادی  دولت سیزدهم را چنین پیش بینی کرد:1
 »شکست؛ مگر آنکه... .«

مبنای این نظر یــا پیش بینی، غلبه یا تمایل به تداوم 
سیاست ســرکوب بازارها از مرغ و گوشت تا سیمان و 
فوالد و اتومبیل و تســهیالت بانکی و ارز و نیروی کار 
و حتی تشدید آن در دولت حاضر به گواهی سخنان و 
اقدامات مسئوالن در همین مدت اندک سکان داری امور 
است. رفتاری که خود منجر به کاهش انگیزه و بهره وری 
شــده و در شرایط تداوم فشــارهای خارجی و کاهش 
شدید درآمدهای نفتی و تحریم های بانکی، عمالً همان 
رشد اندک دو، سه درصدی متکی به فروش نفت تنزل 
یافته و کار را به بحران و ســقوط اقتصادی می کشاند. 
مگر آنکه با حرکت در مسیر آزادسازی اقتصادی و ایجاد 
بازار رقابتی جهت ایجاد انگیزه برای بازیگران اقتصادی و 
افزایش بهره وری و نیز گسترش بازارها به خارج از کشور 
و صــادرات و پذیرش نظم بین المللی و قرار گرفتن در 
زنجیره تولید جهانی و... سرنوشــت دیگری برای ملک 
و میهن رقم زده شــود. چراکه با نگاه دولتی و دستوری 
به اقتصاد و برنامه ریزی متمرکز و ایجاد تشکیالتی برای 
تخصیص منابع به جای بازار، آن چنان که مثالً وزیر جدید دادگستری خواهان آن است 
)من خدمت آقای مخبر گفتم یک ستاد باید برای رسیدگی به همه این موارد از تنظیم 
بازار تا مبارزه با گران فروشی تشکیل دهیم تا بحث مبارزه با گران فروشی و تنظیم بازار را 
تنظیم کنیم. امین حسین رحیمی - فارس- 1400/۶/1( و در فقدان تکنولوژی و بهره وری 

و حقوق مالکیت معنوی و... درنهایت جز سقوط اقتصادی را نمی توان انتظار کشید.

مهمترین وجه مشــترک اقتصادی در تیم دولت سیزدهم عدم موافقت با  اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی )و شاید دقیق تر با اصول اساسی علم 2
اقتصاد( و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است )مخالفت با برجام 
و FATF و...(. اما اینکه به لحاظ ایجابی مجموعه دولت دارای چه تفکر و نظریه اقتصادی 
اســت، چندان مشخص نیست. درواقع با ســخنان و اظهارنظرهایی از سوی هریک از 
ســکان داران بخش های مختلف اقتصادی مواجه ایم که هریک سمت و سویی را نشان 
می دهند. چنان که وزیر اقتصاد تا حدی مخالف قیمت گذاری دســتوری و ارز ترجیحی 
)4۲00 تومانی( است و رئیس سازمان برنامه وبودجه که معتقد است برای کسری بودجه 
امسال »باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه ها داشته باشیم تا 
کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم...« )سخنانی که به کاهش حقوق کارکنان دولت تعبیر 
و البته بالفاصله از سوی دولت تکذیب شد. رسانه ها- ۶/1۳ / 1400(. این در حالی است 

چرا باید خواند:
تيم اقتصادی دولت 

چقدر امكان موفقيت 
دارند و چه موانعی در 

مسير آنهاست؟ این 
مقاله را بخوانيد.

وقایع نگاری یک »شکست« 
یکدست شدن نهادهای قدرت به کجا می انجامد؟

ـه
ـان

ـه
ب

دولت ســیزدهم برای موفقیت چه باید بکند؛ آیا هماهنگی نهادهای قدرت باهمدیگر دلیلی بر موفقیت دولت خواهد بود و یا باید سرنوشت دیگری را انتظار کشید؟ این مقاله را 
بخوانید.

که معاون اقتصادی رئیس دولت در برنامه های انتخاباتی خود از افزایش یارانه ها )4۵0 هزار 
تومان( و پرداخت حقوق به خانم های خانه دار و مسکن ارزان و... سخن رانده است. یا وزیر 
کار که از آزادی کامل کاربری زمین های کشــاورزی ســخن گفته و اینکه: »در انقالب 
اقتصادی 1400 تغییر کاربری زمین های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود و 
مالک می تواند روی زمین خود فعالیت صنعتی و دام پروری و حتی ساخت وساز و...کند« و 
وزیر کشــاورزی که تأکید بســیاری بر خودکفایی دارد و اینکه تا ســال 1404 باید به 
»خودکفایی گوشت و شیر و گندم و جو و ذرت و... برسیم.« همچنین وزیر ارتباطات که 
او نیز تمایل به درون گرایی داشته و وعده ایجاد »شبکه ملی ارتباطات« را تا پایان دوره 
دولت سیزدهم داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت که مهم ترین برنامه خود را ایجاد انواع 
سامانه ها برای نظارت و رصد کامل فعالیت های اقتصادی عنوان کرده است. لذا باید منتظر 
مانــد و دید که برآیند نیروهــای درون و بیرون دولت، کــدام رویکرد را غالب می کند: 

درون گرایی محض و یا مدل التقاطی از چپ و اسالمی و نهادگرا و... .

به لحاظ ســاختار فرماندهی اقتصادی دولت نیز بــا تفرقه و پراکندگی  مواجه ایم. چنان که از یک  ســو رئیس دولت مســئولیت هماهنگی تیم 3
اقتصادی خود را بر عهده معاون اولش نهاده تا »از بگومگوهای احتمالی در 
آینده جلوگیری شود« )نطق کسب رأی اعتماد در مجلس و اولین گفت وگوی تلویزیونی 
ایشان(. از سوی دیگر محسن رضایی، رقیب انتخاباتی خود را به عنوان معاون اقتصادی و 
نیز دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب 
کرده است. امری که در همین روزهای اول کار شایعه اختالف بین این دو مقام را دامن 
زد که البته از سوی معاون پارلمانی دولت تکذیب شد )رسانه ها- 1400/۶/14(. همچنین 
باید به انتصاب فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهوری اشاره کرد که کار 
هدایت و فرماندهی اقتصادی دولت را بیش ازپیش پیچیده می کند. در کنار این مثلث، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه قرار دارد که یقیناً او نیز خود را به واسطه جایگاه 
سازمانی، واجد راهبری اقتصادی دولت می داند. به این افراد باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک 
مرکــزی را نیز افزود که به هرحال دارای نقش تعیین کننده در سیاســت های اقتصادی 
دولت اند. در حلقه بعدی وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و کار و کشاورزی و نیرو و 
نفت و ارتباطات قرار دارند که به واســطه مسئولیت اجرایی شان، مجموعه خواست ها و 
مطالباتی را جهت انجام مأموریت هــای خود نمایندگی می کنند که قطعاً راهبرندگان 

اقتصادی نمی توانند نسبت به این خواست ها بی تفاوت باشند.

سردرگمی فوق اما آیا ناشی از نبود مکتب و نظریه اقتصادی در دولت جدید  اســت یا اصوالً فقدان نگرش علمی به اقتصاد مانع اصلی است؟ به گمان 4
نگارنده مشکل در این دومی است، واال فقدان نظریه اقتصادی، امری نیست 
که دولتمردان جدید آن را کتمان کنند. چنان که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی عدم 
موافقت خود با ضرورت وجود دیدگاه نظری را چنین بیان می کند: »بنده به عنوان یک فرد 
که خاستگاهش دانشگاه است، این را می گویم، اآلن دوران بحث های نظری نیست، چراکه 

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
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در حلقه بعدی وزرای صنعت، معدن و تجارت و راه و کار و کشاورزی و نیرو و نفت و ارتباطات قرار دارند که 
یت های خود نمایندگی  به واسطه مسئولیت اجرایی شان، مجموعه خواست ها و مطالباتی را جهت انجام مأمور
 راهبرندگان اقتصادی نمی توانند نسبت به این خواست ها بی تفاوت باشند.

ً
می کنند که قطعا

به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است. اکنون باید تالش کنیم از کلیات و 
نظریه ها بگذریم و در نظر داشــته باشــیم که ســال های پیش رو سال های کار است« 

)رسانه ها- 1400/۶/۹(.
اصوالً هم توقع مکتب و مرام نظری اقتصادی برای مسئوالن و دولتمردان کشورمان 
نه در این دولت بلکه در دولت های قبل نیز، توقع زیادی بوده اســت: »اصالً ما در ایران 
ایدئولوژی اقتصادی نمی توانیم داشته باشیم. تقسیم بندی ای که ما اینجا در ایران داریم، 
در دنیا وجود ندارد. موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی تر از این حرف هاست. اگر در ایران 
یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول قیمت گذاری ترشی و مربا و آب لیمو و این ها نیست، 
می شود لیبرال و نئولیبرال. اصالً چنین چیزی در دنیا نداریم« )دکتر مسعود نیلی - بهمن 

.)1۳۹۵
درمجموع آنکه مشــکل اصلی دولت ها در طول چند دهه اخیر در کشــورمان جز 
سال های محدود، نفی اصول بدیهی علم اقتصاد بوده است. اصولی مانند محدودیت منابع 
و اینکه منابع تمام شدنی اند و باید بین آرزوهای نامحدود بشری و محدودیت منابع تعادل 
برقرار نمود. دیگر آنکه، قیمت تعیین کننده ارزش کاالها و خدمات اســت و اگر قیمت 
یک کاال به طور مصنوعی پایین نگه داشته شود تقاضا برای آن افزایش و تولید آن کاهش 
می یابد و حتماً با حیف ومیل و نابودی و کمبود منابع مواجه خواهیم شد و نیاز به واردات 
و یا کوپنی شدن. اصل ضروری دیگر نیاز اقتصاد هر کشور برای رشد و توسعه، تعامل و 
ارتباط با سایر کشورها و نهادهای بین المللی است. چراکه بدون این تعامل و ارتباط و عدم 
دسترسی به دانش فنی روز و سرمایه و بازار، رشد اقتصادی قابل قبول )باالی 4 یا ۵ درصد 
که ضرورت حیاتی اقتصاد ایران است( ناممکن است. وجه غالب در تصمیمات اقتصادی 
در کشورمان چنان که ذکر شد جز سال هایی محدود، انکار این بدیهیات اقتصادی بوده و 
سعی شده است با راهکارهای عجیب وغریب و خلق  الساعه و به پشتوانه درآمدهای نفتی، 
حل صحیح مسائل به آینده موکول شود. نتیجه آنکه متوسط رشد اقتصادی کشور در طی 
چهار دهه زیر ۲ درصد و تورم حدود ۲0 درصد و سرمایه گذاری اندک و بیکاری دورقمی 
و شکاف طبقاتی فزاینده و بریزوبپاش و حیف ومیل منابع و... حاکم بر اقتصاد بوده است. 
تا آنجا که به عنوان کشوری هشتادوچند میلیونی با تولید ناخالص داخلی کمتر از 4۵0 
میلیارد دالر از یک اقتصاد چند هزار میلیارد دالری نظیر چین بیشــتر گاز و بنزین و... 

مصرف می کنیم. سؤال مهم اکنون آن است که آیا کشتیبان را سیاست دگر آمده است؟!

رئیس دولت در جلســه رأی اعتماد خــود از »تورم باالی 44 درصد، افت  شدید ارزش پول ملی، کسری بودجه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و...« 5
سخت انتقاد می کند و رئیس جدید سازمان برنامه نیز این سؤاالت را پیش 
می کشد که »چرا شاخص های کالن ما علی رغم همه سرمایه گذاری هایی که شده است 
بهبود پیدا نمی کند؟«، »اگر شــاخص های بهره وری در طول 40 سال گذشته را بررسی 
کنیم، ثابت یا منفی بوده، چرا باید این طور باشد؟«، »سرمایه گذاری هنگفتی انجام شده، 
ولی تولید مؤثری نداشتیم؟« و... )همان( پاسخ را باید در »راهبرد«های غلط در طی چهار 
دهه اخیر جست وجو کرد. اینکه تا نگاهمان به داخل و خارج تغییر نکند و »استقالل« را 
معادل تعارض با نظام بین الملل و ایجاد »عدالت« را صرفاً مساوی مصرف ارز ارزان دولتی 
معنا کنیم )دکتر نیلی -  1400/۳/1( وضع همین گونه خواهد بود که هست؛ قهر با جهان، 
به کمبود منابع سرمایه ای و عقب ماندگی تکنولوژیکی و محدود شدن بازارهای صادراتی 
می انجامد و عدالت صوری به ناترازی مالی و کسری بودجه و افزایش نقدینگی و تورم و 
کاهش سرمایه گذاری و بهره وری و بحران در صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی 

و نظام بانکی و... ختم می شود.
دســتیابی به رشد و توسعه یا »پیشــرفت« و »عدالت« چنان که منظور نظر رئیس 
دولت جدید است از طریق سرمایه گذاری بیشتر و »رشد« باالتر اقتصادی و رشد بیشتر 
تکنولوژی )ســولو -  1۹۵۶( و در سطحی باالتر با تحول در اقتصاد سیاسی و احساس 
برد- برد بین تمامی ذی نفعان امر توســعه امکان پذیر است )نظریه های »رشد درون زا«، 
رومر )1۹۸۶(، »سرمایه اجتماعی« هال و جونز )1۹۹۵( و نظریات اقتصاددانانی همچون 

نورث و عجم اوغلو و....(

به عبارتی قواعد بازی میان آحاد اجتماعی باید به گونه ای باشد که »انگیزه« همگانی 
برای حرکت در مســیر صحیح فراهم شود که این نیز جز از طریق تأمین منافع نسبی 
در بازاری رقابتی و آزاد و بدور از نگاه دستوری بسیار بعید است. چنان که نرخ ارز، سود 
بانکی، قیمت حامل های انرژی، حداقل دستمزد، نرخ تعرفه ها و... باید به گونه ای مشخص 
شوند که رانت و فساد و تبعیض و بی عدالتی به حداقل رسیده و کار و تالش و خالقیت و 

سرمایه گذاری و پس انداز و صادرات و... را حداکثر نماید و مانع اتالف منابع شود.
درواقع کشــورمان در طی چند دهه به سبب نادیده گرفتن بدیهیات علم اقتصاد و 
در فاصلــه ای دور از مکتب و نظریه به روز اقتصادی، اســیر مصرف روزافزون منابع مالی 
و سرمایه ای و طبیعی و بروز ابرچالش هایی همچون کسری بودجه، بحران نظام بانکی، 
بحران صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بحران بیکاری و آب و محیط زیست و... 
بوده است. این همه البته به بهانه ایجاد عدالت و برابری و از طریق تثبیت قیمت ها مستقل 

از واقعیت های اقتصادی واقع شده است.
اکنون که دولت سیزدهم با شعار »مردمی سازی اقتصاد« بر سر کار آمده و »استفاده 
از ظرفیت های نخبگانی و ظرفیت سازی برای نقش آفرینی مردم و صیانت از آزادی های 
اساسی و حقوق عامه و چرخش از بوروکراسی فسادانگیز به سوی جلب مشارکت همگانی« 
)سخنان آقای رئیســی در مجلس( را منش و روش خود قرار داده است، بهترین اقدام، 
نظرخواهی از مردم و نخبگان و فعاالن اقتصادی و سیاسی و حتی برگزاری رفراندوم )اصل 
۵۹ قانون اساســی( درباره مهم ترین چالش های سد راه توسعه و پیشرفت کشور است. 
موضوعاتی همچون توسعه روابط بین المللی و برجام ۲، تصویب اف ای تی اف، پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی، کاهش حضور نهادهای غیر دولتی در امور بنگاه داری، هدفمندی 

یارانه ها، تک نرخی شدن ارز و... .

در خاتمه بار دیگر بر این پیش بینی تأکید می کنم که عملکرد اقتصادی  دولت حاضر در آینده »شکســت اســت؛ مگر آنکه پذیرفته شود که حل 6
ابرچالش هایی همچون نرخ تورم و بیکاری باال و سرمایه گذاری نازل و فقر 
شدید، بحران کم آبی و تخریب محیط زیست و... و تحقق توسعه در حوزه های مختلف و 
از جمله توســعه اقتصادی در گرو وجود فضای آزاد و رقابتی، حاکمیت قانون برآمده از 
اجماع گسترده جامعه و معطوف به محدود شدن قدرت حتی قوی ترین بازیگران سیاسی 
جامعه و متکی بودن حاکمان به آرای عمومی و توانمندسازی تشکل ها و نهادهای مدنی 

است.« امید که چنین شود! 

* تیتر اشاره دارد به عنوان داستان »وقایع نگاری یک مرگ )جنایت( از پیش 
اعالم شده«، نوشته گابریل گارسیا مارکز.

نکته هایی که باید بدانید

باید منتظر ماند و دید که برآیند نیروهای درون و بیرون دولت، کدام 	]
رویکرد را غالب می کند: درون گرایی محض و یا مدل التقاطی از چپ و 

اسالمی و نهادگرا و... .
به لحاظ ساختار فرماندهی اقتصادی دولت نیز با تفرقه و پراکندگی 	]

مواجه ایم. چنان که از یک  سو رئیس دولت مسئولیت هماهنگی تیم 
اقتصادی خود را بر عهده معاون اولش نهاده تا »از بگومگوهای احتمالی در 

آینده جلوگیری شود«
اصالً ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمی توانیم داشته باشیم. 	]

تقسیم بندی ای که ما اینجا در ایران داریم، در دنیا وجود ندارد. موقعیت ما 
هنوز خیلی مقدماتی تر از این حرف هاست. اگر در ایران یک اقتصاددانی 

بگوید دولت مسئول قیمت گذاری ترشی و مربا و آب لیمو و این ها نیست، 
می شود لیبرال و نئولیبرال. اصالً چنین چیزی در دنیا نداریم.
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آکــادمـی

پیرو انتشار اخبار سقوط دولت جمهوری اسالمی افغانستان و به قدرت 
رسیدن غیرمنتظره طالبان در قالب یک امارت اسالمی در هفته های اخیر،  
مدام در خصوص نگرانی گسترده نسبت به وضعیت آتی زنان در این کشور 
می شنویم. صحبت از این است که این چرخش ناگهانی قدرت، منتهی 
به از دســت رفتن تمام دســتاوردهای سال های اخیر پیرامون موقعیت 
زنان می شــود؛  هرآنچه به اهتمام زنان در جهت پیشرفت و دستیابی به 
فرصت هایی نو حاصل آمده بود. امروز این سؤال را می توان طرح کرد که 
زنان افغانستان به چه شرایطی نائل آمده بوده اند که اینک در معرض خطر 
عقب گرد یا نابودی قرار گرفته است. در این جا قصد دارم مروری اجمالی 

داشته باشم بر آنچه کمابیش از وضعیت زنان در این کشور می دانیم.
افغانســتان کشور همسایه شرقی ایران که دارای اشتراکات فرهنگی 
بسیاری با مردم ایران بوده و هســت،  در سال ۲0۲0 حول و حوش ۳۹ 
میلیون نفر جمعیت داشــته اســت که زنان 4۸ درصد این جمعیت را 
تشکیل داده اند. نسبت شهرنشینی افغانستان هنوز در حد ۲۶ درصد باقی 
مانده اســت و تنها 1۳.۵ درصد از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند. 
زنان افغانســتان از سال 1۳4۳ شمسی به حقوق برابر با مردان در قانون 
اساسی دســت یافته بودند که البته با افت و خیزهایی توام شده یعنی 
در دوره انتقال قدرت به طالبان در ســال های دهه ۹0 میالدی از ایشان 
به همراه ســایر آزادی های مدنی شان ستانده شــد، اما پس از مدتی در 
سال ۲004 ایشــان به حقوق برابر و یک سری آزادی های نسبی دست 
یافتند. شرایط زندگی واقعی زنان در افغانستان به مانند وضعیت بسیاری 
زنان در جوامع خاورمیانه صرفاً با آنچه روی کاغذ و کتاب قانون برایشان 
تعریف شــده مطابقت پیدا نمی کند و معموالً عرف بر حقوق و قوانین 
پیشی می گیرد. این کشور از نظر شاخص توسعه انسانی در ردیف 1۶۹ 
در میان کشورهای جهان قرار دارد. از نظر شاخص توسعه جنسیتی هنوز 
این کشور در پایین ترین رده ها و دارای ضریب 0.۶۵۹ است. رواج خشونت 
خانگی و خشونت علیه زنان یکی از معضالت اساسی و موانع برای زنان 
به حســاب می آید. آمار خودکشی در حد 7 در هر صدهزار نفر جمعیت 
است و تنها 44 درصد افراد 1۵ ساله و بیشتر مشارکت اقتصادی دارند که 

حکایت از بار تکفل باال در این جامعه است.

مسئله آموزش  
یکی از عرصه هایی که موجب تغییرات و پیشــرفت شرایط انسانی 
می شود دسترسی به آموزش، سواد و تحصیالت است. می دانیم که این 
حق انسانی برای زنان حتی در بیست سال اخیر که طالبان از قدرت کنار 
گذاشته شده بود همچنان در شرایط ناامنی و نگرانی از حمالت انتحاری 
طالبان فراهم می شد و بنا به ضدیت طالبان با آموزش و آگاهی زنان بارها 
شاهد حمالت شدید و اسف بار این گروه به مدارس و دانشگاه ها و از دست 
رفتن جان شماری از دانش آموزان  و دانشجویان بوده ایم. نسبت باسوادی 
زنان در افغانســتان در حدود ۲4 درصد گزارش شده در کشوری که در 
مجموع تنها 4۳ درصد از جمعیت واقع در سن تحصیل، باسواد هستند. 
در شرایط تهدید مهاجمان از سویی و مشکالت اقتصادی و موانع فرهنگی 

سنتی برای تحصیل دختران،  آمارها نشان می دهد که در میان ۹ میلیون 
دانش آموز شاغل به تحصیل در این کشور حدود ۶0 درصد را پسران و 40 
درصد را دختران تشکیل می داده اند. از میان 174 هزار دانشجوی شاغل 
به تحصیل در این کشور تنها رقم ۲1 درصد را دختران به خود اختصاص 
داده بودند. رشته ارشد مطالعات جنسیت و زنان نخستین بار در دانشگاه 

کابل در سال ۲01۵ راه اندازی شد.

ازدواج و خانواده  
 یکی از مشــکالتی که به عنوان مانعی برای ادامه تحصیل دختران 
عمل کرده است سنت ازدواج دختران در سنین پایین بوده است که در 
حکم کودک-همسری است. ســن قانونی ازدواج دختران در این کشور 
1۶ ســالگی است و طبق آمار رســمی ۲۸ درصد دختران زیر سن 1۸ 
سالگی ازدواج کرده اند. میزان باروری کل،  یعنی تعداد متوسط فرزندان 
یک زن بالغ بر ۵.۳ نفر در سال ۲01۵ گزارش شده است. میزان استفاده از 
روش های پیشگیری از بارداری تنها 1۹ درصد بوده است و در نتیجه، عماًل 
بعد خانواده باالست. انتخاب شریک زندگی برای دختران عمدتاً توسط 
والدین صورت می گیرد و عموم زنان چندان اختیاری در همســرگزینی 
ندارند. مردان دارای حق طالق هســتند، اما زنــان از این حق برخوردار 
نیستند. میزان خشونت علیه زنان در چارچوب تأهل به رقم ۵1 درصد 

بالغ شده است.

اشتغال و فعالیت های عرصه عمومی  
در کشوری که طبق آمار رسمی ۶0 درصد جمعیتش در شرایط فقر 
چندبعدی قرار دارند،  علی رغم همه محدودیت ها و موانع فرهنگی سنتی،  
گرایش به اشتغال زنان از موارد رو به رشد بوده است به طوری که در سال 
۲01۹ نسبت اشتغال زنان ۲۳ درصد گزارش شده است که هرچند نسبت 
پایینی به نظر می رسد با این حال از نسبت اشتغال زنان ایران که همچنان 
زیر 1۸ درصد را نشــان می دهد باالتر اســت. بسیاری از زنان در جریان 
حمالت انتحاری و از دست رفتن جان یا معلولیت همسرانشان ناگزیر از 
این بوده اند که مسئولیت سرپرستی و معاش خانواده را برعهده بگیرند.  
طی سال های اخیر زنان امکان بیشتری برای فعالیت در عرصه عمومی 
یافته و به مشاغلی دست یافتند که هنوز در ایران دستیابی اش برای زنان 
با موانعی روبه روست. به عنوان مثال بیش از 17 زن تاکنون در دولت های 
مختلف افغانستان در سطوح عالی وزارت کابینه در وزارت خانه هایی چون 
امور زنان،  بهداشــت عمومی، فرهنگ و آموزش، معادن، نفت و صنایع 
و آموزش عالی ایفای نقش کرده اند. افغانســتان چندین ســفیر زن و از 
جمله سفیری برای فعالیت در ایاالت متحده منصوب کرده بود. در حیطه 
مشارکت سیاسی فعال نیز نسبت کرسی های متعلق به نمایندگان زن در 
مجلس قانون گذاری افغانستان در ســال ۲0۲0 به ۲7 درصد بالغ شده 
اســت،  در حالی که می دانیم نســبت زنان سیاستمدار نماینده مجلس 
شــورای اســالمی در ایران در حال حاضر حول و حوش ۵ درصد است. 
عالوه بر آن،  زنان به ایفای نقش های اداری،  اجرایی و مدیریتی متعدد و 

شروع دوباره 
زنان پیشرو در افغانستانی که مجال رشد نمی دهد!

چرا باید خواند:
از روزی که طالبان 
قدرت گرفت، همه 

نگران رفتار گذشته 
و کردار امروز آن ها 

عليه زنان و آینده آن ها 
هستند. اما زنان امروز 

افغانستان با گذشته 
خود تفاوت جدی 
دارند. این مقاله را 

بخوانيد.

شیرین احمدنیا
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه 

عالمه طباطبایی 
عضو هیئت مدیره انجمن 

جامعه شناسی ایران
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متنوعی همچون شهردار،  فرماندار،  و نظایر آن نائل آمده بودند. ورزش یکی 
از حوزه هایی بوده که زنان توانسته بودند طی سال های اخیر موفقیت های 
زیادی را کسب کنند و حتی به سطح حرفه ای و قهرمانی برسند و سابقه 

اعزام زنان به بازی های المپیک به سال ۲004 بازمی گردد.

زنان و سالمت  
با توجه به شــاخص های رایج موجود پیرامون وضعیت بهداشــت و 
سالمت درمی یابیم که وضعیت زنان افغانستان در شرایط مطلوبی ارزیابی 
نمی شود. نسبت جنسی در این کشور رقم 10۵ را نشان می دهد یعنی 
در ازای هر صد زن،  10۵ مرد در جمعیت این کشور زندگی می کنند. در 
جوامع با فرهنگ سنتی وجود ترجیح جنسی به نفع فرزندان پسر دور از 
انتظار نیست وحکایت از شرایطی دارد که به ویژه در دوران محرومیت و 
فشار اقتصادی سهم بیشتری از مراقبت و تغذیه در جهت بقا معطوف به 
نوزادان و فرزندان پسر می شود. یکی از مهم ترین شاخص های بهداشتی 
که در عین حال نشــان از وضعیت توسعه یافتگی کشورها دارد شاخص 
مرگ و میر مادران اســت که در ایران به زیر ۲۵ مورد فوت مادر در هر 
صدهزار نفر تقلیل یافته اما در مورد زنان افغانستان این رقم ۶۳۸ در 100 
هزار تولد زنده را نشان داده است. این امر می تواند نشانی از تداوم تمایل 
به فرزندآوری باال باشد که در شرایط فقر و محدودیت امکانات بهداشتی 
درمانی زنان را در معرض مخاطرات دوران باروری قرار می دهد. تنها ۵۹ 
درصد از زایمان ها در این کشور با تأمین خدمات بهداشت باروری توسط 
کادر درمانی مجرب آموزش دیده صورت گرفته است. نرخ باروری کل یا 
متوســط تعداد فرزندان به ازای یک مادر در این کشور ۵ فرزند است که 

نسبت باالیی به حساب می آید.
شاخص بهداشتی دیگری که نشان از سطح توسعه یافتگی جامعه نیز 
دارد، شــاخص »امید به زندگی« )در بدو تولد( است که در سال ۲0۲0 
برای زنان این کشــور ۶۶ سال گزارش شده است که هرچند نسبت به 
مقدار این شاخص در سال ۲010 که ۶1 سال بوده، افزایش خوبی را نشان 
می دهد اما در مقایسه با امید به زندگی زنان در ایران که به رقم 7۸ رسیده 
هنوز بسیار پایین است. پایین بودن این شاخص ها به میزان ناکافی امکانات 

و مراقبت های بهداشتی و نیز شیوع سوءتغذیه نسبت داده شده است.
 

زنان افغانستان طی بیست ســال اخیر فرصت یافتند که در خود و 
دخترانشــان تغییراتی ایجاد کنند یعنی بــرای خود الگوها و نقش های 
جدیدی را در نظر بگیرند. باور داشتند به اینکه زنان نیز می توانند در کنار 
نقش های سنتی خویش به ایفای نقش های جدید رو بیاورند و در یافتن 
ظرفیت های جدید برای نقش آفرینی هر سدی را از مقابل خویش کنار 
زدند. ایشان توانستند ایده آل های جدیدی را در ذهن بپرورانند که شاید 
40 یا ۵0 سال پیش از این تصورش را هم نمی توانستند بکنند. هرچند 
شاهد این بودیم که طی بیست سال اخیر مسیرهای نوینی برای فعالیت 
و حضور فعال در جامعه برای خود گشودند همچنان با مشکالت زیادی از 
جمله خطرات جانی و تهدیدهای امنیتی و تعرض و رفتارهای زن ستیزانه 
مواجــه بوده اند. با توجه به تهدیدهایی که طالبــان با بمب گذاری های 
پراکنده و حمالت انتحاری علیه شان اعمال می کردند زنان افغانستان را 
دیده ایم که هیچ فرصتــی را برای بهره گیری از آزادی ها و موقعیت های 
تازه از دســت ندادند و ظرف مدت زمان نسبتاً کوتاه قدم های بزرگی را 
در مسیر روشن تری برداشته اند. در شرایط جدید با سلطه مجدد طالبان،  
ضرورت دفاع از همین دســتاوردها بوده که خود را در قالب تظاهرات و 
اعتراض های خیابانی شجاعانه گروه هایی از زنان فعال سیاسی و اجتماعی 

در سطح خیابان های کابل،  هرات و مزارشریف و نقاط دیگر نمایان کرده 
است. ایشان با شعارهایی چون »هیچ حکومتی بدون حمایت زنان باقی 
نمی ماند« یا »زنان حذف شدنی نیستند« برای دفاع از حقوق مدنی خود 
به پا خاسته اند،  برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و تضییع حقوقشان 
و برای مقابله با استقرار مجدد فرهنگ زن ستیز قصد مقاومت دارند. زنان 
خشــونت پرهیزند و هرچند از ابزار قدرت چندانی برخوردار نیستند اما 
می دانند تداوم مطالبه گری می تواند از طریق راهکارهای مشروع و با اهرم 
فشــار مدنی و فرهنگی دیر یا زود کارســاز واقع شود. این زنان معترض 
خاطرنشــان کرده اند که تهدیدهای طالبان در صورت انفعال و سکوت،  
تنها متوجه و محدود به زنان نخواهد بود بلکه اقلیت های مذهبی و برخی 
خرده فرهنگ ها هم مشــابه زنان، در معرض خشونت و محرومیت قرار 

خواهند داشت.
هم اکنون شاهد هستیم که در خارج از مرزهای افغانستان هم شماری 
از زنان فعال مدنی و فعال حقوق بشــر، زنان نویسنده و هنرمند، یا زنان 
سیاست پیشه و مقامات اداری و سیاسی من جمله نخستین شهردار زن 
افغانستان، نمایندگان پیشین مجلس، فرمانداران زن و سفرا و امثال این ها 
که پیش از این یا اخیراً موفق به خروج از کشور شده اند مرتب در رسانه های 
بین المللی حاضر می شوند و تالش دارند صدای اعتراض و حمایت طلبی 
خود را در پی شرایط و محدودیت های احیاشده که طی هفته های اخیر 
در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان به وجود آمده و متعاقباً موقعیت 
و حقوق زنان را مشــابه ســوابق و تجربیات گذشته به خطر انداخته،  به 
گوش جهانیان برســانند. زنان و مردان معترض افغانستانی در هرکجای 
جهان،  که شاهد تحوالت اخیر هستند، از بازگشت ناپذیری شرایط زنان در 
افغانستان سخن می گویند و اینکه زنان را نمی توان دوباره به حصار خانه ها 
و موقعیت حاشیه ای بازگرداند و با بلند کردن فریادشان،  حمایت جامعه 
جهانی را برای ممانعت از اجرای سیاست های زن ستیزانه طالبان در جهت 

بازگرداندن زنان به مرزهای عرصه خصوصی طلب می کنند.
مژده جمال زاده، هنرمند و خواننده افغان و ساکن فعلی ونکوور کانادا، 
مانند بســیاری دیگر از زنان هنرمند افغانســتان در صحنه های جهانی 
فعالیت های هنری داشته و زمانی هم در کاخ سفید در برابر باراک اوباما 
و همســرش اجرای برنامه داشته اســت،  در ترانه اش پیام زنان افغان را 
این چنین خالصه کرده است: »من زنم،  هم خواهرم، هم مادرم/  من تو را 

ای مرد، یارم، یاورم!« 

نکته هایی که باید بدانید

با توجه به شاخص های رایج موجود پیرامون وضعیت بهداشت و سالمت درمی یابیم که 	]
وضعیت زنان افغانستان در شرایط مطلوبی ارزیابی نمی شود. نسبت جنسی در این کشور رقم 
105 را نشان می دهد یعنی در ازای هر 100 زن،  105 مرد در جمعیت این کشور زندگی می کنند.

در شرایط تهدید مهاجمان از سویی و مشکالت اقتصادی و موانع فرهنگی سنتی برای 	]
تحصیل دختران،  آمارها نشان می دهد که در میان 9 میلیون دانش آموز شاغل به تحصیل در 
این کشور حدود 60 درصد را پسران و 40 درصد را دختران تشکیل می داده اند. از میان 174 

هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در این کشور تنها رقم 21 درصد را دختران به خود اختصاص 
داده بودند. 

ورزش یکی از حوزه هایی بوده که زنان توانسته بودند طی سال های اخیر موفقیت های 	]
زیادی را کسب کنند و حتی به سطح حرفه ای و قهرمانی برسند و سابقه اعزام زنان به بازی های 

المپیک به سال 2004 بازمی گردد.

زنان افغانستان 
طی بيست سال 
اخير فرصت 

یافتند که در خود 
و دخترانشان 

تغييراتی ایجاد 
کنند، یعنی برای 

خود الگوها و 
نقش های جدیدی 
را در نظر بگيرند. 
باور داشتند به 
اینكه زنان نيز 

می توانند در کنار 
نقش های سنتی 
خویش به ایفای 
نقش های جدید 
رو بياورند و در 

یافتن ظرفيت های 
جدید برای 

نقش آفرینی هر 
سدی را از مقابل 
خویش کنار زدند

یابی نمی شود. نسبت جنسی در این کشور رقم  وضعیت زنان افغانستان در شرایط مطلوبی ارز
1۰5 را نشان می دهد یعنی در ازای هر صد زن،  1۰5 مرد در جمعیت این کشور زندگی می کنند. 
در جوامع با فرهنگ سنتی وجود ترجیح جنسی به نفع فرزندان پسر دور از انتظار نیست.
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آکــادمـی

از عمر صنعت خــودروی ایرانی بیش از  هفت دهه می گــذرد و امــروز به مثابه 1
پیرمردی شده است که توانایی های اولیه و 
مهارت های کودکی را ندارد. اولین اقدام برای تولید خودرو 
شــامل تولید انواع اتوبوس و مینی بوس بر روی شاسی 
کامیون در اواخر دهه ۲0 شمسی در شهر تهران شروع 
شد. صنعتگران با واردات شاسی انواع کامیون عمدتاً از 
شرکت جمس امریکا به ساخت اتاق بر روی آن و تولید 
 SKD اتوبوس اقدام کردند. تولید ســواری هم با مونتاژ
خودروهای مانند فیات 1100 و بنز 1۹0 برای استفاده از 
تخفیفات گمرکی دولت امینــی در اواخر دهه ۳0 آغاز 
شــده اســت. اما تولید صنعتی خودرو اعم از سواری تا 
اتوبوس و کامیون و توســعه صنعت قطعه سازی از اوایل 
دهه 40 شمسی به ابتکار مرحوم دکتر رضا نیازمند آغاز 
شد. دکتر نیازمند در خاطرات خود از مخالفت با صدور 
مجوز تولید خودروی مرسدس بنز در ایران می نویسد و 
علت مخالفت را سوءاســتفاده مرســدس بنز و شریک 
ایرانی اش شــرکت خاور و مریخ از قانون واردات عنوان 
می کند که به بهانه حمایت از تولید داخل، از معافیت های 
مالیاتی تولید استفاده می کردند؛ ولی عمالً تولیدی در 
 SKD داخــل صــورت نمی گرفــت و تنها به مونتــاژ

می پرداختند.
مرحوم دکتر نیازمند در خاطراتش نقل می کند که صدور مجوز را به تولید کامل خودرو 
خصوصاً تولید بدنه منوط کرد که با مخالفت و تحقیر نماینده شرکت آلمانی مواجه شد. 
ممانعت از صدور مجوز توسط دکتر نیازمند به شاه کشیده شد و شاه فرصتی شش ماهه 
برای وزارت اقتصاد تعیین کرد تا یک خودرو ایرانی بسازند یا تیم وزارت اقتصاد خلع شوند 
و مجوز بنز صادر شود. حاصل این درگیری کشف مرحوم اصغر قندچی بود که به اصالح 
سیستم خنک کاری کامیون های ماک و تولید اتاق آن ها در ایران مشغول بود. یک دستگاه 
جیپ دست ساز مرحوم قندچی در کارگاه ســه راه آذری وی، آغازگر مسیر خودروسازی 
صنعتی در ایران شــد. رونمایی از محصوالت مرحوم قندچی در نمایشگاه تهران، شاه را 
متقاعد کرد در امور اجرایی دکتر نیازمند دخالت نکند و این آغازگر مسیر توسعه اِی طالیی 

ایران در دهه 40 شد.

دکتر نیازمند نه تنها توانست اصغر قندچی را به تولیدکننده کامیون ماک در  ایران بدل کند، که با کشف و حمایت از برادران خیامی توانست اتوبوس سازی 2
و سواری ســازی را در ایران صنعتی کند. اصرار بر این سیاســت سبب شد 
شرکت مریخ و واحد تولیدی آن شرکت خاور که نماینده مرسدس بنز در ایران بود، و کار 

خود را در اواخر دهه ۳0 با مونتاژ کامیونت بنز آغاز کرده بود، مسیر خود را تغییر دهد و 
خطوط خاور به یک واحد کامل تولید خودروهای تجاری بنز ارتقا یابند. تولید سواری پیکان 
در سال 4۶ و افتتاح خطوط خودروسازی شرکت های معتبر دنیا در آن سال ها، اخبار عادی 
صنعت خودرو ایران محســوب می شود. ورود به دهه پنجاه هرچند با حذف تیم مقتدر و 
کارآمد وزارت اقتصاد براساس نظر و مخالفت شخصی شاه با مرحوم دکتر عالیخانی همراه 
بود، ولی مسیر توسعه صنعت خودرو با پتانسیلی که دکتر نیازمند ایجاد کرده بود همچنان 
با سرعت طی شد، به گونه ای که از آخرین محصوالت شرکت هایی مانند کادیالک و بیوک 
تا انواع خودروی تجاری بنز، ماک، ماگروس، ولوو و لیالند در ایران تولید می شد. این تولید 
نه در سطح مونتاژ که عمق ساخت داخل بسیار مطلوبی داشت. عالوه بر تولید بسیاری از 
قطعات خودروها مانند تزئینات و صندلی در داخل خود شرکت ها، تولید کامل موتور سنگین 
بنز در چهار مدل در خط پیشرفته شرکت ایدم در تبریز که با شراکت سه جانبه خاور، ایران 
ناسیونال و مرسدس بنز شکل گرفته بود، تولید قطعات پرسی و موتور و گیربکس پیکان در 
تهران، تولید قطعات تعلیق در شرکت قطعات خاور و رینگ سازی در مشهد، ده ها شرکت و 
کارخانه تولید قطعه حاصل همین درایت در دهه 40 احداث شد و عمالً در اواسط دهه ۵0 
علی رغم آزاد بودن بازار و حتی مجاز بودن واردات خودروی دست دوم، شرکت های ایرانی 

بی هیچ نگرانی از رقابت به تولید محصوالت باکیفیت می پرداختند.
 هرچند سیاست های غلط پولی شاه در دهه ۵0 و بروز تورم در اقتصاد آن روزها و سرکوب 
صاحبان صنایع، روند توسعه را کند کرد ولی همچنان وضعیت در سطح قابل قبولی قرار 
داشــت. تقریباً هیچ خودروی از نیمه دهه 40 به صورت SKD در ایران تولید نمی شد و 
عالوه بر تولید همه اتاق ها در ایران حتی قطعات پیشرفته ای مانند موتور کامیون های بنز 
و خودروی پیکان هم کامالً در داخل تولید می شد. نکته جالب آنکه توسعه صنعت خودرو 
نه تنها اشتغال و ارزش افزوده فراوان ملی را به دنبال داشت، که حتی صنایعی مانند بیمه 
را متحول کرده بود. اولین جرقه ها برای تولید محصولی ایرانی هم در ایران ناسیونال در این 
سال ها شروع شد. تالش برای معرفی پیکان های مختلف نهایتاً به پروژه فیس لیفت پیکان 
معروف به پیکان چراغ بنزی منجر شده که البته با پیروزی انقالب با تاخیری سه ساله به 

بازار رسید.

با پیروزی انقالب، انتقادات از صنایع داخلی تشدید شد. انقالبیون جوان که از  وجود برندهای بین المللی در ایران ناخرسند بودند، صنایع را به مونتاژکاری 3
متهم می کردند و معتقد بودند این صنایع برای افزایش وابستگی ایجاد شده 
اســت. ضدیت با دنیای صنعتی جزو شعارهای مشترک انقالبیون از طیف های مختلف و 
متضاد ایدئولوژیک از کمونیست و مارکسیست تا اسالمی و حزب اللهی بود. مصادره اموال 
صنعتگران چه به بهانه اجحاف سیستماتیک در حق کارگران که تقریباً همگی سهام دار 
شرکت های تولیدی خود بودند و چه به بهانه وابستگی به نظام سلطنت به سرعت انجام شد. 
نکتــه جالب این بود که در اواخر حکومت پهلوی، صنایع خودروســازی خصوصاً صنایع 
خودروی تجاری به دلیل دخالت های مکرر خانواده سلطنتی آسیب های جدی دیده بود. 
ورود بیش از ده هزار دستگاه کامیون اینترناش و وایت توسط شاهپور غالمرضا برادر شاه 

چرا باید خواند:
اگر به تاریخ 

خودروسازی در ایران 
عالقه مند هستيد، 

خواندن این مقاله به 
شما توصيه می شود.

راه طی شده؛ از رقابت تا اطاعت
فراز و فرود صنعت  خودروسازی در ایران

ـه
ـان

ـه
ب

صنعت خودرو در ایران چه مســیری را طی کرده اســت؟ در طول هفت دهه فراز و فرود این صنعت چگونه بوده است و دولت ها چه بر سر صنعت خودروسازی در ایران آوردند؟ 
این مقاله را بخوانید.

فربد زاوه
کارشناس خودرو
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یک از کمونیست و مارکسیست  ضدیت با دنیای صنعتی جزو شعارهای مشترک انقالبیون از طیف های مختلف و متضاد ایدئولوژ
 همگی سهام دار 

ً
یبا تا اسالمی و حزب اللهی بود. مصادره اموال صنعتگران چه به بهانه اجحاف سیستماتیک در حق کارگران که تقر

شرکت های تولیدی خود بودند و چه به بهانه وابستگی به نظام سلطنت به سرعت انجام شد.

بدون پرداخت حقوق بانک و گمرک به بهانه تنظیم بازار و مبارزه با تورم، صنایع خودروسازی 
را محبور کرده بود برای مقابله با قدرت خانواده سلطنت به بخشش و واگذاری بخشی از 
سهام خود به بنیادهای وابسته به خانواده سطلنتی بپردازند تا از گزند قدرت مطلقه آن دوران 
نجات پیدا کنند. همین امر سبب شد اتهام وابستگی به خاندان پهلوی به همه این شرکت ها 
وارد شود. در حالی که افرادی مانند اصغر قندچی صرفاً یک صنعتگر بسیار بااستعداد و حامی 
واقعی نیروی کار بودند که برای نجات کسب و کار خود مجبور به بازی در زمین آن زمان 
شده بودند. به هر شکل مصادره این اموال با سخنرانی های آتشین انقالبیون جوان همراه بود 
که نوید صنایعی پیشرفته و قابل رقابت در عرصه جهانی بدون هیچ وابستگی و رفاه بی نظیر 
نیروی کار را در آینده نزدیک می دادند. هرچند بروز جنگ تحمیلی هشت ساله بهانه ای برای 
توجیه عدم دستیابی به رشد اقتصادی شد ولی برنامه های پر سروصدای توسعه بعد از جنگ 
و ورود گسترده مدیران نظامی و موشکلی در ابتدای دهه ۸0 هم منجر به ایجاد یک صنعت 
خودروی پیشرو، سودآور و رفاه نیروی کار در کشور نشد. به راستی چرا صنایع ایران در چند 
دهه گذشته به جایگاه قابل قبولی نرسیده اند و همچنان باید به دیوار تعرفه متصل شوند تا 

بتوانند به حیات خود ادامه دهند؟

برای یافتن پاسخ این ســؤال اساسی، الزم است مسیر پیموده شده بعد از  انقالب بررســی شود. برنامه توسعه مجدد صنعت خودرو در اوایل دهه 70 4
برخالف انقالب بر پایه سیاســت بازارهای بسته شــروع شد. هرچند روند 
بازسازی صنایع خودروسازی و رسیدن حتی به اعداد شمارگان تولید سال های ۵۶-۵7 عماًل 
در دولت دوم آقای هاشمی میسر نشد. در حالی که تیم مدیریتی وقت ایران خودرو در تالش 
برای عقد قرارداد با فیات برای نوسازی محصوالت خود بود، جهت گیری سیاسی دولت وقت 
منجر به عقد قرارداد با پژو شــد که از ابتدای دهه ۸0 میالدی با تملک شــرکت روتیس 
مشارکتی نیم بند با آن داشت و نهایتاً تولید دو محصول ۲0۵ و 40۵ با کیفیتی بسیار نازل 
در ایران شروع شد. تالش برای راه اندازی خط تولید سایپا با مشارکت رنو و افزایش تیراژ رنو 
۵ و افزودن رنو ۲1 به دامنه محصوالت به موازات در دستور کار قرار گرفت. تالش هایی که 
نهایتاً با ورود پراید و اســتارت پروژه خودروی داخلی ایران خودرو در دولت اصالحات به 
مراحل جدیدی وارد شد. مدیران صنعتی کشور نهایتاً به این نتیجه رسیدند که علت عدم 
توســعه خودروسازی، تعدد خطوط تولید است و شرکت ها باید در یکدیگر ادغام شوند تا 
شمارگان تولید به عدد اقتصادی برسد. نتیجه این تفکر ادغام همه شرکت های موجود در دو 
گروه ایران خودرو و سایپا شد. تنها دو شرکت ایران وانت که بعدها به خودروسازی بهمن 
تغییر نام داد به مونتاژ خودروهای وانت مزدا مشغول بود و کارخانجات لندرور که به شرکت 
مرتب تغییر نام داده بود از این ادغام ها در امان ماندند. البته شــرکت خودروسازی کرمان 
موتور که یگانه شرکت خصوصی خودروسازی آن زمان بود که به دلیل نزدیکی موسسان با 
دولت سازندگی توانسته بود مجوز طالیی تولید خودرو را بگیرد هم مشمول ادغام ها نشد. 
ایجاد زنجیره قطعه سازی در هر در دو گروه خودروسازی دولتی در دستور کار قرار گرفت و 
کم کم کارتلی خصوصی در شکل قطعه سازی توسط مدیران وقت شکل گرفت. در همه 
این سال ها، در تبلیغات و پروپاگاندای سنگین دولتی نوید جبران عقب ماندگی ها و رسیدن 
به روزهای درخشــان صنعت خودرو در آینده نزدیک داده می شد. در حالی که منتقدین 
صنایع خودروسازی قبل از انقالب سکان هدایت آن را در دست گرفته بودند، خود عمالً به 
مونتاژ محصوالت شرکت های مختلف مشغول شدند. توسعه خودروی سمند به عنوان اولین 
نماد صنعت خودرو در دوره درخشان مدیریت منوچهر غروی صورت گرفت تا آغازگر راهی 
باشد که بیش از بیست سال نوید آن داده شده بود. سمند هرچند تجربه اول بود، ولی تجربه 
ناموفقی نبود. همزمان پروژه نیوپیکان و پروژه s۸1 در سایپا که بعدها با نام تیبا با تاخیری 
۸ ساله به بازار رسید ادامه مسیر توسعه برندهای داخلی در صنعت خودرو بود. دو طیف آن 
زمان صنعت خودرو بین توسعه برند داخلی و یا مشارکت با پژو و بعداً رنو در قالب پلت فرم 
مشترک در تضاد شدید قرار داشتند و نهایتاً طیف اصالح طلبان توانستند مدیران باقی مانده 
از دوره سازندگی را از دور رقابت خارج کنند و بر تولید خودروی ارزان قیمت فرانسوی رنو 
در قالب پلت فرم مشترک تمرکز کنند و توسعه خودروهای نیوپیکان و تیبا را متوقف کنند. 
هرچند این مسیر توانست در کوتاه مدت برای صنعت قطعه سازی دستاوردهای زیادی ایجاد 

کند و حتی برخی قطعه سازان و خودروی مشترک ایران خودرو و پژو که ۲0۶ صندوق دار 
بود توانســتند به بازار جهانی وارد شــوند ولی سیاســت های غلط صادرات دســتوری و 
سرمایه گذاری های سنگین و غیر اصولی در خارج از کشور، نفس این صنعت را گرفت و نهایتاً 
تحریم مجدداً بهانه ای شد که مقصر ناکارآمدی صنعت خودرو و پنهان شدن ضعف مدیریتی 

این شرکت ها شد.

بررسی روند سیاست گذاری در صنعت کشور خصوصاً صنعت خودرو به عنوان  یکی از بزرگ ترین صنایع کشور، نشان می دهد هرچند می شود به صورت 5
دســتوری در بازار بسته به توسعه زیرســاخت های آمارساز پرداخت، ولی 
نمی توان محصولی رقابتی و اقتصادی که مورد پســند خریداران باشد تولید کرد. توسعه 
دســتوری صنعت خودرو که در بعد از انقالب در ســایه حمایت شــدید تعرفه ای و بازار 
انحصاری شکل گرفت، برخالف صنایع قبل از انقالب که در کوران رقابت با همه برندهای 
معتبر جهانی بودند، تنها به احداث خطوط تولید انجامید ولی هرگز نتوانســت به تولید 
محصوالت رقابتی با استانداردهای روز بپردازد. هرچند در حوزه افزایش ظرفیت تولید هم، 
توسعه دستوری و احداث سایت های غیر اقتصادی و غیر منطقی در شهرستان ها و بازارهای 
صادراتی، به توسعه پایدار منجر نشد. توسعه خطوط تولید در ایران خودرو و سایپا، بسیار 
پرهزینه بود و استفاده از تجهیزات خطوط تولید سازندگان خودروهای گران قیمت برای 
تولید محصوالت ارزان قیمت، به سربار سنگین و کندی بازگشت سرمایه ثابت منجر شد. 
هرچند در سایر سایت های شهرستانی، تنها خط مونتاژ احداث شده است و مدیرانی که در 
سال ۵7 شعار مبارزه با مونتاژکاری سرمی دادند، دستاوردی بهتر از احداث غیر منطقی و 
گران قیمت مونتاژ در شهرســتان ها ارائه نکردند. ســاختار مالی شرکت ها در اثر مدیریت 
دستوری و غیر رقابتی به منبع تأمین منویات سیاسیون و البته فساد عمیق ختم شد. ورود 
نظامیان به ایران خودرو هرچند سرعت بسیار باالی توسعه خطوط تولید را منجر شد و حتی 
اجرای پروژه های مهمی مانند محصول مشترک با پژو و تولید موتور ایرانی را به دنبال داشت، 
ولی تفکر نظامی و عدم توجه به بازدهی اقتصادی و ضعف مدیریتی در قبال دســتورات 
مقام های باالتر که ذات پذیرفته شــده نیروهای نظامی است، سبب بحران های اساسی در 
ســاختار این شرکت ها و نابودی آن ها شد. هرچند همواره مالکیت دولتی مهم ترین عامل 
عقب ماندگی صنعت خودرو در ایران عنوان می شود، ولی دخالت مکرر گروه های سیاسی در 
عزل و نصب ها و حتی در خرید و فروش عمالً پروژه واگذاری سهام این دو شرکت را بی اثر 
کرده است. در حالی که دولت قانونا حتی نمی تواند یک عضو هئیت مدیره در این شرکت ها 
معرفی کند، مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره گروه و همه شــرکت های تابعه در روند 
معامالت سیاســی و روابط خویشاوندی تعیین می شود. از مجلس و دولت تا قوه قضاییه، 
پلیس و نهادهای انتصابی و نیروهای نظامی امنیتی، همگی منتقد وضعیت موجود هستند 
ولی رقابتی نفس گیر در تصاحب این پست ها برای وابستگان خود دارند. تقریباً مدیریت در 
این صنعت مانند ســایر صنایع ایران به مرحله غیرممکن رسیده است و مدیران به جای 
نگرانی از وضعیت محصوالت و به روزرسانی آن ها، باید در محافل سیاسی امنیتی بعضاً متضاد 
به دنبال حفظ موقعیت شــغلی خود باشــند. چنین وضعیت آشــفته ای بــا قوانین و 
دستورالعمل های روزانه همراه است نهایتاً به بدهی سنگین چند صد هزار میلیارد تومانی و 
زیان انباشــت چند ده هزار میلیارد تومانی ختم شــده و محصوالت هــر روز گران تر و 
بی کیفیت تر از روز قبل به دست مشتریان می رسد. تمامی مبارزات با فساد و ناکارآمدی و 
وضع قوانین جدید مطلقاً به ریشه اصلی ناکارآمدی که دخالت نابجای همه مراکز قدرت 
کشــور در صنعت و اقتصاد اســت نمی پردازند و تنها تالش دارنــد در حلقه های آخر به 
رگوالتوری بپردازند که طبعاً منطقاً و عقال از شروع محکوم به شکست هستند. از شورای 
رقابت که با دخالت های نابخردانه خود زیان وحشتناکی در اقتصاد ملی ایجاد کرده است که 
مشخص نیست بحران حاصل از این رفتار پوپولیستی چگونه قرار است حل و فصل شود تا 
مجلس و خود دولت، همگی تنها به تشدید بحران می پردازند. ادعای نظامیون برای توسعه 
حضور خود در این صنعت در حالی که هیچ پاسخی برای ناکارآمدی بیش از بیست سال 
حضور یکی از مهم ترین نیروهای دفاعی درصنعت خودرو ندارند هم تنها به وخامت بیشتر 

اوضاع ختم خواهد شد و این سونامی نهایتاً اقتصاد ملی را بیش از پیش غرق خواهد کرد.
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آکــادمـی

متغیر سرمایه انسانی از هردو بعد کمیت و کیفیت بر 
اقتصاد اثرگذار است. کمیت نیروی انسانی اگر که دارای 
کیفیت الزم نباشد تأثیرگذاری مثبت خود را از دست 
خواهد داد. به عنوان مثال کشــوری که دارای جمعیت 
جوان و فعال در اقتصاد اســت نســبت به کشوری که 
جمعیت آن رو به کهنسالی رفته دارای مزیت اقتصادی 
اســت ولی تنها کمیت به خودی خود به عنوان سرمایه 
انســانی قابل تعریف نیســت. در این نوشتار تأکید بر 
کیفیت نیروی انسانی و وضعیت رفاه ذهنی و سالمت 

روانی خواهد شد.
عوامل مختلفی هستند که سبب داشتن جمعیت 
با کیفیت باالتر در کشورها می شود. اولین عامل میزان 
تحصیالت جمعیت و استفاده از این تحصیالت و مهارت 
در اقتصاد اســت. در ایران بخش دوم این گزاره یعنی 
»استفاده از مهارت و تحصیالت کسب شده در اقتصاد« 
محل تشکیک است و نمی توان به صرف باال رفتن سطح 
متوسط آموزش در کشور نسبت به دهه پیش این نتیجه 
را گرفت که کیفیت نیروی انسانی در کشور افزایش یافته 

است.
عامــل مهم دیگری که بر کیفیت نیروی انســانی 
کشورها مؤثر است وضعیت رفاه ذهنی و سالمت روانی 
افراد است. این مسئله تا حال حاضر خیلی موردتوجه 
دولتمردان و سیاست گذاران کشور نبوده است و برنامه ریزی و سیاست گذاری خاصی در 
این زمینه انجام نشده است. در کشورهای پیشرفته سنجش سالمت روان افراد و میزان 
رفاه ذهنی آن ها جزو شــاخص های ملی تعریف شده و کامالً به صورت دوره ای رصد و به 
سیاســت گذار گزارش می شود تا جایی که میزان این شاخص های سالمت روان جامعه 
در جوامع پیشرفته دارای اهمیت بیشتری نسبت به متغیرهای کالن اقتصادی و تولید 
سرانه و رشد اقتصادی شده است و احزاب مختلف در رقابت های انتخاباتی تأکید بیشتر 
بر برنامه های خود درزمینه ســالمت جامعه دارند. در برخی کشورها هم اساساً سنجش 
و برنامه ریزی شــاخصه های سالمت روان و شــادی جامعه به حدی مهم بوده است که 
وزارت خانه ای در دولت ها برای این امر تعریف شده و مشغول به کار است. این نمونه ها ذکر 
شد تا این مدعا که »سالمت روان جامعه در ایران جزو اولویت های سیاست گذار نیست« 

در قیاس با سایر کشورها محکم تر بیان شود.
 باید توجه داشت که آمارهای جمعیتی نشان می دهند که از حدود 10,۵ میلیون جوان 
1۵ تا ۲4 ساله ایرانی، بیش از سه میلیون نه در حال تحصیل هستند، نه مهارت  آموخته اند 
و نه مشغول به انجام کاری هستند. این جمعیت که در اصطالحات جمعیت شناسی به 
آن ها جمعیت NEET گفته می شود، کامالً دارای پتانسیل تجربه احساسات منفی ازجمله 

افسردگی، عصبانیت،  استرس و نگرانی هستند. نبود افق روشن شغلی و مالی در پیش 
روی این جمعیت، سبب ساز کاهش سالمتی روان آن ها می شود. این گروه جمعیتی در 
سنی قرار دارند که می توان در الگوهای رشد اقتصادی متداول از آن ها به عنوان پتانسیل 
رشــد اقتصادی نام برد ولی در حال حاضر به علت باال بــودن نرخ بیکاری و معضالت 
اقتصادی این پتانسیل مثبت خود به پتانسیل منفی تبدیل شده است. عالوه بر جمعیت 
فوق، جمعیت شاغالن و فعاالن اقتصادی با توجه به تجربه مشکالت اقتصادی و تورم ها، 
کاهش قدرت خرید و کمبودهایی که علی الخصوص در چند سال اخیر با آن دست وپنجه 
نرم می کنند و نیز احساس عدم امنیت شغلی و مالی جهت تأمین نیازهای آتی خود، نیز 
منطقاً دچار معضالت سالمت روان شده اند و خواهند شد. جمعیت دانش آموزان دبیرستان 
و دانشجویان نیز که به علت نبود یا کمبود امید به یافتن شغل و درآمد مناسب و سایر 
فشارهای اقتصادی که در خانواده با آن رودررو هستند هم  پتانسیل پیوستن به جمعیت 
افسرده،  ناراحت،  عصبانی و ناشادکام کشور را دارند. با این استدالل ها و حساب سرانگشتی 
می توان دریافت که حال ایرانیان خوب نیست و نیروی محرکه اقتصاد کشور که بخشی 

از آن باید توسط همین سرمایه ها قدرت بگیرد، دچار تحلیل رفتن و ضعیف شدن است.
در دو سال اخیر بحران همه گیری کرونا بر زندگی و معیشت افراد در ایران و سراسر 
جهان تأثیرگذار بود. انگس استوارت دیتون اقتصاددان، در سخنرانی خود در زمان برنده 
شدن جایزه نوبل در مورد این سؤال قدیمی که آیا پول می تواند شادمانی را بخرد؟ گفت: 
اگر فرد خیلی جوان و خیلی فقیر باشــد پول بیشــتر از زمانی که فرد سالخورده است 
می تواند سبب شادمانی باشد. خیلی چیزهای دیگر هستند که لذتی مثل پول را به انسان 
می دهند، معاشرت با دوســتان، دیدن یک مسابقه ورزشی و یا صرف یک وعده غذا در 
رســتوران نیز این خاصیت را می توانند داشته باشند. با استناد به گزاره دیتون می توان 
گفت که کرونا به صورت ریشه ای هرآنچه را سبب شادمانی در انسان می شود هدف قرار 

داده است.
در کشــورهای توســعه یافته و دارای اقتصاد باثبات در دوران همه گیری، دولت ها با 
اجرای سیاست های حمایتی در قالب بسته های مالی و قانونی مختلف سعی در کاهش 
اثرگذاری منفی همه گیری کرده و تا حدی تعدیل به نفع عموم ســاکنان کشور توسط 
دولت ها انجام شده است. متأسفانه در این زمان در ایران به علت کاهش بنیه و توان مالی 
دولت به دلیل تحریم های ظالمانه و کمرشکن حمایت چشمگیری از مردم خصوصاً اقشار 
آسیب پذیر کشور صورت نگرفت و تعداد باالتری از جمعیت در تله فقر گرفتار شدند. فقر 
و کوچک تر شدن جیب و سفره خانوار در کنار بیماری خانمان برانداز کووید حال ایرانیان 

را از آنچه قبالً بود به مراتب وخیم تر کرده است.
در کشورهای توسعه یافته که حمایت های مالی دولتی بخش عظیمی از آسیب های 
اقتصادی کرونا را بر خانوار کاهش داده اســت، برنامه های گسترده جهت بهبود سالمت 
روان و رفع معضالت روانی ناشی از همه گیری و کاهش مناسبات اجتماعی دوران قرنطینه 
در جریان است. حتی برنامه های باال بردن رفاه ذهنی و شادکامی در مدارس و دانشگاه ها 
هم برقرار شده و سعی در ترمیم بخش های آسیب دیده اجتماعی در روح و ذهن کودکان 
می شود. در ایران متأسفانه به دلیل عدم واکسیناسیون گسترده، مدارس و دانشگاه ها هنوز 

چرا باید خواند:
اگر می خواهيد 

یادداشتی درباره 
رابطه سالمت روان 
و رشد اقتصادی و 
ارتباط آن دو با هم 

بخوانيد، این مقاله به 
شما توصيه می شود.

بحران سالمت روان و تاثیر آن بر اقتصاد

چه باید کرد؟

ـه
ـان

ـه
ب

سرمایه انسانی از دو بعد کمیت و کیفیت بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثرگذار است. در نظام آموزش و پرورش چقدر روی کیفیت نیروی انسانی کار می شود و سالمت 
روان انسان چقدر مورد توجه است؟ سیاست گذاران در این زمینه چه الگویی در پیش دارند؟ این مقاله را بخوانید.

سپیده کاوه
پژوهشگر مسائل اقتصادی
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در کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصاد باثبات در دوران همه گیری، دولت ها با اجرای سیاست های حمایتی در قالب بسته های 
مالی و قانونی مختلف سعی در کاهش اثرگذاری منفی همه گیری کرده و تا حدی تعدیل به نفع عموم ساکنان کشور توسط 
دولت ها انجام شده است.

به مرحله باز شدن نرسیده اند و چه بسیار کودکان و نوجوانانی که در سنین حساس رشد 
خود فاقد مهارت های اجتماعی و تعاملی بار آمده اند.

عالوه بر حقایق فوق که اثرگذاری منفی آن ها بر روحیه مثبت افراد انکارناپذیر است، 
می توان به آمارهای بین المللی درزمینه رصد و ســنجش سالمت روانی افراد جامعه نیز 
مراجعه کرد. به عنوان نمونه در اینجا به آمارهای گزارش موسسه گالوپ که کار سنجش 
شاخص های عواطف مثبت و منفی در کشورها را به صورت ساالنه انجام می دهد پرداخته 
می شود. شاخص معرفی شده جهت عواطف منفی حاصل میانگین پاسخ ها به سواالتی 
درزمینه احساس خود شخص در مورد تجربه احساسات منفی نگرانی، استرس، عصبانیت، 
غم و درد جسمانی است. طبق گزارش های این موسسه ایران هرساله در جدول معرفی 
کشورها با باالترین تجارب منفی است و وضعیت کشور در سال های اخیر متأسفانه در 
شاخص های پایش شده رفاه ذهنی اصالً مناسب نبوده است. تقریباً همیشه ایران در بین 

پنج کشور دارای بیشترین خلق وخوی منفی و عصبانیت بوده است.
در پژوهشی که بر روی چهار کالن شهر تهران، مشهد، شیراز و رشت انجام داده ام، هم 
شاخص های ده گانه موسسه گالوپ موردبررسی قرارگرفته است و هم شاخص تک سؤالی 
مرتبط با سنجش وضعیت رفاه ذهنی سنجیده شده است. مقایسه بین نتایج به دست آمده 
و نتایج موسسه گالوپ، هم جهتی نتایج را نشان می دهد. البته چون تمرکز پژوهش من بر 
کالن شهرها و حاشیه نشین ها بوده است، متوسط امتیاز منفی باالتری برای تجارب منفی 
و عصبانیت و استرس و... به دست آمده است. اگر این عامل را به عنوان تعدیل کننده در عدد 
لحاظ کنیم می توان گفت نتایج پژوهش، نتایج گزارش موسسه گالوپ را به صورت کلی 
تأیید می کند. عالوه بر آن مشاهدات روزمره همه ما نیز گواهی بر صحت آمار است. برخی 
پژوهش های داخلی دیگر نیز که در کشــور انجام شده اند این نتیجه را بیان کرده اند که 
درصد باالیی از جمعیت کشور از اختالالت و مشکالت روانی رنج می برند که با تکیه  بر 
روند اتفاقات اقتصادی- اجتماعی کشور در سال های اخیر قطعاً این آمار روند رو به رشدی 

داشته است.
فردی را در نظر بگیرید که در یک بررسی پزشکی اولیه، بیماری خاصی در او تشخیص 
داده شــده اســت. اگر برای درمان آن بیماری، پزشــک تدابیر خاصی نیندیشد و تصور 
کند پس از مدتی بیماری خودبه خود رفع می شود، امری نامحتمل است. جامعه ایرانی 
جامعه ای ناشاد، عصبانی و ناراحت است. جهت رفع این حاالت پزشکان جامعه که همان 

سیاست گذاران هستند باید تدابیری بیندیشند. سؤال این است که آیا از چند سیاست که 
جهت بهبود حال روحی جامعه در سال های اخیر تعریف و اجراشده می توان نام برد که در 
پی اجرای آن ها انتظار بهبود این شاخص ها را هم داشته باشیم؟ و اینکه در دو سال اخیر 

که کووید متوسط شادی دنیا را کاهش داد چه بر سر ایرانیان ناشاد آورد؟
باید به رابطه بین مسائل اقتصادی و وضعیت معیشت مردم و میزان ترویج خشونت و 
عصبانیت در جامعه توجه بیشتری شود. پژوهش های علمی صورت گرفته، نقش مثبت 
درآمد شخصی و خانوار را در بهبود سالمت و رفاه ذهنی افراد نشان داده اند. بدون شک 
بهبود وضعیت مالی و معیشت فرد سبب بهبود حال و تجلی او خواهد شد. نکته جالب 
اینجاست که در وضعیت معکوس که سفره فرد با مضیقه در معیشت مواجه می شود و 
سطح رفاه مالی کمتری را نسبت به گذشته تجربه می کند، سرعت تغییر احواالت و قدرت 
گرفتن احساسات منفی در فرد باالتر است. به عبارتی با کمتر شدن رفاه مالی فرد زودتر به 
سطح پایین تری از رفاه ذهنی می رسد نسبت به زمانی که رفاه مالی اش اضافه شده است.

از طرفی بخشی از کمبود شادی و شادکامی و فراگیری غم و خشونت به ضعف های 
فرهنگی در جامعه و مسئله آموزش وپرورش در خانواده ها و مقوله سیاست گذاری فرهنگی 
برمی گردد. در ایران آموزه هایی از قبیل »کنترل خشــم«، »باال بردن آســتانه تحمل«، 
»تکنیک های گسترش شادمانی« و غیره در دامنه آموزش های عمومی مدارس و خانواده ها 
نیســتند و از این لحاظ ضعف آموزشــی در ایران وجود دارد. ما توانایی های الزم جهت 
داشتن »زندگی فردی-اجتماعی سالم و شاد« را آموزش ندیده ایم و آموزش نمی دهیم. بر 
این اساس در فرهنگ  ما غم ارجح بر شادی است، متأسفانه بعضاً شاهد برخوردهای سلبی 
با اندک شادی های کودکان و نوجوانان هستیم. بیشتر بودن تعداد تعطیالت مناسبتی 

حزن آلود کشور به نسبت تعطیالت با پایه شادمانی، گواه دیگری بر این مدعاست.
نکته ای که نباید مغفول بماند این اســت که جمعیت ایران در حال از دســت دادن 
و کاهش کیفیت خود به لحاظ جنبه های دیگری نیز هســت. ســیل مهاجرت نیروی 
تحصیل کرده در سال های اخیر دیگر فقط شامل فارغ التحصیالن جدید دانشگاهی نیست 
و به رده های سنی دارای تجربه کاری و سرمایه انسانی باالتر نیز تسری پیداکرده است. 
این امر سبب ساز کاهش بیشتر کیفیت سرمایه انسانی حاضر در کشور می شود که به علت 

نامرتبط بودن به موضوع در این نوشتار بیشتر به آن پرداخته نمی شود.
همه شــواهد و آمار حاکی از این اســت که افسردگی، اضطراب، استرس و به صورت 
خالصه عواطف منفی و ناشادی روند رو به رشدی در کشور دارد. این روند دارای کانال های 
اثرگذاری مختلفی بر روی رشد اقتصادی کشور است و زمینه ساز ضعیف تر شدن ساختار 
اقتصاد کشــور می شود. از مجموعه جمعیت های فعال و غیرفعال اقتصادی که مستعد 
افسردگی هستند اگر حتی فقط بر روی جمعیت فعال اقتصادی تمرکز شود و به راه هایی 
که حال بد آن ها سبب ضربه زدن بر پیکره بی جان اقتصاد کشور می شود دقیق تر پرداخته 
شــود، لزوم توجه تصمیم سازان کشور به این وجه از اقتصاد پررنگ تر می شود. بهره وری 
نیروی کاری که از پایین بودن سطح سالمت روان رنج می برد طبق پژوهش های علمی 
بسیار پایین تر از نیروی کاری است که در وضعیت مناسب سالمت روان قرار دارد. کارایی 
یک شــخص در اقتصاد اگر ضریبی از میزان بهره وری آن شخص باشد، پس وجود افراد 
با روندهای کاهشی در میزان کارایی اقتصادی شان سبب ایجاد روند کاهشی در عملکرد 
اقتصاد خواهد شد و این معضلی است که عالوه بر معضل های کنونی موجود در اقتصاد 

کشور باید به آن توجه بیشتری مبذول داشت.

برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟  
اگر سیاست گذاران کشــور به اهمیت روحیه و ذهن شاد در مردم آگاه باشند و در این 
زمینه سیاست هایی را تعریف و اجرا کنند، می توان امید به بهتر شدن اوضاع داشت. در غیر 
این صورت با وجود مســائل فرهنگی- سنتی حاکم بر کشور که در 1۸ ماه اخیر عالوه بر 
تنش های سیاســی- اقتصادی، با همه گیری کووید 1۹ به مجموع عوامل منفی اثرگذار بر 
روحیه مردم اضافه شده است، به یقین می توان گفت عاقبت خوشی در انتظار ایران و ایرانیان 
نیست. افزایش انواع خشونت ها، جرایم، نزاع های خیابانی و غیره سرعت گرفته و بیشتر به 

بی اخالقی و بدخلقی دچار می شویم و اقتصادمان نیز از این وضعیت اثر می پذیرد. 

نکته هایی که باید بدانید

کارایی یک شخص در اقتصاد اگر ضریبی از میزان بهره وری آن شخص 	]
باشد، پس وجود افراد با روندهای کاهشی در میزان کارایی اقتصادی شان 

سبب ایجاد روند کاهشی در عملکرد اقتصاد خواهد شد و این معضلی است 
که عالوه بر معضل های کنونی موجود در اقتصاد کشور باید به آن توجه 

بیشتری مبذول داشت.
افزایش انواع خشونت ها، جرائم، نزاع های خیابانی و غیره سرعت گرفته و 	]

بیشتر به بی اخالقی و بدخلقی دچار می شویم و اقتصادمان نیز از این وضعیت 
اثر می پذیرد.

بخشی از کمبود شادی و شادکامی و فراگیری غم و خشونت به 	]
ضعف های فرهنگی در جامعه و مسئله آموزش وپرورش در خانواده ها و مقوله 

سیاست گذاری فرهنگی برمی گردد. در ایران آموزه هایی از قبیل »کنترل 
خشم«، »باال بردن آستانه تحمل«، »تکنیک های گسترش شادمانی« و غیره 

در دامنه آموزش های عمومی مدارس و خانواده ها نیستند.
همه شواهد و آمار حاکی از این است که افسردگی، اضطراب، استرس و 	]

به صورت خالصه عواطف منفی و ناشادی روند رو به رشدی در کشور دارد. 
این روند دارای کانال های اثرگذاری مختلفی بر روی رشد اقتصادی کشور 

است و زمینه ساز ضعیف تر شدن ساختار اقتصاد کشور می شود.
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آکــادمـی

بخش کشاورزی ایران با مشکالت عدیده ای روبه روست 
که حاصل و پیامد ســال ها سوءمدیریت در این بخش 
و فقدان یک عزم ملی راســخ برای رفع مشــکالت و 
ارتقای کارآمدی آن اســت. این بخش به عنوان بخش 
اســتراتژیک اقتصاد، تأمین کننــده غذا برای جمعیت 
کشــور و مواد اولیه برای ســایر فعالیت های اقتصادی 
اســت. توسعه بخش کشاورزی و رونق فعالیت های آن 
با یک ابزارسیاســتی میسر نمی شود، چرا که به دالیل 
مختلف از قبیل ریســک زیاد تولیــد و درآمد، نیاز به 
فناوری هــای جدید برای افزایش بهــره وری و کارایی، 
کوچک بودن اراضی و پایین بودن ســطح درآمدی و 
پس اندازی بهره برداران، تغییر کاربری اراضی، نوسانات 
قیمت بازار، رانت وارداتی محصوالت کشاورزی، قاچاق 
محصوالت کشــاورزی، کیفیت پایین خاک و نشست 
زمین و نیز تغییرات آب و هوایی و اقلیم و هزاران مسئله 
دیگر نیازمند بسته حمایتی منطقی و هدفمند دولت و 
حاکمیت است. در کشورهای پیشرفته بیش از 10 نوع 
ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه 
و پیشرفت پایدار بخش کشاورزی در اختیار می گیرند. 
در واقع دولت ها با حضور کارآمد و هوشمند خود نقش 
و وظیفه مندی توســعه پایدار بخش کشاورزی را رقم 
می زنند. نقشــی که بسیار بسیار پیچیده و چندبعدی 
است. به این خاطر که هر سیاست دولت نه تنها بر جامعه هدف بلکه بر تعادل و تخصیص 
منابع در بخش کشــاورزی و اقتصاد کالن تاثیرگذار است. از همین روست که مداوم بر 
کارایی و ســازگاری سیاست ها                         تاکید شده و الزمه طراحی و تدوین سیاست ها                        ی دولت 
اســت. این موضوع برای کشــورهایی از جمله ایران که در آن دولت حضور گسترده و 
فراگیری در اقتصاد دارد، پراهمیت است. دولت ها هوشمندانه در جهان حکمرانی می کنند. 
غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از بازیگران را شامل می شود: حکومت )که شامل دولت و 
همه قوای حاکمیت است(، بخش خصوصی و جامعه مدنی. موضوع تدوین سیاست ها                         و 
برنامه اقدام و عمل یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری سه بازیگر یعنی حکومت، 
جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می کند تا با مشارکت، 
همدلی، همزبانی و توافق بر رفتارهای مشخص شده برای هر بازیگر، اجماع و توافق حاصل 
شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد-برد رقم بخورد، نه اینکه در این 
فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کرده ولذا برای جبران ضرر و خســارت به 
اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاست ها                        ی حکومت و سایر بازیگران را خنثی و 
بی اثر و چه بسا ناکارآمد جلوه دهند. تا آشتی و گفت وگویی سازنده و مؤثر میان سه بازیگر 
اصلی حکمرانی خوب صورت نگیرد، توسعه پایدار کشاورزی و روستایی به تنهایی توسط 

چرا باید خواند:
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کرد، این مقاله را 
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کدام سیاست؟
سازگاری برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی؟
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یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران بخش کشــاورزی اســت؛ دولت و مجموعه حاکمیت از موضوع خودکفایی می گوید و کارشناسان از فاصله برنامه توسعه کشاورزی ایران با 
برنامه های جهانی. در این مقاله این تناقض بررسی شده است.

دولت به سرانجام نرسیده و چه بسا دولت را وارد روزمرگی و دور شدن از وظایف اصلی 
خود برای پیاده سازی حکمرانی خوب می کند.

از این رو نقش آفرینی دولت ها به عنوان یک بازیگر مهم یک واقعیت و یک جنبه غیر قابل 
حذف از اقتصاد ایران و اقتصاد کشاورزی و روستایی است. در شرایط کنونی و دنیای پر از 
مخاطرات قابل پیش بینی وغیرقابل پیش بینی نیاز است تا به طور جدی نگاه سیاست گذاران 
به اقتصاد کشاورزی تغییر یافته و آن را به عنوان اکوسیستم پیچیده، چندبعدی، تحول پذیر، 
دانش محور، تاثیرگذار و تأثیرپذیر بدانند. اکوسیستمی که بایستی همه اجزای الزم برای 
چرخه حیات تکمیل باشد و از هیچ عنصری که می تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش 
یا باعث آسیب یا شکست آن شود، غفلت نشود. عناصر در اکوسیستم بایستی در تعامل 
سازنده و هماهنگ با هم بوده و وظیفه شناخت دقیق اجزای اکوسیستم و برقراری تعامل و 
ارتباط بین آن ها برای رسیدن به اهداف تعریف شده با سیستم است. اگر این گونه به توسعه 
پایدارکشاورزی و روستایی نگاه کنیم سیاست گذاران ضرورت دارد از شعارزدگی »بایدها« 
دست بردارند و به »چه نبایستی کرد« بپردازند و از دخل و تصرف های دستوری، ناسازگار 
و خارج از ارتباطات اکوسیستم پرهیز نمایند. باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از اقتصاد 
و توســعه پایدار در عرصه سیاست گذاری نیاز به بازنگری دارد. نگاهی به ادبیات موضوع 
در خصوص نقش دولت در اقتصاد و توســعه بیانگر این است که دخالت دولت منافع و 
ضررهایی دارد و بنابراین رویکرد دولت بایستی دخالت حداقلی و مشروط برای دستیابی به 
اهدافی روشن، شفاف و دست یافتنی باشد. حاکمیت و دولت تنها یک بازیگر معمولی نبوده 
و حضور آنان تاثیرگذار بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است از این 
رو بایستی به شدت تأثیر دخالت و حضور حاکمیت سنجیده و ارزیابی شود و در اکوسیسم 
ردپای حضور آنان بررسی و تحلیل شود. سیاست ها                        ی روزمرگی برای پاسخ به آشفتگی 
یک بازار یا یک فعالیت، خود باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم شده به جای نظم دهی 
و کارآمدی عامل بی ثباتی می شود. اگرچه کارایی و اثرگذاری حضور دولت و حاکمیت در 
اکوسیستم توسعه پایدار کشاورزی و روستایی شرط الزم حکمرانی خوب است اما شرط 
کافی نیست و سازگاری و انطباق سیاست ها                        ی مختلف با هم در راستای اهداف مشخص و 

دست یافتنی، ضرورتی حیاتی است.
با توجه به همین ضرورت، سیاست ها                        ی اقتصای و اجتماعی دولت سیزدهم و برنامه 
تحول کشــاورزی ایران با رویکرد جهادی بایستی ضمن کارآمدی، سازگاری و انطباق با 
هم داشته باشند. رویکرد دولت سیزدهم در خصوص سیاست ها                        ی مختلف از جمله پولی، 
مالی، ارزی، تجاری، حمایتی، بودجه ای، بانکی، خارجی و ... شفاف و روشن بیان نشده که 
به کدام سمت و سو قرار است سکان توسعه پایدار کشور حرکت داشته باشد و با منابع 
موجود و بالقوه کشور سازگار نیست و دارای پارادوکس های درونی است. این شرایط در 
کنار اظهار نظرات مختلف در خصوص هدف های کمی تعیین شده در افق چهارساله دولت 
ســیزدهم )به عنوان مثال کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین خواهد 
شد، میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره وری به باالی ۵ درصد 
خواهد رسید، تا سال 1404 صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر خواهد شد، سهم صادرات 
غیرنفتی به کشورهای همسایه حداقل ۲ برابر خواهد شد و...( نگرانی های بسیاری را به 

فاطمه پاسبان
عضو هیئت علمی موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی و 

اقتصاد کشاورزی
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یت و نه در شرایط موجود که فساد و رانت و انحصار  ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش محصوالت اساسی نه به فور
و ناکارآمدی گسترده از تأمین نهاده تا سفره و بازارهای جهانی برقرار است به سادگی ممکن نیست و نیازمند الزامات و 
بسترسازی در طول زمان است.

همراه دارد که فضای غبارآلودی را برای دستیابی به اهداف برنامه تحول کشاورزی ایران 
با رویکرد جهادی به وجود خواهد آورد و به ناچار دوباره به سمت روزمرگی تصمیم سازی 
بخش کشــاورزی را بکشاند. گرچه برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی وزیر 
جهاد کشاورزی خود از ابهام و منطبق نبودن بر واقعیت های موجود و آینده نگری رنج 
می برد که می توان به مهم ترین آن ها یعنی نگاه و اندیشه مفهومی حاکم بر این برنامه اشاره 
کرد که نتوانسته است به جمع اهداف متضاد با چارچوب مفهومی و اندیشه ای مناسب 
و متناســب با آن پاسخ دهد. به طوری که از یک طرف بر منافع بهره برداران تکیه دارد 
که قیمت گذاری رفاه آنان را تأمین نمی کند از یک طرف بر تنظیم بازار و کنترل دولتی 
تکیه داد و از طرفی به امنیت غذایی )که به یقین منظور مولفه های این شاخص است که 
یکی دسترسی فیزیکی و اقتصادی( است تکیه دارد، از یک طرف به خوداتکایی از یک 
طرف به خودکفایی و از طرف دیگر بر تولید صادرات محور توجه نموده و از طرف دیگر 
دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی 
)شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه( و...، اما نتوانسته است با یک 
چارچوب مفهومی بیان نماید چگونه قرار است همه این اهداف یکجا در دوره چهارساله 
اتفاق افتد که برآیند آن افزایش رفاه تولیدکننده و تمامی بازیگران زنجیره ارزش و از جمله 
مصرف کننده باشد و هم به صیانت از منابع طبیعی و پایه منجر شده و هم خلق ثروت 
نموده و هم دیپلماسی اقتصادی و آب ایجاد نمایند. از این منظر برنامه انسجام کارکردی و 
ماهوی ندارد. جدای از اینکه هنوز این سؤاالت مطرح است که آیا بایستی کشور خودکفا 
باشد؟ در چه محصوالتی؟ با چه راهبردی و چرا؟ آیا تنظیم بازار با شکل و ساختار کنونی 
آن الزم است، چرا؟ چطور در این ساختارهای فعلی رقابت شکل بگیرد و انحصار و رانت از 
بین برود؟ و... با تمامی نقدهایی که درباره برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی مطرح 
است اما ممکن است در فضای اکوسیستمی با سیاست ها                        ی دولت سیزدهم سازگاری و 
انطباق نداشته باشد. برای نمونه به چند مورد اشاره می گردد. مهم ترین تعهداتی که رئیس 
جمهور با مردم در میان گذاشته است از جمله دادن وام با بهره کم به خانوارهای فقیر که 
در نیمه پایین توزیع درآمد هستند، افزایش یارانه های دولت برای مراقبت های بهداشتی 
و نصف کردن سهم خانوارها در هزینه های پزشکی و سالمت از 4۳ درصد به ۲0 درصد، 
ساخت 4 میلیون مسکن، ایجاد 4 میلیون شغل و دادن اولویت شغلی به افراد کم درآمد 
و فارغ التحصیالن، و کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از ۵0 درصد به ۳0 درصد، 
کاهش پلکانی مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی، سیاست ها                        ی پولی و مالی انبساطی 
است که با رویکرد اکوسیستمی بر اهداف برنامه تحول بخش کشاورزی می تواند تأثیر گذار 

باشد و ناهمخوانی و ناسازگاری را به نمایش می گذارد:
کشور طی چند سال گذشته با افزایش شدید تورم هم در بخش مصرفی و  هم تولیدی روبرو بوده است و سیاست ها                        ی انبساطی دولت بر رشد تورم اثر 1
گذار خواهد بوده و در صورتی که رشــد تورمی فزاینده کنترل و مدیریت 
نشود امکان دستیابی به اهداف برنامه تحول کشاورزی که نیازمند سرمایه گذاری به منظور 
افزایش بهره وری، افزایش ضریب مکانیزاسیون، افزایش صادرات، توسعه فناوری و... مشکل 
خواهد شد. افزایش تورم مزیت رقابتی و انگیزه ورود سرمایه به بخش را کاهش خواهد داد 
و به طور یقین دستیابی به بسیاری از شاخص های اصلی این برنامه که به طور خالصه به 
برخی از آنها در جدول 1 اشاره شده است، دشوار و سخت و گاهی غیر ممکن می شود. 
این سؤال برای مخاطب مطرح است که قرار است چگونه و با چه فرآیندی سیاست ها                        ی 
انبساطی در بستر تورم فزاینده و افسارگسیخته کشور اجرایی شود که باعث افزایش تورم 
نشده و حتی آن را کاهش دهد و مخاطرات نوسانات تورمی برای فعاالن بخش کشاورزی 
در طول زنجیره ارزش را کاهش دهد؟ الزم به ذکر است که دولت سیزدهم قول داده است 
که تورم را در سال ۲0۲۳ به زیر 1۵ درصد کاهش دهد و در سال ۲0۲4 به نرخ تورم تک 
رقمی برســد، اما در مقابل با افزایش هزینه های دولت )افزایش یارانه ها و...( این امر را با 
تردید مواجه می سازد به خصوص که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی است. به طوری 
که اگر سیاست انبساطی برای خروج از رکود در نظر گرفته شود تورم افزایش می یابد و 
بالعکس و مشخص نیست برنامه اقتصادی دولت هدفگذاری آن بر تک نرخی شدن تورم و 

افزایش تولید همزمان با هم با چه رویکردی است.

این احتمال وجود دارد که با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش بیشتر یابد و  به خصوص اگر موضوع تحریم و برجام و اف ای تی اف حل نشود نوسانات ارزی 2
برقرار باشــد. با کاهش ارزش شــدید پول ایران طی ســال های گذشــته، 
ســرمایه گذاران به جای انتقال وجوه خود به فعالیت های تولیدی، به خرید ارزهای خارجی، 
ارزهای رمزپایه و طال روی آوردند، حال چگونه ممکن است با سیاست ها                        ی انبساطی دولت 
انگیزه ورود سرمایه و سرمایه گذاران را به بخش کشاورزی که از کمبود سرمایه رنج می برد مهیا 
نمود؟ به عبارتی چگونه دولت قرار است برنامه تحول کشاورزی را عملیاتی کند؟ این سازگاری 
و انطباق ورود سرمایه به بخش کشاورزی چگونه از دل سیاست ها                        ی اقتصادی و سیاست ها                        ی 
خارجی دولت مهیا خواهد شــد. طی سال های گذشته، کاهش قابل توجه ارزش پول ایران 
منجر به خروج سرمایه ۲7,۸ میلیارد دالری شد و جلوگیری از خروج سرمایه از یک سو و 
ایجاد جذابیت در بخش کشاورزی برای ورود سرمایه با سیاست ها                        ی دولت قابل جمع نیست.

دولت قرار است با کاهش اتکا به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای  مالیاتــی و اتکا به درآمدهای صادراتــی بودجه خود را تأمین مالی نماید. 3
دستیابی به چین اهدافی بسیار سخت و دشوار است و اگر چنین نشد دولت 
با کسری بودجه مواجه شده که خود عامل تورم زاست و ازطرف دیگر دولت چطور خواهد 
توانست به وعده های خود برای تحول بخش کشاورزی از جمله اعطای یارانه برای افزایش 
بهره وری، مکانیزاســیون و فناوری عمل نماید؟ نگاهی به بودجه ســال های قبل بخش 
کشاورزی و روســتایی حاکی از آن است معموالً فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری 
بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشاورزی را 

به خطر انداخته که امروزه شاهده آثار و نتایج آن هستیم.
دولت وعده کاهش ۲0 درصدی قیمت نان، مرغ، گوشت، روغن، شکر و... از  طریق استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کاالهای اساسی و ساماندهی 4
زنجیره تأمین نهاده ها با ارز 4۲00 تومانی برای حمایت از تولیدکنندگان را 
داده است، ضمن ایراداتی که به موضوع ارز یارانه ای مطرح است که چگونه مانع رانت و 
فساد شده و با چه مکانیزم کارآمدی توزیع خواهد شد، این سؤال مطرح است با توجه به 
سیاست ها                        ی انبساطی و افزایش تورم تولیدی از چه طریقی قرار است قیمت محصوالت 
اساســی کاهش یابد، آیا دستوری است یا مطابق با هزینه تمام شده محصول؟ در ضمن 
ســاماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش محصوالت اساسی نه به فوریت و نه در شرایط 
موجود که فساد و رانت و انحصار و ناکارآمدی گسترده از تأمین نهاده تا سفره و بازارهای 
جهانی برقرار است به سادگی ممکن نیست و نیازمند الزامات و بسترسازی در طول زمان 
است، بنابراین نمی توان انتظار داشت به سرعت زنجیره کارآمد شکل گرفته و نقش آفرینی 
برای کاهش قیمت تمام شده داشته باشد. پس انتظار دولت برای کاهش قیمت با توجه 

به سیاست ها                        ی انبساطی و انباشت مشکالت بخش کشاورزی از چه مسیری است؟

جدول 1: شاخص های کلیدی برنامه تحول کشاورزی
14۰۰14۰4شاخص ها

1۲۹1۶5تولید محصوالت کشاورزی )میلیون تن(

11٫۶13٫7سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی )درصد(

1۰۲۰درآمد سرانه کشاورزی )میلیون تومان در سال(

1734سرانه صادرات کشاورزی )دالر در سال(

۲۰کمتر از یکسطح پوشش کشاورزی قراردادی )درصد(

4٫41۰سطح زیر کشت دیم )میلیون هکتار(

1٫7۲٫۲ضریب مکانیزاسیون )اسب بخار در هکتار(

458۰میانگین صدور مجوزهای کسب وکارهای کشاورزی)درصد(

184۰سهم فعالیت های کشاورزی در تامین درآمد کشاورزان )درصد(

۲-4٫7 -تراز تجاری )میلیارد دالر(
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آکــادمـی

حــدود دو دهه پیش، پس از فروافتــادن طالبان، در دلو 
1۳۸۲ هجری شمسی حامد کرزی به عنوان »رئیس دولت 
انتقالی اسالمی افغانستان« قانون اساسی جدید آن کشور 
را که توسط لویه جرگه از ۲۲ قوس تا 14 جدی 1۳۸۲ در 
کابل موردبررسی و تصویب قرارگرفته بود، توشیح و تنفیذ 
کرد. این قانون، اگرچه نخستین قانون اساسی افغانستان 
به شمار نمی رفت، اما ویژگی بارز آن، ازجمله این بود که 
پس از حکومت نظامی- مذهبی طالبان به تصویب رسیده و 
درعین حال مولفه های حاکمیت قانون، حقوق بشر، برابری 
و منع تبعیض را در کنار ایجاد ســاختار سیاسی- اداری 
مبتنی بر مردم ساالری یا دموکراسی مورد تصریح و تأکید 

قرار می داد. در مقدمه قانون اساسی مذکور آمده بود:
»ما مردم افغانستان:

با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند و توکل به ]	
مشیت حق تعالی و اعتقاد به دین مقدس اسالم،

با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و ]	
مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است،

با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و ]	
مقاومت برحق تمام مردم افغانستان و ارج گذاری به مقام 

واالی شهدای راه آزادی،
با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه ]	

اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد،
با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعالمیه جهانی حقوق بشر،]	
به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ]	

کشور،
به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، اســتبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر ]	

قانونمندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق 
اساسی مردم،

به منظور تأسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی... این قانون اساسی را مطابق با 
واقعیت های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب 
خود در لویه جرگه مورخ چهاردهم جدی ســال یک هزار و سیصد و هشتاد و دوی هجری 

شمسی در شهر کابل تصویب کردیم«.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان در 1۲ فصل و 1۶۲ ماده مشتمل بر دو دسته 
از احکام و ترتیبات هنجاری و ســاختاری بود. در احکام هنجاری، قانون اساســی مذکور، 
مجموعه ای از بایدها و نبایدهای بنیادین نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
افغانستان را مورد تصریح و تأکید قرار داده بود. به عنوان مثال درحالی که در قسمت نخست 
ماده دوم آن قانون اساســی مقررشــده بود: »دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان، دین 
مقدس اسالم است«، در قسمت دوم آن ماده نیز به تأکید بیان شده بود: »پیروان سایر ادیان در 
پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند«. یا درحالی که 
در ماده سوم قانون اساسی مقررشده بود: »در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات 
و احکام دین مقدس اســالم باشد«، درعین حال در ماده هفتم بیان شده بود: »دولت منشور 
ملل متحد معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و 

اعالمیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند... .«
بخش عمده احکام هنجاری قانون اساسی افغانستان در فصل دوم آن قانون از ماده ۲۲ تا 
۵۹ آمده است. این فصل تحت عنوان »حقوق اساسی و وجایب اتباع«، انواع حقوق و تکالیف 
اتباع افغانستان را مورد شناسایی قرار داده است. برابری بیان افراد، منع تبعیض میان زن و 
مرد، احترام به حق حیات، آزادی و کرامت انسانی، برائت ذمه، اصل قانونی بودن حقوق جزا، 
منع شکنجه، منع تعیین مجازات مغایر کرامت انسانی، حق داشتن وکیل، مصونیت آزادی 
بیان از تقرض و ده ها حق دیگر در مجموعه مواد ۲۲ تا ۵۹ مورد تأکید و تصریح قرارگرفته اند. 
به عنوان مثال در ماده ۲۲ تأکید شــده است: »هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان 
ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 

می باشند.«
مطابق ماده ۲4 آن قانون: »آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و 
مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعریض 
مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف هست«. همچنین در 
ماده ۲۹ آن قانون مقررشده بود: »تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخصی نمی تواند حتی به 
مقصد کشف حقایق از شخص دیگری، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به 
جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد«. در فراز پایانی ماده مذکور تأکید شده است: 

»تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است«.
احکام هنجاری مذکور به منزله اصول راهبر نظام سیاســی، حقوقی و اداری افغانستان و 
تعیین کننده استانداردهای رفتار متقابل شهروندان و حاکمیت افغانستان، در قانون اساسی 
1۳۸۲، بیان گردیده اند. در کنار احکام مذکور، جهت تأسیس نظام سیاسی- اداری که متکفل 
تحقق و اجرای موازین مذکور باشد، احکام ناظر به جنبه های ساختاری نیز تدوین گردیده اند. 
عمده این احکام با تأکید بر مفهوم محوری حاکمیت قانون و مردم ساالری در فصل های سوم 
تا هشتم به تعیین کیفیت انتخاب، حقوق و وظایف رئیس جمهور )فصل سوم مواد ۶0 تا 70(، 
قوه مجریه یا حکومت )فصل چهارم مواد 71 تا ۸0(، قوه مقننه یا شورای ملی )فصل پنجم 
مواد ۸1 تا 10۹(، لویه جرگه )فصل ششم مواد 110 تا 11۵(، قوه قضاییه )فصل هفتم مواد 
11۶ تا 1۲۵( و اداره و ساختار تقسیمات کشوری و اداری افغانستان )فصل هشتم مواد 1۳۶ 
تا 14۲( پرداخته اند. در قانون اساسی مذکور، با تمرکز بر دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، 
رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان توسط مردم انتخاب شده و ازجمله وظایف آن ها حفاظت از 

حقوق مصرحه مردم در این قانون اساسی و سایر قوانین است.
رئیس جمهور در سوگندنامه ریاســت جمهوری )مطابق ماده ۶۳ قانون اساسی( متعهد 
می گردید: »دین مقدس اسالمی را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین 
را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم...« او، مطابق ماده ۶1 قانون اساسی، با کسب اکثریت 
بیش از پنجاه  درصد آرای رأی دهندگان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم 
انتخاب می گردید. ازجمله وظایف رئیس جمهور، تعیین کابینه و تشکیل قوه مجریه )حکومت( 
پس از اخذ رأی اعتماد از پارلمان بود. مطابق ماده 7۵ قانون اساســی، بخشــی از وظایف 
قوه مجریه )حکومت(، »تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی 
محاکم...« بوده اســت. در ماده هشتادویک قانون اساسی افغانستان در خصوص پارلمان یا 
شورای ملی چنین مقررشده است: »شورای ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به حیث 
عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند. هر عضو 
شوری در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار 
می دهد«. شورای ملی که متشکل از دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه بود، به ترتیب 

مقرر در مواد ۸۲ و ۸4 شکل می گرفت.

افغانستان و سقوط به عصر پیشاقانون
غروب ارمغان قانون

چرا باید خواند:
جایگاه قانون در امارت 
اسالمی افغانستان چه 
خواهد بود و قواعد و 
قوانين بين المللی در 
این کشور چه نقشی 

بازی خواهد کرد؟ این 
مقاله را بخوانيد.

حسین غالمی
استاد دانشکده حقوق

دانشگاه عالمه طباطبایی
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صرف نظر از همه واقعیت های مربوط به نظام سیاسی- اداری افغانستان، فساد و ناکارآمدی و تسخیر آن توسط قوای 
یکایی ها، حداقل به لحاظ هنجاری و تا حدی عملی شده، حاکمیت قانون از  خارجی حاکم بر آن کشور ازجمله آمر
یق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته شده بود. طر

قوه قضاییه افغانستان مطابق ماده 11۶ قانون اساسی، متشکل از یک ستره محکمه )دیوان 
عالی(، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه است که طبق قانون، تشکیالت و صالحیت آن ها 
تنظیم گردیده است. ساختار اداری نظام سیاسی افغانستان در فصل هشتم، مواد 1۳۶ تا 14۲ 
تعیین شده بود. مطابق ماده یکصد و سی و ششم، »اداره جمهوری اسالمی افغانستان بر اساس 
واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون تنظیم می گردد«. و مطابق ماده 1۳7 آن 
قانون: »حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف ]توسعه[ حیات ملی، صالحیت های الزم 
را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تعویض می نماید«. همچنین بر اساس ماده 1۳۸: »در 
هر والیت یک شورای والیتی تشکیل می شود. اعضای شورای والیتی، طبق قانون، به تناسب 
نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین والیت برای مدت 

چهار سال انتخاب می گردند...«
به منظور اجرای هرکدام از الزامات هنجاری و ساختاری قانون اساسی افغانستان، صدها 
قانون، دســتورالعمل و بخشنامه تصویب و صادر گردیده است. تأملی در مجموعه ابزارهای 
حکمرانی فوق الذکر نشان می دهد که صرف نظر از همه واقعیت های مربوط به نظام سیاسی-

 اداری افغانستان، فســاد و ناکارآمدی و تسخیر آن توسط قوای خارجی حاکم بر آن کشور 
ازجمله آمریکایی ها، حداقل به لحاظ هنجاری و تا حدی عملی شده، حاکمیت قانون از طریق 
مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته شده بود. در این راستا، ملت 
افغانستان، در اجرای قانون اساســی 1۳۸۲، با وجود فراز و نشیب های مختلف، به انتخاب 
رئیس جمهور، نمایندگانی پارلمان، اعضای شورای والیتی و... پرداخته اند. روند و فرایند مذکور، 
اگرچه تحت تأثیر ویژگی ها و اقتضائات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آن کشور، اخالل گری 
و تروریسم مخالفان مذهبی و سیاسی و مداخله قدرت های خارجی، خالی از کاستی و ایراد 
نبوده است، اما همانند هر جامعه دیگر، در صورت وجود شرایط مناسب، جامعه افغانستان نیز 
می توانست با تمرین دموکراسی و گذار از دوره پرفساد نظام اداری و سیاسی، به بلوغ و پختگی 

الزم جهت تحقق استقالل و نهادینه سازی آزادی دست یابد.
در مقابل چنین تاریخ کوتاه حدود ۲0 ســاله و فراز و نشــیب های تمرین دموکراســی و 
حاکمیت قانون در آن کشور، اکنون شاهد برافتادن نظام مبتنی بر جمهوریت و برآمدن مجدد 
امارت اســالمی طالبان هســتیم که با خروج آخرین نیروهای خارجی در تاریخ 1400/۶/۹، 
حاکمیت مجدد خود بر افغانستان را جشن گرفته است، یازده روز پس از تاریخ مذکور، به تاریخ 
1400/۶/17 مال هبت اهلل آخوندزاده رهبر طالبان، مرام نامه ابتدایی امارت اســالمی و تشکیل 
دولت طالبان را منتشر نموده است. بدون تردید، تأملی در این مرام نامه و اقدامات ناشی از آن 
همراه با سابقه حدود شش ساله حکومت طالبان بر افغانستان، نشان خواهد که با وجود تأکید بر 
حاکمیت شریعت و عدم تصریح به هرگونه مشارکت ملت افغانستان در شکل دادن به یک نظام 

سیاسی، حقوقی و اداری مبتنی بر جمهوریت و دموکراسی، عصر حاکمیت قانون در آن کشور، 
به سرآمده و افغانستان یک بار دیگر به عصر حاکمیت پیشاقانون سقوط کرده است.

از این جهت اگرچه دوره حدوداً بیست ســاله حاکمیت قانون اساسی 1۳۸۲ و نهادهای 
سیاســی، حقوقی و اداری برآمده از آن مملو از فساد و ناکارآمدی و بی ثباتی بوده است، اما 
نمی توان از یاد برد که از یک سو بخشی از فساد و بی ثباتی مذکور، ناشی از عملکرد مخالفان 
نظامی- مذهبی رادیکال حکومت ازجمله همین طالبان بوده و از سوی دیگر حتی در همین 
دوره پرفساد مملو از ناکارآمدی، تحت تأثیر گسترش نظام آموزشی یه خصوص نظام آموزش 
عالی و تحصیالت تکمیلی، توسعه آموزش به اقشــار آسیب پذیر ازجمله زنان و کودکان و 
دختران، افزایش نقش نهادهای مدنی داخلی و خارجی، استقرار نسبی نظام عدلی و قضایی و... 
در متن و بطن جامعه سنتی و دچار استضعاف افغانستان، توانمندی های قابل توجهی جهت 
رعایت حقوق زنان و کودکان، تالش برای اســتیفای حقوق مدنی و سیاسی و آزادی نسبی 

مطبوعات و رسانه ها ایجاد شده است.
چنین میراثی از قانون اساســی 1۳۸۲ و نهادهای برآمده از آن با اســتیال و غلبه امارت 
اسالمی بر افغانستان و حاکمیت قرائت طالبانی از اسالم و فقهان، چه سرنوشتی خواهد یافت؟

اگرچه بخشــی از پاسخ به این پرســش را می توان با توجه به سابقه حکومت طالبان و 
حکومت های مشــابه آن در برخی کشورهای اسالمی داد، لیکن با عنایت به مبانی فقهی و 
مذهبی هویت بخش این گروه و رفتارها و ترتیباتی که طی این چند هفته اخیر پس از استیال 
در خصوص برخی موضوعات مانند رفتار با زنان، اقلیت ها، آموزش و اشتغال زنان و دختران، 
برنامه درسی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها، تفکیک جنسیتی در کالس های دانشگاهی، 
کیفیت تأسیس و ترکیب غالب کابینه اعالم شده و سایر اقداماتی که در همین مدت محدود 
انجام داده است و نیز با عنایت به بیانیه تأسیس مورخ 1400/۶/17 مال هبت اهلل آخوندزاده، 

می توان اهم نکات ذیل را مورد توجه قرار داد:
1- تعهد و پایبندی امارت اســالمی به تحقق آرمان های مال محمدعمر و مال اختر محمد 
منصور و در نتیجه اعالن وفاداری به فهم و استنباط آنان از حقوق انسان و اجرای شریعت، 
نتیجه ای جز نقض نظام مند حقوق بشــر و تبعیض ســاختاری میان زن و مرد، مسلمان و 

غیرمسلمان و... نخواهد داشت.
۲- تنظیم تمام امور حکومت داری و زندگی در افغانستان آینده »بر اساس قوانین شریعت«، 
با وجود دامنه تفسیر گسترده، ابهامات فراوان و اختالفات حل ناشدنی میان مذاهب، زمینه ساز 

فقدان حاکمیت قانون و افزایش نقش خودسرانه مالیان و مفتیان خواهد شد.
۳- تعهد به همه قوانین، موازین، میثاق های بین المللی و... »به شــرط انطباق با شــریعت 
اسالمی«، موجب تزلزل و ابهام در کیفیت تعهد و در نتیجه معرفی شرطی گسترده و مبهم 

جهت نقض تمام تعهدات بین المللی است.
4- رعایت حقوق بشر، اقلیت ها و اقشار محروم »در چهارچوب موازین اسالمی«، نتیجه ای 
جز مراجعه به فقه و موازین فقهی طالبان و در نتیجه ایجاد تبعیض ساختاری نخواهد داشت.

۵- تأمین نیازهای شهروندان ازجمله در عرصه تعلیم و تربیت و... »در چهارچوب شریعت«، 
منجر به تبعیض در حق دسترسی یکسان به تحصیالت و محدود کردن آن برای گروه های 

مختلف ازجمله زنان و دختران و اقلیت های مذهبی است.
۶- فعالیت رسانه ها »در چهارچوب شریعت«، درحالی که بنا به فقدان احکام تخصصی فقهی 
در این زمینه، منجر به استخراج احکام کلی و غیردقیق شده، نتیجه ای جز فقدان حاکمیت 

قانون و حق مداخله انحصاری امارت اسالمی در کنترل رسانه ها نخواهد داشت.
7- عدم اشاره به هرگونه مشارکت مردم در شکل گیری نهادهای حاکمیتی و در نتیجه فقدان 

انتخابات آزاد و مردم ساالر و در نتیجه خلیفه گرایی و سلطان محوری امارت اسالمی.
توجه به چنین ویژگی هایی کافی اســت تا آن چنان که در عنوان این نوشتار آمده است 
حاکمیت امارت اســالمی را بازگشت به عصر پیشاقانون، در نتیجه توسل به مفهوم مبهم و 
قابل تأویل شریعت دانسته و بر این نکته تأکید کنیم که در افغانستان تحت حاکمیت امارت 
اسالمی، در صورت عدم تمکین به حاکمیت قوانین منبعث از نمایندگان ملت یا عدم مراجعه 
مستقیم به آرای مردم، مالیان مرجع اصلی قدرت و منبع اصدار اوامر و نواهی خواهند بود که 
به جای قانون و نهادهای تقنینی و قضایی، به نام شریعت، حقوق و تکالیف شهروندان افغان 

را تعیین خواهند کرد. 

نکته هایی که باید بدانید

تأملی در مرام نامه طالبان و اقدامات ناشی از آن همراه با سابقه حدود 	]
شش ساله حکومت طالبان بر افغانستان، نشان خواهد که با وجود تأکید بر 

حاکمیت شریعت و عدم تصریح به هرگونه مشارکت ملت افغانستان در شکل 
دادن به یک نظام سیاسی، حقوقی و اداری مبتنی بر جمهوریت و دموکراسی، 

عصر حاکمیت قانون در آن کشور، به سر آمده و افغانستان یک بار دیگر به 
عصر حاکمیت پیشاقانون سقوط کرده است.

در دوره پرفساد مملو از ناکارآمدی، تحت تأثیر گسترش نظام آموزشی 	]
یه خصوص نظام آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی، توسعه آموزش به اقشار 

آسیب پذیر ازجمله زنان و کودکان و دختران، افزایش نقش نهادهای مدنی 
داخلی و خارجی، استقرار نسبی نظام عدلی و قضایی و... در متن و بطن 

جامعه سنتی و دچار استضعاف افغانستان، توانمندی های قابل توجهی جهت 
رعایت حقوق زنان و کودکان، تالش برای استیفای حقوق مدنی و سیاسی و 

آزادی نسبی مطبوعات و رسانه ها ایجاد شده است.
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آکــادمـی

جمهوری اســالمی نوپای افغانستان در  نخستین آزمون برای برپا ایستادن، چون 1
پر کاهی فروافتاد، گویا سرابی در میانه بود.                         
اینک بسیاری در جهان، از راست تا چپ، از شرم ناتوانِی 
جلوگیــری از رنجی چندباره  که بر بخشــی بزرگ از 
جمعیــت آن و به خصوص زنان آوار خواهد گشــت، 
سرافکنده اند.                         ساده ترین برخورد این است که پس از ابراز 
تاسف، این واقعه را از برآیندهای ناچار سرمایه داری مالی 
و نولیبرالیزم و امپراتوری ایــاالت متحده بدانیم، و به 
صــدور چند بیانیه در همین زمینه، یا نوشــتن چند 
یادداشت تند و تیز، و تاکید بر راه حل های انقالبی )بدون 
مشخص کردن آنها( اکتفا کنیم.                         اجتناب ناپذیر دانستن 
این واقعه، خطایی همانند موضع اولیه  نادرســت چپ 
درباره  اجتناب ناپذیر دانستن قدرت گیری فاشیسم در 
دامن سرمایه داری است، که با این تحلیل حتی از اتحاد 
با سوسیالیســت ها هم روی پیچیدند.                         اما پس از وقوع 
جنگ جهانی و تهدید جدی اتحاد شــوروی،                         باالخره 
»دیمیتریف« در کنگر ه  هفتم کمینترن اعالم نمود که 
قدرت گیری فاشیسم اجتناب پذیر بود.                         حاصل آن هم 
جبهه هایی وسیع مرکب از همه  نیروهای ضد فاشیسم در جوامع مختلف، و از آن جمله 
شانه به شانه جنگیدن اتحاد شوروی با امپریالیست ها علیه فاشیسم، و تنها از این راه به زانو 

درآوردن آن گشت.                        
من بر این باورم که امکان جلوگیری از هردو بار قدرت گیری طالبان در درون  افغانستان وجود داشته، یعنی قدرت گیری طالبان اجتناب پذیر بوده است.                         2
می دانم که اثبات این فرضیه بســیار سخت است، اما پرداختن به آن، به 
خصوص برای چپ همان قدر اهمیت دارد که تحلیل دیمیتریف که موجب تشکیل آن 
جبهه های پیروزمند گشت.                         وظیفه ای که به نظر می رسد که تاکنون نه روشنفکران رادیکال 
افغان از عهده  آن برآمده اند، و نه روشنفکران رادیکال دیگر کشورها.                                                 به خصوص روشنفکران 
رادیکال ایران که هم پیوندی فرهنگی و اجتماعی عمیق با افغانستان داشته اند، می توانسته اند 
مانند دیگر حوزه های فکری و فرهنگی، بر توان تحلیل و تدوین برنامه  جایگزین و تشکیل 
بلوک تاریخی توسعه بخش توسط روشنفکران رادیکال افغان تاثیری مثبت بگذارند.                         با اینکه 
به خصوص در دهه  اخیر پژوهش هایی باارزش در ایران در مورد افغانستان انجام پذیرفته 
اســت، اما برخی چون خود من در این حوزه حضور نداشــته اند.                         البته بســیاری برای 
توانمندســازی مهاجران افغان ســخت کوشــیده اند، که با وجود همه ارزش های آن، 
نظریه پردازی جای خود را دارد، زیرا در نهایت به قول مارکس این بردن نظریه میان مردم 
است که به نیروی مادی برای تحول تبدیل می گردد.                         این را هم می توان گفت روشنفکران 
ایرانی که هنوز نتوانسته اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، چگونه می توانستند برای 
افغانستان چنین کنند؟ پاسخ این است که اوال در کشورهای منطقه خاورمیانه مسائل 
داخلی و خارجی بسیار مشترک وجود دارد و تحلیل آن ها                         در یک کشور راه گشای رفع 
موانع توسعه در دیگر کشورها است؛ ثانیا، روش شناسی تدوین برنامه  جایگزین و تشکیل 
بلوک تاریخی مشترک است.                         من هیچ ادعایی درباره اینکه می توانم الگو و برنامه ای برای 

افغانستان ارائه نمایم ندارم.                         

مدت ها است مردم افغان یا در واقع روشنفکران ارگانیک آن ها                         نمی دانند که چگونه  باید تشکیل یک دولت ملی یا دولت-ملت )nation-state( توسعه بخش بدهند، 3
به عبارتی این یک دولت ملی است که در آن هم دولت ضعیف است و هم ملت.                         
هنوز بلوک تاریخی تشــکیل دهنده  این دولت ملی در روبنا تعریف نشــده و حتی در زیربنا نیز 
)طبقات تشــکیل دهنده  جوامع مدرن( تشکیل نگشته است.                                                 در نوشته های متعدد بر این گزاره 
تاکید شده که این کشور هنوز هم دارای ساختار قبیله ای است، پس به عنوان یک ملت ضعیف 
است؛ همچنین در آن اعمال زور از طریق قانون و با تعریف حقوق عمومی به یک دولت یا حاکمیت 
مرکزی )مجریه، مقننه، قضائیه( تفویض نشده، پس دولت نیز ضعیف است.                         چون قبایل هم امکان 
اعمال خشونت دارند، و هم در قلمرو آن ها                         به جای قانون، عرف و تفسیر خاص آن ها                         از شریعت 
حاکم است.                         در زیربنا نیز رشد نیروهای مولده به اندازه ای نبوده است که طبقات مدرن )بورژوازی 
صنعتی و طبقه کارگر و متوسط( در افغانستان شکل بگیرد.                         برای مشخص شدن کافی است که 
به این آمار توجه شود: در سال ۲0۲0 جمعیت افغانستان نزدیک 40 میلیون نفر بوده است )شامل 
حدود ۲٫7 میلیون مهاجر افغان مقیم ایران و پاکســتان( کــه حدود 70 درصد آن در مناطق 
روستایی زندگی می کنند و اکثر شهرهای آن را نیز که کوچک هستند، در واقع روستاشهر باید 

نامید.                        
در سال ۲0۲0 بزرگ ترین شهر افغانستان کابل با 4.                        4 میلیون نفر و بعد هرات  4  
۶۳۲ هزار و قندهار ۵00 هزار نفر بوده اند.                         جالب توجه است که در سال ۲01۵ 
جمعیت کابل ۳ میلیون نفر بوده که رشد سریع آن را ناشی از جنگ و فقر باید 
دانســت.                         برآورد شده که 70 درصد ساکنان کابل در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.                         
اتفاقی شبیه به این برای شهر تهران در دهه  1۳۲0 با اشغال ایران توسط متفقین و بروز قحطی 
رخ داد و جمعیت تهران را در یک دهه دو برابر کرد.                         تولید ناخالص داخلی این کشــور در سال 
۲01۹ بالغ بر 1۹ میلیارد دالر بوده است که کشوری فقیر را نشان می دهد )در این سال تولید 
ناخالص ایران با ۸0 میلیون نفر جمعیت ۵00 میلیارد دالر بوده در حالی که اقتصاد ایران خود 
درجا می زند(.                         البته بنا به محاســبه بر اســاس PPP  یا بر اساس سطح مصرف، تولید ناخالص 
افغانستان بالغ بر 7۹ میلیارد دالر بوده، که این ناشی از کمک ها و هزینه های خارجی است.                         این 
تفاوت 4 برابری بین سطح تولید با مصرف نشان می دهد که رانت جویی و فساد حاکمان و درآمد 
بخش بزرگی از شهرنشینان به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به خارج بوده است )در ایران 
رانت جویی و فساد حاکمان وابسته به نفت و ایجاد حباب های زمین و مسکن، بورس و.                        .                        .                         است                        (. 
سهم کشاورزی )بدون احتساب تریاک( ۲۳ درصد، صنعت ۲1 درصد و خدمات ۵۶ درصد )در 
این بخش کمترین سهم را آموزش، و بیشترین را نظامی و امنیتی داشته( برآورد شده است.                         آمار 
اشــتغال افغانستان شناخت بیشتری به دست می دهد، در سال ۲017 کشاورزی 44.                        ۳ درصد، 
صنعت )که شامل کارگاه صنعتی، معدن، آب و برق، و ساختمان است( 1۸.                        1 درصد، و خدمات 
)که شامل نیروهای نظامی و انتظامی نیز هست( ۳7.                        ۶ درصد از شاغالن را به خود اختصاص داده 
بودند. بنا بر آمار بانک جهانی در سال ۲01۶ بالغ بر ۵4.                        ۵ درصد از جمعیت زیر خط فقر و نرخ 

بیکاری حدود ۲4 درصد بوده است.                         
صنایع بزرگ افغانستان استخراجی یا به معادن )مس و گاز( وابسته بوده، و خصلت  جزیره ای دارند؛ بقیه صنایع آن سبک و کوچک و مصرفی، و دستی است.                         به طور 5
مثال در اخباری منتشر شده در سال 1۳۹4 آمده است: »به دلیل نبود ساختارهای 
زیربنایی به ویژه برق، فقط پنج شــهرک صنعتی در کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و هرات فعال 
هستند.                         شهرک صنعتی حصارشاهی در ننگرهار که ۲۵ میلیون دالر در آن سرمایه گذاری شده به 
دلیل نبود برق به بهره برداری نرسیده است.                        « صنعتی ترین شهر افغانستان، نه کابل که هرات تنها 
با ۳۵0 کارگاه صنعتی است که به نظر می رسد به دلیل نزدیکی به ایران برای استفاده از مواد اولیه 

توسعه نافرجام 
روشنفکران افغانستان و صدای توسعه

چرا باید خواند:
چرا توسعه در 
افغانستان دوام 

نداشت و روشنفكران 
افغانستان چه 

وظيفه ای بر عهده 
دارند؟ 

 کمال اطهاری
تحلیل گر توسعه
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سرنوشت طالبان پس از قدرت گیری اول خود نشان داد که با یکدستی فکری و عملی می توان به قدرت رسید، اما نمی توان آن 
را نگاه داشت.                         با واژگان فیزیک، بستن تعامل یک سیستم اجتماعی با بیرون، انتروپی آن را )به صورت فساد، زوال عقالنیت و 
غیره( افزایش می دهد و موجب آشوب و تالشی آن می شود.

باشــد.                         در شهر کابل صنایع نساجی و غذایی و نوشابه سازی جای دارد.                         در دهه  گذشته صادرات 
افغانستان حدود 400 میلیون تا یک میلیارد دالر، و واردات آن ۵ تا 10 میلیارد دالر بوده که فاصله 
آن با کمک های خارجی جبران شده و در نتیجه نرخ تورم در آن پایین بوده )حدود 4 درصد(، اما 
این کمک ها به محل رانت جویی های عظیم را تشکیل می داده است.                         یا                         واردات عمده  افغانستان 
منســوجات، فرآورده های نفتی، ماشین آالت و دیگر کاالهای سرمایه ای، مواد ساختمانی و مواد 
غذایی، و صادرات آن محصوالت زراعی، سنگ های زینتی، پنبه، صنایع دستی و داروهای گیاهی 
بوده است.                         ارزش اثبات شده ذخایر معدنی افغانستان را یک تریلیون دالر و حداکثر ۳ تریلیون دالر 
برآورد نموده اند.                         به طور مثال برای اســتخراج مس با چین قرارداد بسته شده است.                         این کشور 
پیش تر به اتحاد شوروی گاز صادر می کرد که اکنون متوقف شده است.                         گفته می شود میزان نفت 
و گاز افغانســتان از بسیاری از کشــورهای صادرکننده نفت و گاز چون جمهوری  آذربایجان و 
ازبکستان بیشتر است.                         این ارقام هم از وجه اقتصادی                         قابل ذکر است که مجموع هزینه براساس 
داده های رسمی بین سال های ۲001 و ۲01۹ )و با احتساب سال ۲0۲0( به ۸۲۲ میلیارد دالر 

می رسد.                        
اطالعات رسمی نشان می دهد که از سال ۲00۲ ایاالت متحده حدود 14۳ میلیارد  دالر برای فعالیت های بازسازی در افغانستان هزینه کرده است.                         بیش از نیمی از آن 6
)۸۸ میلیارد دالر( برای تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان، از جمله ارتش ملی و 
نیروی پلیس افغانستان هزینه شد.                         تقریباً ۳۶ میلیارد دالر برای حاکمیت و توسعه اختصاص داده 
شد، در حالی که مبالغ کمتری هم برای مبارزه با مواد مخدر و کمک های بشردوستانه اختصاص 
یافت.                         مقادیری از این پول  طی این سال ها مفقود یا اسراف، سوءاستفاده یا سرقت شد.                                                 می توان 
گفت افغانستان از زمان استقالل در تله  فضایی )spatial trap( گرفتار شده است.                         در تله های 
فضایی روابط معین اقتصادی و اجتماعی و سیاســی بازتولید می شود که مانع توسعه می گردد.                         
بی شک انزوای جغرافیایی این سرزمین کوهستانی و محصور در خشکی، که بعد از انقالب صنعتی 
در قرن نوزدهم و بی ارزش شدن جاده ی ابریشم و تجارت سنتی انزوای آن تشدید شد، عاملی مهم 
در شکل گیری این تله فضایی، و بازدارنده  ورود به فرایند توسعه بوده است.                         بقای ساختار قبیله ای 
با قبایلی در تقابل با یکدیگر از لحاظ نژادی و مذهبی، که گسیختگی طبیعی و اقلیمی سرزمین 
افغانستان آن را تقویت می کرد، تله  توسعه و طبقاتی را بر تله فضایی افزوده است.                         تله ای که سلطه  
قوم پشتون )که پیش تر افغان تنها به آن ها                         گفته می شد( بر دیگر اقوام، آن را سخت تر می کرد.                                                 در 
این ساختار، در گذشــته زمین داران، سران قبایل و رهبران مذهبی ثروتمند بوده ، و فرزندان و 
وابستگان آن ها                         به تحصیالت تخصصی دسترسی داشته اند و جابه جایی طبقاتی اندک بوده است، 
تا آنکه در جمهوری اسالمی افغانستان، دولتیان و نظامی های فاسد هم بر آن ها افزوده شدند.                         در 
افغانستان در طی یک قرن گذشته 10 قانون اساسی تدوین شده است که آخرین آن ها                         متعلق به 
جمهوری اسالمی سرنگون شده بوده و به زودی طالبان قانون اساسی یازدهم را از تصویب خواهند 
گذراند.                         این وضعیت آشــوب گونه، خبر از اختالفات شدید هم در حوزه  قدرت و هم اقناع فکری 

می دهد.                         
بی شک افغانستان نیز چون ایران، »جامعه  کوتاه مدت« نیست.                         روشنفکران با جعل  واژگان نمی توانند آنچه را برای جامعه شان انجام نداده اند به خصایص »ژنتیک« 7
جامعه شان نسبت دهند.                         البته اگر ادعایی در مورد تحلیل درست جامعه شناسی 
تاریخی و اقتصاد سیاسی نداشته باشند، هرچه می خواهند واژگان جعل کنند.                         ولی اگر سخن آن ها 
                        درست باشد، کوتاه مدت تر از جامعه  فرانسه در کمتر از ۹0 سال از انقالب فرانسه )17۸۹( تا کمون 
پاریس )1۸71( نمی توان یافت که در طول این مدت دو بار ســلطنتی، دو بار امپراتوری، دو بار 
جمهوری، و یک بار سوسیالیســتی )کمون پاریس( شــد.                         اما مارکس به جای جعل واژگان، در 
نوشته های ارزشمندی چون »هجدهم برومر لویی بناپارت« و »نبردهای طبقاتی در فرانسه« )که 
به گفته  گرامشی مرجع او برای خلق آثارش بودند( کاستی های احزاب و روشنفکران را در مورد 
چرایی امپراتور شدن لویی بناپارت آشکار کرد؛ و بسیار پیش تر از تشکیل کمون پاریس، به کارگران 
فرانسه )در پیشرفته ترین کشور جهان در آن زمان بعد از انگلستان( هشدار داد که پرچم سرخ را 

جایگزین پرچم سه رنگ فرانسه نکنند.                        
هر تحولی در جهان فرایندی وابسته به مسیر )path dependence( است.                         به  هر فرآیند پویا که پیشینه تاریخی اش بر تحوالتش تاثیری تعیین کننده بگذارد، 8
وابســته به مســیر                         گفته می شــود.                         همه پدیده های تحولی و پویای فیزیکی، 

زیست شناختی و اجتماعی وابسته به مسیر، اما غیرخطی حرکت می کنند.                         از آنجا که ظهور هر 
مرحله در یک سیستم وابسته به مرحله قبلی است، و از آن جایی که هر مرحله از مرحله قبلی 
برمی آید، احتمال برگشت به مرحله  قبلی همیشه بیشتر از احتمال دستیابی به مرحله بعدی است.                         
ازین رو در سیستم های اجتماعی، تحول وابسته به ترکیب موفق اقتدار و اقناع می شود.                         در واقع 
آنچه به نام دولت جمهوری اسالمی در افغانستان در شهرهای بزرگ )حدود ۲0 درصد جامعه( 
برپا و به کالبد جامعه  سنتی آن وصل شده بود، با دستگاه مالی و نظامی آمریکا به حیات خود ادامه 
می داد.                         یعنی نه توسط دولتی فاسد، و نه توسط احزاب و روشنفکران ارگانیک نتوانسته بود به رگ 
و پی جامعه  افغانستان پیوند بخورد، یا در بوم سامانه  نهادی آن بومی و ارگانیک نشده بود.                         در نتیجه 
با برچیده شدن آن دستگاه، حیات دولت پایان گرفت، شخصیت های نمایان سیاسی و وابستگان 
به نیروهای کشورهای اشغال گر خارج شدند، و جامعه  روشنفکری افغانستان به حق هراسان گشت.                         
من در جایگاه آن نیستم که درباره  خارج شدن یا نشدن جامعه روشنفکری پویای  9  
افغانستان از این کشور سخن بگویم، تنها می توانم بگویم هیچ دستگاه بیرونی 
نمی تواند آن ها                         را به بوم سامانه  نهادی افغانستان پیوند خالق بزند و تشکیل دولت-

ملت توسعه خواه بدهد.                         برای این پیوند نیاز به داشتن الگوی توسعه سازگار با شرایط افغانستان، و 
دانستن آداب نهادسازی و رعایت اصل مکملیت نهادی برای تحقق آن است.                         البته فرایند آن به 
دلیل کژکارکرد شدن نهادهای موجود و دیکتاتوری طالبان بسیار سخت خواهد بود.                         اما به نظر 
نمی رسد در همه  زمینه ها این دیکتاتوری مانع باشد.                         به طور مثال روشن است که جزایری به  نام 
شــهرهای بزرگ در دریای گسیختگی قومی و مذهبی، نمی توانند توسعه را برای افغانستان به 
ارمغان بیاورند.                         اینکه نظام حکومتی افغانستان باید فدرالی باشد یا کنفدراسیونی، گفتمانی مغفول 
بین احزاب و روشنفکران بوده است.                         حتی اکنون در دره پنج شیر احمد مسعود )پسر احمدشاه 
مسعود( تنها عنوان می کند که طالبان باید حقوق همه  اقوام را به طور دموکراتیک رعایت کند، اما 
همچون دوره  مجاهدین خود این اقوام هیچ توافقی درباره  مدل رعایت این حقوق ندارند و تنها آن 
را به طالبان توصیه می کنند.                         غافل از اینکه اگر آن ها                         پیش تر تعلق قومی و مذهبی را تبدیل به ملی 
کرده، و درباره  نظام حاکمیتی آن توافق داشتند، اصوال طالبان به قدرت نمی رسید.                         روشنفکران 
افغانستان می بایست این امر حیاتی را در دستور کار خود قرار دهند، و دیکتاتوری مانع آن نبوده 

و نیست.                         
سرنوشت طالبان پس از قدرت گیری اول خود نشان داد که با یکدستی فکری و  10  
عملی می توان به قدرت رسید، اما نمی توان آن را نگاه داشت.                         با واژگان فیزیک، 
بستن تعامل یک سیستم اجتماعی با بیرون، انتروپی آن را )به صورت فساد، زوال 
عقالنیت و غیره( افزایش می دهد و موجب آشوب و تالشی آن می شود.                         دموکراتیک شدن نظامات 
اجتماعی ضروری و حیاتی است چون تحول درونی جوامع برابر پدید آمدن تولیدات، دانش ها، 
طبقات و خواسته های جدید یا پیچیدگی و تنوع بیشتر است که باید در حوزه سیاسی تجلی یابد.                         
این تجلی توان درونی جامعه و نیز قدرت سازگار شدن یا سازگارسازی محیط متغیر را ممکن 
می کند، کاری که از عهده قدرت نظامی برنمی آید و ازاین رو حکومت های دیکتاتوری و یکدست 
محکوم به زوال اند.                         حاکمیت این قانون را فروپاشی اتحاد شوروی به اثبات رساند، و کره شمالی نیز 
در صورت تداوم انزوا، راهی جز این ندارد.                         تفاوت این دو در این اســت که دولت یکدست اتحاد 
شوروی موجب توسعه  جامعه خود شد و آن را برنتابید و فروپاشید؛ اما دولت کره شمالی با ممانعت 
از توسعه جامعه و با تهدید اتمی به حیات خود ادامه می دهد، در حالی که با بمب اتمی که چون 
زرهی سنگین بر تن کشیده، آرام آرام در ماندابی که از جامعه  خود ساخته، فرو می رود.                         طالبان نیز 
هرچند که تجدیدنظرهایی درباره  شیوه  حکومت خود کرده، اما هنوز هدفش استبداد دینی است 
و خیلی زود به فروپاشی نزدیک می شود، به خصوص که با خروج آمریکا دیگر نمی تواند با تعریفی 
سلبی )اخراج اشغال گر( مردم را به پذیرش قدرت خود قانع کند و باید برای بقایش، توسعه را برای 
آن ها                         به ارمغان آورد.                         اما تجربه افغانستان بار دیگر به روشنفکران و به خصوص روشنفکران رادیکال 
ایرانی می آموزد که باید از ســرگرمی های ایدئولوژیک خود و اکتفا به تسخر زدن به حاکمیتی 
ناکارآمد که مانند گربه دنبال دم خود می گردد، دست بردارند.                         آن ها                         وظیفه دارند چون روشنفکران 
مشروطه، پیچیدگی های تحول اجتماعی را در درون و بیرون از ایران بشناسند، و با این شناخت 
الگو و برنامه های الزم را برای تشکیل بلوک های تاریخی و جهت دادن به اراده ملی- مردمی برای 
پیمودن راه توسعه ارائه نمایند.                         تالش در این راه بی شک برای فائق آمدن روشنفکران افغان بر موانع 

توسعه  جامعه خود مفید بوده و تعاملی سازنده را برای هردو طرف ایجاد خواهد کرد.                         
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آکــادمـی

در ماه های پایانی دولت روحانی دور جدید مذاکرات احیای 
برجام با 1+4 و آمریکا در پشت در )!( آغاز شد. بایدن پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرده بود که خروج 
ترامپ از برجام اشتباه بوده است و اگر او رئیس جمهور شود 
به برجام بازمی گردد و مذاکرات را از ســر می گیرد. بااینکه 
دولت روحانی از پیش در پاســخ ادامه تحریم ها برداشتن 
گام هایــی را در جهان نادیده گرفتن تعهدات برجامی خود 
آغاز کرده بود، اما زمان سلطه اصولگرایان بر مجلس شورای 
اسالمی و خصوصاً پس از گزینش بایدن به ریاست جمهوری 
تصویب قوانین محدودکننــده دولت روحانی و همچنین 
برداشــتن گام های دیگر در نفی برجام از سوی جمهوری 
اسالمی ســرعت گرفت. این اقدام آشکارا به این معنی بود 
که اصولگرایان که درواقع هرگز نسبت به برجام خوش بین 
نبودند با نوعی نگرانی از اینکه تفاهمی با آمریکا یا شرکای 
برجامی صورت گیرد، با پیش دستی صحنه سیاسی زمانی را 
که بایدن قول داده بود به برجام بازگردد دگرگون کردند تا 
با پیش دســتی او را در مقابل امر انجام شده و صحنه جدید 
قرار دهند. اما نتیجه مناسب به دست نیامد. درواقع دولت 
بایدن در بررســی پرونده ایران شتاب نشان نداد، و بعد هم 
بازگشت خود به برجام را که قول آن را در صحنه متفاوتی 
داده بود، نادیده گرفت و شرایط تازه ای قائل شد. دولت بایدن نشان داد که خواهان مذاکره، خواه 
مستقیم یا غیرمستقیم، با نمایندگان حاکمیت است؛ زیرا از طرفی دولت روحانی در گذار بود، و 
ثانیاً بسیاری از تفاهم های قبلی با دولت، در ایران از سوی نهادهای فرادولتی نقض می شد. این امر 
موجب می شد گذرا بودن دولت تأثیر چندانی در روند مذاکرات نداشته باشد. به همین دلیل آقای 
ظریف مذاکره کننده اصلی در توافق برجام به دلیل سمت سیاسی در دولت روحانی که تداومی 
هم نمی داشت، در این مرحله خودش را از مذاکرات کنار کشید. و آقای عراقچی که تجربه بسیار 

خوبی در دورهای پیشین مذاکرات داشت رهبری تیم را بر عهده گرفت.
اکنون موضع عراقچی تفاوت عمده ای با دور قبل داشت. نه مسئول مستقیمی مانند ظریف 
برای مســائل روزمره در دسترســش بود، و نه خودش مسئولیت مستقیم در دولت داشت که 
بتواند تصمیم بگیرد. ازاین رو در هر پیچی ناچار به مراجعه به مرکز و نهاد تصمیم گیرنده بود. 
ایــن وضع گرچه برای طرف مقابل نیز وقت گیر و رنج آور بود، اما آن ها هم ترجیح می دادند به 
نتایج مطمئنی دست یابند و بعداً، مانند اصل برجام با آزمایش های موشکی و ماجراهای داخلی 
و خارجی دیگر کارایی خود را از دســت ندهد و با برخورد جناحی بی اثر نشــود. مصاحبه های 
هیئت های مذاکره کننده ایرانی و خارجی گاهی بسیار امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت 
که توافق های عمده حاصل شــده و فقط نکات کوچکی مانده که منوط به موافقت در »مرکز« 
است. حتی روحانی در روزهای پایانی اعالم کرد که مذاکرات به نتیجه نهایی هم رسیده است و 
اگر مقامات باال موافقت کنند کار تمام است! و این امر مصادف شد با قطع مذاکرات و بازگشت 

عراقچی از وین »برای مشورت با مرکز« و چون با پایان کار دولت و تصدی دولت جدید برخورد 
داشت، پاسخ و اقدام به نظر دولت جدید موکول شد که هماهنگی بیشتری با حاکمیت و مراکز 

قدرت پیرامونی دارد و از صرف رفع تحریم ها را هدف اصولی خود اعالم کرده است.
مسئله این است که همه دولت ها رفع تحریم ها را هدف خود قرار می دهند. اما رفع تحریم ها 
در اختیار آمریکا است و چیزی که در اختیار ایران است رفع عواملی است که موجب تحریم ها 
شده است. از ســوی دیگر مجلس شورای اسالمی شرایطی را اعالم کرده است که اگر آمریکا 
خواهان رفع تحریم های ایران است، باید آن شرایط را بپذیرد که در رأس آن رفع کلیه تحریم ها 
قرار دارد. قدری عجیب به نظر می رسد. ایران در تحریم است و جمهوری اسالمی برای آمریکا 
شــرایطی تعیین می کند. درواقع معیار دولت ها در تصمیم گیری رعایت منافع و مصالح ملت 
خودشــان است و در شرایطی که مردم ایران از تحریم ها رنج می برند و درواقع از سوی آمریکا 
گروگان تحریم ها هســتند، باید دید شرایط آن ها برای رفع تحریم ها و حل مسئله مردم ایران 

چیست و چرا به بن بست می خورد و به کجا انجامیده و می تواند بینجامد.
درواقع هدف اصلی برجام که نامی از آن در متن توافق نیامده است، رفع خطر از موجودیت 
اسرائیل اســت. با توجه به اینکه شعار اعالن شده و اقدام شده جمهوری اسالمی »نابودی رژیم 
جعلی صهیونیستی« است، و با توجه به اینکه جمهوری اسالمی به موجب ۶ قطعنامه شورای 
امنیت به دلیل اقدامات گزارش نشده و مشکوک در انحراف از قرارداد منع گسترش تسلیحات 
هسته ای، ازجمله در نطنز و اراک و فردو، مشمول تحریم های موضوع بند ۶ منشور ملل متحد 
قرارگرفته در معرض اقدامات امنیتی شورای امنیت قرار داشت، زیرا اقدامات مشکوک می توانست 
به تولید بمب هســته ای منجر شود که ازنظر آنان ابزاری برای انجام هدف اعالم شده و نابودی 
اسرائیل محسوب می شد؛ لذا با قبول محدودیت های برجامی پذیرفت در مقابل با رفع تحریم ها 
از گشایشی برخوردار شود. این توافق از آغاز با استقبال از ظریف با لنگه کفش، با مخالفت صریح 
اصولگرایان مواجه شد. به زودی آزمایش موشک بالستیک دوربرد با ذکر نشانی گیرنده به سه زبان 
بر تهدید اسرائیل تأکید کرد، و با اشغال نمایندگی های عربستان و به آتش کشیدن آن و تشدید 
اقدامات در یمن که حوثی های شیعه زیدی با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل و تسلیحات یاران 
شیعه بر آن مسلط شدند و نیز تشدید فعالیت های نظامی مقاومت در غزه و حزب اهلل و سوریه 
سپس حشد الشعبی، بر تداوم برنامه نابودی اسرائیل تأکید داشته است به این دلیل است که 

شرایط دو طرف و دست برداشتن از مواضع آنان نسبت به یکدیگر قابل تحمل نیست.
اما سیاست آزمایش شــده آمریکا درباره شوروی، کشاندن حریف به جنگ های پرهزینه و 
بی حاصل فرسایشی است تا توان اقتصادی را چنان ضعیف کند که آن را متوقف سازد، اما در 
مورد جمهوری اسالمی ضمن اینکه آستانه مقاومت ارزشی بسیار باالست، خط قرمز خطرناکی 
هم از سوی اسرائیل و هم از سوی آمریکا وجود دارد و آن آستانه دست یافتن جمهوری اسالمی 
به سالح اتمی است! در این فاصله آسیب و فقر و فالکِت جنگ فرسایشی نصیب مردم می شود. 
در چنین شرایطی باید دید حاکمیت که اکنون با دولت یک مجموعه را تشکیل می دهد، چه 
نظری در تغییر ساختاری سیاســت خود در ادامه یا عدم مذاکره دارد. اعالم نظر نهایی دولت 
روحانی حکایت از آماده بودن بسته توافق داشت که در انتظار تصمیم جمهوری اسالمی است. 
به عبارت ژورنالیستی رایج توپ حل مشکل مردم ایران و رفع تحریم در زمین جمهوری اسالمی 

است. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهيد 

یادداشتی کوتاه و 
اثرگذار درباره آینده 

برجام در دولت 
ابراهيم رئيسی 

بخوانيد، این مقاله به 
شما توصيه می شود.

برجام به کجا می رسد؟
بودن یا نبودن، مسئله این است!

ـه
ـان

ـه
ب

آینده برجام چه خواهد شد و تحریم ها چه مسیری را طی خواهند کرد؟ 
ایران چه باید در پیش بگیرد؟ این مقاله را بخوانید.

یکا شرایطی تعیین می کند. درواقع معیار دولت ها در تصمیم گیری رعایت منافع و مصالح ملت  یم است و جمهوری اسالمی برای آمر ایران در تحر
یم ها هستند، باید دید شرایط آن ها برای  یکا گروگان تحر یم ها رنج می برند و درواقع از سوی آمر خودشان است و در شرایطی که مردم ایران از تحر
یم ها و حل مسئله مردم ایران چیست و چرا به بن بست می خورد و به کجا انجامیده و می تواند بینجامد. رفع تحر

فریدون مجلسی
دیپلمات ارشد سابق
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................................ روایـت ................................

گزارش آینده نگر از هجوم ایرانی ها برای خرید ملک در ترکیه

بهای سنگین ناامنی
ایرانی ها ماهانه 900 ملک در ترکیه خریداری می کنند و میلیون ها دالر ارز را از کشــور برای 
خرید آپارتمان در کشوری هزینه می کنند که خود تا همین چند سال پیش، با بحران های عمیق 
اقتصادی مواجه بود؛ اما اکنون عنوان »بهشت سرمایه گذاران« را از ایران ربوده و به رقیبی برای 

جذب سرمایه ایرانی ها تبدیل شده است.
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روایت

ایرانی ها با خرید ماهانه ۹11 خانه در ترکیه، به منظور کسب اقامت 
و استفاده از مزایای اقتصادی این کشور برای سرمایه گذاران به خصوص 
خریداران ملک، دوباره گوی سبقت را از سایر اتباع خارجی ربودند. حاال 
این تعداد ملک آن هم در شرایط ارزی کنونی ایران، میلیون ها دالر ارز 
از کشور خارج کرده و بازی را برای دولت و بسیاری از شهروندانی که 
توان حضور در چنین پروژه های سرمایه گذاری ای ندارند، به یک بازی 
برد-باخت تبدیل کرده است. سوی دیگر داستان اما، افرادی هستند 
که با سرمایه های اندک خود، رویاهای بزرگی را در سر می پرورانند و 
خوشبختی را در آن سوی مرزهای ایران جست وجو می کنند؛ چراکه 
اوضاع و احوال اقتصادی آن قدر در این کشــور به هم ریخته است که 
امیدها نسبت به بهبود آن حداقل ظرف یک دهه آینده، به نقطه های 
بســیار کمرنگ و کورســوهایی رسیده اســت که قدرت ماندن را از 
سرمایه های طبقه متوسط گرفته است. حاال دیگر حتی خرید ملک 
در ایران هم برای بســیاری از خانوارهای ایرانی رویا شده و حساب و 
کتاب های سرانگشتی شان نشان می دهد که اگر با مبالغی که در دست 
و بال خود دارند، نتوانند در ایران خانه بخرند، باید رویای خانه دار شدن 
را به دست فراموشی بســپارند و گرد مستاجری و افزایش روزافزون 

کرایه های سکونت را برای همیشه بر چهره خود بپذیرند.
 آن گونه که آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، متوسط 
قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در تهران هم اکنون به ۳۵ میلیون 
تومان می رســد، حال آنکه این نرخ، در برخــی از مناطق تهران به 
چندین برابر هم می رســد. اما اگر واقع بین باشیم و یک سکونتگاه با 
متراژ متوســط آن هم در یک نقطه معمولی از کالن شــهر تهران را 
هدف بگیریم، باز هم به اعداد و ارقامی کمتر از دو تا سه میلیارد تومان 
نخواهیم رسید؛ حال آنکه با این رقم، در بسیاری از شهرهای ترکیه 
و حتی استانبول، می  توان ملکی با امکانات بیشتر و مزایایی که دولت 
برای خریداران ملک در نظر گرفتــه، از جمله اقامت و صدور کارت 
شــهروندی دریافت کرد و از نوسانات گاه و بی گاه تورمی و اقتصادی 
در امان بود. این ها نتیجه سیاست گذاری های غلطی است که ظرف 
سنوات گذشته، بسیاری از مردم را با مشکالت بسیار مواجه کرده و راه 
را برای امیدواری به بهبود اقتصادی بسته است. آن گونه که آمارهای 
رسمی نشان می دهند، در فاصله سال های ۹7 تا ۹۹ ایرانی ها بالغ بر 
7 میلیارد دالر ارز را بابت خرید ملک در ترکیه از ایران خارج کرده اند 
و به زعم برخی نمایندگان مجلس که به جای سیاســت گذاری های 
صحیح به سمت تحلیل نوع رفتار مردم در این ماجرا هستند، پول های 
واردشده از سوی ایرانی ها به ترکیه، اقتصاد این کشور را از ورشکستگی 
نجات داده است؛ چراکه مرکز آمار ترکیه به صراحت اعالم کرده که 
در ماه اوت ۲0۲1 میالدی، شــهروندان ایرانی با خرید ۹11 خانه در 
این کشور از عراقی ها و سوری ها پیش افتاده اند؛ به نحوی که این ماه 

در ماه اوت 2٠2١، 
شهروندان ایرانی 

با خرید 9١١ 
خانه در ترکيه، 
از عراقی ها و 

سوری ها پيش 
افتاده اند؛ به 

نحوی که این ماه 
شهروندان عراق و 
سوریه به ترتيب با 
خرید 9٠٠ و 4٥١ 

خانه رتبه های 
بعدی را به خود 
اختصاص دادند

در جست وجوی آرامش
آمارهای خروج سرمایه و خرید ملک از سوی ایرانی ها در ترکیه این روزها در سایه غفلت مسئوالن و سیاست گذاران 

اقتصادی، روز به روز رو به افزایش است و به گواه آمارها، ماهانه حداقل 900 ملک در این کشور از سوی ایرانی ها معامله 
می شود

محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

شهروندان عراق و سوریه به ترتیب با خرید ۹00 و 4۵1 خانه رتبه های 
بعدی را به خود اختصاص دادند. 

مروری بر دالیل این جذابیت برای خریداران ایرانی نشان می دهد 
که دولت ترکیه از دو سال پیش، برای جذب سرمایه های خارجی و 
خروج از رکود، قوانین شهروندی این کشور برای اتباع خارجی را تغییر 
داد که در پی آن کســب شهروندی این کشور با خرید خانه آسان تر  
شد. واقعیت آن است که پیش از تغییر این قوانین، متقاضیان کسب 
شــهروندی ترکیه باید خانه هایی به ارزش حداقل یک میلیون دالر 
می خریدند که بر اســاس قوانین جدید این رقم به یک چهارم یعنی 
۲۵0 هــزار دالر کاهش پیدا کرد؛ این در حالی اســت که تغییر این 
قوانیــن در حالی بود که افزایــش نرخ تورم عمومی و جهش قیمت 
مسکن در کنار بحران های سیاسی و اجتماعی بسیاری از شهروندان 
ایرانی را را تشــویق به خرید خانه در کشور همسایه کرد. نکته حائز 
اهمیت در این میان، نوع اقبال سرمایه گذاران به اقتصادهای ایران و 
ترکیه است؛ چراکه ایران هم دو سال قبل اعالم کرده بود که در ازای 
سپرده گذاری بلندمدت ۲۵0 هزار دالری، حاضر است به اتباع خارجی 
اقامت و کارت شهروندی ارائه دهد؛ حال آنکه به گواه آمارهای رسمی 
و اذعان مقامات عالی رتبه کشور، حتی برای یک مورد سرمایه گذاری 

در این مسیر هم اقدام نشده است. 
در این میان کارشناسان می گویند که افزایش قیمت مسکن در 
تهران و شهرهای بزرگ در دو سال گذشته، قیمت مسکن را در تهران 
از اســتانبول هم گران تر کرده؛ به نحوی که در مناطق شمال  شهر 
تهران آپارتمان نوســاز را بین متری 4 تا 10 هزار دالر باید خریداری 
کرد؛ در حالی که آپارتمان هایی که در مجتمع های نوساز استانبول به 
خارجی ها عرضه می شود و از سوی شرکت های معتبر ساخته شده، 
۲ تا 4هزار دالر در هر متر مربع قیمت دارند. از سوی دیگر، گزارش ها 
نشان می دهد که ارزش دالری بازار مسکن تهران افت کرده؛ به نحوی 
که متوســط ارزش دالری مسکن در تهران 1100 دالر است که این 
رقم در ســال  ۹7 که نرخ ارز باال رفته، به ۶00 دالر رسیده است؛ اما 
افزایش قیمت مسکن در ســال ۹۸ و ۹۹، متوسط نرخ را به 1۳00 
دالر رســانده است و االن دوباره به بازه متوسط تاریخی خود نزدیک 
می شود؛ یعنی در مردادماه، متوسط ۳0 میلیون تومان بوده است که با 
دالر ۲7 هزار تومانی، 1100 دالر خواهد بود که باز هم مرور این اعداد 

و ارقام جای تامل و تفکر بیشتری دارد. 
به هر حال، بررســی ها حکایت از آن دارد که احســاس عمومی 
شهروندان ایرانی از آینده ایران و چشم انداز ایران مثبت و امیدوارکننده 
نیست و مقایسه آن با سایر کشورها، به ویژه در ماه های اخیر با روی 
کار آمدن دولت جدید و شــرایط ایران در منطقه و دنیا، ایرانی ها را 

نگران تر کرده است. 
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نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در 
ایران کمتر از 1۰ درصد است و حتی به 5 
تا 6 درصد هم می رسد.

متوسط قيمت 
ملک در تهران 

3٥ ميليون تومان 
است که برای 

خرید یک واحد 
١٠٠ متری باید 

3.٥ ميليارد تومان 
هزینه کرد؛ در 
حاليكه با این 

پول می توان در 
استانبول دو باب 
ملک خریداری 

کرد

مهم ترین نکته در رونق خرید ملک از سوی ایرانی ها در سایر کشورهای 
دنیا از جمله ترکیه، ابهام در آینده است؛ به این معنا که به هر دلیلی نه تنها 
در حوزه سرمایه گذاری، بلکه در سایر حوزه ها از جمله اشتغال یا فراهم کردن 
مسکن یا هر نوع عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فضا برای بسیاری از 
ایرانی ها، یک فضای مطمئن نیست که آن را در اقتصاد اصطالحا به نااطمینانی 
از آینده تعبیر می کنیم و آن را منجر به فرار سرمایه می دانیم. البته شاید برای 
بسیاری از افرادی که امروزه در ایران فعالیت و تجارت می کنند، اقتصاد ایران 
بهشت سرمایه گذاری ها باشد؛ چراکه هم معافیت های مالیاتی به آن ها تعلق 
می گیرد و هم جذابیت های ســرمایه گذاری فعالیت آن ها را تحت تاثیر قرار 
می دهد؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا و حتی کشورهای همسایه، وجود ندارد 
که نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اش زیر 10 درصد و حتی ۵ تا ۶ 
درصد باشد؛ بلکه تمامی کشورهای عربی و حتی ترکیه که توانسته در صدر 
کشورهای سرمایه پذیر منطقه قرار گیرد، میانگین مالیات به تولید ناخالص 
داخلی اش باالی 1۵ درصد بوده و این رقم حتی برای برخی از کشــورهای 
اروپایی، باالی ۳0 درصد در نظر گرفته شده است. پس، هم میزان سودآوری 
سرمایه در ایران باال است و هم در ایران بسیاری از افراد به دنبال این هستند 
که امروز ارز، سکه، زمین، مسکن و خودرو خریداری کنند بلکه شش ماه دیگر، 

آن را دو برابر بفروشند و سود کالنی حاصل کنند. 
این جا است که علی رغم همه این جذابیت ها، این سوال مطرح است که 
چرا باز هم فرار سرمایه در ایران وجود دارد که در پاسخ به آن باید گفت که 
شرایط نااطمینانی موجود، همه این موارد را تحت تاثیر قرار داده و همه به این 
نکته واقف هستند که به همین صورت که افزایش بازدهی سرمایه وجود دارد، 
با همان ســرعت هم کشور با بازدهی نزولی مواجه است که در سال گذشته 
نیز نمونه آن را در بازار ســرمایه مشاهده کردیم که این موضوع البته، ناشی 
از افزایش ریســک است. در این میان باید توجه داشت که این ریسک برای 
افراد آماتور وجود دارد و مختص حرفه ای ها در هر بازاری نیســت؛ همان طور 
که میلیون ها خانوار در یک بازه زمانی کوتاه، وارد بازار سرمایه شدند و در آن 
بازه زمانی نیز زیان دیدند و از بازار خارج شدند که این نشان از نااطمینانی و 
فعالیت غیرحرفه ای دارد، همین جماعت اکنون تصمیم گرفته اند که پول خود 
را همچون سنوات گذشته که سرمایه خود را به تاجیکستان و ارمنستان یا 

حتی مالزی، گرجستان و امارات می بردند، به ترکیه ببرند.
 اما در تحلیل اینکه مزایای ترکیه برای پذیرش این سرمایه ها چیست باید 
به این نکته اشــاره کرد که ترکیه، دسترسی زمینی و هوایی آسان تری برای 
ایرانیان دارد و تسهیالتی که این کشــور برای خریداران ملک فراهم کرده، 
جذابیت باالیی را برای ســرمایه گذاران ایرانی به وجود آورده؛ چراکه با خرید 
ملک، آن ها می توانند ویزای اقامتی دریافت کنند و از سوی دیگر، به راحتی 
قادر به تردد در کشورهای اروپایی خواهند بود؛ ضمن اینکه پیوند زبانی مردم 
ترکیه با ایرانی ها بسیار باال است و همین امر، کار را برای اغلب ایرانی ها تسهیل 
می کند. این موارد عالوه بر بســترهای اقتصادی مناسب و تسهیالتی است 
که ترکیه ایجاد کرده که یک بســته سرمایه گذاری جذاب را برای ایرانی ها و 

عراقی ها تعریف می کند، توانسته سرمایه گذاران را به خود جلب کند. 
اما نکته دیگر، قیمت ملک در نقاط مختلف کشــور است؛ به نحوی که 
متوســط قیمت ملک در تهران ۳۵ میلیون تومان است که برای خرید یک 
واحــد 100 متری باید ۳,۵ میلیارد تومان هزینه کــرد؛ در حالی که با این 
پول می توان در استانبول دو باب ملک خریداری کرد. ضمن اینکه پشت این 
حرکت، یک وجه فرهنگی هم وجود دارد. این حرکت برای روز مبادا صورت 
می گیرد که در فرهنگ ایرانی ها نیز از گذشته وجود داشته است؛ امروز اقدام 
ایرانی ها برای روز مبادا به خرید آپارتمان در کشــورهای اطراف تبدیل شده 

است که جذاب ترین آن ها ترکیه است.
 البته باید به این نگرانی ها، نگرانی های بنیادین از جمله آینده جوانان و 
اشتغال آن ها را هم اضافه کرد؛ این جا است که فرزندان، والدین خود را ترغیب 
می کنند به این کشــورها مهاجرت کنند، چراکه مشکل اشتغال برای آن ها 
حتمی است و مجموعه ایرانی هایی که به خارج از کشور مهاجرت می کنند 
و ماندگار می شــوند، افرادی هستند که قابلیت کار کردن و اشتغال در ایران 
را ندارند و حتی قادر به خرید ملک در ایران نیســتند. البته برخی نیز برای 
تحصیل و اشــتغال می روند و برخی دیگر آرامش خود را در آن سوی مرزها 
دنبال می کنند. امروز هیچ کشــوری در دنیا وجود ندارد که ایرانی ها در آن، 
سکونت نگزیده باشــند؛ چراکه عالوه بر نگرانی هایی که در حوزه اقتصادی 
وجود دارد، در حوزه هایی همچون محیط زیست و آب نیز این دغدغه به چشم 

می خورد. 
پس تا زمانی که واقعیت مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران 
را به رسمیت نشناسیم، نمی توانیم برای این مسائل چاره اندیشی کنیم. به 
عنوان مثال در اقتصاد ایران همه دم از ضررهای ارز رانتی 4۲00 تومانی 
زدند، اما کسی به این موضوع گوش فرا نداد و اگرچه ضررهای آن را هم 
همه متوجه شــدند، اما هنوز هم حذف آن قطعی نشــده. این در حالی 
است که سیاست گذار کشته های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
را دیر می بیند، اما کشته های سالمت را با توجه به واقعیتی که کرونا پیش 
چشــم ما گذاشت، به خوبی دید و به ســرعت واردات واکسن را صورت 
داد. بنابراین اگر کســی هم بر روی نرخ طالق، اعتیاد، خروج ســرمایه و 
مهاجرت مدام اطالع رسانی و این موضوعات را به عنوان مسئله اول کشور 
مطرح کند، جامعه به آن واکنش نشــان می دهد. اما اکنون روند خروج 
ســرمایه به شدت رونق گرفته و متاسفانه به آن بی توجهی می شود. پس 
باید جامعه شناسان و روان شناسان برای این موضوع چاره اندیشی کنند؛ 
در غیر این صورت انباشت این مسائل در حوزه های مختلف منجر به این 
خواهد شد که از استاد دانشگاه و دانشجو تا فوتبالیست ها و هنرمندان و 
کسبه همه به فکر خرید ملک در ترکیه باشند و آمار آن به ۹00 مورد در 
ماه برسد و چشــم انداز این است که به ۲000 مورد در ماه نیز برسد. در 
حالی که این به معنای خروج سرمایه از کشور است و نشان می دهد که 
نه تنها کشور در جذب سرمایه گذار خارجی موفق نبوده، بلکه سرمایه های 

کشور نیز فوج فوج خارج می شوند و همه نسبت به آن بی تفاوت هستند. 

سونامی خرید ملک در ترکیه
ایرانی هایی که رویای خرید ملک در ایران را به فراموشی سپردند اکنون به دنبال خرید ملک در ترکیه هستند

هادی حق شناس 
تحلیل گر مسائل اقتصادی
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روایت

پدرام سلطانی از دالیل اشتیاق ایرانی ها به خرید ملک در ترکیه می گوید 

عطش سکونت در مدیترانه

  ماجرای خرید ملک از ســوی ایرانیان در سایر کشورهای دنیا 	�
مسبوق به سابقه است و در دهه 90، بسیاری از ایرانی ها در کشورهایی 
همچون امارات یا ترکیه برای خرید امالک و سرمایه گذاری به واسطه 
آن یا اخذ اقامت، اقدام کردند. ریشه چنین رفتارهایی از سوی ایرانی ها 
در قالب سرمایه گذاری های خرید خانه یا کالن چیست و آن را در چه 

موضوعاتی می توان جست وجو کرد؟ 
ریشه چنین رفتارهایی را باید در شیب جذابیت بین کشورها جست وجو 
کرد. به این معنا که کشــورهایی با جذابیت بیشــتر یا کمتر می توانند در 
پذیرش یا رد سرمایه گذاران متفاوت عمل کنند. در واقع، چنین موضوعی 
منجر به این می شود که شهروندان کشورهایی با جذابیت کمتر یا با مسائل 
و مشکالت بیشتر، متوجه مهاجرت یا سرمایه گذاری یا اقامت در کشورهای 
با جذابیت بیشــتر شــود. این جذابیت در تعبیر عموم، دارای سنجه ها یا 
شاخص هایی است که بر پایه آن می توان داوری کرد که کدام یک از کشورها 
جذابیت بیشــتری دارند؛ البته بیش از اینکه ایــن داوری را صورت دهیم، 
اصطالحا ســرمایه و مغزها با پاهای خود سیگنال جذابیت را می دهند. به 
این معنا که ممکن اســت اطالعات من در بدو امر در مورد کشــور ترکیه 
یا مالزی یا روسیه یا حتی برخی کشــورهای کمتر شناخته شده اروپایی 
به اندازه کافی نباشــد، اما کافی است ببینم شهروندان کشور ما بیشتر به 
کدام کشورها مهاجرت می کنند یا نخبگان و سرمایه های ایرانی در کجاها 
اقدام به سرمایه گذاری می کنند و طبیعتا به سادگی با یک جمع بندی اولیه 
می توان این داوری را کرد که این کشورها جذاب تر از کشور خودمان است. 
اما کسانی که این تصمیم را می گیرند، محاسباتی را صورت می دهند که بر 
پایه سنجه هایی اقدام و با توجه به شرایط خود و شرایط کشورهای مقصد، 
اقدام به سرمایه گذاری می کنند. برای این تصمیم گیری و اندازه گیری شیب 
جذابیت، چند چیز نقش محوری و اساسی را ایفا می کند. یکی از این عوامل، 
موضوعات اقتصادی است که بر پایه آن، کشوری که اصوال از اقتصاد باثبات تر 
و مقاوم تری برخوردار باشــد، نرخ رشد اقتصادی بیشتری خواهد داشت و 
نرخ تورم و بیکاری کمتر اســت. ضمن اینکه حداقل حقوق و درآمد سرانه 
بیشتر بوده و بازار کار برای تخصص های کسانی که مهاجرت می کنند، عموما 

فراهم است و این عوامل اقتصادی تعیین کننده خواهند بود که کدام کشورها 
مناسب تر هستند. در بسیاری از این شاخص ها کشور ترکیه که البته خود 
درگیر چالش های اقتصادی اســت، از کشور ما بهتر است. به این معنا که 
اگرچه نرخ تورم کشور ترکیه دورقمی است، اما این تورم به مراتب کمتر از 
نرخ تورم ایران است. ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی ترکیه نیز در سه ماهه 
دوم ســال ۲0۲1 نرخ رشد بسیار باالیی بوده و این کشور ۲1 درصد رشد 
اقتصادی را تجربه کرده است. همچنین حداقل دستمزد در این کشور در 
ســال جاری، 400 یورو در ماه بوده است که اگر معادل یابی آن را در ایران 
صورت دهیم، حداقل حقوق ایرانی ها در ســال 1400 کمتر از 100 یورو 
است. پس می توان گفت که حداقل حقوق و دستمزدی که در ترکیه اعمال 
می شود، 4 برابر ایران است. در این میان ممکن است برخی به این موضوع 
اشاره کنند که هزینه های زندگی نیز در ترکیه باالتر از ایران است. اما باید 
در پاسخ به این نکته توجه داشت که آنچه سنجه مناسبی برای مقایسه این 
موضوع اســت که هزینه ها باالتر یا کمتر است، این است که ببینیم درآمد 
سرانه بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید یا ppp در این دو کشور چقدر 
است. در ســال ۲01۹ این شاخص برای ایران 1۳ هزار دالر و برای ترکیه 
14۸00 دالر بوده اســت. در حالی که درآمد سرانه اسمی ترکیه کمتر از 
دو برابر درآمد سرانه اســمی ایران است.  معنای این موضوع آن است که 
قــدرت خرید یک دالر در ایران با اغماض حدود دو برابر ترکیه اســت، در 
حالی که حداقل دستمزد کمتر از یک چهارم این کشور است. بنابراین میزان 
دستمزد در ترکیه نیز دارای جذابیت های باالتری نسبت به ایران است. از 
عوامل اقتصادی که بگذریم باید به این نکته توجه داشته باشیم که به لحاظ 
سیاسی نیز ترکیه جذابیت های بیشتری نسبت به ایران دارد. ایران از دید 
سیاست منطقهای و جهانی در شرایط بدی قرار دارد. تحریم ها در 1۲ سال 
گذشته، اقتصاد ایران و شرایط سیاسی این کشور را به شدت مخدوش کرده 
و روابط شــکننده  ایران با بسیاری از کشورها در مجموع موقعیت سیاسی 
ایران را از ترکیه و کشورهایی که مقصد مهاجرت ایرانی ها به شمار می روند، 
در مرتبه پایین تری قرار میدهد. از سوی دیگر فضای مشارکت سیاسی نیز در 
ایران محدودتر از گذشته شده و این را از میزان مشارکت مردم در انتخابات 

ایرانی ها رکوردداران خرید ملک در ترکیه شده اند. این را می توان از آمار و ارقامی که در 
مراجع مختلف آماری ایران و ترکیه به ثبت می رسد به راحتی مشاهده کرد. اما ریشه های 
این رفتار به طور قطع بســیار مهم تر از اتفاقی اســت که در خروج ســرمایه از ایران در 
حال رقم خوردن است. سال های متمادی اســت که شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
ایران رو به وخامت گذاشته و بسیاری از افراد، ســرمایه های ذهنی و فکری و البته مالی 
خود را تجمیع کردند و بار ســفر از ایران بســتند تا خوشبختی و آینده خود را در خارج 
از مرزهای کشــور بیابند. اما اکنون دامنه این مهاجرت از نخبگان به ســمت طبقه عادی 
جامعه رفته و بســیاری از مردم به دالیل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، ترجیح داده اند 
تا سرمایه زندگی خود را به کشوری دیگر ببرند بلکه راه سعادت را آن جا جست وجو کنند. 
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از دالیل 

شکل گیری موج خروج سرمایه از ایران برای خرید ملک در ترکیه می گوید.

چشم انداز این 
است که در 

سال های آینده 
می توان در حوزه 
آب، و در پيامد آن 
در پاکيزگی هوا 

و پایداری محيط 
زیست دچار چالش 
شویم و جذابيت ها 
و مطلوبيت های 
سكونت در برخی 
مناطق کشور به 
شدت کاهش یابد
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یداری کرد،  در مناطق شمال شهر تهران آپارتمان نوساز را بین متری 4 تا 1۰ هزار دالر باید خر
ید ملک در مجتمع های نوساز که به خارجی ها عرضه می شود و از  در حالی که همین خر
سوی شرکت های معتبر ساخته شده، 2 تا 4هزار دالر است.

مجلس سال ۹۸ و ریاست جمهوری 1400 به خوبی می توان دریافت. این ها 
مواردی است که در مقایسه با کشور ترکیه مهم است و البته با فهم اینکه 
ترکیه هم از نظر شاخص های سیاسی کشور بدون مشکلی نیست و نزاع های 
سیاسی میان احزاب این کشور هم به اوج رسیده است، اما باز هم وضعیت از 
ایران مناسب تر است. اگرچه کردهای ترکیه و قدرت مرکزی نیز اختالفاتی 
دارند که در مرزهای ترکیه با کردســتان عراق و سوریه این کشور را دچار 
مشکل کرده است، اما باز هم وزن اختالفات سیاسی و محیط نامساعد ایران 
نسبت به ترکیه سنگین تر است. به خصوص در ماه های اخیر که تنش در 
برخی از کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان به اوج رسیده و با روی 
کار آمدن طالبان در افغانســتان و ناآرامی هایی که در شــمال غربی و مرز 
آذربایجان با ارمنســتان بروز و ظهور پیدا کرده است، اوضاع بدتر هم شده 
است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که وضعیت شکننده 
امنیتی در مرزهای ایران و پاکستان و نیز عراق به چشم می خورد و روابط 
نســبتا سردی که ما با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داریم، عمال 
شرایط را به نحوی پیش برده است که با در نظر گرفتن شرایط همسایگان، 
شرایط سیاسی داخلی ما و شرایط سیاسی منطقه ما از حیث ثبات نسبت 
به ترکیه بدتر است. به لحاظ مسائل اجتماعی نیز باید به این موضوع توجه 
کرد که ترکیه به لحاظ آزادی های اجتماعی از جذابیت بیشتری برای اقشار 
مختلف مردم برخوردار اســت، به خصوص اینکه میلیون ها ایرانی در سال 
به ترکیــه می روند تا در آن جا از آزادی هایی که به دالیل مذهبی و قانونی 
در ایران وجود ندارد، بهره مند شــوند و این موضوع برای گروه فزاینده ای از 
جمعیت ایران، جذابیت ویژه دارد. در بخش دیگر هم که محیط زیســت و 
اقلیم دو کشــور است، مقایسه نشــان می دهد که آب و محیط زیست در 
ایران از شرایط خوبی برخوردار نیست و جنگ آبی که در منطقه می تواند 
در سال های آینده به وقوع بپیوند، به نفع ما نیست. یعنی باید بر سر منابع 
آبی با افغانستان یا عراق به تفاهم هایی برسیم که با توجه به سیاستی که 
حکومت ایران در منطقه و جهان برگزیده، قدرت چانه زنی در مقابل آن ها را 
از ما سلب کرده، بنابراین چشم انداز این است که در سال های آینده ممکن 
است در حوزه آب، و در پیامد آن در پاکیزگی هوا و پایداری محیط زیست 
دچار چالش شویم و جذابیت ها و مطلوبیت های سکونت در برخی مناطق 

کشور به شدت کاهش یابد. 
  ایرانی ها در گذشــته تجربه خرید امالک در امارات را داشتند و 	�

بعد از گذشت مدتی برخی از آن ها با چالش هایی بر سر معامالت ملکی 
خود مواجه شدند. این تهدید چقدر سرمایه گذاران ملک در ترکیه را 

نیز تهدید می کند؟ 
در مورد خرید ملک باید این توضیح را داد که، به غیر از جذابیت ویژه ای 
که مهاجرت به ترکیه یا اخذ شــهروندی ترکیه برای ایرانی ها و کشورهای 
منطقه به دالیلی که گفتم به وجود آورده و ایرانی ها و عراقی ها را در صدر 
خریداران ملک قرار داده است، افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای 
بزرگ در دو سال گذشته، قیمت مسکن را در تهران از استانبول هم گران تر 
کرده. به نحوی که در مناطق شمال شــهر تهران آپارتمان نوســاز را بین 
متــری 4 تا 10 هزار دالر باید خریــداری کرد، در حالی که آپارتمان هایی 
که در مجتمع های نوساز استانبول به خارجی ها عرضه می شود و از سوی 
شــرکت های معتبر ساخته شــده، ۲ تا 4هزار دالر در هر متر مربع قیمت 
دارد. موضوعات و چالش های حقوقی معامالت امالک بحثی است که باید 
حقوق دانان آن را پاسخ دهند، اما به طور کلی میتوانم بگویم در امارات و هر 
کشور دیگری، هرکسی که از شرکت های غیرمعتبر و کوچک که وضع مالی 
خوبی نداشــتند و با رکود اقتصادی به راحتی امکان ورشکستگی داشتند، 
خرید کرد دچار این مشکل شده است. این موضوع در ایران هم هست، یعنی 

سازندگان معتبر اگرچه گران تر می فروشند ولی خرید از آن ها کمتر منجر به 
اختالفات حقوقی و طرح دعوی می شود. 

  در آخرین گزارش معامالت امالک بانک مرکزی، شهریورماه نسبت 	�
به مرداد، حدود 2.4 درصد رشد قیمت متوسط مسکن را داشتیم که 
این خود به نظر می رسد این روند را تسریع کند. پیش بینی شما چطور 

است؟
اتفاق اصلی در سال گذشته و اواخر سال ۹۸ و طول سال ۹۹ رخ داد و 
افزایش نسبتا کمی که در سال جاری رخ داده است، عمال تعدیل نرخ مسکن 
با تورم نسبتا باالیی است که امسال داریم. نرخ ارز از ابتدای سال تا به حال، 
بیش از نرخ مسکن گران شده و گزارش ها نشان می دهد که ارزش دالری 
بازار مسکن تهران افت کرده. به نحوی که متوسط ارزش دالری مسکن در 
تهران 1100 دالر است که این رقم در سال ۹7 که نرخ ارز باال رفت، به ۶00 
دالر رســید، اما افزایش قیمت مسکن در سال ۹۸ و ۹۹، متوسط نرخ را به 
1۳00 دالر رساند و االن دوباره به بازه متوسط تاریخی خود نزدیک می شود. 
یعنی در مردادماه، متوسط ۳0 میلیون تومان بوده است که با دالر ۲7 هزار 

تومانی، 1100 دالر خواهد بود. 
  نکته حائز اهمیت دیگری در حوزه سرمایه گذاری ایرانی ها در ملک 	�

توجه شما را به خود جلب کرد؟
یکی از مهم ترین عوامل خرید ملک در ترکیه، اعتبار گذرنامه ترکیه و 
پایین بودن اعتبار گذرنامه ایرانی است، به ویژه با شرایط تحریم از یک سو 
و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه اف اِی تی اف، مادام که بخواهید از ایران 
خارج شوید، داشتن گذرنامه ایرانی یک نقطه ضعف است. چراکه بسیاری 
از کشورها به راحتی به ایرانی ها روادید نمی دهند و ایرانی ها نمی توانند در 
بانک های آن ها حساب باز کنند یا کارت اعتباری دریافت و حتی در برخی 
موارد ارز خود را تبدیل کنند. این موضوع باعث شــده که بســیاری برای 
اینکه یک گذرنامه جهانرواتر داشته باشند، در ترکیه یا کانادا یا کشورهای 
اروپایی سرمایه گذاری می کنند یا گذرنامه از سایر کشورها می خرند تا این 
موانع را پشــت سر بگذارند. این ضعف گذرنامه و شهروندی ایرانی به ویژه 
برای فعاالن اقتصادی و تجار که نیاز دارند در شــرایط تحریم، پول خود را 
جابه جا کنند و تحریم را دور بزنند معضل جدی تری به وجود آورده است. 
اعتبار گذرنامه و وضعیت بغرنجی که اصوال تابعیت ایرانی در این سال ها به 
خود گرفته اســت، یکی از مهم ترین عواملی است که ایرانیان را به خرید 
ملک در ترکیه ســوق می دهد. احساس عمومی شهروندان ایرانی از آینده 
ایران و چشــم انداز ایران مثبت و امیدوارکننده نیست و مقایسه آن با سایر 
کشــورها، به ویژه در ماه های اخیر با روی کار آمدن دولت جدید و شرایط 
ایران در منطقه و دنیا، ایرانی ها را نگران تر کرده اســت. در حوزه اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی مشخص نیست که آینده چطور پیش می رود و مناقشاتی 
که ایران با آژانس انرژی اتمی پیدا کرد ســیگنال هایی اســت که آینده را 
نگران کننده به نظر می رساند. پس ایرانی ها تالش می کنند که پایگاه دومی 
در سایر کشورها داشته باشند و در این شرایط ترکیه بهترین شرایط را برای 
ایرانی ها و افغان ها، عراقی ها و ســوری ها به وجود آورده که البته این ها هم 
خریداران عمده مسکن در آن کشور هستند، زیرا آن ها با یک سرمایه گذاری 
و خرید ملک، بالفاصله گذرنامه می گیرند، در حالی که در دیگر کشــورها 
زمان طوالنی بررســی درخواست و اعطای شهروندی پیش روی این افراد 
وجود دارد. یکی از هوشمندی های کشورها در قرن ۲1 این است که بتوانند 
کشــور خود را دارای تنوع فرهنگی، نژادی و قومی کنند. این تنوع موجب 
خواهد شد کشورشان جذابیت بیشتری برای زیست و رواداری بیشتری برای 
پذیرش خارجی ها پیدا کند و در نتیجه مغزها و سرمایه گذاری های اقتصادی 

را جذب کند و گلچین دیگر اقوام، ملیت ها و  نژادها را در خود جای دهد. 

متوسط ارزش 
دالری مسكن در 
تهران ١١٠٠ دالر 
است که این رقم 

در سال  97 که نرخ 
ارز باال رفت، به 

6٠٠ دالر رسيد، 
اما افزایش قيمت 
مسكن در سال 

98 و 99، متوسط 
نرخ را به ١3٠٠ 
دالر رساند و االن 

دوباره به بازه 
متوسط تاریخی 

خود نزدیک 
می شود
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روایت

ترکيه با خرید 
ملک به افراد 

پاسپورت می دهد 
و آزادی هایی را 
در کشور خود 
ایجاد می کند تا 
شهروندانی که 
در کشور خود 
احساس تنگنا 

دارند، از آن 
بهره مند شوند

واکاوی دالیل خرید ملک از ســوی ایرانی ها در ســایر کشورهای 
دنیا را باید از منظر دالیل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صورت داد. از 
جمله دالیل اقتصادی می تواند وضعیت اقتصادی یا چشم انداز اقتصادی 
کشــور باشد که خیلی مناسب نبوده و منجر به این می شود که افراد 
نگرانی نســبت به آینده داشته باشــند؛ لذا تالش خواهند کرد که در 
یک جای دیگر، کســب و کار بهتری را برای خود فراهم کنند؛ چراکه 
تصورشان بر این است که در کشور خودشان، اقتصاد رو به افول است و 
به همین خاطر، به فکر مهاجرت و خروج سرمایه می افتند و وقتی که 
احساس می کنند در آینده، درآمد ملی کشورشان کاهش یافته، اشتغال 
کم می شــود، تورم افزایش می یابد و قدرت خرید آن ها تقلیل خواهد 
یافت، به این صرافت می افتند که در یک کشور دیگر که فکر می کنند 
چشم انداز اقتصادی بهتری نسبت به ایران دارد، شروع به کار و فعالیت 
اقتصادی کنند. این یک دلیل اقتصادی اســت؛ البته دالیل سیاسی و 
فرهنگی را هم نباید نادیده گرفت. ممکن است که یک نفر از وضعیت 
سیاسی و فرهنگی در کشور خود رضایت نداشته باشد و علی رغم درآمد 
خوبی که دارد، اما آزادی هایی را که دنبال می کند در کشور خود پیدا 
نکرده و تصور کند که یک کشور دیگر از این جهت مناسب تر است و 
می تواند به لحاظ فضای باز سیاســی و اجتماعی در مقایسه با کشور 
خود، تجربه بهتری داشته باشد؛ به همین خاطر ممکن است که این 
انگیزه برایش ایجاد شود که به دلیل افزایش آزادی ها، به کشور دیگری 
مهاجرت کند. پس ایــن مهاجرت هم می تواند دالیل اقتصادی و هم 

سیاسی داشته باشد.
در شــرایط فعلی هر دو عامل اقتصادی و سیاسی اثرگذار است که 
افراد فکر می کنند که در آینده درآمد خوبی در ایران ندارند و چشم انداز 
اقتصادی را منفی می بینند و از طرفی، هرچقدر که در این اقتصاد کار و 
تالش می کنند، نمی توانند درآمد خود را آن طور که دوست دارند هزینه 
کنند ولذا این انگیزه  مهاجرت برای این دالیل است. قبل از بحث تحریم، 
فضا به این صورت بود که افراد در ایران، درآمد اقتصادی خوبی داشتند 
و در اثر آن، اگرچه امکان خرج کردن درآمدها در داخل وجود نداشت، 
اما مهاجرت محدودتر ولی سفرهای خارجی زیادتر بود. یعنی افراد در 
ایران درآمد کســب و در خارج خرج می کردند؛ چراکه به زعم آن ها، 
امکانات رفاهی و تفریحی در ایران وجود نداشت؛ اگرچه امکان کسب 
درآمد برای آن ها مهیا بود. پس مردم در دوره گذشــته، درآمد کسب 
می کردند و برای تفریحاتی که در داخل وجود نداشــت، سفر خارجی 
می رفتند ولی االن داستان فرق کرده و درآمد مناسبی که در گذشته 
وجود داشت تا حدود زیادی کاهش یافته؛ ضمن اینکه چشم انداز آینده 
نیز خیلی روشن و واضح نیست. لذا این افراد شاید خارج از کشور را برای 
کار و فعالیت مناسب تر بدانند. در این میان، دو تا بحث مهاجرت وجود 
دارد؛ برخی از افراد ملک می خرند اما مهاجرت نمی کنند ولی با توجه به 
اینکه شرایط سیاسی را در کشور مناسب تشخیص نمی دهند، به دنبال 
پایگاهی در خارج از کشور هستند؛ اگرچه هنوز کار و فعالیتشان در ایران 
است؛ ولی چون نگرانی سیاسی دارند، دوست دارند اقامت و پاسپورت 

کشور دیگری را هم داشته باشند و در یک کشور دیگر، زندگی خود را 
بسازد و یا کار کنند. البته یک عده هم وضعیت خوبی دارند و علی رغم 
تحریم ها درآمد خوبی حاصل کرده و شاید حتی تحریم ها سبب شده 
باشــد که درآمد آن ها بهتر از قبل باشد، ولی چون چشم انداز سیاسی 
را مناســب نمی بینند، به دنبال پایگاهی در خارج از کشور هستند و 
خانه خریداری و سرمایه گذاری می کنند تا پاسپورت یک کشور دیگر را 
داشته باشند و اگر احیانا در داخل ایران مشکلی به وجود آمد، بتوانند 
مهاجرت کنند. پس این نوع از سرمایه گذاری صرفا به خاطر آن نیست 
که افراد قصد مهاجرت داشته باشند؛ بلکه هدف این است که اگر اوضاع 
سیاسی در ایران به هم بخورد، بتوانند خارج شوند. البته برخی دیگر هم 
که مهاجرت به سایر کشورها را ترجیح می دهند، درآمد کافی ندارند و 
شــاید سرمایه ای هم نداشته باشند، اما مهاجرت می کنند تا در کشور 
دیگر تحصیل و کار کنند و بتوانند درآمد داشته باشند. دسته سومی 
هم وجود دارد؛ آن ها که درآمد مناسبی دارند ولی پیش بینی می کنند 
که ارزش پولشــان کم شــود و به همین دلیل، خریدی را در یکی از 
کشورهای منطقه انجام می دهند تا بتوانند پاسپورت و اقامت آن کشور 
را دریافت کنند و از این پاسپورت برای روزهای مبادا و ضروری استفاده 
کنند. یعنی اگر در آینده وضع اقتصاد خوب شــود، برای اســتفاده از 

آزادی های آن طرف با پاسپورت و اقامت خود رفت و آمد کنند. 
به هر حال انگیزه ها و دالیلی که باعث می شود افراد در خارج کشور 
ملک بخرند و ســرمایه گذاری کنند، در این موارد می گنجد که حاال 
هریک، می تواند انگیزه اصلی برای افراد باشد که برای فهم دقیق تر آن، 
باید تحقیق میدانی صورت داد. اما همه، یک نقطه مشــترک دارند و 
آن، نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
ایران اســت که این نگرانی باعث می شود این گونه تصمیم بگیرند. در 
مقابل کشورهایی هم هستند که می خواهند سرمایه جذب کنند، پس 
امکاناتی را برای افرادی که در کشــور خود احساس رضایت ندارند، در 
نظر می گیرند تا آن ها را جذب کنند و برای رسیدن به این هدف هم، 
تسهیالتی را برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در این کشورها دارند 
در نظر می گیرند؛ یعنی با خرید ملک به آن ها پاســپورت می دهند و 
آزادی ها را در کشور خود ایجاد می کنند تا شهروندانی که در کشور خود 
احساس تنگنا دارند، از آن بهره مند شوند. نکته دیگر باال رفتن قیمت 
ملک در ایران است. وقتی که قیمت ملک باال برود، افراد به دنبال محل 
دیگری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود می گردند. مثال فردی 
احساس می کند که نمی تواند در ایران، ملکی را خریداری کند ولی در 
ترکیه با همان پول می تواند مالک خانه شود و اقامت هم بگیرد و آن  را 
اجاره بدهد؛ ضمن اینکه پاسپورت یک کشور ثالث را هم دریافت خواهد 
کرد و به اروپا هم قادر به تردد خواهد بود. پس این مزایا سبب می شود 
تا رغبت پیدا کند، چراکه امکان سرمایه گذاری کم ریسک در ایران وجود 
ندارد و قیمت ملک مناسب در ایران باال رفته است؛ ولی در ترکیه افراد 
می توانند ملکی را خریداری کنند. پس باید دالیل متعدد را در تحلیل 

نوع رفتار ایرانی ها برای خرید ملک در ترکیه بررسی کرد.

آهن ربای ترکیه برای جذب سرمایه ایرانی
نگرانی از آینده بد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بسیاری از ایرانی ها را 

به سمت خرید ملک در ترکیه کشانده است

کامران ندری 
تحلیل گر مسائل بانکی
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تمنایترکوطنتمنایترکوطن
چرا جوانان می خواهند مهاجرت کنند؟چرا جوانان می خواهند مهاجرت کنند؟

وقتی هورالعظیم، گور عظیم گاوها 
و گاومیش ها باشد، وقتی مرزها 

گرسنه باشند و رودها تشنه، 
جوان ها بیکار باشند و شاید اولین 

راهی که به فکر جوان می رسد، 
ساختن زندگی در جای دیگر 
باشد. برای همین سونامی ای 

رخ می دهد بدتر از مهاجرت به 
واسطه جنگ و خیلی ها تمنای 

ترک دیار می کنند و یار.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سیزده، آبان 561400

راهربد

روی دیگر مهاجرت
بحران مهاجرت؛ از خروج نخبه ها تا توده ها

چرا باید خواند:
اگر می خواهيد درباره 

مهاجرت جوانان از 
ایران و دالیل آن بدانيد، 
خواندن این پرونده به 
شما توصيه می شود.

»هیچ انسان خوشبختی سرزمینش را ترک نمی کند.« 
میالن کوندرا

مهاجــرت معضل جهانی اســت؛ معضلی که هــم درباره آن 
احساسی-هیجانی صحبت شده و هم بد فهمیده شده است. بحران 
پناهندگی؛ قایق هایی مملو از پناه جو که به ساحل مدیترانه می رسند 
و گاه اسیر طوفان و باد می شوند و ساحل سالمت برای آن ها مرگ 
به ارمغان می آورد و این حس را تداعی می کند که مهاجرت تهدید 
غیرقابل کنترل است؛ کشورهای مبدأ نیروی جوان، نخبه و سرمایه 
خود را از دست می دهد و در آن سوی دیگر، کشورهای مهاجرپذیر 
برای کاهش این هجوم، اقدامی رادیکال در پیش گرفته اند. شاید 
یکی از ریشه های پیدایش و به پا خاستن احزاب ملی گرای تندرو در 
سراسر اروپا مسئله مهاجرت باشد و برای پاسخ به آن سیاست های 
ســختگیرانه مهاجرتی تعریف می شــود. در مقابل احزاب چپ، 
لیبرال ها استدالل می کنند که مهاجرت برای جوامع مبدأ و مقصد 
سودآور است و پناهندگان باری بر دوش نیستند. در کنار باورهای 
راست گرا و چپ گرا، روایت های دیگری هم از مهاجرت وجود دارد. 
برخی می گویند ما در عصر مهاجرت های بی سابقه زندگی می کنیم 
و شاید اینجاســت که خروج سرمایه و نخبه از کشورهای جهان 
سوم و ایران برجسته تر می شود و پرسش جوان ها درباره مهاجرت، 
بیشتر و دقیق تر و از طرفی گرفتن پناهندگی و البته مهاجرت به 
کشورهای دیگر تبدیل به صنعتی سودآور شده است. مهاجرت، 
همان پدیده ای که نتیجه رانش و کشش داخلی و بین المللی است. 
نظام های خودکامه تشنه قدرت اند و نظام سرمایه داری تشنه پول 
و ثروت؛ یکی در بهشت می نمایاند و دیگر مدام هستی و آرامش 
را به چالش می کشــد و اساساً همین جاست که پدیده مهاجرت 
رخ می نماید. اثبات این ادعا وضعیت کشورهای توسعه یافته است 
که نرخ مهاجرت از آنجا برای یافتن آرامش و امنیت بسیار بسیار 
پایین تر است و مهاجرت از کشورهای در حال جنگ، توسعه نیافته 
با وضعیت اقتصادی بد و نظام های سیاسی توتالیتر بیشتر است و 
اینجاست که به گفته کوندرا، رمان نویس چک، کسی از خوشبختی 
فــرار نمی کند و اما او خود دغدغه دیگری دارد: »دغدغه هویت«. 
کوندرا که خود آواره ای دور از وطن است، اکثر رمان هایش روایت گر 
درد، رنج و سرگشتگی انســان است و تفکراتش متأثر از شرایط 
زمانــه و دنیایی که تجربه کرده که در آن انســان در دام تعینات 
دترمینیستی حکومت خودکامه و اشغالگر، آزادی و اراده اش سلب 
شده؛ هستی و هویت انسان از او زدوده شده است و اینجاست که 
او از مهاجرت و هویت می گوید و از دل مهاجرت به بحران هویت 
در هستی بشر اشاره می کند که با گردش زمانه دگرگون می شود؛ 
همــان »هویت« و »من« در بلوای جهان. این چنین هویت و من 
مهاجران در بلوای جهان گرفتار اســت و داستان آدم های گرفتار 
چون ادیسه تکرار می شود. اگر نوستالژی، غم غربت، افسردگی و 

بیگانگی درد مشــترک خیلی از مهاجران باشد، »احساس غربت 
در وطن« آن چنان که نتیجه پژوهش دکتر مقصود فراســتخواه، 
جامعه شناس نشان می دهد، مشکلی است که جوانان را به سمت 
دروازه های خروج می کشــاند، همــان جوانانی که وقتی به وطن 
برمی گردند باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا برگشتی؟ برای 
ماندن گویی دلیل محکم تری از رفتن نیاز است و این درد بزرگی 
است. حاال مهاجرت دامن خود را گسترده تر کرده است؛ دیگر فقط 
دختران و پسران جوان نیستند که رویای مهاجرت دارند؛ سونامی 
مهاجرت به نوجوانان رسیده و مهاجرت »توده وار« شده است. این 
بار پدران و مادران، فرزندان خود را از نوجوانی به غربت می فرستند، 
عده ای تالش می کنند تا در کشورهای توسعه یافته فرزند خود را به 
دنیا بیاورند و دیگری با سرمایه گذاری خرد در ترکیه، تاجیکستان، 
امارات متحده عربی، کانادا و هر جای دیگر دنیا راهی برای رفتن 
خود هموار می کنند و در مقابل معاون وزیر کشور اعالم می کند: 
»ســرمایه گذاری ۲۵0 هزار دالری برای دریافت اقامت پنج ساله 
جواب نداد.« چنین مقایسه هایی پیامی تلخ به همراه دارد؛ ایرانیانی 
که در ترکیه ملک می خرند و وعده ســرمایه گذاری برای تابعیت 

ایرانی که نتیجه »هیچ« دارد.
از طرفی جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر اســاس آخرین آمار 
موجود قابل استناد در سال ۲0۲0 میالدی، 1,۸ میلیون نفر است که  
۲,۲۳ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهد. جمعیت مهاجران 
ایرانی در دنیا در ســال 1۹۹0، بالغ بر ۸۲0 هزار نفر بوده است، که 
این رقم در سال ۲0۲0 به 1,۸ میلیون نفر رسیده است. در واقع طی 
۳0 سال گذشته، جمعیت مهاجران ایرانی ۲,۲ برابر شده است. تعداد 
دانشجویان ایرانی در خارج از کشور نیز به مرور و هم راستا با افزایش 
کل جمعیت دانشــجویان کشور و نیز افزایش جمعیت دانشجویان 
بین المللی در جهان، روند صعودی داشته و از تراز 1۹ هزار دانشجو 

در سال ۲00۳ به ۵۶ هزار دانشجو در سال ۲01۸ رسیده است.
اما مهاجرت در نفس خود مذموم نیست؛ تهدید هم نیست؛ خیلی 
از کشورهای دنیا از چنین مهاجرت هایی به عنوان فرصِت ساختن 
استفاده کرده اند و مهاجران ترک در کشور آلمان چنین فرصتی برای 
کشــور خود ایجاد کرده اند. اما چقدر مهاجران ایرانی بلیت دوطرفه 
دارند؛ می روند و برمی گردند و موقع برگشــت به مشکالتی گرفتار 
نمی شوند؟ پاســخ به این پرسش اگرچه در ظاهر راحت است ولی 
برای اثباتش نیاز به عدد و رقم است. اما شاید یک نکته را خیلی ها به 
تجربه دانسته اند: جنگ، اشغالگری و نابرابری های اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی شاید، شاید کمتر به سراغ مهاجری بیاید. شاید اگر زیست 
اجتماعی بر مبنای اخــالق و همدلی بود، هیچ پناهنده ای بی پناه 
نمی شد؛ امروز زیست اجتماعی انسان ها بحرانی است. انسان به دنبال 
گریزگاهی می گردد و اما یاد وطن را فراموش نمی کند؛ مثل کیمیا که 
پرچم ایران را بر دست می بندد و در دیار غربت با هم وطن و دوست 

خود مبارزه می کند ولی همچنان وطن برایش کیمیاست. 

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

جمعيت مهاجران 
ایرانی در دنيا بر 
اساس آخرین 

آمار موجود قابل 
استناد در سال 
2٠2٠ ميالدی، 
١.8 ميليون نفر 
است که 2.23 

درصد از جمعيت 
ایران را تشكيل 

می دهد. جمعيت 
مهاجران ایرانی در 
دنيا در سال ١99٠ 
بالغ بر 82٠ هزار 

نفر بود
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احساس غربت در وطن 
تهدید بزرگ آینده است

مقصود فراستخواه 
در گفت وگو با آینده نگر از مسئله مهاجرت در ایران می گوید

 چرا اشتیاق به مهاجرت در بین ایرانیان بیشتر شده است؟	�
 می توان از چند جهت به مســئله نگاه کرد. برخی دالیل عمومی است. مثالً عصر اطالعات و 
ارتباطات سبب می شــود که اساساً تحرک اجتماعی در فراتر از مرزها و مهاجرت برای گروه های 
اجتماعی در مقیاس جهانی بیشتر شود. عالوه  بر این، عوامل مختلف دیگری وجود دارد که میل 
مهاجرت هم وطنانمان را به ضرر منافع ملی مان دامن می زند. در برخی مطالعات میل به مهاجرت 
در جوان ها به 40، ۵0 درصد رســیده اســت. دلیل آن ناپایداری هایی است که در کشور احساس 
می کنند. عدم اطمینان نسبت به آینده؛ مسئله رفاه و کیفیت زندگی برایشان در اینجا موردتردید 
قرار می گیرد. به ویژه اینکه جهانی شــدن و ارتباطات سبب می شود که مقایسه ایران با کشورهای 
دیگر امکان پذیر شود. مسئله دیگر سبک زندگی است. سبک زندگی به عنوان یک کالن روند جهانی 
برای گروه های اجتماعی جدید مثل زنان و جوانان بســیار مهم شده است؛ بنابراین اگر در سبک 
زندگی خود در جامعه محدودیت هایی احساس کنند، میل به مهاجرت در آن ها تقویت می شود. 
از ســوی دیگر مشارکت و اشتغال هم دو مســئله مهم دیگر است. امکان مشارکت اجتماعی در 
ابعاد مختلف سیاســی، مدنی و اجتماعی. در کنار این ابهام هایی که در خصوص اشــتغال پذیری 
وجود دارد. شاخص هایی مثل نرخ باالی بیکاری دانش آموختگان و... همگی به مسئله دامن می زند. 
اگــر به گــزارش International Organization for Migration (IOM) 2019 مراجعه 
کنید، نشــان داده که، در ایران در سال ۲017، ۲01۸ یعنی سال های ۹۸، ۹۹ مهاجرت از کشور 
خیز بیشــتری برداشته است یعنی همان دوره که شاهد سربرآوردن نارضایتی ها در کشور بودیم. 
ازنظر مدت اقامت هم اعداد ایران مدت طوالنی تری را نشــان می دهد. کما اینکه قبالً در ۲011 
و ۲01۲ هم همین طور بوده اســت؛ یعنی سال های آخر دولت آقای احمدی نژاد. سرخوردگی ها و 
نارضایتی هایی موجب افزایش مهاجرت شده است. اگر عوامل مهاجرت را جدای از دالیل آن بررسی 

کنیم، بحث های دقیق تری شکل می گیرد.
 تفاوت عوامل با دالیل در مهاجرت چیست؟	�

مثالً پایین آمدن حس تعلق به سرزمین از جنس دلیل ها است. ما شاخص مهمی تحت عنوان 
Place Attachment داریم، به معنای تعلق به یک مکان. اینکه شما چقدر به یک مکان، یک 
ملت، یک دولت/ملت یا یک سرزمین تعلق دارید؛ چقدر تعلق سرزمینی در شما وجود دارد. وقتی 
بعضی از گروه های اجتماعی احساس کنند که اینجا نمی توانند خودشکوفایی داشته باشند، در یک 
سرزمین نمی توانند افق روشنی برای آینده، آمال و امیدهای خود داشته باشند، تمایل به مهاجرت 
پیدا می کنند. در اینجا مسئله مهم دلیل است. ممکن است که در بیرون آن قدر هم عوامل عینی 
در این حد وجود نداشته باشد؛ ولی نگاهی که خودشان دارند، سبب می شود به این نتیجه برسند 
که مکان و سرزمین مهم نیست، مهم جایی است که من بتوانم تحقق ذات کنم. مهم جایی است 

که بتوانم خودم را محقق کنم، استعدادهایم را شکوفا کنم، قابلیت های خودم را بروز بدهم و رضایت 
از زندگی و احساس خوشبختِی بیشتری به دست بیاورم. مجموع این ها به مهاجرت دامن می زند 
و درنهایت شــاهد این هستیم که خانواده ها بچه های نوجوان خود را در کالس های آموزش زبان 
ایتالیایی و آلمانی و دیگر زبان های غیر از انگلیسی ثبت نام می کنند. به این دلیل که اگر نتوانستند 
در کانادا شرایط زندگی برای فرزند خود فراهم کنند، در ایتالیا یا آلمان یا کشوری دیگر بتوانند و 
سعی می کنند بچه های کوچکشان زبانی خارجی یاد بگیرند که بتوانند بروند. ما باید این نکته را 
در نظر بگیریم که یکی از علت های مهاجرت این است که خانواده های ایرانی به دلیل ناامنی هایی 
که در اجتماع و سیســتم های اجتماعی می بینند و چون در جامعه سیستم های حمایتی کافی 
نیست، برای حفظ آینده خود و فرزندانشان بیشتر با حمایت های خانوادگی حرکت می کنند؛ یعنی 
اســتراتژی خانواده ها شده اســت و در شرایطی که احساس می کنند در سیستم های سیاستی و 
اجتماعی، اطمینان های کافی برای آینده بچه هایشان نیست، حس مراقبت از فرزندان در جامعه 
طبق شــواهد زیادی روزبه روز و سال به ســال در طی سال های اخیر بیشتر شده است. به طورکلی 
فرزندگرایی، توجه به بدن فرزند، ســالمت فرزند، درس خواندن او، توجه به شادی فرزند و اوقات 
فراغت فرزند افزایش یافته است. مثالً فرزند خود را کالس زبان ثبت نام می کنند و در کنار آن سعی 
می کنند شرایط مهاجرت را برای او فراهم کنند. همین مهاجرت دادن بچه ها، حتی از سنین جوانی 
سبب می شود که خودبه خود اشاعه فامیلی پیدا کند و به نوعی در خانواده های بزرگ تر، در فامیل و 
همسایه ها، این امر به معنای جامعه شناختی اشاعه پیدا می کند. درنتیجه یک شبکه ارتباطات ایجاد 
می شود و بعد خانواده ها مهاجرت می کنند. مثالً دو تا فرزند خود را فرستادند و بعد کم کم به این 
فکر می افتند که خودشان هم به نحوی بروند. مثالً بازنشسته شوند یا خودشان را بازخرید کنند. 
مســئله دیگر جاب آفرها هستند. شواهدی داریم که مثالً در اسکاتلند یک جاب آفر یا پیشنهاد 
می دهند برای اینکه کافی شــاپ بزنند... . ارنست جرج راونشــتاین )Ravenstein(  و اِوِرْت لی 
)Lee( مدل هایی دارند بر اساس پول پوش )Pull & Push(. حتماً شنیده اید؛ مسئله جذب و دفع، 
رانش و کشش. اگر عوامل رانشی در یک سرزمین زیاد شود و عوامل کششی هم در یک سرزمین 
دیگر باال باشد و برای مثال کشش رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی مثالً در کانادا یا در جایی 
دیگر برای خانواده ها بیشتر می شود و در عین حال سیاست ها وساختارهای معیوب و عواملی هم 
وجود دارد که رانش در ایران زیاد می شود؛ بنابراین پول پوش سبب می شود که از یک طرف افراد 
از اینجا دفع و در یک جای دیگر جذب شوند. مسائلی مثل حقوق بشر، آزادی، کاهش سرمایه های 

اجتماعی، شرایط کسب و کار و... .
 عده ای از سونامی مهاجرت صحبت می کنند و علل مهاجرت را به اقتصاد تقلیل می دهند؛ 	�

آیا واقعاً در ایران برای جوان ها آینده بهتری وجود ندارد؟

تلخ می گوید و دردمند: »چوب حراج به سرمایه انسانی زده اند«؛ او این تعبیر را نه برای مهاجرت، بلکه برای این می گوید که راه برگشت بن بست است و این چنین سرمایه انسانی به تاراج 
می رود. مقصود فراستخواه، جامعه شناس و روشنفکر ایرانی دغدغه فرداها را دارد و ناامیدانه از امید می گوید؛ به مهاجرت توده وار و مهاجرت نوجوانان که می رسد ناامید است و شاید به 

دنبال این است که از خاکستر مشکالت ققنوس به پا خیزد. نتیجه پژوهش فردی اش احساس غربت در وطن را در میان الیت های جامعه اثبات کرده ولی او خود به دنبال راه هایی برای 
همگرایی و دلبستگی است. باید بلیت ها دوطرفه باشد؛ این نکته کلیدی گفت وگو با فراستخواه است. این مصاحبه را بخوانید.
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راهربد

 فقط اقتصــاد و رفاه اجتماعی نیســت، حقوق اجتماعی و مدنی، ســبک زندگی و گردش 
رضایت بخش نخبگان و ثبات و صلح یک کشــور با دنیا از عوامل مهم افزایش حس تعلق به یک 
سرزمین است. وقتی این ها بر هم می خورد تمایل به مهاجرت افزایش می یابد؛ البته در این میان 
دو عامل مهم در مهاجرت وجود تنگناها و بی کیفیتی هایی در کشور یکی در تحصیل و یکی در 
کار اســت. اصالً شــما تمام داده های مهاجرت و جابه جایی ها را در دنیا در نظر بگیرید، بر اساس 
گزارش های موجود، در سال 1۹70 در کل دنیا 40 میلیون مهاجر داشتیم. در سال 1۹۹0 به 1۲۸ 
میلیون رسیده است. سال ۲000 حدود 17۳ میلیون و در سال ۲0۲0 به ۲۸1 میلیون رسیده است 
و این رقم نسبت به سال 1۹70 هفت برابر شده است؛ یعنی در ۵0 سال گذشته جمعیت مهاجران 
در دنیا 7 برابر شده است. یک علت مهم در مهاجرت و جابه جایی های برون مرزی، تحصیل است و 
علت دیگر کار. به طور کالسیک همیشه در مهاجرت یک علت تحصیل است. در کل دنیا متجاوز 
بر ۵ میلیون دانشــجوی مهاجر وجود دارد. بیش از یک میلیون از این ها در ایاالت متحده وحدود 
نیم میلیون در هریک از بریتانیا و چین، زیر نیم میلیون در هریک از کانادا واسترالیا، قدری از آن ها 
کمتر در آلمان و ژاپن تحصیل می کنند. بیشترین دانشجویان ایرانی مهاجر به ترتیب در آمریکا و 
ســپس کانادا وآلمان و ترکیه واسترالیا و اخیرا حتی در امارات متحده عربی درس می خوانند این 
آخری که واقعاً دردناک است و مایه عبرت حکم رانانمان. تحصیل هم مکانیزمی برای مهاجرت است 
و هم علت آن. هم می رود برای درس خواندن و هم در آنجا فرصت های دیگری برای زندگی پیدا 
می کنــد. ما داده هایی داریم مبنی بر اینکه افرادی که مهاجرت کردند، به دالیل مختلف فامیلی، 
سرزمینی، هویتی، عالقه یا هر چیز دیگری برگشتند؛ ولی دوباره دست به مهاجرت دوم زدند. به این 
دلیل که نتوانستند اقناع شوند و مشکالت ساختاری و سیاستی در برابر حق و حقوق و انتظارات 
کیفیت زندگی واحســاس ثبات و پایداری و اطمینان به آینده آنها اینجا و آنجا سبز شده است و 

مجدداً مهاجرت کردند.
 بهترین مدل مهاجرت چیست؟	�

این پرسش شما خیلی باارزش است. چون مهاجرت لزوماً بد نیست. این ما هستیم که سبب 
شده ایم مهاجرت هایمان نوعاً در جهت منافع ملی و حقوق ملت سیر نکند. فرار مغزها و پناهندگی ها 
از این باب اســت. بهترین مهاجرت الگوی چرخش مغزها )circulation( اســت؛ یعنی بلیت ها 
دوطرفه باشد و افراد امکان تحرک داشته باشند و مرتب بروند برای کار، تحصیل، فعالیت، گردش 
و حتی برای پروژه های مختلــف کاری و علمی؛ یعنی به جای brain drain یا فرار مغزها، مدل 
برین سیرکیولیشن داشته باشیم؛ به بیان دیگر گردش مغزهای ایرانی در جهان و بازگشت بخش 
 brain gain مهمی از دســتاوردهایش به خود ایران. این چرخش مغزها ســبب منافع مغزها یا
می شود؛ یعنی مغزها می روند برای کشور خودشان ارزش افزوده ایجاد می کنند. فرهنگ و تمدن و 
اعتبار کشورشان را در جاهای دیگر اشاعه می دهند و کارهایی تولید می کنند که منافع آن نه تنها 
به دنیا، بلکه به کشور نیز برمی گردد. تحصیل می کنند، سرمایه انسانی خودشان را ارتقا می دهند و 
دوباره می روند در پروژه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و هنری ایران مشارکت می کنند و درنتیجه 
یک نوع ارزش افزوده ملی برای کشور شکل می گیرد. هم سبب گفت وگوهای فرهنگی و تبادالت 
اجتماعی می شــود. این درخور حافظه تمدنی و فرهنگی ایران هم هست. اگر به دانش اساطیری 
ایرانی مراجعه کنید، ایران را کشــوری در میان هفت بوم جهان می دانند. ایران ویج یا ایران شهر، 
در دانش اســاطیری ایران به معنای کشوری در میان هفت بوم جهان است؛ یعنی یک خصیصه 
انسان شناختی و مردم شناختی در ایران وجود دارد که اساساً فرهنگ ایرانی همیشه در ارتباط با دنیا 
شکوفا شده است. هیچ زمانی از فرهنگ و تمدن ایرانی را نمی توانید پیدا کنید که در آن شکوفایی 

و بسط تمدنی و فرهنگی ما از طریق تبادل با تمدن های دیگر نبوده است.
 یعنی با داشته های تاریخی در ارتباط است؟	�

 بله، با حافظه تاریخی. بیشتر تأسیسات، سازه ها و آثاری که در تخت جمشید می بینید، ملت های 
دیگر آمدند و درست کردند. دانشمندان ایرانی را در نظر بگیرید، مثالً بدون ریاضیات هندی و یونانی 
نمی توانید خوارزمی داشته باشید. به طورکلی فرهنگ و تمدن ایرانی از تلفیق فرهنگ ها و تمدن های 
مختلف شکل گرفته است. ترکیب های خالق سبب رشد تمدن ما شده است و حتی در درونی ترین 
عناصر فرهنگی ما اگر کنکاش کنید، آثــاری از فرهنگ های دیگر وجود دارد. یک مثال می آورم، 
باستانی ترین جشن ما نوروز است، اگر بررسی کنید، ســاکنان فالت ایران نوروز را از میان رودان، 
از بین النهرین و فرهنگ های دیگر گرفتند؛ یعنی کمتر چیزی را در ایران پیدا می کنید که درونِی 
محض ایران باشد. همیشه وقتی عناصری از فرهنگ ما با عناصر فرهنگی دیگر ترکیبی خالق ایجاد 

کرده، تمدن ما اوج گرفته است. مانی یک پیغمبر ایرانی است؛ اما وقتی بررسی می کنید، عناصر 
گنوسی در آن وجود دارد، عناصر هندی و بودایی را در آن می بینید. عناصر بابلی می بینید، عناصر 
مسیحی را می بینید. اگر کارهای مهرداد بهار و احمد تفضلی را ببینید که در ارتباط با اسطوره های 
ایران مطالعه کردند، مشاهده می کنید که اساساً تمدن و فرهنگ ما یک خصیصه جهانی داشته 
است. به نوعی در ترکیب با عناصر دنیا و در ارتباط با جهان شکل گرفته است. شاید ریشه ای هم 
در امپراتوری ایرانی که با جهان مرتبط بوده، داشــته اســت. حتی در دوره بعد از اسالم هم، عصر 
زرین تمدنی ما و ظهور فارابی و ابن سینا آیا بدون نهضت ترجمه و بدون گرفتن فلسفه های یونان 
و اسکندریه و رفت وآمدها، امکان پذیر بود؟ ما همیشه در تماس و تبادل خالق و صلح آمیز با دنیا 
ســود کرده ایم بنابراین میل خانواده ها برای آموزش زبان به بچه هایشان با این همه محدودیت ها 
در گفتارهای رسمی جامعه ریشه در یک حافظه تمدنی دارد همین طور است رشد باالی کاربری 
اینترنت در گروه های اجتماعی ایران به رغم تمام محدودیت های فیلترینگ و سیاست های بدبینانه 
حاکم و حتی در این اواخر کوشــش برای محروم ســاختن مردم از اینترنت به نام اینترنت ملی. 
زنان و جوانان و گروه های جدید اجتماعی می خواهند به نحوی از کانال ها و شبکه های اجتماعی 
مختلف استفاده کنند؛ یعنی این میل ارتباطی باال در ایران و میل به مهاجرت و رفت وآمد و تحرک 
بین المللی، تا حدی هم یک خصیصه فرهنگی است. مردم نمی خواهند شکوفایی را در چهاردیواری 
خودشان تجربه کنند. ما ابوریحان بیرونی را داریم که به هند سفر کرده است. سعدی را داریم که 
بخش زیادی از زندگی خود را در ســفر بوده است. البته بخشی از میل به سفر در تاریخ ایران هم 
به ناامنی ها و ناپایداری های جامعه مربوط بوده اســت؛ اما حتی زمانی که عوامل ناامنی هم نبود، 
ایرانی ها میل به مهاجرت و ارتباط گرفتن با فرهنگ های دیگر داشته اند؛ بنابراین جامعه ایران اساساً 
یک جامعه ارتباطی، تلفیق گرا است و گفت وگوی فرهنگی و تمدنی در ایران زمینه های زیادی دارد. 
خود این هم می تواند یکی از زمینه های مهاجرت به خارج شود. اما ای کاش نه به صورت زیان بار فرار 
مغزها بلکه همان طور که عرض کردم چرخش مغزها و منفعت مغزهای ایرانی در تحرک بین المللی 
که الزمه اش تغییر نگاه آقایان سیاست گذار و تغییر سیاست های حاکم است وگرنه عالوه بر اقتصاد، 
مشارکت هم یک عامل دیگری است که چون در کشور برای افراد امکان پذیر نمی شود و نمی توانند 
تحقق ذات کنند، سبب می شود که میل به مهاجرت تقویت شود. به ویژه عامل دیگری که اصاًل 
نباید فراموش کنیم، دیاسپورای ایرانی است؛ یعنی خود دیاسپورای ایرانی که در جهان شکل گرفته 
که بخشی از آن در حوزه های ادبی و هنری و معرفتی، بخشی در حوزه های علمی و فنی، بخشی 
در حوزه های اقتصادی و یا اجتماعی و مدنی در کشــورهای توسعه یافته اقامت و فعالیت دارند و 
متأسفانه حکومت نمی تواند این ها را جذب کند و از آن ها برای منافع ملی کسب ارزش و مطلوبیت 
بکند ولی مردم می خواهند با آن ها تعامل سازنده داشته باشند و این سبب می شود که همچنان 
نوعی از مهاجرت برای ارتباط با جمعیت متفرقی که به شکل یک دیاسپورای ایرانی در کشورهای 
مختلف وجود دارد، صورت بگیرد. جای دریغ است که مدار سیاست ها و نهادهای رسمی گردش 
نخبگان و چرخش مغزهای ایرانی و منفعت بردن ملی از مغزهای ایرانی نیست. کاری نمی کنیم 
برای احساس امنیت نخبگان ایرانی و امکان مشارکت و رفت وآمد ایرانیان و بهره مندی از سرمایه های 

فکری و انسانی مان.
 اما اکنون مهاجرت بیشتر از داخل است به بیرون تا از خارج به داخل.	�

بله، متأسفانه یک میلیون و هشتصد هزار ایرانی که در کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه 
موفق )در ایاالت متحده، امارات، کانادا، آلمان، بریتانیا، استرالیا، سوئد، ترکیه، اسرائیل، کویت، قطر، 
هلند، و فرانسه و...( پراکنده  شده اند بدون اینکه بتوانیم با اکثر آن ها ارتباط و تعامل مثبت داشته 
باشیم و رفت وبرگشت و مشارکت خالق و راحت و قانونی در توسعه کشور داشته باشند و این چوب 
حراج به سرمایه انسانی یک سرزمین است. مدتی است مدل مهاجرت ایرانی بدخیم شده است مثاًل 
به جای »مهاجرت به« )immigrant( که لزوماً بد نیست عمدتاً »مهاجرت از« )emigrant( را 
شاهدیم. از سوی دیگر مهاجرت در کشور از آن حالت نخبگانی درآمده و به حال تودگانی تبدیل 
شده است. مهاجرت خانوادگی صورت می گیرد. بر اساس داده های همان گزارشی که گفتم، مورد 
ایرانیان متولدشده در ترکیه در سال های اخیر خیز باالیی برداشته است؛ یعنی بسیاری از ایرانیان 
بچه های خود را در ترکیه به دنیا می آورند یا در کانادا، انگلستان و کشورهای دیگر به دنیا می آیند. 
عالوه بر این ببینید که خرید زمین در ترکیه چقدر افزایش  یافته. این نشان می دهد که مهاجرت 

برای ما یک مسئله بحرانی است.
 برای این بحران چه باید کرد؟	�
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یکی از علت های عمده که سبب مهاجرت می شود پوپولیسم است. عوام بازار و به طورکلی 
پوپولیسم یکی از عوامل بزرگی است که نخبگان را منزجر می کند. وقتی نخبه ها احساس  کنند که 
امکان ابراز وجود ندارند مهاجرت می کنند. این مهاجرت یا به درون است یا به بیرون.

تنها راه اصالحات اساســی ساختاری و سیاستی در کشور است، اصالح قوانین و نیز پاسخ گو 
شدن حکومت و شفافیت و گزارش دهی آن به جامعه. اگر اداره کشور به گونه ای عقالنی باشد تا همه 
شهروندان صرف نظر از عقاید و دیدگاه هایشان حق تحصیل باکیفیت و امکان کار مناسب و حق و 
حقوق بشری داشته باشند و امکان مشارکت قانونمند مدنی و احساس امنیت و صلح و و ثبات و 
توسعه باشد و حس تعلق به یک ملت-دولت در این سرزمین در عمل تقویت شود و شکاف ملت- 
دولت واقعاً برطرف شود و گردش نخبگان باشد، در آن صورت می توانیم کاری کنیم که به جای ترک 
سرزمین، مدل مسافرت عادی باشد و رفت وآمد و بلیت های دوطرفه و چرخش مغزهایمان و تعامل 

مثبت با آن ها. وگرنه فرار مغزها موجب کاهش ذخیره ژنتیک ایرانی می شود
 پژوهشی در این زمینه انجام شده است؟	�

 )Intellectual Dilution( از برخی تحقیقات صحبت می شود که به  نوعی رقیق شدن مغزها
رسیده اند و اینکه چند واحد از متوسط ضریب هوشی ایرانی پایین آمده است. صرف نظر از جزئیات 
این موضوع که طبعاً باید مداقه بیشتری بشود اما کلیت موضوع قابل درک است و جای نگرانی و 
اندوه ملی است به این دلیل که ذخیره ژنتیک ایرانی با رفتن یک نفر و پس از آن رفتن خانواده اش 
و به دنبال آن انتقال ارتباطاتش از اینجا به  جای دیگر کاهش می یابد؛ یعنی شبکه ای از سرمایه ها 
و قابلیت های انســانی، دانشی، مهارتی، هنری، فنی، خالقیتی و توانایی های مختلف، قابلیت های 
عاطفی، فرهنگی، استعدادها، تجربیات و سرمایه های اقتصادی با مهاجرت ها به نوعی از دست می رود؛ 
بنابراین این ذخیره ژنتیکی از فضای اجتماعی ایران و زندگی روزمره کوچه و خیابان ها و نهادهای 
کار و فعالیت کم می شود. این یک مسئله جدی برای آینده ایران است. اما اگر همین مهاجرت ها 
با الگوی تردد و چرخش مغزهای ایرانی جریان یابد و یا کسب منفعت از مغزهای ایرانی از طریق 
ارتباط مثبت و تعامالت سازنده حکومت با جمعیت ایرانیان مقیم خارج صورت بگیرد، در آن حالت 
ما شاهد یک بهره وری ملی از قابلیت های انسانی سرزمین می شویم که آرزوی برنیامده هر ایرانی 
اســت. در قرن گذشته، یعنی از دوره عباس میرزا تا مشروطه، 1000 نفر از ایران مهاجرت کردند 
برای تحصیل و کار و فعالیت های دیگر. وقتی تحوالت ایران را قبل از دوران مشروطه و نوسازی... 
بررسی می کنیم، ریشه هایش در تحوالت قرن دوازدهم است. بخش بزرگی از تحوالت قرن دوازدهم 
نتیجه مهاجرت و رفت وآمد نخبگانی بوده است که برای تحصیل و اهداف مختلف می رفتند خارج 

از ایران و برمی گشتند.
  ما ردپای این تأثیرگذاری را هم در انقالب مشــروطه و در انقالب اســالمی می بینیم. 	�

مهاجرت های امروز در توسعه ایران چه سهمی دارند؟
متأسفانه در این چند دهه اخیر شاهدیم ظرفیت نخبگانی کشور بالاستفاده می ماند؛ یا مهاجرت 
به بیرون می کنند یا مهاجرت به درون. گروه گروه نخبگان ایرانی و متفکران و آدم های صاحب فکر و 
هنر مستقل منتقد را مدام تبدیل به دیگری می کنیم. فکر می کنیم با پوپولیسم و هیاهو و عوام بازار 
می شود کشور را اداره کرد و عقال را منزوی می کنیم، انگیزه های مشارکت مؤثر را از دست می دهند. 
یک دنیا قابلیت در سرمایه انسانی کشور هست چه در داخل و چه در خارج که اسباب نارضایتی 
و دلسردی و ناامیدی شان مدام ایجاد می شود. اگر بنا بر عقالنیت و منافع ملی باشد و نه ریاست 
خودمان و منافع شــخصی و گروهی و جزمیت های ایدئولوژیک، در آن صورت حتی می توانیم از 
طریق ایرانیان مقیم خارج کسب ارزش  افزوده ملی بکنیم و این با ارتباطات و رفت وآمدها، جذب 
دانشمندان، هنرمندان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم خارج میسر می شود. اگر کل الیت 
جامعه ایرانی و نیروهای تحصیل کرده متخصص جامعه ایرانی که به خارج می روند، اسباب ارتباط 
آن ها با دانشگاه های ایرانی، با نهادهای اجتماعی، رسانه ای، فرهنگی، هنری و اقتصادی و فناوری و 
علمی و جامعه ایرانی و با سیستم های دولت و بازار ملی فراهم شود و دیاسپورای ایرانی با خود ایران 
در ارتباط باشد، این به رشد و توسعه کشور کمک می کند. مثالً الگویی که اآلن در چین می بینیم 
)علی رغم اینکه دولتی دموکراتیک نیست ولی حداقل مدلی از عقالنیت اقتصادی و تمدنی دارد(. 
یکی از علت های رشد باالی چین همین است. در هند هم نوع دموکراتیکش را می بینیم، هند نیز 
یک دیاسپورای خالق در خارج از کشورش دارد که به نفع هند کار می کنند. در حال حاضر چین 
و هند کشورهایی هستند که دیاسپورای قوی دارند و یکی از عوامل رشد چین و هند در سال های 
اخیر همین دیاسپورای آن ها بوده است. اگر در ایران اصالحات ساختاری و سیاستی و مدیریت و 
حکم رانی در جهتی باشد که بلیت ها را دوطرفه کند و ارتباط بین مغزهای ایرانی خارج و مغزهای 
داخلی ایجاد کند، و این مغزها چه در داخل و چه در خارج بتوانند ابراز وجود و اظهارنظر و مشارکت 
آزاد بکنند و ایفای نقش بکنند، می تواند برای ایران ارزش آفرین شود و ایران را با دنیا ارتباط بدهد. 

حتی می تواند بخشی از سوءتفاهم های بین المللی ما را حل کند و می تواند باعث توسعه اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران شود؛ اما متأسفانه این شرایط را به وجود نمی آوریم و مورد 
توجه قرار نمی گیرد. ما باید بتوانیم کاری کنیم که بخشی از این ها رفت وآمد داشته باشند و بخشی 
هم اصالً مهاجرت نکنند و با فراهم کردن زمینه های اشــتغال در اینجا، و با زمینه های مشارکت، 
احســاس امنیت، شکوفایی و ســبک زندگی آزاد و روح تسامح و تساهل در کشور بمانند. به طور 
مثال محدودیت های سبک زندگی حل شود. امکان های مشارکت عموم جامعه در مسائل مختلف 
فراهم شــود. آزادی های شخصی و مدنی فراهم شود. امکان برخورداری از حقوق اجتماعی وجود 
داشته باشد. تجربه در دنیا نشان داده شده است که مهاجرت ها می تواند از الگوی فرار تبدیل شود 
بــه الگوی چرخش و گاهی هم مهاجرت های معکوس اتفاق می افتد؛ یعنی بخشــی از نیروهایی 
هم که در خارج هستند یا به طور کامل برمی گردند و یا اقامت دائمشان در خارج تبدیل می شود 
به رفت وآمدها و خود این می تواند اســباب توســعه در ایران شود. شاخص پایداری رقابت پذیری 
ملت ها )The Global Sustainable Competitiveness Index( شاخص خوبی در توسعه 
پایدار اســت. در این شاخص سال ۲0۲0 رتبه ایران در 1۸0 کشور ۹۳ است. اگر دقیق تر بخواهم 
بگویم، وضع ما از بحرین بدتر اســت؛ یعنی ما با این رتبه بعد از بحرین، عمان، قطر و کویت قرار 
گرفتیم. ممکن است بگویید که این کشــورها شرایط خاص ترمینال اقتصادی دارند؛ ولی بعد از 
تاجیکســتان، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان هم هستیم. ما بعد از اندونزی، کوبا و اوکراین هم 
هستیم. این ها را چطور می خواهیم توجیه بکنیم؟ مالزی در رتبه ۵7 قرار دارد. شما حتماً شاخص 
لگاتوم را می شناسید. لگاتوم شاخص خوشبختی ملت ها است؛ یعنی ملت ها چقدر خوشبخت و 
کامکار هستند. در این زمینه هم ما در سال ۲0۲1 در میان 1۶7 کشور، در رتبه 1۲0 قرار داریم. 
لگاتوم یک رتبه کل دارد که از مجموع رتبه ابعاد آن به دست می آید. مثالً در شاخص آزادی رتبه 
ما 1۶۵ است. اگر رتبه کل 1۲0 هم شده، به این دلیل است که وضع ما در آموزش و سالمت خیلی 
بد نیست و کمی پایین تر از حد متوسط جهان هستیم؛ اما در آزادی که یکی از ابعاد لگاتوم است، 
فقط دو کشــور بعد از ما قرار دارد )سوریه و اریتره(. رتبه ما در شرایط زندگی و کسب و کار 1۵۲ 
است. در زیست بوم رتبه 1۵۵ را داریم. در حکم رانی رتبه 1۳۸ و در امنیت رتبه 1۳1 را داریم؛ یعنی 
رتبه کشور ما در کل نامناسب و در بعضی از مقیاس ها خیلی بد باعث نگرانی است. این مسئله سبب 
می شود که مهاجرت ها به صورت یک سویه به سمت خارج باشد. برگشت مهاجران کاهش می یابد و 

مدل مهاجرت ماه به ماه بدخیم تر می شود.
 الگوی مهاجرت تغییر کرده است؟	�

قبالً عرض کردم مهاجرت نخبگان تبدیل شده به مهاجرت توده وار. مهاجرت بزرگ ترها تبدیل 
می شــود به مهاجرت دادن بچه ها. ما در گذشــته مهاجرت بزرگ ترها و جوان ها را داشتیم، اآلن 
با پدیده مهاجرت دادن نوجوان ها توســط خانواده ها مواجه هستیم. به نظر من این ها نشان های 
نگران کننده ای اســت که ارتباط دارد با احســاس امنیت، احساس خودشکوفایی، سبک زندگی، 
آزادی های اجتماعی و سایر ناپایداری ها و مسائل بیکاری. این ها مجموعاً سبب می شود که مهاجرت 
در کشور ما سیر صعودی پیدا کند. بر اساس آمار و ارقام، ما در رده اول حدود نیم میلیون نفر مهاجر 
به آمریکا و امارات داریم. بعد از آن مهاجرت به کشــور کانادا که بین 100 تا ۲00 هزار نفر است. 
بعد از آن کشور آلمان است که مهاجرت ایرانی ها به آن باالی 100 هزار نفر است. بعد از آن نوبت 
می رسد به انگلستان که نزدیک به 100 هزار نفر است و همین طور استرالیا و سوئد و ترکیه و بعد از 
این ها ۵0 هزار نفر در کشورهای اسرائیل، کویت و قطر. در اروپا هم روند مهاجرت ایرانیان به ترتیب 
به آلمان، سوئد، بریتانیا، هلند و تا حدودی هم فرانسه. فقط یک عامل این مهاجرت ها پناهنده شدن 
به دالیل سیاسی است؛ یعنی فکر نکنیم تمام ایرانیانی که از کشور مهاجرت کردند، به طور خاص 
به دلیل فعالیت های سیاسی بوده و به عنوان پناهنده رفته اند. بخش بزرگی از مهاجرت های ایرانیان 
به دلیل از دست دادن امید و اعتماد به صلح و ثبات و عقالنیت و شکوفایی و مشارکت و کیفیت 
زندگی و رفاه، آزادی و حق و حقوق در کشــور است. اگر برخی از نرم های رفاه اجتماعی، کیفیت 
زندگی و آزادی ها، پایداری و ثبات و احساس اطمینان به آینده در ایران و سرمایه های اجتماعی، به 
خصوص اعتمادسازی به نهادها، آینده و ارزش پول کشور برای مردم فراهم شود، می توان مهاجرت 
را کاهش داد یا آن را به الگوی چرخش مغزها و رفت وآمدهای سازنده و خالق و پرثمر تبدیل کرد. 
اعتماد به ارزش پول وجود ندارد، اعتماد به سرمایه گذاری و حتی پس انداز. در اینجا مردم حتی به 
بورس هم نمی توانند اعتماد کنند و احساس می کنند ناپایدار است. بخش زیادی از دانشجویان هم 
متأسفانه می روند خارج. در آنجا تحصیل خود را ادامه می دهند و می توانند برگردند؛ اما برنمی گردند 
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راهربد

و همان جا می مانند و کار می کنند. بدین صورت بخش بزرگی از سرمایه های اجتماعی و قابلیت های 
فرهنگی ما از کشور منتقل می شود. ذخیره ژنتیکی کشور کاهش می یابد و این مسئله خطری است 
برای امنیت ملی ما چون این دیاسپورای ایرانی تبدیل به یک عامل ناامنی و ناپایداری سیاسی برای 

کشور می شود.
 چگونه؟	�

منظور من این نیست که این ایرانیان خارج از کشورند که مشکالتی را برای ایران ایجاد می کنند. 
منظور من این اســت که وقتی بخشی از نخبگان ما در خارج از کشور باشند و کشور نمی تواند با 
آن ها ارتباط برقرار کند، نمی تواند بلیت های آنان را دوطرفه کند و شکل پناهندگی و اپوزیسیون به 
خود می گیرد، سبب می شود که آن ها به نوعی میل به تغییرات بزرگ در ایران داشته باشند. می دانید 
که به طور متوســط ایرانیان خارج از کشور نسبت به کل مهاجران دنیا، یکی از باالترین نرخ های 
سواد، تحصیالت و ثروت را دارند. اگر دیاسپوراها و جمعیت مهاجر کشورهای مختلف، به خصوص 
کشــورهای درحال توسعه را بررسی کنید، ایران یکی از کشــورهایی است که مهاجران آن دارای 
باالترین شاخص تحصیالت و باالترین امکان های اقتصادی و فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی هستند. 
این ها در خارج از کشور با قوانین کشورهای دیگر و امکان هایی که برایشان فراهم می شود، به ویژه 
در دنیای ارتباطات امروز، می توانند انواع و اقسام سمت های اجتماعی، دانشگاهی و سیاسی و مدنی 
و اقتصادی را کسب کنند. برخی از آنان نماینده می شوند، برخی شهردار می شوند. در کمپین ها، 
NGOها شرکت می کنند و خودشان را در احزاب و نهادهای مختلف دانشگاهی، علمی و اقتصادی 
به اشــتراک می گذارند و خالقیت های خاص خود را در حوزه محیط زیست، علم و دیگر حوزه ها 
به نمایش می گذارند. به هر حال ایرانی ها ملتی هســتند که زمینه های فرهنگی و تمدنی دارند و 
می توانند رشد کنند. این مسئله سبب می شود که اگر ایرانیان خارج از کشور روزبه روز به این صورت 
افزایش پیدا کنند و در خارج برای خودشان شبکه ارتباطی و تعامالتی را فراهم کنند و کلونی های 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کنند و به هیچ وجه نتوانند رفت وآمدهای سازنده راحت داشته 
باشند و دولت هیچ تعامل رضایت بخشی با آن ها نداشته باشد، در نتیجه نمی توانند در همگرایی با 
سیاست های رسمی ایران کار کنند، طبیعتاً سیاست هایشان واگرا می شود و این سیاست های واگرا 
به هر دلیلی دیر یا زود برای ایران ناپایداری ایجاد می کند. ممکن است شما این استدالل را قبول 
نکنید، ولی تصور من این است که وقتی ظرفیت های نخبگانی در خارج از ایران دارید که نمی توانید 

با آن ها ارتباط برقرار کنید...
  به نظر می رسد گروه روشنفکر رادیکال در بیرون مرزها شکل می گیرد.	�

 به جای اینکه ظرفیت های نخبگانی و ســرمایه های انســانی در کشور نقش رضایت بخش و 
ثبات آفرین و توسعه ساز و مشارکت مؤثر داشته باشند، گروه گروه آن ها را به دیگری تبدیل می کنیم 
و این جمعیت ایرانی ناراضی واگرایی هم در درون کشــور به وجود می آید و هم بیرون از کشور و 
این ها سازمان های بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهند، سازمان های بین الملل در عرصه های کار، 
حقوق بشر و کنوانسیون ها، مسائل زنان، محیط زیست و حتی مسائلی مثل انواع و اقسام توسعه 
صنعتی و فعالیت ها را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد. درنتیجه می شود گفت که به نوعی اعتبار 

ملی و شاخص پایداری و ثبات ایران کاهش می یابد.
 ممکن است عقالنیت به ساختار سیاسی و سیاستی برگردد؟	�

امیدوارم؛ یکی از شاخه های عقالنیت اجتماعی در ایران این است که دولت عالوه  بر اینکه 
درون جامعه شــکاف دولت ملت را رفع، اعتمادسازی و در سیاست های خود تجدیدنظر جدی 
کند، نیروهای نخبه موجود را حفظ کند و برایشان امکان های اشتغال، ابراز وجود، آزادی، تنوع، 
تکثر و مشــارکت ایجاد کند. از سوی دیگر تشنج های خود را با دنیا کم کند، دیپلماسی خود 
را عقالنی کند و در مرحله دوم ســعی کند تا حد امکان با رده های زیادی از مهاجران خارج از 
کشــور از طریق دفترهای فرهنگی، سفارت ها و انواع سیاست گذاری های اساسی که در کشور 
می کند، ارتباط صادقانه، سازنده، مهربانانه، جذاب و معقول برقرار کند. به آن ها احساس امنیت 
بدهد که می توانند برگردند به ایران، و اسباب بزرگی ایجاد کند. می بینید که ما درباره شهروندان 
دوتابعیتی چه مسائلی داشــتیم. حدود یک پنجم دانشجویان ایرانی خارج از کشور در آمریکا 
درس می خوانند و بعد تعداد کمتر در کانادا و بعد در آلمان، ترکیه و استرالیا درس می خوانند؛ 
اما دانشجویانی که از کشورهای خارجی در ایران درس می خوانند که حداکثر یک تا ۲ درصد 
دانشجویان ایران را شامل می شوند، عمدتاً از افغانستان، عراق و سوریه، لبنان، پاکستان و تعدادی 
هم از چین هستند. درحالی که شاخص دانشجویان بین الملل در کشورها، مثالً در آلمان باالی 

10 درصد دانشجویان بین الملل درس می خوانند. این شاخص در آمریکا نیز گاه 10 تا 1۲ درصد 
بود. از بیست کشور دارای باالترین رتبه جذب دانشجوی بین الملل در دنیا شش مورد در اطراف 
ما هستند، یعنی روسیه و چین و مالزی و عربستان و کره جنوبی و امارات عربی متحده. ولی 
ما نمی توانیم دانشــجویان بین الملل را از کشورهای موفق دنیا جذب کنیم که در ایران درس 
بخوانند، حتی دانشجوی قزاق و ترکمن و تاجیک و قرقیز در همسایه های شمالی کشورمان به 
ترکیه می روند ولی به ایران نمی آیند چون در ایران بوروکراسی ویزا و مشکالت سبک زندگی و 
تردد و حتی گاهی در حد شناسنامه گرفتن برای فرزندانشان و خدمات بانکی و حساب ارزی و 
کار و گواهی نامه )!( هست و مزید بر این عدم احساس ثبات و صلح و توسعه. با این همه دردسرها 
بیایند در اینجا، باید قبل از هر چیز فارسی یاد بگیرند چون از زبان انگلیسی هم به عنوان زبان 
دوم و واســط در دانشگاه های ما استفاده نمی شــود. در این زمینه دکتر نسرین اصغرزاده هم 
تحقیق کرده اند و هم کتاب خوبی نوشته اند که اخیراً با عنوان زبان واسط آموزش و بین المللی 
شــدن آموزش عالی توسط دانشگاه شهید بهشــتی چاپ و منتشرشده است. پس، از یک سو 
نمی توانیم نظر مهاجران کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را جلب کنیم که بیایند در ایران 
سرمایه گذاری کنند و فعالیت های علمی، هنری و اجتماعی کنند و سبب تبادالت فرهنگی شوند؛ 
و از سوی دیگر نیز شرایطی ایجاد می کنیم که نخبگان خودمان به خارج از کشور مهاجرت کنند 
و از طرف دیگر شرایطی فراهم نمی کنیم که رفت وآمد آن ها میسر شود و بتوانند خودشان را در 

ایران به اشتراک بگذارند و سبب رشد و توسعه جامعه ایران شوند.
یکی از علت های عمده که ســبب مهاجرت می شود پوپولیسم اســت. عوام بازار و به طورکلی 
پوپولیسم یکی از عوامل بزرگی است که نخبگان را منزجر می کند. وقتی نخبه ها احساس  کنند 
که امکان ابراز وجود ندارند مهاجرت می کنند. این مهاجرت یا به درون است یا به بیرون. اگر یک 
هنرمند ابراز وجود و اظهارنظر کند و در این وضعیت پوپولیستی، حس غربت و آینه داری در محله 
کوران به او دست بدهد، طبعاً انگیزه مهاجرت در او باال می رود و متأسفانه این در ایران اتفاق می افتد 
و مشکلی است که ما باید به فکر آن باشیم؛ زبان حال این نخبگان، سخن حافظ شیراز است: »فلک 
به مردم نادان دهد زمام مراد - تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس«؛ یا می گوید »گر ز مسجد 
به خرابات شدم خرده مگیر - مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد«. بیخود نیست که مردم 
به شــعر حافظ پناه می برده اند... . مهاجرت به درون داستان پرحسرتی است. کسانی که در ایران 
می مانند به نوعی سرخورده هستند. این اتفاق برای آینده توسعه در ایران یک امر بسیار خطرناک 
است. یا اینکه شکل های مختلف پوچ گرایی و نیهیلیسم پنهان هم رخنه می کند در فرهنگ و جامعه 
ما که به نوعی بخشی از جامعه هم به پوچی می رسند و احساس می کنند که دیگر به بودن در اینجا 

هیچ معنایی نمی توانند بدهند. این هم واقعاً یک نگرانی بزرگ است که وجود دارد.
 ممکن است مصداقی تر بفرمایید.	�

 سال گذشته مطالعه ای انجام دادم و با تعدادی از نخبگان مصاحبه کردم. نتیجه تحقیق من 
»احساس غربت در وطن« بود. این نخبه ها در حوزه های علمی، هنری و فرهنگی فعال بودند و به 
معنای دقیق کلمه الیت. این ها احساس می کنند در وطن خود غریب اند، یک »دیگری« هستند؛ 
یک آشنای غریب! احساس غربت برای کسانی که از کشور مهاجرت می کنند قابل درک است؛ اما 
احساس غربت در وطن در میان نخبگان صاحب فکر را چه کنیم؟ یعنی با این وضعیت حس تعلق 
سرزمینی کاهش می یابد و نرخ مشارکت اجتماعی پایین می آید. در جامعه سیاست هایی وجود دارد 
که فکر می کنند با راه انداختن موج های توده وار و امواج پوپولیستی، ظاهراً موقعیت خود را تثبیت 
می کنند و مســائل را حل می کنند و از این طریق جامعه را می شــود کنترل و اداره کرد و قدرت 
را در دســت داشت؛ ولی واقعیت این است که پایداری ملی و سرزمینی به خطر می افتد. به نوعی 
فکر می کنند ثبات هم برقرار شده و دیگر سروصدایی هم وجود ندارد، غافل از اینکه خیلی از افراد 
مستعد، توانمند و مستقل ازنظر فکر و دیدگاه به نوعی احساس غربت دارند، به درون خود رفته و از 
مشارکت در عرصه های مختلف مأیوس شده اند. این امر برای آینده توسعه و پایداری ایران به ویژه 
با این مشــکالت مختلف اقلیمی، اقتصادی، تغییرات نسلی، کاهش سرمایه های اجتماعی و انواع 
بحران ها و مزید بر آن مسئله سالمت و اپیدمی ها و پاندمی ها، یک تهدید بزرگ است. بدون اینکه 
نگاه منفی داشته باشیم و بدون اینکه بخواهیم با عینک سیاه ببینیم، ولی حقیقتاً این شواهد نگرانی 
را نمی توانیم کتمان کنیم. هرچند امیدوار هم باشیم به اینکه این مشکالت به نحوی با کوشش ها و 
کنش ها و هم کنشی ها و ابتکارات ملی  برطرف بشود، ولی دریغ و درد که شرایِط خیلی پرمخاطره 

و سختی است.  
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به دور از جهت گیری سیاسی واقعیت این است و تحلیل ها نشان می دهد در دوره آقای خاتمی در 
مقایسه با دوره آقای احمدی نژاد فرار مغزها تا حد زیادی کم و برگشتی ها به کشور بیشتر شده بود و 
بعد از دوره آقای خاتمی فرار مغزها بیشتر شد و جذب مغزها افت کرد.

 به نظر می رسد مهاجرت جوانان نسبت به گذشته 	�
بیشتر شده؛ چرا چنین شده است؟

دالیلی که در این 40 سال و حتی قبل از انقالب برای 
مهاجرت عنوان می شود، یکی است و تقریباً تغییر نکرده 
ولی در دوره های مختلف به لحاظ سیاسی و حکومتی ایران 
کم وزیاد و باال پایین می شود؛ به این معنی که مهم ترین 
دلیل گاهی مسائل رفاهی است و گاهی مسائل فرهنگی 
اســت، و گاهی مســائل سیاســی اصلی تر می شود. این 
دالیل فقط برای ایرانیان نیســت و برای کشورهای دیگر 
هم هست، به خصوص کشورهای درحال توسعه. حتی در 

کشورهای پیشرفته طیف مسائل کم وبیش همان است اما در کشورهای مختلف این دالیل فرق 
می کند و در کشور ما هم در دوره های مختلف فرق می کند. طبعاً ترتیب و سهم دالیل مهاجرت 
قبل از انقالب با بعد از انقالب فرق می کند و پس از انقالب در دوره های مختلف ریاست جمهوری 
هم فرق می کند و برخی از دالیل برجســته تر می شــود و درصد بیشــتری به خاطر آن دالیل 
مهاجرت می کنند. طیف دالیل مهم، اقتصادی، اجتماعی، کاری و تخصصی، فرهنگی، خانوادگی، 
سیاسی، امنیتی و تحصیلی است و تقریباً همه این ها نقش بازی می کنند و فقط وزنشان فرق 
می کند. مطالعه ای که اخیراً روی جنبه های مختلف علمی، فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی روی 
فارغ التحصیالن دکتری چند سال اخیر دانشگاه های برتر کشور انجام شده نتایجش تمامی سؤاالت 
شــما را پاسخ می دهد. ازجمله نکات تکان دهنده این است که بیش از 70 درصد پاسخ گویان و 
دانش آموختگان دکترا تصمیم به مهاجرت داشتند. این ها کسانی نیستند که فقط مشکل معیشتی 
یا کاریابی داشته باشند و معنایش این است که عدم توجیه ماندن در کشور در ذهنشان بوده و 

تمایل داشتند مهاجرت کنند و این خیلی تکان دهنده است.
 چه دالیلی اعالم کرده بودند؟	�

1- شرایط زندگی؛ به شرایط زندگی بهتر در خارج فکر می کردند و بیان کردند که امکانات رفاهی 
و پیشرفت علمی، تخصصی و کاری بیشتر و بهتر در خارج وجود دارد -در مقابل شرایط نامناسب 

و امکانات رفاهی ناچیز که در ایران است.
۲- وضعیت شغلی نامناسب، یا بی کاری یا عدم تناسب شغل با مدرک تحصیلی و یا امنیت شغلی.

۳- درآمد کم، در مقایسه با شغل های مشابه در خارج و مشکالت معیشتی ناشی از درآمد.
4- ارزش گذاری نامناسب برای علم؛ عدم ارج گذاری برای علم و دانش و برای دانش آموخته دکترا 

در ایران - در مقابلش ارزشمندی علم و محققان در خارج.
۵- نبود فرصت های آکادمیک پژوهشی کافی در ایران -در مقایسه با فرصت ها و امکانات آموزشی 

و پژوهشی بیشتر در خارج.
۶- ناامیدی از آینده و آینده مبهم و نامناسب در ایران؛ ناامیدی از بهبود شرایط و آینده بهتر و 

روشن تر خود و فرزندان.
7- بی ثباتی و وضعیت نامناسب، مثل بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین قوانین 

در حال تغییر.
۸- نبــود آرامش فکری - در حالی که در خارج آرامش فکری وجود دارد و در ایران زندگی پر از 

استرس است.
۹- محیط دانشگاهی نامناسب و سیاست زدگی و محیط پرحاشیه در دانشگاه، عدم احترام بین 
استاد و دانشجو، انتظارات بیجا در دانشگاه، عملکرد ضعیف دانشگاه و اساتید، محتوای ضعیف 
علمی در دانشگاه، بی اخالقی اساتید -و در مقابل محیط علمی و بی دغدغه در دانشگاه های خارج.

10- محیط نامناسب اداری و بوروکراسی و مدیریت ضعیف و بی مسئولیتی در کشور؛ یعنی کسی 

مسئولیت قصورها، کمبودها و فشارها را بر عهده نمی گیرد. عدم شایسته ساالری مثل پارتی بازی، 
بی عدالتی در جذب و استخدام هم در دانشگاه و هم در بیرون از دانشگاه و مشکل در ارتقای علمی 
و شغلی - و اینکه علم، تجربه و توانمندی مالک نیست. نبود حمایت های الزم برای پیشرفت مثل 
عدم حمایت علمی، مالی و اجتماعی از دانش آموختگان دکتری، و نبود سیســتم موجه ارتقای 
علمی، کسب مهارت های جدید، قدیمی بودن آموزه ها در ایران و مشکالت در استفاده از فرصت 
مطالعاتی و عدم امکان به روز شدن توانایی ها. مشکالت در کسب تجربه جدید و فعالیت در محیط 
آکادمیک مورد انتظار. نبود احساس مفید بودن، یعنی احساس سرخوردگی و بیهودگی در ایران. 
عدم تولید نتیجه دلخواه برای کسانی که ایده جدید دارند و نبود انگیزه - در مقابل احساس مفید 
بودن در خارج. ضعف در ارتباطات آکادمیک یعنی مشکالت حضور در جوامع بین المللی و موانع 
در گســترش ارتباطات علمی. فضای فرهنگی و اجتماعی سیاسی نامناسب و خأل آزادی های 
اجتماعی فکری و فرهنگی. نبود منزلت اجتماعی و عدم احترام به مدرک و تخصص توسط اجتماع 
و نه فقط دولت، بلکه توسط جامعه هم. قلت تجربه زیسته موفق خود و اطرافیان - و مشاهده تجربه 
زیسته موفق همه افراد دانش آموخته دکترای مهاجرت کرده. و این احساس به خصوص بین آن ها 
که با داشتن دعوت نامه توسط دانشگاه ها و مراکز علمی خارجی نرفتند و ماندند. این ها دالیل اصلی 

بیان شده توسط دارندگان مدرک دکتری سال های اخیر بوده است
  آیا بین دالیل خانم ها و آقایان تفاوت معناداری وجود دارد؟	�

هم خانم ها و هم آقایان تمایل به مهاجرت دارند و درصد باالیی از خانم ها تمایل به مهاجرت را 
بیان کردند. درصد باالیی از دانش آموختگان دکتری از حقوق کم، نبود تشویق برای ارتقای علمی، 

عدم لذت از فضای مدیریتی و نبود انگیزه در فضای کار ناراضی هستند.
 با توجه به تأکید بر جهانی شدن، آیا عنوان فرار مغزها می تواند در این دوره درست باشد؟	�

به جای فرار مغزها در دوره های مختلف عناوین دیگری هم پیشنهادشده مثل مهاجرت مغزها و 
جابه جایی نخبگان ولی واقعیت این است که بهترین اصطالح برای رفتن دانش آموختگان، مدیران 

چرا باید خواند:
چگونه می توان از 
ظرفيت مهاجران 

ایرانی برای توسعه 
کشور استفاده کرد؟ 

آیا چنين اراده ای 
وجود دارد؟ این 

گفت وگو را بخوانيد.

70 درصد دانشجویان دکتری می خواهند مهاجرت کنند
محمد توکل در گفت وگو با آینده نگر از چرایی مهاجرت جوانان ایرانی می گوید

دوصد گفته چون نیم کردار نیست؛ خیلی از سیاستمداران می خواهند و وعده می دهند 
که از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده کنند ولی در عمل چنین نمی شود. محمد 

توکل، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران، از سرنوشت می گوید که چگونه از ترک های 
مقیم آلمان در ساخت کشور خود استفاده کردند و ما همچنان در اول راهیم. این 

گفت وگو را بخوانید.
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و سرمایه داران از یک کشور درحال توسعه و عقب افتاده به کشورهای پیشرفته جابه جایی نیست، 
فرار است. کسی که از کانادا به امریکا و یا از انگلیس به آلمان می رود نمی شود به آن فرار گفت 
و جابه جایی است ولی از کشورهای عقب افتاده و درحال توسعه به کشورهای پیشرفته رفتن، فرار 
است و می روند که برنگردند و اگر برمی گردند به خاطر مسائل عاطفی، خانوادگی و حقوقی است و 
مدت کوتاهی می مانند و اگر مشکلی نباشد برمی گردند و اگر مشکلی باشد گیر می افتند. واقعیت 
این اســت که فرار مغزهاست و مثل این است که فرد خود را از قفس آزاد می کند و می رود که 
برنگردد. البته در همه کشورها چنین نیست و کشورهایی مثل کره، چین و مالزی خودشان به 
دانش آموختگان کمک کردند که به خارج بروند و ادامه تحصیل بدهند. حتی کشورهایی مثل 
چین و کره به دانش آموختگانی که می خواستند برگردند دولت هایشان گفتند در همان کشورها 
بمانند برای اینکه بتوانند تجربیاتی را که کسب کردند ناتمام نگذارند و به مثابه پلی عمل کنند تا 
تجربیات و دانش های به روز را به کشورشان منتقل کنند. در مقایسه با کشور ما، نرخ برگشت این 
افراد به کشورهایشان بیشتر از ماست. نرخ برگشت به کشور ما قبل و بعد از انقالب بسیار پایین 
است، علی رغم اینکه از آن ها وثیقه یا تعهد گرفتند و ملک گرو گذاشتند. ما نه تشکل هایی داریم 
که برای برگشتشان درست اقدام کنیم و نه تشکل هایی داریم که از طریق آن ها انتقال تجربیات 
و دانش اتفاق بیفتد. عالوه بر بخش علمی در بخش سرمایه و مدیریت هم وضع همین است و به 
همان اندازه که نیاز داریم دانش آموختگانمان تجربیاتشان را به کشور منتقل کنند و باعث ارتقای 
سطح علمی کشور شوند نیاز داریم مدیران و سرمایه دارانمان هم که به خارج رفتند هم سرمایه و 
هم تجربیات مدیریتی شان را به کشور انتقال بدهند. ما میلیون ها مهاجر نخبه داریم مثل نخبگان 
علمی، مدیریتی و انســانی و سرمایه ای. کشورهای موفقی وجود دارند برای کانالیزه کردن این 
سرمایه های انسانی و فیزیکی برای ارتقای کشورشان، مثل چین، کره، ژاپن و حتی کشورهای 
درحال توســعه مثل مالزی و ترکیه. اولین تشکل هایی که برای کانالیزه کردن دانش و تجربیات 
و اندوخته های تکنولوژیکی دانش آموختگان مقیم خارج انجام شده در امریکای التین است که 
دانش آموختگانشان را در غرب و امریکا وارد شبکه ای کردند و از دانش این ها و رفت وآمدشان به 
کشور، دانشگاه ها، سازمان ها و کارخانه هایشان، با فراهم کردن تسهیالت الزم، خیلی از وجود آن ها 

استفاده کردند. عملکرد ما در این زمینه ضعیف و ناچیز بوده است.
 کشورهای دیگر چطور؟	�

 شبکه بعدی که بعد از امریکای التین خیلی موفق بوده افریقای جنوبی است که تعداد زیادی 
از دانش آموختگان ســفید و سیاه پوست افریقای جنوبی در کشــورهای غربی و اروپا داشتند و 
تشکل بسیار مفید و موفقی از آن ها سال هاست تشکیل شده تا بتواند از نخبگان مهاجرت کرده در 
خارج به سود توسعه و ارتقای کشور استفاده کند. ترکیه از کشورهای موفق است و تشکل بزرگ 
ترک تباران و دانش آموختگان و مدیران ترک مقیم امریکا وجود دارد و همین طور در آلمان و هلند. 
یکی از ممرهای درآمد و ارتقای فنی و علمی ترکیه ترک هایی هستند که در سال های اخیر یا 
نسل ها پیش به آلمان مهاجرت کرده بودند. گزارش های متعددی وجود دارد که ترک های مقیم 

امریکا که در دانشگاه ها، سازمان ها، محیط های صنعتی، مراکز تکنولوژیک و کارخانه ها بسیار موفق 
بودند رابطه بسیار قوی و تنگاتنگی با کشور خودشان یعنی ترکیه دارند و رفت وآمد دارند، درس 
می دهند، پروژه های مشترک دارند و سرمایه گذاری سنگین می کنند. در دوره ای سازمان ملل برای 
طرح بازگشت نخبگان به کشور متبوعشان اعتباری گذاشت و اعالم کرد فارغ التحصیالن ایرانی 
مقیم خارج هم می توانند با کمک ارزی که سازمان ملل می کرد به ایران بیایند و در دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی کار کنند )طرح TOKTEN( ولی آدم های درجه یک نیامدند و آدم های متوسط 
و ضعیف تری هم که آمدند با بی برنامگی ما در مدت اقامت محدود در دانشگاه ها پراکنده بودند 
بدون اینکه استفاده مورد انتظار از حضورشان حاصل شود. آن ها پرونده اش بسته شد. شبکه ای هم 
که وزارت علوم سال ها پیش می خواست تشکیل دهد و چند بار رسانه ای اش کرد و اعالم شد که 
یک برنامه وسیع و موثرخواهد بود، به خاطر مشکالت وزارتی و فراوزارتی عمالً پا نگرفت تا بتواند 

کاری بکند -در مقایسه با ترکیه، مالزی، کره، چین و امریکای التین.
 دلیل آن چه بود؟	�

گفته می شــود عرق ملی ترک ها از ایرانی ها بیشتر است. مشــکل اساسی این است که ما 
راهکار مناسبی در کشور نداشتیم و عمالً تشویق نکردیم و شرایط را فراهم نکردیم. بسیاری از 
آدم هایی که برگشتند و حسن نیت داشتند در کشور مشکل پیدا کردند و نتوانستند کار کند 
یا به راحتی رفت وآمد و حتی کسانی که حسن نیت داشتند و می خواستند بدون هزینه بیایند 
هم شرایط برایشان فراهم نکردیم. خیلی از دانش آموختگانی که به کشور آمدند دیدند در اینجا 
به اصطالح حرام می شوند و انرژی شان هدر می رود و توسعه علمی و فنی شان گرفته می شود و به 
دانشگاه هایی که بودند برگشتند. به طورکلی وقتی درصدی حساب کنید و بخواهید قانون اعداد 
بزرگ را اعمال کنید، اصوالً خیلی کم  آمدند و کسانی هم که برگشتند آن چنان  که بایدوشاید 
نتوانستند خدمت کنند و شرایط برایشان فراهم نبوده. ما دریایی از ایرانیانی داریم که در کشورهای 
پیشرفته غربی، امریکای شمالی و حتی ژاپن افراد برجسته ای هستند و به کشورشان هم عالقه 
دارند و اگر شرایطی فراهم بود حتماً کمک می کردند ولی گاهی نه تنها شرایط فراهم نیست، بلکه 
موانع وجود دارد. ما از آن ها به عنوان ســرمایه ای که می شود رایگان از آن استفاده کرد به دالیل 
مختلف استفاده آن چنانی نکردیم -اگرچه میزان آن در دوره های مختلف فرق کرده است؛ یعنی 
در دولت ها و دوره های مختلف میزان تماس ها برگشــت ناپذیر بوده اســت. برای مثال، به دور از 
جهت گیری سیاسی واقعیت این است و تحلیل ها نشان می دهد در دوره آقای خاتمی در مقایسه 
با دوره آقای احمدی نژاد فرار مغزها تا حد زیادی کم و برگشتی ها به کشور بیشتر شده بود و بعد 

از دوره آقای خاتمی فرار مغزها بیشتر شد و جذب مغزها افت کرد.
  به نظر شما حلقه مفقوده کجاست و چه کار باید کرد؟	�

باید یک میل عملی در کشور وجود داشته باشد و یک برنامه ریزی مناسب اجرایی شود تا بتوان 
نخبگان را نگه داشت و کسانی که به خارج رفتند و می توانند برای کشور مفید باشند از آن ها در 
ظرفیت های مختلف استفاده شود. متأسفانه در این سال های گذشته چنین عزمی و تمهیداتی 
عمالً شکل نگرفته و به نظر نمی رسد این چیزی باشد که اآلن بشود رویش تأکید کرد. صحبت 
کردن در مورد عظمت و اهمیت علم خیلی آسان است ولی »دوصد گفته چو نیم کردار نیست«. 
وگرنه ما در دنیایی با سطح شعور و آگاهی زندگی می کنیم که هرکس علم و دانش را سبک و 
کم اهمیت بشمارد، مورد تمسخر واقع می شود. مهم عمل به آن است و تحقق آن. اعتقاد داشتن 

به این و عملی کردن آن به لحاظ مالی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خرج دارد.
متأسفانه دانشجویان برجسته و نخبه ما و کسانی که صد یا هزار نفر اول کنکور بودند و هستند 
از همان ابتدا که به دانشگاه رفتند فکر رفتن می کنند و دانشگاه های خارج را چک می کنند ببینند 
کجا می توانند ادامه تحصیل دهند و بروند. بخش قابل توجهی از وقت دانشجویان حتی در دوره 
لیسانس و بیشتر در دوره فوق لیســانس و دکترا صرف مقدمات اپالی کردن، پر کردن فرم ها، 
پیگیری ترتیبات و تماس برای به خارج رفتن می شــود. علی رغم مشکالت و موانعی که وجود 
دارد و علی رغم اینکه رفتن به خارج بسیار سخت و هزینه اش زیاد شده و گرفتن ویزا و پذیرش 
و بورس سخت تر شده است هجوم برای رفتن فراگیر است. این ها مغزهای کشور هستند که از 
کشور کنده می شوند. کشور بی مغز ارزشی ندارد. سرمایه و ثروت یک کشور به منابع زیرزمینش 
نیست، به آدم هایی است که روی زمین با مغز خالق و مشکل گشا هستند که بمانند و برای ارتقای 
کشور سازنده باشند -و نه تنها مصرف کننده. اگر مغزها نباشند مواد خام زیرزمین مثل هزاران سال 

باقی می ماند -عمالً دیگران آن را می برند و چپاول می کنند و ماندگان می شوند عمله آن ها. 

نکته هایی که باید بدانید

کشور بی مغز ارزشی ندارد. سرمایه و ثروت یک کشور به منابع زیرزمینش 	]
نیست، به آدم هایی است که روی زمین با مغز خالق و مشکل گشا هستند که 

بمانند و برای ارتقای کشور سازنده باشند.
باید یک میل عملی در کشور وجود داشته باشد و یک برنامه ریزی 	]

مناسب اجرایی شود تا بتوان نخبگان را نگه داشت و کسانی که به خارج 
رفتند و می توانند برای کشور مفید باشند از آن ها در ظرفیت های مختلف 
استفاده شود. متأسفانه در این سال های گذشته چنین عزمی و تمهیداتی 

عمالً شکل نگرفته و به نظر نمی رسد این چیزی باشد که اآلن بشود رویش 
تأکید کرد.

اولین تشکل هایی که برای کانالیزه کردن دانش و تجربیات و اندوخته های 	]
تکنولوژیکی دانش آموختگان مقیم خارج انجام  شده در امریکای التین است 

که دانش آموختگانشان را در غرب و امریکا وارد شبکه ای کردند.
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 چرا نسل جوان و دانشجوی ایرانی سودای مهاجرت دارد 	�
و دالیلش چیست؟

اوالً مهاجرت منحصر به دانشجویان و جوانان نیست. دانشجوها 
بهانه موجهی برای مهاجرت دارند که همان ادامه تحصیل است. 
شاید به همین علت است که در میان دانشجویان تمایل به ادامه 
تحصیل در خارج از کشور خیلی به چشم می آید. لزوم مهاجرت 
از کشور در ایران یک مفروضه گسترده در ذهنیت جمعی است، 
کما اینکه هرکس به صورت موقت یا دائم در خارج بوده وقتی به 
ایران برمی گردد اولین سؤالی که با آن مواجه می شود این است 
که چرا برگشــتید؟! فرض بر این است که برای زندگی کردن در 
کشور خودش باید علتی داشته باشد و اینکه کشور ماست کفایت 
نمی کند. توجه به شکل گیری چنین ذهنیتی بسیار مهم است. 
مطالعاتی که در مورد مهاجرت صورت می گیرد ممکن اســت 
مشخص کند که در چه قشری، چقدر تمایل به مهاجرت وجود 
دارد. ولی سؤال ما این است که چرا این ذهنیت این قدر گسترده 
است که مهاجرت از کشــور را بدیهی می بیند و برای ماندن یا 

برگشتن به کشور دلیل می خواهد؟!
 آمارها چه می گویند؟	�

آمار در مورد مهاجرت بســیار اندک اســت، به ویژه در مورد 
علل و تمایل به مهاجرت. البته در بخش هایی از پیمایش سرمایه 
اجتماعی که چند سال پیش انجام شده و در دسترس است برخی 
اطالعات در این خصوص به دســت آمده که قابل اتکا هســتند. 
براساس این پیمایش 4۳ درصد از مردم کشور به فکر مهاجرت 
هستند و حدود ۲۳ درصد به طورجدی به مهاجرت فکر می کنند و 
می خواهند کشور را ترک کنند؛ تمایل به مهاجرت خیلی باالست. 
در چند ســال اخیر که موج هــای مهاجرتی در منطقه به خاطر 

بی ثباتی های سیاسی و جنگ های داخلی و غیره شکل گرفت مردم کشورهای درگیر مثل عراق و 
سوریه و افغانستان به کشورهای دیگر می رفتند، ایران در میان آماری که از این پناهندگان وجود 
دارد جزو سه، چهار کشور اولی است که بیشترین مهاجر را به اروپا می فرستد؛ درصورتی که در آن 
زمان در ایران نه جنگ بود، نه بدترین وضعیت اقتصادی را در منطقه داشتیم و نه عوامل دیگری 
که معموالً باعث مهاجرت های عمده می شود مثل قحطی و غیره، که ما با چنین مسائلی مواجه 
نبودیم ولی ایرانی ها درصد زیادی از این پناه جویان را تشکیل می دادند. در ویزای تنوع آمریکا یا 
همان التاری امریکا مثالً در ســال ۲01۵، در زمانی که ایرانی ها می توانستند برای این نوع ویزا 
اقدام کنند، متقاضیان ایرانی از نظر تعداد چهارمین رتبه را در میان حدود ۲00 کشور داشتند. به 
این ترتیب این آمارها به طور غیرمستقیم، ولی به روشنی، نشان می دهد که تمایل به رفتن از ایران 
بسیار باالست. تحقیقات ما نشان داده که کسانی که مایل اند ایران را ترک کنند الزاماً یک قشر 
خاص نیستند و از همه طیف هستند و اقشار مختلف اجتماعی و اقتصادی را شامل می شوند. البته 

سائق ها و انگیزه های به زبان آمده ایشان کمابیش تفاوت هایی دارد.
 آیا مهم ترین مسئله اقتصادی است؟	�

خیر؛ کسانی بودند که مسائل مربوط به معیشت و به اصطالح مسائل اقتصادی را به عنوان 
دلیل تمایل به مهاجرت مطرح می کردند، ولی بســیاری هم بودند که مسئله اقتصادی مسئله 
اولشان نبود و چیزی مثل کمبود امکان لذت و بهره گیری از زندگی، یا نبودن چشم انداز مشخص 

برای آینده ایشان را ترغیب به مهاجرت می کرد. عده ای هم بودند 
که موضعی اخالقی در این خصوص داشتند و عدم امکان حفظ 
انسجام اخالقی و الزام به زندگی و رفتار دوگانه را به عنوان انگیزه 
مهاجرتشــان مطرح می کردند. یعنی اینکه ناچارند خود را جور 
دیگری نشان دهند و این موضوع ایشان را به لحاظ اخالقی تحت 
فشار قرار می دهد و احساس می کنند که کرامتشان لطمه می خورد. 
برخی از انگیزه ها دقیقاً و مستقیماً به زبان نمی آمدند ولی در رؤیاها 
یا خیال پردازی مردم متبلور می شــدند. ایشان وقتی از رؤیاها و 
آرزوها یا تصاویری که در ذهن داشتند سخن می گفتند، در واقع 
آرزومندی شان را بروز می دادند، تصاویری شامل عناصری از آزادی 
در رفتار و پوشــش و زندگی در جایی »زیبا«. در نهایت مضمون 
این قصه ها و سخنان، نشانی از تمایل برای تحقق آرزوهایی است 
که اینجا امکان تحققشان تصورپذیر نیست. به عبارت دیگر برای 
برآورده شدن آرزومندی شان مجال و فرصتی در داخل مرزهای 
کشور نمی دیدند و تحقق آرزوهایشان فرای مرزهای ایران می رود. 
می توان دید عدم تعینی که بر زندگی بســیاری از مردم حاکم 
اســت، که باعث می شود ایشان نتوانند روی آینده دقیقاً حساب 
کنند، پیش بینی ناپذیری زندگی، و ابهام و تاریکی چشم انداز آینده 
روی شکل گیری چنین ذهنیتی تاثیر قاطعی دارد. گویی همه در 
یک حالت ابهام و انتظار زندگی می کنند، حالتی که زندگی را به 
وضعیت تعلیقی و متزلزل تبدیل می کند. پیش بینی پذیری و نظم 
یکی از اصول مقوم حیات اجتماعی اســت. بدون این امر جامعه 
قوام نمی گیرد، یعنی زندگی جامعوی مخدوش می شود. جامعه 
انســانی جایی اســت که باید چند چیز را برای آدم ها مهیا کند 
تا در جامعه زندگی کردن مزیت داشــته باشد. کاری که جامعه 
می کند این است که به ما امنیت و پیش بینی پذیری می دهد، که 
ناشی از نظم مشخص اجتماعی است، که امکان برنامه ریزی و چشم انداز روشن نسبت به آینده 
را می دهد. چیز دیگری که جامعه به ما می دهد پاکیزگی و زیبایی است. نظم، زیبایی و پاکیزگی 
مشخص ترین شاخصه های زندگی اجتماعی و مدنیت هستند، که باعث می شوند انسان ها به جای 
اینکه به طور منفرد در طبیعت زندگی کنند، دور هم جمع شوند و بتوانند یک محیط متناسب تر، 
زیباتر، منظم تر و قابل پیش بینی تر داشته باشند، که سختی کمتر و امنیت بیشتری داشته باشند. 
اگر جامعه نتواند این امنیت، زیبایی و نظم را بدهد برای چه باید در این جامعه زندگی کرد؟! البته 
این مطلق نیست و میزان این امور در جوامع مختلف به طور نسبی کمتر یا بیشتر است؛ ولی مسئله 
این است که ما امروز در یک اجتماع جهانی شده داریم زندگی می کنیم و چشم هیچ کس به تمام 
دنیا بسته نیست و خواه ناخواه و به طور طبیعی شرایط زندگی را مقایسه می کنیم و اگر احساس 
کنیم که نســبت به بقیه بی بهره تر هستیم، و امنیت کمتری داریم، در وضعیتی قرار می گیریم 
که به آن احساس محرومیت نسبی می گویند. باید توجه کنیم که اصوالً محرومیت امری نسبی 
اســت، محرومیت مطلق در حقیقت به معنای محرومیت از غذا و ســرپناه است، ولی این طور 
نیست که هر کسی که چیزی برای خوردن و سقفی برای محافظت از باران و آقتاب داشته باشد، 
دیگر محروم نیست. البته ممکن است آن طور که برخی استدالل می کنند ما همیشه اطالعات 
دقیقی برای مقایسه خودمان با دیگران نداریم و ممکن است که در واقع برآوردی توهمی از اوضاع 
خودمان داشته باشیم. ولی این مسئله نیست، مسئله این است که این ذهنیت پدید آمده و چرا 

احساس خسران دلیل اصلی مهاجرت است
مهرداد عربستانی در گفت وگو با »آینده نگر« از تمنای رفتن و ذهنیت ایرانی ها می گوید

تنها دلیل اقتصاد و سیاست نیست و تنها جوانان 
نیستند که می خواهند بروند؛ سودای مهاجرت 
دالیلی میان ذهنی دارد که مهرداد عربستانی، 

جامعه شناس و نویسنده کتاب »تمنای رفتن« از این 
ذهنیت می گوید: در پس همه دافعه ها نوعی احساس 

خسران می بینم که به صورت های مختلف به زبان 
می آید و رانه بنیادین مهاجرت یا تمایل گسترده به 

مهاجرت را شکل می دهد.

کشورهایی در حال توسعه هستند که الزامًا باالترین رفاه اجتماعی را ندارند ولی مردمشان 
تمایل زیادی برای خروج از کشور نشان نمی دهند چون امید اجتماعی باالست. جامعه این 
ذهنیت را در اعضایش ایجاد کرده که در حال رشد هستند.
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راهربد

این ذهنیت در اینجا در کشــور ما، و نه در کشورهای دیگر، به وجود آمده است. از طرف دیگر 
مهاجرت بازگشتی ما هم اندک است، یعنی اگر بر اساس برآورد نادرست مهاجران ایرانی دست به 
مهاجرت زده اند، انتظار می رود که پس از توهم زدایی حداقل تعدادی از ایشان به کشور بازگردند. 
سؤال این است که چرا برنمی گردند و چرا مهاجرت بازگشتی نداریم؟! اینکه تقریباً هیچ کدام از 
کسانی که می روند برنمی گردند نشانه این است که احتماالً از زندگی در کشور مقصد همچنان 

رضایت نسبی دارند.
  آیا این وضعیت در دهه های مختلف تغییر کرده است؟	�

طبعاً در هر دوره ای بهانه ای ممکن است برجسته تر شود ولی موضوع این است که من در پس 
این دافعه ها نوعی احساس خسران می بینم که به صورت های مختلف به زبان می آید و رانه بنیادین 
مهاجرت یا تمایل گسترده به مهاجرت را شکل می دهد. در تحقیقات ما رانه های مهاجرت شامل 
مضامینی از این دست بود: عدم امکان پیشرفت و احساس بی آیندگی که ممکن است هر نوع 
پیشرفتی باشد، امتناع یا عدم امکان لذت، و نیز گاهی احساس انزجار و خشم. وقتی فرد احساس 
کند حریم های اساسی هویت و حیثیتش مورد تعرض قرار می گیرد، مثالً به او زور می گویند و یا 
حقش را می خورند و دستش به جایی نمی رسد یا به او توهین می کنند و نمی تواند پاسخ دهد، یا 
هویتی را به او تحمیل می کنند که او نمی پسندد، خشمگین می شود. این احساس که کسی در 
یک روابط غیرمنصفانه قرار گرفته انباشتی از احساسات منفی و به طور ویژه خشم را برمی انگیزد، 
که خود طبعاً دافعه و احساس نیاز به تغییر را ایجاد می کند. بزرگ ترین بحرانی که در سال های 
اخیر برخی از متفکران رویش تأکید دارند که دنیا با آن مواجه شده بحران مهاجرت است. شاید 
گستردگی مهاجرت و پناهندگی هیچ گاه به این گستردگی در سطح جهانی مطرح نبوده است. 
اسالوی ژیژک این بحران جهانی را این گونه تعبیر می کند که کشورهایی هستند که گویی زیر یک 
گنبدی از امنیت و رفاه دارند زندگی می کنند و انبوهی از دیگرانی که خارج از این گنبد هستند 
و تالش می کنند به هر شیوه ای خودشان را زیر این گنبد برسانند. این بحران جهانی همچنان 
همچنان ادامه دارد و کشــورهایی هستند که مردمش می خواهند بروند به جایی که احساس 

می کنند زیر این گنبد رفاه و امنیت دارند زندگی می کنند.
 شکل مهاجرت در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟	�

معنای مهاجرت در کشــورهای توسعه یافته با اینجا فرق می کند. به این فکر کنید که چند 
درصد از مردم کشورهای پیشرفته صنعتی می خواهند در ایران زندگی کند و اصالً برای چه بیایند 
و چند درصد از مردم دنیا دوست دارند در فرانسه یا کشورهای پیشرفته صنعتی زندگی کنند؟! 
مشخص است که اگر کسی بخواهد بیاید در ایران زندگی کند، علل یا دالیلی کامالً استثنایی 
در کار است، که الزاماً در سطح جمعی کار نمی کند. مثالً ممکن است به دالیلی مثل تجارت به 
ایران بیاید )بگذریم که به دلیل محدودیت های کشور و عوامل عدیده دیگر چنین انگیزه ای هم 
اکنون چندان قابل طرح نیست( و بعید است فردی از جوامع صنعتی برای بهره گیری از رفاه و 
مواهب زندگی به ایران مهاجرت کند. ولی این طبیعی است که کسی بخواهد در کشوری با رفاه 
بیشتر زندگی کند و بدیهی  است در کشورهایی که مردم احساس می کند آرزومندی شان در آنجا 
محقق نمی شود بخواهند بروند و در جای دیگری زندگی کند. اینجا مایلم به موضوع امید به آینده 
یا امید اجتماعی اشاره کنم، که امر بسیار قاطعی در معنا دادن به زندگی و تولید احساس خوب 
است. اگر احساس کنیم در جایی آینده رو به رشدی داریم، در آنجا زندگی می کنیم ولو جایی که 
داریم زندگی می کنیم در مقایسه با یک مکان دیگر رفاهش پایین تر باشد. چرا؟ دلیل امید است 
که محرک حیات انسانی است. اگر امید به آینده نداشته باشیم و چشم انداز آینده نداشته باشیم، 
احساس کنیم رو به رشد و ارتقای اجتماعی نیستیم، احساس گیرافتادگی می کنیم. کشورهایی 
در حال توسعه  هستند که الزاماً باالترین رفاه اجتماعی را ندارند ولی مردمشان تمایل زیادی برای 
خروج از کشور نشان نمی دهند چون امید اجتماعی باالست. جامعه این ذهنیت را در اعضایش 
ایجاد کرده که در حال رشد هستند. یکی از شکل هایی که امید اجتماعی سنجیده می شود این 
است که پرسیده می شود مثالً پنج سال دیگر از یک تا 10 چند پله باالتر می روید؟ این ارزیابی 
کامالً ذهنی اســت و مردم بر اساس آمار و ارقام اقتصادی برآورد نمی کنند، بلکه این برداشت و 
برآوردشان از آینده را نشان می دهند. ولی باید توجه کنید که خود ذهنیت یک واقعیت اجتماعی 
اســت که مردم بر اساس آن دنیایشان را می فهمند، تفســیر می کنند و متناسباً بر اساس آن 
رفتار می کنند. کسانی که احساس می کنند پنج سال دیگر جلوتر هستند امید اجتماعی دارند 
و هرچقدر احساس کنند پنج سال دیگر خیلی جلوتر هستند امید اجتماعی شان باالتر است. در 

مقابل کسانی هستند که احساس می کنند پنج سال دیگر تغییری نمی کند و کسانی هم هستند 
که پنج سال دیگر وضعیت خودشان را در حال افول ارزیابی می کنند. 

 برخی می گویند طرح این مباحث در عالم تصمیم گیری تقصیر فرد است.	�
تحقیقات نشــان می دهد سطح امید اجتماعی در اینجا بالنسبه پایین است و ما پیش بینی 
روشــنی از آینده نداریم و برخی ها استدالل می کنند که این ذهنیت است و با عینیات و اعداد 
و ارقام جور درنمی آیند. اشــتباه اینجاست که باید توجه کرد که همان طور که گفتم ذهنیت 
خودش یک واقعیت و برساخته اجتماعی است. ذهنیت در اثر تجربه زیسته ما شکل می گیرد و بر 
اساس این ذهنیت واقعیت را می فهمیم، تفسیر می کنیم و عمل می کنیم؛ پس ذهنیت به عنوان 
یک موجودیت یک امر عینی اجتماعی است و نمی شود ذهنیت افراد یک جامعه را یک فاکتور 
اجتماعی ندانست و ذهنیت )Subjectivity( را چیزی معادل خیال یا توهم دانست. اگر واقعاً 
می خواهیم بدانیم چرا مردم می خواهند بروند باید بدانیم که چرا این ذهنیت شکل  گرفته است 
و آن گاه به ماهیت موضوع نزدیک می شویم. مثالً اینکه گفته می شود آمار نشان می دهد که در 
میان پزشکان تمایل به مهاجرت زیاد است، پس ما حقوقشان را زیاد می کنیم که بمانند. شاید تا 
حدی هم این کار اثرگذار باشد، ولی وقتی کسی خود را در حال ارتقا و پیشرفت نداند و احساس 
گیرافتادگی ایجاد شود، تمایل به ایجاد تغییر دوباره بازخواهد گشت. اقدامات مقطعی این چنینی 
تنها مثل وصله و پینه کردن است. باید ایجاد امید اجتماعی چشم انداز کلی هر برنامه ریزی و اقدام 
اجرایی باشد. این موضوع امری نیست که با استدالل و جدل بتوان به سراغش رفت، برخی فرضاً 
می گویند که چنین و چنان کردیم چرا امیدتان باال نمی رود، پس مشکل از خود شماست! این 
برخورد غیرمنطقی اســت. ذهنیت برای ماندن در کشور، چیزی نیست که با این گونه دالیل و 
دستور ایجاد شود. خود همین شیوه مخاطب قرار دادن جامعه می تواند نوعی تحمیل و مشوقی 
برای ترک کشور باشد. وقتی احساسی وجود دارد، هرچقدر سعی شود این احساس انکار شود، 
تغییری در موجودیت احســاس ایجاد نمی شود. وقتی استدالل می شود که احساس تو غلط یا 
توهمی است، اصوالً پاسخ فقط واکنشی هیستریک در مقابل خطابی است که احساس را انکار 
می کند. باید امید ارتقا و امید به آینده وجود داشته باشد. اینکه فرد با چنگ و دندان موقعیتش 
را حفظ کند ولی احساس نمی کند که دارد رشد می کند و فکر نمی کند روزبه روز وضعش بهتر 
می شود در این صورت احساس گیرافتادگی ایجاد می شود. این موضوع تنها محدود به متخصصان 
نیست و مطالعه ما نشان می دهد این آرزوی ارتقا و رشد، آرزوی همه طبقات و اقشار است. یعنی 
اصوالً آرزومندی از زاویه ای در ذات انسان است. طبقاتی که تخصص ویژه ای ندارند خیلی راحت تر 
می روند و برای جابه جایی هر شرایطی را راحت تر می پذیرند و مثالً یک متخصص جاافتاده شاید 

هیچ وقت نتواند به راحتی پناهندگی را قبول کند چون انتظارات و توقعاتش فرق می کند.
مسئله تمنا و آرزومندی رفتن به موضوع امید اجتماعی و امید به ارتقای اجتماعی در آینده 
ربط مستقیم دارد و همین طور پیوسته است با احساس گیرافتادگی، یعنی عدم پیشرفت، سکون 

و حتی بدتر شدن وضع که خود مولد احساسات منفی و رنج است. 

نکته هایی که باید بدانید

مسئله تمنا و آرزومندی رفتن به موضوع امید اجتماعی و امید به ارتقای 	]
اجتماعی در آینده ربط مستقیم دارد و همین طور پیوسته است با احساس 
گیرافتادگی، یعنی عدم پیشرفت، سکون و حتی بدتر شدن وضع که خود 

مولد احساسات منفی و رنج است.
وقتی احساسی وجود دارد، هرچقدر سعی شود این احساس انکار شود، 	]

تغییری در موجودیت احساس ایجاد نمی شود. وقتی استدالل می شود که 
احساس تو غلط یا توهمی است، اصوالً پاسخ فقط واکنشی هیستریک در 

مقابل خطابی است که احساس را انکار می کند.
تحقیقات ما نشان داده که کسانی که مایل اند ایران را ترک کنند الزامًا 	]

یک قشر خاص نیستند و از همه طیف هستند و اقشار مختلف اجتماعی و 
اقتصادی را شامل می شوند. البته سائق ها و انگیزه های به زبان آمده ایشان 

کمابیش تفاوت هایی دارد.



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

آب در خانه خواب زدگان
سیاست گذاری از انجام تا فرجام؛ خطای تکراری

مدت هاست که از درهم تنیدگی مشکالت می گویند و هر بار راه حل ها به اصالح ساختاری می رسد؛ مشکالت ارزی و ارضی، 
قیمت گذاری دستوری یا بازار آزاد، مسکن ملی یا اجتماعی، سیاست گذاری علم و فناوری، مدرسه و مکتب تا راه و چاه؛ 
آب نایاب تا خاکی که گوهربار است و خود زیر بار. پنج دهه است که برای این مشکالت سیاست گذاری می شود و هر بار 
بیشتر راه ها از انجام تا فرجامش بن بست است و اما خطای سیاست گذار تکرار می شود: آب به خانه خواب زدگان زده است.
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توسعه

تکرار میراث گذشته
چرا سیاست گذاری های نادرست تکرار می شوند؟

تجربه تاریخی زیادی در ذهن فراموش کار ما نقش بســته اســت؛ 
مدیریت بیماری کرونا؛ بیماری ای که سیاســت گذار از بیم آن کار 
عجیب و غریبی کرد: انکار بیماری، تکرار گفته های گذشته که این 
سیاه نمایی دشمن اســت، تاکید بر مدیریت نمونه و انتقال دانش 
مقابله با کرونا به دنیا، اجرای ناقص قرنطینه، رفتارهای چندگانه در 
ممنوعیت ســفر، کشف قابلمه ویروس یاب، تولید همزمان چندین 
واکســن با نتیجه هیچ و هدررفت میلیاردها سرمایه، جلوگیری از 
واردات واکســن به بهانه حمایت از تولید داخلی و درنهایت واردات 
دیرهنگام واکســن ضد کرونا. نتیجه این سیاســت، عزادارشــدن 
خانواده ها و درنهایت هیچ کسی پاسخ گو نیست که چرا و چگونه به 

اینجا رسیدیم و نتیجه آن همه گفتار ضدونقیض چه بود؟
سیاست های ارزی، از نرخ چندگانه ارز تا ارز ترجیحی، تا باال رفتن 
ارز و پایین آمدن دســتوری آن و درنهایت اینکه چه کسی در این 
تغییرها سود می کند و چه کسی زیان معلوم هست اما نیست. وقتی 
پای پاسخ گویی به میان می آید همه انگشت های اشاره تحریم ها را 
نشانه می گیرند اما خیلی ها معتقدند ضربه کاری تر از ناحیه تصمیم های 
نادرست به اقتصاد و سیاست ایران وارد شده است. وقتی در دهه ۸0 
درآمدهای نفتی دولت افزایش می یابد، به جای اینکه هدف اصالح 
خلق نقدینگی و تناسب آن با فعالیت های تولیدی باشد، هدف این 
است که به نظام بانکی دست نزنند و نظام بانکی مسیر ناصحیح خود 
را ادامه دهد. کنترل تورم به یک ایدئولوژی برتر تبدیل شده و در آن 
دوره هم دولت می خواست نرخ تورم را کنترل کند و همزمان قصد 
داشت هزینه هایش را به جای مالیات از فروش نفت تأمین کند. در 
این دوره نه تورم کنترل شد و نه نرخ نقدینگی پایین آمد. نتیجه ثبات 
نرخ ارز با وجود تورم آسیب تولید داخلی است. این خطار در دوره های 
بعد در حوزه نظام بانکی تکرار شد؛ خطای سیاست گذار در مسکن، 
بازار سرمایه و دیگر بازارها رخ داد و حاال بعد از گذشت چندین سال 

همچنان از کالف سردرگم مشکالت می گوییم.
یا اینکه ششم مهرماه در خبرها آمده بود که گروهی از نمایندگان 
مجلس با تدوین طرحی خواســتار الزام دولت به تثبیت قیمت ها 
شده اند. این دست طرح ها قدمتی نزدیک به پنجاه سال دارد. نتایج 
این طرح ها کامالً روشن و قابل ارزیابی است. دقت در اصل چهاردهم 
»انقالب ســفید« که در مردادماه 1۳۵4 اعالم شد و نتایج حاصل 
از قانونی که بالفاصله از تصویب مجلس گذشت، بسیار تأمل برانگیز 
اســت. عنوان اصل چهاردهم این اســت: »تعیین و تثبیت مداوم 
قیمت ها، توزیع صحیح کاالها بر اساس سود عادالنه، مبارزه پیگیر با 
استثمار مصرف کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گران فروشی.« 
این اصل در اوج افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت نوشته شد 
و برای تحقق اهداف آن، »مرکز بررسی قیمت ها« در وزارت بازرگانی 
تأسیس شد. این همان مرکزی است که پس از انقالب با تغییراتی 
در اساسنامه آن تبدیل شد به »سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان«. مرکز یا ســازمانی که شاید کمترین رضایت از 

عملکرد آن در ذهن ذی نفع ها ثبت شده و همچنان هم پابرجاست.
یا بیســتم  فروردین ماه 1۳۹7 بود که دالر 4۲00 تومانی اعالم 
شد؛ شامگاه دوشنبه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
بعد از پایان جلســه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت 
بــازار ارز، گفت: »نرخ دالر از فردا برای تمام فعاالن اقتصادی و برای 
رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، 
دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود 
به ارز نیاز دارنــد، 4۲00 تومان خواهد بود.« از فردای آن روز بانک 
مرکزی برخالف نظر کارشناسی اش، قیمت هر دالر آمریکا را 4۲00 
تومان اعالم کرد؛ حاال بیش از هزار روز از آن تصمیم می گذرد و در 
این مدت بارها از رانت ارزی و ناکارآمدی این سیاســت و دالری که 
 »دالر جهانگیری« نام گرفته، گفته شده است. و نتیجه آن درنهایت 

پرونده های فسادی بود که تشکیل شد و شد آنچه نباید می شد.
 تکرار خطای سیاست گذار فقط در عرصه اقتصاد رخ نمی دهد؛ 
شاید حوزه فرهنگی بیشترین مشکالت را داشته باشد و بی توجهی به 
سبک زندگی مردم در همه سیاست گذاری ها رسمی باشد در دوره 
حاکمان و مردمانش؛ آن ها فقط قانون می گذارند؛ قوانینی عجیب و 
غریب. اگر در ســویی مسئله حجاب مسئله بزرگ حاکمیت است 
در سویی دیگر نماینده های مجلس از محرمانه بودن اموال مدیران 
دولتی دفاع می کنند و حتماً اولین نکته این محرمانه بودن ترس از 
فسادی است که در عدم شفافیت وجود دارد. جلوی فعالیت احزاب 
سیاسی گرفته می شود، مطبوعات آزاد رؤیا می شود و دانشگاه ها در 
تله ساخته سیاست گذاران گرفتار شده است. در چنین شرایطی باید 
پرسید که چرا این سیاست های نادرست تکرار می شود؟ آیا این تکرار 
به دلیل دوری نهاد سیاست گذار از نهاد علم و دانشگاه است؟ غلبه 
ایدئولوژی بر عقالنیت است؟ غلبه گروه های ذی نفع من غیر حق و 
یا کسانی که برای اثبات خود می خواهند هر عقبه ذهنی و تاریخی 
را پاک کنند؟ نهادها در چنین شــرایطی چه باید بکنند و نتیجه 
بی توجهی به علم و دانش و تجربه تاریخی گذشته چه خواهد شد؟ آیا 
عده ای عامدانه نمی خواهند از تجربه و دانش بشری بهره بگیرند؟ این 
وضعیت معلول هرچه باشد یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه هر بار 
که لمپن ها و بی سوادها بر عرصه تصمیم گیری مسلط شده اند، نتیجه 
فقط یک چیز بوده: نارضایتی مردم. سیاست گذاری عوام پسندانه و 
بدون پایه علمی هیچ گاه به نتیجه نمی رسد. بیش از نیم قرن است 
سیاست گذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته اند 
و هر بار شکســت خورده اند؛ اما هیچ گاه متنبه نشده اند. هر بار که 
مشکالت با متر و معیار ایدئولوژی سنجیده شده نتیجه ای درخور و 
مفید نداشته است و برای همین است که باید تکرار کرد که از میراث 
تلخ و شــیرین گذشته باید درس گرفت؛ نه خطاهای گذشتگان به 
دلیل نفوذی ذی نفع ها ذی نفوذها و شــبکه رانت و فساد تکرار شود 
و تجربه شــیرین گذشته بدون زحمت تکرار می شود؛ تاریخ عرصه 

تجربه اندوزی است.  

چرا باید خواند:
چرا در ایران 

سياست گذاران 
اشتباه های خود را 

دوباره تكرار می کنند؟ 
این پرسش بنيادی 
در پرونده توسعه 

بررسی شده است. آن را 
بخوانيد.

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

سیاست گذاری عوام پسندانه و بدون پایه علمی هیچ گاه به نتیجه نمی رسد. بیش از نیم قرن است سیاست گذاران 
ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم رفته اند و هر بار شکست خورده اند؛ اما هیچ گاه متنبه نشده اند. هر 
بار که مشکالت با متر و معیار ایدئولوژی سنجیده شده نتیجه ای درخور و مفید نداشته است.
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 سیاست گذاری چیست و اصلی ترین چالش آن در ایران کدام است؟	�
تعاریف زیادی از سیاست گذاری صورت گرفته. من می توانم در تعریف ساده شده ای 
از سیاست گذاری چنین بگویم: مجموعه فرآیندی که از شناخت و به رسمیت شناختن 
وجود یک مســئله آغاز می شــود و با تبیین آن و تطبیق محیط عملیاتی، استخراج 
سناریوهای محتمل و براساس آن تصمیم سازی صورت گیرد و درنهایت با تصمیم گیری، 
اخذ بازخوردهای اجرایی و اصالح و بهبود تصمیمات اتخاذشده پیشین به پایان می رسد. 
الگوها و رویکردهای متفاوتی در مورد سیاســت گذاری می توان شناســایی کرد. برای 
مثال یکی از الگوهای سیاســت گذاری رایج که می توان الگوی هرمی سیاست گذاری 
یا غیردموکراتیک یا دستوری یا از باال به پایین یا مکانیکی نامید و در طرف مقابل این 
الگو یا رویکرد دیگر الگوی دموکراتیک، مشــورتی و ارگانیک قرار می گیرد. در نوع اول 
مســئوالن تصمیم گیر بدون طی کردن فرآیندهای اجماع ساز و در نظر گرفتن تنوع 
شرایط و بدون محاسبه و عالیق و منافع همه ذی نفعان و بدون مطالعات الزم تصمیماتی 

را اتخاذ می کنند و به دستگاه ها و سطوح اجرایی جامعه ابالغ می کنند.
در نوع دوم حلقه های تصمیم گیر با نگاه به منافع، مصالح و نیازهای نهادها و دستگاه ها 
و ذی نفعان پایین دست و پس از طی فرآیندهای مطالعاتی ارزیابی مخاطرات و مزایای 
تصمیم های مختلف و در تعامل اندام وار با سایر بخش های ذی نفع جامعه تصمیم گرفته 
و به اجرا می گذارند. در قرن و سده های گذشته نوع اول سیاست گذاری رایج تر بود ولی 
در دهه های اخیر با تقویت دموکراسی ها و پی بردن تمدن های مدرن به اهمیت فرآیند 
مطالعاتی و سنجیده الگوی دوم سیاست گذاری مورد استقبال قرار گرفت. به نظر من 

اولین چالش، تعریف نادرست از سیاست گذاری است. 
نگاه کنید به تصمیم های نهادهای مهم در تولیداتی به 
نام سیاست گذاری. مرز سیاست گذاری با استراتژی با 

برنامه ریزی ساده کامالً مخدوش شده است.
هیچ مرکزی برای مســائلی که دیده نمی شــوند 
و در الیه هــای پایین اجتماعی وجود دارند متصل به 
نهادهای سیاست گذاری نیست. کالً بخشی از مسائل 
در حوزه سیاست گذاری قرار نمی گیرند. حتی در مورد 
مسائلی که در صدر بروز کرده اند و ما آن ها را می بینیم 
مهم ترین نکته انحراف در سیاست گذاری عدم تبیین 
مسئله و مسئله شناسی است. مسئله شناسی به شکل طوفان مغزی جلسه ای با آدم های 
محدود و اطالعات محدود صورت می گیرد. غالباً نگاه های عمیق موانع و محدودیت هایی 

را نمی بینند و در هدف گذاری و زمان بندی دچار مشکل شده اند.
در این فرآیند فقدان دانش سیاســت گذاری کامالً مشهود است و دیدگاه نخبگان 
و پژوهشگرانی که در حوزه های مختلف حرفی برای گفتن دارند و تحقیقات علمی و 
دانشــگاهی مداخله چندانی ندارند و سیاست هایی که ابالغ می شود معموالً تبدیل به 
برنامه های اجرایی برای نیل به این سیاست نمی شود و حتی همان برنامه ها نیز ارزیابی 
و کنترل و اصالح مناســب نمی شود. سیاست گذاری مطلوب سیاست گذاری است که 
انعطاف پذیر و خوداصالح کننده باشــد و ویژگی های پیشین که اشاره کردم در صورت 

چرا باید خواند:
اگر می خواهيد درباره 

موانع و مشكالت 
سياست گذاری در ایران 

بدانيد، خواندن این 
مصاحبه تحليلی به 

شما کمک می کند.

سیاست گذاران خطاهای گذشته را تکرار می کنند و از گذشته درس نمی گیرند؛ دلیل تکرارپذیری این خطاها و ویژگی نهاد سیاست گذاری موضوعی بود که با علی ربیعی، رئیس مرکز 
استراتژیک ریاست جمهوری در میان گذاشتیم. ربیعی جامعه شناسی است که از وزارت کار و امور اجتماعی تا سخنگویی با دولت یازدهم و دوازهم همراه بوده است و می تواند مشکالت 

ساختاری سیاست گذاری را تبیین کند. او نویسنده کتاب »معمای دولت مدنی در جهان سوم«، »زنده باد فساد« و »مدیریت دانش؛ فرآیندها و رویکردها« است. 

 ] 1. تجربه سیاست گذار   [

سیاست گذاری جلسه محور 
راه به جایی نمی برد

علی ربیعی در گفت وگو با آینده نگر از امکان و امتناع 
سیاست گذاری در ایران می گوید
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توسعه

رعایت می تواند این امر را محقق کند.
نقص در یک یا چند مرحله از مراحل اشاره شده در سیاست گذاری است که منجر 
شــده که امروز ما با برخی از موارد از اهداف تعیین شــده در سیاســت گذاری معین 
فاصله زیادی داریم. به عنوان مثال در یک سیاست گذاری شکل گرفته در باالترین نهاد 
سیاست گذاری کشور که باید با توجه مسئله شناسی و نگاه به ظرفیت ها و محدوده ها و 
الزامات اجرای سیاست در نظر بگیرد گفته شده که ایران در دهه های اخیر قدرت اول 

منطقه و در جایگاه اول اقتصاد منطقه و... باشد.
نگاه کنید به برنامه های توسعه ای که پی درپی نوشته می شود و با هدف های »ژول 
ورنی« صورت می گیرد. این فرآیند نارسا در سیاست گذاری باعث شده که موضوعات 
مزمن شــده ای با قدمت ۵0 سال و بیشــتر داریم و پرونده های ما به طور کامل بسته 
نمی شوند و مسائل حل وفصل نمی شوند و با تعداد زیادی موضوعات حل نشده روبه رو 

هستیم.
  با مسائلی که توضیح دادید به نظر شما مشکل ما در نظام اداری است یا مدیران 	�

ما؟
البته فرآیند سیاســت گذاری را نمی توان بدون توجه به این واقعیت بررسی کرد که 
سیاســت گذاری دو عنصر اصلی دارد: ساختارهایی که از درون آن سیاست گذاری انجام 
می گیرد و دوم کارگزارانی که در واقع عامالن سیاســت گذاری درون ساختارها هستند. 
رابطه کارگزار و ســاختار در فرآیند سیاست گذاری رابطه ای دوسویه و تکوینی است. به 
این معنی که کارگزاران در شــکل دادن به ســاختار ازجمله قوانین و رویه ها و ازجمله 
ارزش هــای حاکم بر نظام اداری نقش دارند و اساســاً در شــرایط تاریخی خاص حتی 
ســاختارها را می توانند متحول کنند. نمونه آن را در مالزی، کره جنوبی و ســنگاپور و 
برخی کشورها می توان دید. در طرف دیگر ساختارها نظام اداری و ارزش ها و رویه جاری 
حاکم بر عملکرد کارگزار تعیین کننده است. حتی تجربه نشان داده چنانچه ساختارها 
درست طراحی شده باشند و با پایه های درست بناشده باشند در صورت ناکارآمدی کارگزار 
ساختارها مقاومت کرده و اجازه ویرانگری زیادی نمی دهند. به عبارت دیگر یک کارگزار 
کارآمد درحالی که در ســاختار معیوبی انجام وظیفه می کند می تواند با کنترل خسارت 
آسیب های ناشی از این نارسایی ساختار را کم کند یا بکاهد و به طور متقابل یک ساختار 
کارآمد خســارت های ناشــی از یک کژکارکرد کارگزار را می کاهد. ما هم در عامل و در 
ساختارها مشکل داریم. روندها نشان می دهد میانگین دانش سیاست گذاری در دوره های 
مختلف رشد چشمگیری نداشته و حتی در برخی اوقات پایین تر هم آمده و بسیاری از 
مطالب تولیدشده توسط عامل در ساختارهای غلط، به افزون شدن مشکالت کمک کرده 
است. اگر بخواهیم سیاســت گذاری را آسیب شناسی کنیم، درون ساختارهایی که باید 
عامل هایی آن را اصالح کنند، عامل هایی می گذاریم که نه تنها ساختار را اصالح نمی کنند، 
بلکه به مشکالت آن دامن می زنند. و در طرف دیگر با تداوم دادن به ساختارهای معیوب 
انتظار داریم که کارگزاران کارآمد بتوانند یک شبه ساختارهای معیوب را اصالح کنند که 
چنین امری ممکن نیست. از درون ساختارهای معیوب، سیاست دقیق و مناسب بیرون 
نمی آید بلکه مسائل به حالت مزمن شده باقی می ماند. در رابطه با اهمیت ساختار و کارگزار 
در نظام های اداری دولتی به نظر می رسد در مواردی میانگین نخبگی کسانی که نقش 
عمده ای در سیاست گذاری قوا و مجامع بر عهده دارند از میانگین نخبگی جامعه پایین تر 
است. همچنین میانگین بهینه کارآمدی ساختارهای دولتی از میانگین بهینه کارآمدی 

ساختارهای غیردولتی و بخش خصوصی پایین تر است.
 شما به تفاوت های سیاست گذاری در نظام های دموکراتیک و غیردموکراتیک 	�

اشاره کردید، به طور مشخص نسبت سیاست گذاری با ویژگی های نظام سیاسی، 
دولت و ترتیبات نهادی را چگونه می بینید؟

براســاس دو رویکرد عمده دســتوری و اجماعی که توضیح داده شــد حتماً بین 
سیاســت گذاری و نوع نظام سیاســی می تواند ارتباط وجود داشــته باشد؛ البته این 
قاعده عمومی نیست. تا چند دهه قبل این تصور در جهان وجود داشت که نظام های 
دموکراتیک الزاماً به سیاست گذاری های درست یا کم نقص منتهی می شود و در مقابل 

نظام های غیر دموکراتیک به سیاست گذاری های دستوری و ناکارآمد منتهی می شود.

اما با توجه به تجربیات ســه دهه اخیر روشن شده است که نظام های تصمیم گیری 
و دموکراتیک در برابر نارسایی های مانند پوپولیسم و اتکای بیش ازحد به آرای عمومی 
ممکن است به سیاست ها و نتایج غیر بهینه منجر شود و از طرف دیگر تصمیم گیری 
در نظام های غیر دموکراتیک به خاطر اتخاذ رویه های اداری و تصمیم های سنجیده و 
یا کارشناسی برخالف انتظار به نتایج خوب منتهی شود. به عنوان مثال گفته می شود 
تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و یا برگزیت امروز توسط ناظران اشتباه تلقی 
شده است یا سیاست گذاری ایاالت متحده آمریکا در حمله به کشورها یا تغییر نظام های 
سیاســی آن ها در دو دهه اخیر و اتالف تریلیون هــا دالر هزینه از نگاه رهبران آمریکا 
تصمیماتی اشتباه بوده است. از طرفی هم چین نمونه ای از کشورهای غیر دموکراتیک 
است که موفق شده در تدبیر روندهای سیاست گذاری با داشتن تفکر و ذهنیت توسعه 
و با اعتقاد و باور به تغییر وضعیت خودشان در مسیر خود حرکت کند. باید اعتقاد به 
توسعه و تغییر در ذهنیت نخبگان درونی شده باشد تا بتوانند حتی بدون دموکراسی 
سیاست گذاری مناســبی ارائه کنند. چین از نظر داشتن یک دیوان ساالری متکی به 
جــذب واحد و یکپارچه، تا حــدودی موفق به بهره بردن از فواید هماهنگی مدیران و 
کارشناسان شده است. برزیل به طور ضعیف تری به دنبال  این روند بوده و کره و تایوان 

تا حدود زیادی موفق به اجرای برنامه ها شده اند.
 نسبت سیاست گذاری با مقوله ها و متغیرهایی چون نظام دانش، نهاد دانشگاه، 	�

پژوهش های علمی، تکنوکراسی و بوروکراسی چیست و این نسبت در بعد از انقالب 
نسبت به قبل چه تفاوتی کرده است؟

بنا به تعاریفی که پیش ازاین انجام دادم نظام سیاست گذاری در دوره پیش از انقالب 
اسالمی بر مبنای الگوی دستوری، از باال به پایین و مکانیکی بود، بنابراین جای چندانی 
برای مداخله نهاد دانشگاه و پژوهش های علمی در روند سیاست گذاری های کالن وجود 

نداشت.
بعد از انقالب با ورود عنصر مردم ساالری به  نظام تصمیم گیری الگوی سیاست گذاری 
هم تغییر کرد و جای بیشتری برای اجماع و تحقیقات دانشگاهی فراهم شد. باوجوداینکه 
بخشــی عمده ای از ساختارهای سیاســت گذاری بعد از انقالب متحول شد، برخی از 
ساختارهای معیوب که هدف گیری تغییر توسعه ای داشتند ادامه پیدا کردند. شاید یکی 
از این تداوم ها، عدم سرایت انقالب سیاسی در واژگون کردن ساختارهای حکومت پهلوی 

به عرصه های اجتماعی با ذهنیت توسعه محور بوده است.
ذهنیت توسعه کلید اولین پیش نیاز توسعه و تغییر جامعه است. در این زمینه خیلی 
کار داریم. از این رو من معتقدم تا ذهنیت و خواست برای توسعه با همه الزامات علمی 
و رفتاری آن از فرد تا نهاد خانواده و نهادهای اجتماعی تا نخبگان سیاسی حاکم تغییر 
نکند چشم انداز روشنی از سیاست گذاری توسعه نخواهیم داشت. وقتی  رویدادها را مرور 
می کنیم، می بینیم ســال های گذشته به هرحال نخبگان اجرایی ما با چنین ذهنیتی 
عامل های مناســب را در همین ســاختارهای موجود به کار گرفتند. تغییرات مهم و 
روبه پیشرفت رخ داد. نرخ رشد اقتصادی مداوم در سال های پیاپی و کنترل نقدینگی و 

تورم و سطح اشتغال ایجادشده شاخصی برای این دوران است.
در تغییر ذهنیت و ایجاد آمادگی رفتاری و سیاست های درست در هر سه موضوعات 
پیش گفته نظام دانش و پژوهش و نهاد دانشگاه نقش بی بدیل و میانبر نیز دارد. این را 
تجارب مقاطع تاریخی قبل و بعد از انقالب تأیید می کند و همین طور در کشورهای تازه 
صنعتی شده هم از تأثیر این عامل می توان شواهدی را نشان داد. سیاست گذاری بدون 
مطالعه گاهی به عقب گرد منجر می شود. سیاست گذاری طوفان فکری یا سیاست گذاری 

جلسه، کمیته و کمیسیون محور راه به جایی نمی برد.
 شما قبالً گفته بودید دولت در ایران سزارینی به دنیا آمده است؛ این گفته شما 	�

معطوف به این مشکالت بود یا دلیل دیگری داشت؟
در جواب این ســؤال دولت ســزارینی در برابر دولت طبیعی قرار می گیرد. دولت 
طبیعی براساس نظریه ژان ژاک روسو مبتنی بر »قرارداد اجتماعی« است یعنی برآمده 
از نیازهای جامعه در طول زمان و دولت سزارینی نه برخاسته از قرارداد اجتماعی بلکه 
براساس قرارداد سیاسی یعنی براساس نیازهای سیاسی در کوتاه مدت و براساس فوریت 
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شکل گرفته است. اهمیت دولت سزارینی در جا نیفتادن ساختارهای بلوغ یافته اداری 
و سیاســی است که یکی از دالیل کارکردهای ناقص این ساختارها در جامعه ماست. 
درحالی که در دولت طبیعی فرصت کافی برای ایجاد و تصحیح و تکمیل ساختارها و 

رفع عیوب آن ها و تطبیق آن با نیازهای واقعی جامعه وجود دارد.
دولت سزارینی یک مفهومی است که در مورد طی نکردن دولت فرآیندسازی و به 
بلوغ رسیدن جامعه و یا به یک معنا عدم تشکیل نهادهای دولتی برای پاسخ گویی به نیاز 
جامعه رخ داده است. و اساساً فرآیند دولت ملت هم به خوبی شکل نگرفته است و بزرگ 
شدن دولت ناشی از پاسخ به حل مسائل نبوده و در حقیقت تولد دولت و یا بخش هایی از 
دولت یک جریان طبیعی با کارکرد مشخص نبوده است. ما در این مورد با چندین مسئله 
روبه رو می شویم. نخست بخش هایی از دولت براساس پاسخ گویی به یک نیاز واقعی به 

وجود نیامد. سپس همین نهاد به وجود آمده دچار کژکارکرد می شود.
  سیاست گذاری در ایران چه مشخصه پایداری دارد؟	�

بعضی از مســائل حل شده و تعدادی از مســائل تداوم داشته و برخی هم مسائل 
جدیدی اســت که با آن مواجه شــده ایم. عالوه بر مسائل از پیش گفته به علت عدم 
پیش بینی برخی از سیاست گذاری های ما تاخیری است و ارزش اثرگذاری آن کاسته 
می شــود. برخی از سیاســت گذاری های ما عجوالنه و شــتاب زده و بدون طی کردن 
فرآیندهایی که همه جوانب موضوع را در نظر داشته باشد صورت گرفته است. وقتی نهاد 
علم پژوهش با مطالعه جوانب و آینده پژوهی در کنار سیاست گذاری قرار نگیرد نوبت به 
آدم های محدودی می رسد که به عنوان توجیه گران خاص مدیران ارشد عمل می کنند و 

درواقع خواست ها را به سیاست تبدیل می کنند.
بخشی از سیاست گذاری ما مبتنی بر تضارب آرا نیست. سیاست گذاری ها نباید مبتنی 
بر خواســت یک گروه شکل بگیرد و موضوع سیاست گذاری باید یک مسئله واقعی و 
دارای اولویت باشد و درنهایت نیز راه حل محور باشد. هدف سیاست گذاری نباید به تعویق 
انداختن مسئله یا دور زدن مسئله باشد. متاسفانه برخی ها به مسئله تغییر فرهنگ و 
الزامات اجرایی سیاست گذاری توجه نمی کنند. با یک نگاه توده ستایانه سیاست هایی 
به خصــوص در عرصه اقتصادی کمتر از یک ماه صــورت می دهند. نباید فکر کنید 
که یک دفعه کاری کارستان انجام خواهید شد؛ اگر بتوانیم بنیان هایی بگذاریم که در 

درازمدت کار کند و تغییرات ذهنی ایجاد کند، به وظیفه خود عمل کرده ایم.
  شما به عنوان یک فرد دانشگاهی، زمانی که در وزارت کار و امور اجتماعی قرار 	�

گرفتید، چه تاثیری روی عاملیت وزارت خانه گذاشتید؟
به نظر خودم بهترین کاری که من در دوره حضورم در وزارت خانه انجام دادم تالش 
بــرای نظریه مند کردن مهم ترین کارکردهای وزارت خانــه بود. از نظر من بزرگ ترین 
مشکل بی نظریه بودن اســت. حرف های انتخاباتی هدف گذاری و نظریه نیست. باید 
مسئله شناسی درست صورت بگیرد. من فکر می کنم در دو حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 
و اشتغال وزارت خانه صاحب نظریه شد. در حوزه اشتغال ۶0 کارشناس بین المللی به 
کار گرفته شدند که توانستند نظریه را در عمل به کار بگیرند. در این سال ها تالش شد 
به جز افرادی معدود از صاحبان فکر که حضورشــان ضروری بود که شــاید به تعداد 
انگشتان دست هم نرسیدند، بقیه مدیران از میان عامالن موجود به باال کشیده شوند. 
یک بیماری که در ساختارهای اداری ما چهار دهه است جریان دارد و این روزها شاهد 
تشدید آن هم هســتیم بی اعتنایی به عامالن نخبه درون ساختارهای موجود و ورود 
مدیران افقی به جای رشــد عمودی در این سازمان هاست. بدنه تکنوکراتی دستگاه ها 
نباید دستخوش تغییرات وسیع شود. این تغییرات وسیع با ورود افراد جدید بدون دانش 
یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین و خانه خراب کن ترین عوامل مؤثر در سیاست گذاری 

ایران است.
 شما قبالً گفته بودید که »می گفتم اگر وزیر شوم آسمان را به زمین می دوزم، اما 	�

وقتی وارد ساختار غلط شدم، فهمیدم باید 20 درصد کار کنم و 80 درصد توطئه ها 
را خنثی کنم.« این توطئه ها چه بود؟

دو مسئله در محیط ساختارها رخ می دهد که نمی گذارند اهداف آن چنان که ترسیم 
شده اند محقق شوند. یکی مقاومت در مقابل تغییرات ساختاری است. ساختار آمادگی 
الزم را ندارد. تغییر ساختاری دشوار است و تنش ایجاد می کند. برخی مواقع ساختارهای 
ما هم افزا نیستند. این مشکل سیاست گذاری کالن اولیه بوده است که در آن ساختارها 
همدیگر را خنثی می کنند. آنچه من در مجلس گفتم، بیشتر معطوف به موانع انتخاب 
عامل های مؤثر بوده است. پدیده ذی نفعان من غیر حق سال هاست که بر نظام اداری 
ما فشار وارد می کند و متاسفانه هر روز وضع بدتر از دیروز می شود. البته در ایران امروز 
ذی نفع های من غیر حق از طریق نهادهای بعضاً ناظر یا قانون گذار تقویت شده اند. منظور 
من در اینجا مجلس بود. برای کار خوب باید افراد درســت انتخاب شوند و یا بهترین 
بهترین ها برگزیده شوند ولی با این ذی نفع های ناحق در بهترین حال بهترین بدترین ها 
انتخاب می شــوند. این تعارض منافع در کشور به شدت وجود دارد. بخش اعظمی از 
ناکارآمدی در وزارت خانه ها به همین دلیل رخ می دهد. بسیاری از مواقع معدل انتخاب ها 

بهترین فرد نمی شود.
  گاهی دستگاه ها تضاد آرا دارند و همدیگر را خنثی می کنند؛ چه عاملی در به 	�

وجود آمدن این موضوع اثر می گذارد؟
بله! این هم از مشکالت اثرگذار بر کارکرد ساختار و هم بر کارآیی عامالن است. در 
دولتی که حزبی نیست، آدم ها راه خود را می روند. خاصیت حزب کار تیمی است. حزب 
بیانیه و مانیفست دارد. در نظام های بی حزب معموالً آدم هایی که رئیس جمهور آن ها را 

می شناسد و یا به او معرفی می شوند عامالن اصلی اداره کشور می شوند.
این ناهمگونی نشانه این است که ما قبالً با همدیگر در یک حزب و با یک نظریه و 
مانیفست کار نکرده ایم. دور میز نشستن با انباشت مسائل، اجماع ساز نیست. باید عقبه 
ذهنی افراد مشترک باشــد. ژاپنی ها نهاد باتسو دارند و باتسو باتسوها دارند؛ این نهاد 
نظام نخبه گیری است. افرادی که از باتسو فارغ التحصیل می شوند، هم نظرند. ما نه باتسو 
داریم و نه حزب؛ ایجاد هم نظری دور یک میز با هجوم مسائل کاری بسیار دشوار است. 
از طرفی تعارض ساختاری فراوانی در نظام حکم رانی ما وجود دارد. گروهی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یک تفکر دارد، شــورای انقالب فرهنگی تفکر دیگری دارد، 
مجلس طور دیگری فکر می کند، دولت به شکل دیگری؛ تعارض های فکری فاصله ها 
را عمیق تر کرده و از این ملغمه خیلی الگوی توسعه درنمی آید. به این دلیل باید گفت 

سیاست گذاری های ما بهینه نمی شوند.  

نکته هایی که باید بدانید

اولین چالش، تعریف نادرست از سیاست گذاری است. نگاه کنید 	]
به تصمیم های نهادهای مهم در تولیداتی به نام سیاست گذاری. مرز 

سیاست گذاری با استراتژی با برنامه ریزی ساده کامالً مخدوش شده است.
هیچ مرکزی برای مسائلی که دیده نمی شوند و در الیه های پایین 	]

اجتماعی وجود دارند متصل به نهادهای سیاست گذاری نیست. کالً بخشی از 
مسائل در حوزه سیاست گذاری قرار نمی گیرند.

روندها نشان می دهد میانگین دانش سیاست گذاری در دوره های مختلف 	]
رشد چشمگیری نداشته و حتی در برخی اوقات پایین تر هم آمده و بسیاری 

از مطالب تولیدشده توسط عامل در ساختارهای غلط، به افزون شدن 
مشکالت کمک کرده است. 

سیاست گذاری بدون مطالعه گاهی به عقب گرد منجر می شود. 	]
سیاست گذاری طوفان فکری یا سیاست گذاری جلسه، کمیته و 

کمیسیون محور راه به جایی نمی برد.
نظام های تصمیم گیری و دموکراتیک در برابر نارسایی هایی مانند 	]

پوپولیسم و اتکای بیش ازحد به آرای عمومی ممکن است به سیاست ها و 
نتایج غیربهینه منجر شود و از طرف دیگر تصمیم گیری در نظام های غیر 

دموکراتیک به خاطر اتخاذ رویه های اداری و تصمیم های سنجیده و یا 
کارشناسی برخالف انتظار به نتایج خوب منتهی شود.

رابطه کارگزار و ساختار در فرآیند سیاست گذاری رابطه ای دوسویه و تکوینی است، به این معنی که کارگزاران در شکل دادن به ساختار ازجمله قوانین و رویه ها و 
یخی خاص حتی ساختارها را می توانند متحول کنند. نمونه آن را در مالزی، کره جنوبی   در شرایط تار

ً
ازجمله ارزش های حاکم بر نظام اداری نقش دارند و اساسا

و سنگاپور و برخی کشورها می توان دید. در طرف دیگر ساختارها نظام اداری و ارزش ها و رویه جاری حاکم بر آن در عملکرد کارگزار تعیین کننده است.
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توسعه

  سیاســت گذاری در کشــور چگونه شــکل می گیرد و چرا برخی از 	�
سیاست گذاری های اشتباه دوباره تکرار می شوند؟

این پرسش، بسیار اساسی و ریشه ای است. برای پاسخ گویی اگر بخواهیم بعد از 
جنگ ایران و عراق را در نظر بگیریم تحلیل ویژه ای خواهیم داشت اما خود جنگ 
هم به نحوی می تواند در این مقوله جای بگیرد؛ یعنی شاید با یک اطمینان بتوان 
گفت بیش از 4 دهه است که سیاست گذاری های غلط و تکراری گریبان جامعه ما و 
 )Public policy( حاکمیت را گرفته است. ابتدا باید ببینیم سیاست گذاری عمومی
چگونه شــکل می گیرد و پس از اینکه یک خط کش اســتاندارد به دست آوردیم، 

می توانیم با استفاده از آن، وضعیت موجود را اندازه گیری کنیم.
 تعریف شما از سیاست گذاری چیست و چه وجوهی دارد؟	�

سیاست گذاری عمومی چهار وجه دارد؛ یک جنبه مربوط به شخص سیاست گذار 
می شود. هر پدیده ای که در جامعه می بینید، به هرحال یک نفر بانی یا ایجادکننده 
آن بوده اســت. سیاست گذاری هم در خأل شکل نمی گیرد. سیاست گذاری توسط 
سیاست گذار اتفاق می افتد. وقتی می گوییم سیاست گذار، غیرمستقیم می توانیم 
بگوییم پس سیاســت گذاری عمومی در ابتدا یک فعالیت ذهنی اســت. شخص 
سیاست گذار باید یک ذهن آماده داشته و مواد خام در ذهن او حاضر و ناظر باشد. 
این مواد خام شــامل تحصیالت، تخصص، علم، آمادگی و انگیزه است. این شرط 
الزم اســت که در ذهن سیاســت گذار باید وجود داشته باشد؛ یعنی از یک ذهن 
مســاعد برخوردار باشد. بعد از آن شــرط کافی مطرح است که مواد خام موجود 
بتوانــد رخ نمایی کند و بیرون بیاید؛ یعنی تبدیل به یک فعالیت ذهنی شــود. نه 
اینکه صرفاً مواد خامی باشد فاقد چینش درست و خروجی مناسب. فعالیت ذهنی، 
نیازمند شــروط کافی است که آن ها هم ناظر به شرایط اجتماعی و بیرونی است؛ 

یعنی این جامعه است که ذهن ها را فعال، پویا و خالق می کند با انواع تاکتیک ها 
و راهکارهایی که تعریف و تعبیه می کند در رســانه، آموزش و پرورش و دانشگاه. 
یعنی یک جامعه خالق و پویا یک ذهن فعال را ایجاد می کند که متاسفانه در ایران 
شاهد شکل گیری چنین فضاهایی نبوده ایم. جنبه دوم این است که وقتی ما نگاه 
می کنیم به سیاست هایی که تدوین شده است، همچون مواد قانونی، خروجی ها و 
آنچه جنبه عینی  یافته و دیده می شود، دوتا ویژگی باید داشته باشد. نخست اینکه 
سیاست گذاری باید شفاف و قابل فهم باشد. وقتی شفاف و قابل فهم باشد، قابل اجرا 
هم خواهد بود؛ اما وقتی پیچیده باشد، طبیعتاً قابل اجرا هم نیست. ویژگی دوم این 
است که سیاست گذاری عمومی باید در مواقع خاص و برحسب وقایع و پدیده هایی 
که دفعتاً در جامعه ایجاد می شود، بتواند مداخله کند؛ یعنی یک مواجهه درست، 
منطقی و کاربردی با چالش های روز. یک مثال خیلی بارز مســئله کرونا است که 
حاال ما باید بدانیم از این به بعد، دنیا با مســائل بسیاری در اقتصاد، محیط زیست، 
اجتماع و فرهنگ مواجه خواهد بود، مسائل جدیدی که مختص قرن بیست ویک 
اســت؛ بنابراین سیاســت گذاری عمومی باید بتواند در مسائلی که عطف به زمان 
اکنون است مداخله کند اما مشاهده می شود که قوانین و سیاست ها در ایران نه از 
شفافیت الزم برخوردارند و نه در مواجهه با مسائل نوپدید کارسازند. زاویه دید سوم 

که از همه مهم تر است، عناصر محتوایی سیاست گذاری عمومی است.
 این عناصر کدام است؟	�

 من در اینجا به پنج عنصر اشــاره می کنم. یکی اینکه سیاست گذاری عمومی 
باید مبتنی باشد بر شواهد و اطالعات کمی و کیفی؛ یعنی بر پایه تحقیقات، اعم 
از علوم انســانی و اجتماعی. باید اطالع داشته باشند که جامعه چه ظرفیتی دارد. 
به طور مثال خروجی دانشگاه ها این تعداد است، این تعداد لیسانس، این تعداد ارشد 

 ] 2. نگاه جامعه شناس   [

تقدیرگرایی مشکل 
اصلی سیاست گذار است

سیاست گذاری در گردونه ناکارآمدی و تکرار 
اشتباهات در گفت وگو با احمد بخارایی

سیاست گذار در تله ذهنی خود اسیر است، سیاست های نادرست مدام تکرار می شوند و ایدئولوژی گاهی مانع از تکیه سیاست گذار بر عقل است. این بخشی از گفته احمد بخارایی، 
جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور است.

او معتقد است: سیاست گذاری در ایران، نمایشی، صوری و شکلی است؛ محتوا ندارد. به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران اشاره می کند که حدود 15 شورا، سازمان و گروه در 
جاهای مختلف روی آن نظارت دارند؛ نظارتی که در نهایت بی نتیجه است. این گفت وگو را بخوانید.
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سیاست گذاری باید شفاف و قابل فهم باشد. وقتی شفاف و قابل فهم باشد، قابل اجرا هم خواهد بود؛ اما وقتی 
 قابل اجرا هم نیست. سیاست گذاری عمومی باید در مواقع خاص و برحسب وقایع و 

ً
پیچیده باشد، طبیعتا

 در جامعه ایجاد می شود، بتواند مداخله کند.
ً
پدیده هایی که دفعتا

و این تعداد هم دکتری در این رشــته ها نیازمند شغل هستند؛ یعنی »اشتغال« با 
توجه به این واقعیت اجتماعی تعریف، ســاماندهی و سیاست گذاری شود. داشتن 
اطالعات، گام اول است که در ایران توجه چندانی از سوی سیاست گذاران به نتایج 
تحقیقات نیم بند هم نمی شود. گام دوم این است که به طور دقیق و علمی و عمیق 
این اطالعات تجزیه وتحلیل شوند و کلیت عناصر اجتماعی با هم در یک مجموعه 
دیده شــوند حتی فراتر از مرز جغرافیایی؛ یعنی در ارتباط با کل عناصری که در 
جهان ما و کره زمین وجود دارد. امروز دیگر نمی توان سیاســت، اقتصاد، فرهنگ 
و نهادهای اجتماعی را منفک از آن سوی مرز و جهان تعریف کرد. جهان در نظام 
ارتباطات نوین یک جزیره اســت. عناصر محتوایی ویژگی بسیار مهمی است. این 
نگاه یک نگاه اجتماعی، بهتر اســت بگوییم فلسفه اجتماعی یعنی اخالقی دیدن 
و این نگاه، فرااقتصادی اســت حتی فراسیاسی هم تلقی می شود. بحثی است در 
حوزه فلســفه اجتماعی. اگر به یاد داشته باشــید قبالً در گفت وگویمان در مورد 
»توســعه« گفته بودم که توســعه ۵ حرف دارد و حرف چهارم یعنی »ع« ناظر به 
»عمومی سازی« است؛ یعنی »اخالقی دیدن« و عمومی سازی زیرمجموعه توسعه 
انسانی است و توسعه انسانی سه تا ویژگی داشت که یکی از آن ها »معیشت آبرومند« 
بود. وقتی عمومی سازی می شود، رخدادهایی مانند کاهش اختالف طبقاتی، توزیع 
عادالنه تر فرصت ها، حتی تبعیض مثبت به نفع طبقات و قشرهای آسیب پذیر باید 
شــکل بگیرد. در این صورت زاویه پیدا می شــود بین نگاه یک جامعه شناس که 
عمومی سازی و اخالقی دیدن را که یکی از عناصر محتوایی سیاست گذاری لحاظ 
می کند با کســانی که اقتصادی صرف می بینند. حال آیا شما در جامعه مان شاهد 

کاهش فاصله طبقات هستید؟
  این اختالف چگونه خود را نشان می دهد و نسبت الگوهای سیاست گذاری 	�

با ویژگی های نظام سیاسی چگونه است؟
میزان دخالت دولت در یک تفکر نئولیبرالیستی، به حداقل می رسد. یک بازار 
رقابت آزاد بی رحم که هرکس قوی تر است، برنده است. در دنیای حیوانات قوی تر 
بودن به  زور بازو اســت، در اینجا قوی تر بودن به میزان سرمایه است. همان معیار 
قوی تر بودن دارد بازتعریف می شود. یک شاخص است؛ یعنی دنیای انسانی هم دارد 
تشــابه پیدا می کند با دنیای حیوانات؛ ولی اخالقی دیدن در میزان دخالت دولت 
بازتعریف می شود. طبیعی است که وقتی عمومی سازی بخواهد شکل بگیرد و وقتی 
قرار باشــد تبعیض مثبت نسبت به طبقات پایین تر و قشرهای آسیب پذیر اعمال 
شود، میزان دخالت دولت افزایش می یابد، تا زمانی که عمومی سازی به حد مطلوبی 
برسد، نه تصدی گری دولتی مانند آنچه در این دهه ها بدون مرز و چارچوب و فاقد 
بنیان علمی حاکم شده. چهارمین نکته، بحث پویایی نقش آفرینان است. اینک ما 
در جامعه خودمان به وفور شاهدیم که نقش آفرینان به صحنه مشارکت فراخوانده  

نمی شوند. پنجمین مورد، بحث بازخوردها است. نگاه ارزیابانه داشتن، بازخوردها را 
عمیقاً در نظر گرفتن و در پی آن اصالح سیاست گذاری ها. این موارد در خصوص 

زاویه دید سوم که عناصر محتوایی بود مطرح شد.
زاویه دید چهارم برای سیاست گذاری عمومی، عطف به آینده است؛ یعنی زاویه 
دید اول که مربوط به شــخص سیاست گذار بود، عطف به گذشته است. زاویه دید 
دوم و سوم که شامل صوری و محتوایی بود، عطف به زمان اکنون است و چهارمین 
دید عطف به آینده؛ یعنی ما ســه زمان را لحاظ می کنیم. در اینجا باید به ســه 
عنصر توجه داشــته باشیم. یکی اینکه سیاست گذاری عمومی باید متناسب باشد 
با اهداف ســازمان و سیســتم؛ یعنی درگیری آن عطف به آینده است. دوم اینکه 
پیش بینی کننده باشد. به طور مثال می گویید من می خواهم این سیاست را برای 
سالمندان تدوین کنم، این سیاست باید بتواند پیش بینی کند که در صورت اجرا، 
۳ ســال یا ۵ سال آینده چه نتیجه ای خواهد داشت. باید بتواند پیامدهای مثبت 
و منفی خود را پیش بینی کند. ســوم اینکه هدفش جذب بیشتر نقش آفرینان به 
حوزه های تصمیم ســاز و اجرایی باشــد نه دفع آنان. با در نظر گرفتن این چهار 
زاویه سیاست گذاری عمومی، می توان یک سیاست گذاری درست، روبه جلو و مثبتی 
تدوین کرد که برای جوامع به ویژه جوامع قرن بیســت ویک که فراز و نشیب هایی 
خواهند داشــت و در آینده نزدیک هم با چالش های دیگری مواجه خواهند شد، 

الزم است.
 برگردیم به مسئله نقش آفرینان.	�

بــه یک تئوری از هاولت و همکارانش اشــاره می کنم. تئوری هاولت مثل یک 
ساعت شنی است. او می گوید ۳ عنصر در موضوع »نقش آفرینان در سیاست گذاری« 
وجود دارد. یک عنصر »جهان سیاســت« یا »پالیسی یونیورس« است. عنصر دوم 
»خرده نظام سیاست« یا »پالیسی ساب سیستم« است و سومی »تصمیم گیران« 
یا »دسیژن میکرز« هستند. چرا هاولت برای توضیح نقش آفرینان از ساعت شنی 
اســتفاده می کند؟ به این دلیل که اجزای زیادی از شــن در آن دخیل هســتند. 
می خواهد به گســتردگی و تنوع نقش آفرینان در روند سیاست گذاری اشاره کند. 
یک ســاعت شنی را به همراه با ســه عنصری که گفتم در نظر بگیرید. در باالی 
ســاعت شنی، یعنی قسمت پهن آن، جهان سیاست است. »جهان سیاست« یک 
امر وسیعی است که در ادامه خواهم گفت استراتژی ها و تاکتیک ها در آن چیست. 
از آنجا که کمی پایین تر بیاییم، یعنی جایی که می خواهد به گلوگاه ساعت نزدیک 
شــود، »خرده نظام سیاست« است که می خواهد سیاست ها را تدوین کند. جهان 
سیاست فقط یک تنظیم دستور کار کلی است؛ اما خرده نظام سیاست، سیاست ها 
را تدوین می کند. گلوگاه ساعت شنی هم مربوط به عنصر سوم؛ یعنی تصمیم گیران 
است. تصمیم گیران در یک جای بسیار ویژه، تنگنا و جدی قرار گرفته اند که تمام 
عناصر را از جهان سیاست و خرده نظام سیاست، بسیار آرام از خود عبور می دهند. 
از گلوگاه ســاعت که رد می شویم، دوباره فضا باز می شود و »خرده نظام سیاست« 
می آید که زیر تصمیم گیران و ناشــی از آن ها قرار می گیرد. اما در ایران مشــاهده 
می کنید که »تصمیم گیران« در ابتدای ورودی ســاعت شنی به صورت گسترده 
و بدون چارچوب وارد ســاعت شنی سیاســت گذاری می شوند و بر همین اساس 
است که مالحظه می کنید با تعویض مســافران قطار سیاست پس از هر دولتی، 
تصمیم گیران هم ماهیتاً تغییر می کنند و ما با ســردرگمی در سیاســت های گاه 
متضاد مواجه بوده ایم. به بیان دیگر »تصمیم ســازی« در ایران در این چهار دهه 
مبتنی بر دو عنصر قبلی »خرده نظام سیاست« که آن منبعث از »جهان سیاست« 

باید باشد نبوده و عمدتاً شخصی و سلیقه ای بوده است.
  بعضی ها می گویند سیاست گذار در تله ذهنی خود اسیر است. با گذشت 	�

بیش از 4 دهه از سیاست گذاری بعد از انقالب، چگونه می توان چنین خطاهایی 
را توجیه کرد؟

 من مدل ساعت شنی هاولت را که توضیح می دادم، می خواستم در ادامه بپردازم 
به همین موضوع؛ بنابراین اجازه بدهید که خط کش استاندارد را کامل کنم. در ادامه 

نکته هایی که باید بدانید

در ایران، عنصر تصمیم گیری باال قرار دارد؛ یعنی جای جهان سیاست 	]
نشسته است؛ یعنی تصمیم گیران زیاد هستند، سلیقه ها زیادند. جهان 

سیاست در حاشیه است. تصمیم گیران و افراد، اصل هستند، گروه های ویژه، 
اصل هستند. 

سیاست گذاری عمومی باید بتواند در مسائلی که عطف به زمان اکنون 	]
است مداخله کند اما مشاهده می شود که قوانین و سیاست ها در ایران نه از 

شفافیت الزم برخوردارند و نه در مواجهه با مسائل نوپدید کارسازند.
فضای سیاستی متأثر از فضای سیاسی است. فضای سیاسی، حکم رانی 	]

است. حکم رانی هم انواع سه گانه دارد که نوع سوم آن یعنی حکم رانی 
نابسامان و غیرعلمی که در کشور ما برقرار است و در سیاست گذاری عمومی 

تأثیر می گذارد.
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توسعه

به این سؤال برمی گردم.
همان طور که گفتم، در مدل ســاعت شــنی، بعد از گلوگاه دوباره خرده نظام 
سیاســت قرار می گیرد تا سیاســت ها را پیاده کند و بعد از آن  هم مجدداً جهان 
سیاســت را داریم تا دست به ارزیابی بزند. بنابراین جهان سیاست از باالی ساعت 
شنی که دهانه  گشاد ساعت است، شروع می شود و در دهانه گشاد انتهایی ساعت 
هم دوباره تکرار می شود و در آن وسط هم جایگاه تصمیم گیران است. این می شود 
یک سیاســت گذاری منطقی که تصمیم گیران خودشان را در یک جای حساس 
مشاهده می کنند و همه چیز را می بینند. این کمر باریک ساعت شنی تشبیهاً مثل 
قله کوه است؛ یعنی حساس ترین جایگاه که اطراف را مشاهده و رصد می کنند و 
با جهان سیاست آشنا هستند، دســتور خرده نظام سیاست را می شنوند و بعد از 
اینکه تصمیم گیری می کنند از پیامدهای آن مطلع می شــوند و دست به اصالح 
سیاست ها می زنند. حاال در ایران چه اتفاقی می افتد؟ در ایران، عنصر تصمیم گیری 
باال قرار دارد؛ یعنی جای جهان سیاســت نشسته است؛ یعنی تصمیم گیران زیاد 
هستند، سلیقه ها زیادند. جهان سیاست در حاشیه است. تصمیم گیران و افراد، اصل 
هســتند، گروه های ویژه، اصل هستند. به همین دلیل شما می بینید که از آن باال 
تصمیم گیری اتفاق می افتد. از آن باال می آید و زمانی که می خواهد از این گلوگاه رد 
شود، اصالً قابل اجرا نیست و یک سری تصمیمات اجرا و ارزیابی نشده می افتد پایین 
ساعت شــنی و ممکن است که ساعت شنی را دوباره برگردانند و این تصمیمات 
مجدداً تکرار شود. ساعت شنی که برمی گردد؛ یعنی تکرار سیاست های ناکارآمد و 
این، آن چیزی است که حدود چهار دهه است که گریبان جامعه ما را گرفته است.

 نسبت سیاست گذاری با ویژگی های نظام سیاسی و دولت و ترتیبات نهادی 	�
چگونه است؟

 در هر جامعه ای فضای سیاســتی یا پالیتیکس با فضای سیاسی یا پالیتیکال 
ارتباط تنگاتنگ دارد؛ یعنی خروجی فضای سیاســی، فضای سیاســتی اســت. 
فضای سیاستی در خأل شکل نمی گیرد و ارتباط تنگاتنگی با فضای سیاسی دارد. 
سیاست گذاری همان »حکم رانی« یا governance است. سیاست گذاری جدای 
از حکم رانی نیســت. دولت، قانون، مجلس و تمام کسانی که با قدرت زور، کودتا 
یــا انقالب در رأس قرار گرفتند یا اینکــه فضای جامعه دموکراتیک بوده و با رأی 
مردم در این جایگاه قرار گرفتند، این ها می خواهند سیاست گذاری عمومی کنند 
به نفع جامعه که مسائل موجود حل شود. من یک تقسیم بندی از انواع حکم رانی 
دارم. یکی حکم رانی ایده آل است. حکم رانی ایده آل همان سیاست گذاری علمی و 
مناسبی است که توضیح دادم که من اسم آن را »حکم رانی تابع« می گذارم به این 
معنا که تبعیت می کند؛ یعنی سیاستی نیست که فقط روی کاغذ و در قالب قوانین 
باشــد و قابل اجرا هم نباشد. چشمش به روی جامعه باز است. نیازها، خواست ها، 
مطالبات و آینده جامعه را می بیند و از جامعه تبعیت می کند. اسم حکم رانی نوع 
دوم را »حکم رانی مخدوش« می گذارم و نیمه علمی. در اینجا سیاست گذاری جدی 
نداریم بلکه یک نوع سیاست ســازی تابع داریم به این معنا که وقایع بیرونی را به 
شکل حداقلی در نظر دارد اما بیشتر »عکس العملی« و لحظه ای است. افغانستان 
یا پاکســتان را در نظر بگیرید یا کشورهای درحال توسعه ای که پایشان هنوز روی 
زمین سفت نیست، این ها نمی توانند یک حکم رانی خیلی ایده آل داشته باشند و 
مجبورند در این فرازوفرودها و در این امواج خروشان، خودشان را به نحوی حفظ 
کنند. یک حکم رانی نوع ســوم هم داریم که »نابسامان و غیرعلمی« است و اسم 
آن را »سیاســت بازی« می گذارم. این چیزی است که به ایران ما مربوط می شود. 
در اینجا یک ایدئولوژی پیش بینی وجود دارد. عناصر آن تعریف شده است. انعطاف 
ندارد. این ایدئولوژی وقتی با قدرت پیوند بخورد، شــاهد حکم رانی از نوع ســوم 
هســتیم. در ایران ما با این مشکل مواجه هستیم. این نوع حکم رانی که بیشتر به 
یک سیاست بازی شــباهت دارد و آن تشبیهی که از مدل ساعت شنی آوردم که 
تصمیم گیران به جای اینکه وســط باشند و در قله قرار بگیرند، باالی ساعت شنی 
هستند و به همین ترتیب در یک سطح وسیع و طی 4 دهه ظاهر می شوند. منفک 

از واقعیــت اجتماع و از واقعیت بیرونی و منفک از نیازها و آینده، تصمیم گیری و 
بلکه »تصمیم بازی« می کنند. این تصمیم های غلط می آید از گلوگاه ساعت شنی 
به سختی رد می شود، خیلی هایش هم اجرا نمی شود، می آید پایین ساعت شنی و 
این ســاعت شنی را دولت بعدی برمی گرداند و 1۸0 درجه می چرخاند و بنابراین 
می بینید که مثالً روند بیکاری طی 4 دهه سیر صعودی دارد. ضریب جینی تقریباً 
در سال ۹7 می گفتند به بدترین وضعیت خود در دهه ۹0 رسیده که تقریباً 0,41 
بود و در سال ۹۹ این ضریب از 0,4۵ هم گذشت و ایران در بین 1۳۶ کشور رتبه 
۶۸ را دارد کــه با توجه به منابع مالی که ما داریم و به عنوان یکی از ثروتمندترین 
کشورها در دنیا تعریف می شویم به علت وجود منابع گاز و نفت، این رتبه معنای 
بســیار ویژه ای پیدا خواهدکرد. در خصوص شاخص فالکت هم که آمیزه ای بین 
نرخ بیکاری و تورم اســت هم  داستان خودش را داریم. خروجی های این شاخص 
در مسئله جرم و جنایت، در موضوع نومیدی نسبت به امروز و فردای جامعه و در 

مسئله خودکشی قابل مشاهده است.
 من این مسئله را در نهادها و ساختارها جست وجو می کنم؛ یعنی به اعتقاد 	�

من اگر نهادها و ســاختارها کامل بودند، احتماالً سیاست گذاری در یک بستر 
مناسب می نشست.

بحث اصلی این است که در جامعه ما چه وضعیتی وجود دارد و نهادها چگونه 
هستند. آیا نهادها بر اساس نیازها، ضرورت ها و واقعیت های اجتماعی شکل گرفته اند 
یا اینکه نه، اصاًل نهاد به آن معنا نیستند. مثاًل نهاد آموزش و پرورش، این نهاد باید از 
شاخصه های موردنظر برخوردار باشد. مثاًل ارتقای سطح دانش و آگاهی، جامعه پذیر 
کردن دانش آمــوزان، ایجاد روحیه خالقیت و نــوآوری در دانش آموزان. اگر نهاد 
آموزش و پرورش در یک جامعه این سه شاخصه را داشته باشد، یک نهاد کارکردی 
است؛ اما وقتی می بینید که در نهاد آموزش و پرورش این ویژگی ها وجود ندارد و 
خالقیت، سیر نزولی دارد، رشد سطح آگاهی آن گونه که باید اتفاق نمی افتد و اصاًل 
دانش آموخته نمی شوند بلکه جامعه ستیز می شوند و ممکن است جامعه گریز شوند، 
دیگر نهاد نیست، یک سازمان آشفته ای است که سامان ندارد. مثل بازارهای قدیمی 
که همه چیز داشتند. یک آش شله قلمکار که به آن معنا تفکیک شده، تخصصی شده 
و الیه بندی نیست؛ البته این بازارها در زمان خودشان کارکرد داشتند؛ اما این نهاد 
فاقد کارکرد است و حتی ممکن اســت کارکرد مرضی و بیمارگونه داشته باشد؛ 
بنابراین نام گذاری نهاد برای یک مجموعه، تعریف دارد و حتی من با نام گذاری آن 

 هم موافق نیستم که با نام آموزش و پرورش معرفی می شود.
 چرا در ایران این اتفاق می افتد؟	�

برگردیم به اینکه سیاست گذاری درست چگونه است و آیا در ایران اتفاق می افتد 
یا خیر. در مرتبه کالن، »اســتراتژی ها« را برای سیاست گذاری تعریف می کنند. 
استراتژی ها، تدابیر و راهبردهای سطح کالن و درازمدت هستند. در اینجا مسائل 
اجتماعی اولویت بندی می شوند؛ یعنی در جامعه، وزیر، رئیس جمهور و در جامعه 
ما رهبری به همراه این ها اســتراتژی درازمدت را تعریف می کنند. حال آیا نباید 
یک نگاه جامع و واقع نگر داشــته باشند تا مسائل را اولویت بندی کنند؟ مثاًل اگر 
بخواهم باز بحث سالمندی را مثال بزنم، باید بدانند که 10 سال آینده چه بحرانی 
با وجود جمعیت 1۵ میلیونی سالمند و شرایط امروز جامعه اتفاق خواهدافتاد که یا 
ازدواج ها به تأخیر افتاده، یا خانواده ها هسته ای شده یا اصاًل حال و حوصله ندارند 
از ســالمند نگهداری کنند و ارتباط عاطفی گذشته در آینده بازتولید نمی شود. از 
طرف دیگر دولت محافل رسمی و جایگاه های ویژه برای سالمندان تدارک ندیده 
است. در نظر بگیرید میلیون ها سالمند که آسیب پذیر هم هستند، رها می شوند و 
از این جمعیت میلیونی شــاید 1۵ درصد تا ۲0 درصد از سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوق بازنشستگی حقوق بگیرند. تصور کنید، 10 سال بعد میلیون ها سالمند 
آسیب پذیر رهاشده ای که حتی حقوق ماهیانه حداقلی هم ندارند و ممکن است که 

خانواده هایشان هم پذیرای آنان نباشند.
 ارتباط سیاست گذار با نهاد علم و دانشگاه چگونه است؟	�
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عطف به بحث قبلی در مورد اســتراتژی ها که گفتم و مربوط به اولویت بندی 
مسائل است که در سطح کالن قرار می گیرند، در سطح میانه »تاکتیک ها« هستند 
که شامل شیوه ها و شگردها می شوند و در سطح خرد با پلنینگ و برنامه عملیاتی 
مواجهیم که شامل برنامه ریزی در کوتاه مدت است. می خواستم در ادامه بگویم که 
اســتراتژی، تاکتیک و پلنینگ چه ارتباطی با هم دارند و چرا در جامعه ما اتفاق 
نمی افتد. این ها برمی گردد به همان ساعت شنی هاولت. گفتیم که تنظیم دستور 
کار در جهان سیاســت؛ یعنی اولین عنصر صورت می گیرد و اینجا از اولویت بندی 
یا اســتراتژی گفتم که تقریبا همه یک مرحله اســت. در آنجا مطالبه گری است، 
مطالبه گری در تنظیم دستور کار؛ یعنی مطالبه گری از حکومت به طور عام. اشاره 
داشــتم به نقش آفرینان در سیاست گذاری. مردم بخشی از نقش آفرینان هستند؛ 
یعنی کل جمعیت یــک جامعه که مطالبه گری می کند؛ اما آیــا در جامعه ای با 
حکم رانی از نوع سوم که قطعاً ایدئولوژی می خواهد قدرت را جهت بدهد و تعریف 
کند که یک حکم رانی نابسامان و غیرعلمی است، چشم و گوش خود را به سمت 
مردم باز می کنند؟ آیا مبنا و نقطه آغاز سیاست گذاری شــان مردم هستند؟ کف 
جامعه است یا نه، ایدئولوژی است؟ مشخص است که ایدئولوژی مبنا است نه مردم. 
ایدئولوژی جهت می دهد به ذهن سیاســت گذار و روند سیاست گذاری. حاال مردم 
عام یک نوع مطالبه گری دارند. قشــرها مطالبه گری خاص خود را دارند. جوانان، 
زنان، دانشگاهیان، کارگران، کارمندان، سالمندان. یک مخروط را در نظر بگیرید، 
به همین ترتیب الیه الیه از کف مخروط که عامه مردم هستند، مطالبه گری تعریف 
می شــود تا آن باال که یک روشنفکر یا متخصص، یک جامعه شناس یا اقتصاددان 
مطالبه گری را به صورت تخصصی بیان می کند. در مدل ســاعت شنی هاولت که 
جهان سیاســت در آن باال بود که می خواست دستور کار را تنظیم کند، چشم و 
گوشش به سمت نقش آفرینان که همان مطالبه گران هستند باز بود. در بخش دوم 
ساعت شنی که تدوین سیاست بود، مداخله مجامع علمی و تحقیقاتی است به طور 
خاص. مداخله یعنی چه؟ یعنی اینکه تحقیق شده است، یعنی متخصصان پایشان 
را گذاشته اند روی زمین جامعه، اطالعات را جمع آوری کرده اند، تحقیق و پیمایش 
کرده اند به روش استقرا و به نتایجی رسیده اند که برای تدوین سیاست آن ها را در 
اختیار سیاست گذار قرار می دهند؛ بنابراین این مجامع هم بخش دوم نقش آفرینان 
هســتند. آن گاه تدوین سیاست می رود در گلوگاه ساعت شنی و تصمیم گیری بر 
اســاس آن اتفاق می افتد که خبرگان و اهالی اندیشه سیاسی، اجتماعی که پست 
و مقام دارند و شــامل وزیر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و قاضی هســتند که 
تصمیم گیری می کنند؛ بنابراین تمام نگاه این تصمیم گیران به مطالبه گری مردم، 

پیام ها، نتایج تحقیقات و... است.
 آیا در ایران این پروسه اتفاق می افتد؟	�

 این ها که در آن باال قرار دارند و خودشان را باالتر از مردم و مطالعه و نیاز و حرف 
و ســخن و نظر می دانند؛ یعنی اصاًل نه فقط به انجمن های علمی توجه نمی کنند 
بلکه می زنند توی گوششان که آن ها را دفع کنند. به طور مثال یک زمان هست که 
شما یک کودک زباله گرد را می بینید، به او توجه نمی کنید؛ اما زمانی هم هست که 
اگر تا کمر خم شده است در سطل زباله، او را می زنید که می افتد در سطل زباله. 
کاری که گاه حاکمیت می کند و این حکم رانی ایدئولوژیک و نابسامان انجام می دهد 
همین است. مثاًل در ارتباط با جامعه شناسی، نه فقط به آن توجه نمی کنند بلکه به 
جنگش می روند که آن را نابود کنند که اصاًل نباشد. این شعارها چهل و سه سال 
است که داده می شود. اول انقالب می گفتند صداوسیما یک دانشگاه است. دانشگاه، 
حاکمیت علم، اندیشه، تضارب  آرا، حضور همه، تخصص های مختلف و یک مکان 

زیبای اندیشه ورزی است؛ اما آیا صداوسیمای ما چنین است؟
 یعنی تله اصلی سیاست گذاری در ایران ایدئولوژی زدگی است؟	�

فضای سیاســتی متأثر از فضای سیاسی است. فضای سیاسی، حکم رانی است. 
حکم رانی هم انواع سه گانه دارد که نوع سوم آن یعنی حکم رانی نابسامان و غیرعلمی 
در کشور ما برقرار است و در سیاست گذاری عمومی تأثیر می گذارد. سیاست ها انواع 

و اقسامی دارند. مثاًل سیاست علمی. اروپا در جایی احساس می کند که جامعه به 
این نیاز دارد که صنایع، کاربردی شوند؛ بنابراین سیاست علم در رأس قرار می گیرد. 
سیاست فناوری مد نظر قرار می گیرد؛ یعنی در زمانی که توسعه صنعتی نیاز داشته 
اســت و ایجاب می کرده که تکنولوژی هم به روز شود. در ایران، ما با سیاست های 
نمایشی، صوری و شکلی مواجهیم. محتوا وجود ندارد. در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در ایران حدود 1۵ شــورا، سازمان و گروه در جاهای مختلف وجود دارد. 
شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک مجموعه فراسازمانی، شورای عالی فضایی 
در ریاست جمهوری، شورای عالی انفورماتیک در سازمان برنامه و بودجه، شورای 
عالی اطالع رســانی در شــورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی امنیت فضای 
تبادل اطالعات، سازمان فناوری اطالعات، سازمان فضایی ایران و... با وجود این همه 
خدم و حشــم، این همه پرســنل و بودجه، این همه زمان آیا اطالعات و ارتباطات 
ایران ســازمان دهی شده است؟ آیا سیاســت گذاری معطوف به اجرای مشخص و 
دارای خروجی که ارزیابی شــود و بعد دوباره اصالح شود بوده است؟ اصاًل فناوری 
اطالعات و ارتباطات ایران به عنوان یک سیاســت تعریف شده است؟ هم رها شده، 
هم نشــده؛ یعنی هم وجود دارد، رسیدگی می شــود، طرح داده می شود، بودجه 
می دهند، پرسنل دارد، هم هیچی. این درجا زدن ها است که هم در بحث سیاست، 
هم آموزش و پرورش، هم اشتغال، هم مهاجرت، هم فرار نخبگان و... دیده می شود. 
مجله اکونومیست سال گذشــته عنوان کرده بود که تقریباً ۹۶ درصد اختراعات 
ثبت شده در دنیا توسط ایرانی ها، به دست ایرانی هایی بوده که مقیم خارج از کشور 
هستند؛ یعنی ما چه کسانی را فراری دادیم؟ مخترعان، مبتکران و مغزها را. همین 
آمار برای چین 17 درصد اســت؛ یعنــی 17 درصد اختراعات چینی ها مربوط به 
چینی هایی اســت که خارج از چین مقیم هستند. برای هند این آمار 4۸ درصد 
است. هند با آن جمعیت و نابسامانی اقتصادی و آن همه مشکالت 4۸ درصد. باقی 
امور هم به همین شکل است. یا اینکه در هر جامعه ای »بورس« نبض اقتصاد است. 
اگر در یک جامعه بورس ســامان داشته باشد و بتوان پول های پراکنده کسانی را 
که تخصص ندارند جمع و مدیریت کرد، همه منتفع می شوند. رئیس جمهور کشور 
ما در مرداد ســال ۹۹ گفت که »امن ترین جا برای سرمایه گذاری بورس است«. یا 
آگاه بود یا ناآگاه. اگر آگاه است، یک فریب کاری بزرگ است که این را می گوید و 
یک هفته بعد بورس سقوط کرد و خیلی ها خودکشی کردند. طرف زندگی، ماشین 
و خانه اش را فروخته بود که بگذارد در بورســی که در ماه های قبل به طور کاذب 
رشد کرده بود. پس اگر رئیس جمهور آگاه است که چنین می گوید که فریب کاری 
است و باید پاســخ گوی اعمال خود باشد و اگر ناآگاه است وای به حال جامعه ای 
که رئیس جمهور آن ناآگاه است نسبت به پدیده ای بزرگ که نبض جامعه است. 
در اینجا اشاره من به تقدیرگرایی هم هست یعنی یک عنصر فرهنگی آسیب رسان 
که افراد بر شانس تکیه می کنند. سیاست گذاری عمومی بحث اولویت بندی مسائل 
اجتماعی بود. اگر از من بپرسند که یکی از محورهایی که باید در سیاست گذاری 
عمومی لحاظ کنیم و استراتژی مان  هم این باشد که 10 سال دیگر به آن برسیم 
و بعد هم شگردها و تاکتیک های میان مدت تعریف کنیم و در کوتاه مدت هم یک 
برنامه برای آن داشته باشیم، چیست؟ من می گویم »تقدیرزدایی«؛ یعنی دور کردن 
تقدیرگرایی از این جامعه. چون بر اساس شاخص های 10گانه ای که آلکس اینکلس 
در خصوص توسعه انسانی می گوید، جامعه ای که تقدیرگرا باشد ضد توسعه است. 
حاال اعضای جامعه ما بعد از 4۳ سال تقدیرگرایی اینک به ارز دیجیتال پناه آورده اند 
تا یک شبه خدا بخواهد و ره صدساله بپیمایند. این تقدیرگرایی یک روز در بورس 
است، یک روز در سکه است، یک روز در سایت شرط بندی و قماربازی است، یک 
روز در ارز دیجیتال. تقدیرگرایی همان یک شــبه ره صدساله رفتن است. در بحث 
اقتصادی و در کار و تالش و زندگی روزمره هم امروز در ارز دیجیتال اســت، قبل 
از آن در دالر و ســکه و بورس بود. می خواستم بگویم که اولویت بندی های مسائل 
اجتماعی در سیاست گذاری، شامل مســائل فرهنگی هم می شود، شامل مسائل 

اقتصادی هم می شود، شامل مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی هم می شود.

وقتی عمومی سازی بخواهد شکل بگیرد و وقتی قرار باشد تبعیض مثبت نسبت به طبقات پایین تر و قشرهای 
آسیب پذیر اعمال شود، میزان دخالت دولت افزایش می یابد، تا زمانی که عمومی سازی به حد مطلوبی برسد، نه 
تصدی گری دولتی مانند آنچه در این دهه ها بدون مرز و چارچوب و فاقد بنیان علمی حاکم شده.
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توسعه

در یک وضعیت نرمال، معموالً، فرض بر این  است که نهادهای مختلف موجود در جامعه 1
در صورتی تداوم می یابنــد که از کارایی 
برخوردار باشند و نیازهای جامعه را برآورده کنند. حال اگر 
نهادی عملکرد قابل قبول و موفقی نداشته باشد، از سیستم 
و روند تصمیم ســازی و اجرایی ارزیابی به عمل می آید، 
موانع موفقیت و کارآمدی آن نهاد، شناسایی و درنهایت 
برداشته می شود، تدابیر و راهکارهای نو اتخاذ می گردد و 
نمی گذارند همواره »درها بر یک پاشنه« بچرخند. نگاهی 
به کارنامه  بســیاری از نهادهای سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی کشور نشــان می دهد که عمده  آن ها عملکرد 
قابل قبولی ندارند و اگر - در حالتی خوش بینانه - زیان ده یا 
ورشکسته به حســاب نیایند، کارایی شان در حد پایینی 
اســت. بااین وجود، همچنان به کار خود ادامه می دهند، 
گویی ناکارآمدی و کارنامــه  زیان باری که دارند موجب 
تغییر در برنامه ها و تصمیماتشان نمی شود. برای نمونه در 
حوزه های مختلفی چون برنامه ریزی های بانکی، ارزی و 
مالی، صنعت خودرو، مســکن، نهادهــای فرهنگی و... 
سیاست های غلط اعمال و تکرار مالل آور آن ها مشاهده می شود. نکته و پرسش اینجاست که 
شکست و ناکارآمدی نهادهای گوناگون و سیاست گذاری های نادرست، مانع از ادامه فعالیت 
یا تالش برای اصالح و تغییرشان نمی گردد؛ درنتیجه این پرسش به ذهن متبادر می گردد که 
چرا باید این هزینه ها بر جامعه تحمیل شود و زمینه برای فعالیت نهادها و اجرای سیاست های 
زیان بار فراهم باشــد و از ادامه حیات آن جلوگیری به عمل نمی آید، روش ها و برنامه های 

دیگری به مرحله اجرا درنمی آیند و درها بر همان پاشنه های قدیمی می چرخند؟

در یک معنای کلی، یکی از علل تکرار مالل آور و زیان بار برنامه ها و سیاست ها  را باید در حوزه فرهنگ جست وجو کرد بدین معنی که به لحاظ فرهنگی در 2
جامعه در مقابل نوآوری، مقاومت وجود دارد. راجرز در نظریه »خرده فرهنگ 
دهقانی«، به عناصر نامناسب فرهنگی در جوامع توسعه نیافته اشاره می کند که مانع نوسازی 
و توسعه در این جوامع می شوند. این موانع عبارت اند از: عدم اعتماد در روابط متقابل شخصی، 
فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها و تمایل ها، عدم توانایی چشم پوشی از 
منافع آنی به خاطر منافع آتی، عدم توجه به عنصر و اهمیت زمان، خانواده گرایی، وابستگی 
به قدرت دولت، محلی گرایی، فقدان همدلی. به نظر راجرز، افراد برای ایجاد نوآوری باید از 
آمادگی الزم برخوردار باشند و این آمادگی با داشتن زمینه  الزم برای تغییر در قالب ایستارها، 
ارزش ها و انگیزه ها خود را نشــان می دهد. اگر در جامعه ای عناصر فرهنگی مناسب وجود 
داشته باشد، ایستارها، ارزش ها و انگیزه ها نیز راه گشای تغییر خواهند بود، در غیر این صورت 
تغییر تحقق نخواهد یافت. بر اساس این نظریه، یکی از عناصر فرهنگی فعال در کشورهای 
توسعه نیافته که بر سر راه توسعه، مانع ایجاد می کند »فقدان نوآوری« است. عالوه بر بُعد 
فرهنگی نوآوری باید به این نکته نیز اشاره کرد که در یک جامعه ایدئولوژیک، اسطوره های 
ذهنی تغییرناپذیری وجود دارند که عبور از آن ها بدعت و نابهنجاری به شمار می آید. در چنین 
جوامعی، این اسطوره ها، بدیهی انگاشته می شوند، غیر قابل نقد هستند و با توجه به اینکه مرز 
بدعت و نوآوری تا حد زیادی غیرشفاف است، به سادگی انگ بدعت به نوآوری و نوآوران زده 

 ] 3. نگاه جامعه شناس توسعه   [

درها و پاشنه ها
دولت مدرن و مشکالت آن

می شود و بدین ترتیب شعاع انتقاد را تا حد زیادی محدود نگاه می دارند تا بدین وسیله از 
اسطوره های ذهنی صیانت کنند. اگرچه نامدارانی چون فرخی سیستانی و اقبال الهوری بر 
نوآوری تأکید کرده و اولی »سخن نو« را دارای »حالوت« دگر دانسته و دومی از »تازه کاری« 
که موجب »فروغ آدم خاکی« می شود، سخن به میان آورده است، اما واقعیات و پدیده های 
اجتماعی نشانگر آن است که نوآوری حضور چندانی در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی های 
جامعه ندارد. نمود روشن این ادعا تکرار سیاست های غلطی است که در بخش های گوناگون 
و امور مختلف به اجرا درمی آیند و از چرخیدن در بر پاشنه ای حکایت می کند که دگرگون پذیر 
نیست. جنبه تراژیک ماجرا آنجاست که بسیاری از دست اندرکاران می دانند برنامه های اجرایی 
نادرست و پُراشتباه هستند اما چون جرئت و جسارت الزم برای تغییر و نوآوری را ندارند، 

نمی توانند تصمیمات و روش های دیگری را تجربه کنند.

نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است سخنی است که پوپر در مقام  مقایسه مسئله  جوامع دموکراتیک و غیردموکراتیک بیان کرده است. وی بر 3
این باور اســت برای اســتقرار و تداوم دموکراسی، بایستی پرسش قدیمی 
»چه کســی باید حکومت کند؟« با پرسش »حکومت و دولت چگونه باید تشکیل شود؟« 
جایگزین شود. به این دلیل که در صورت تحقق ایده اول، ممکن است فردی با رأی مردم 
انتخاب شود اما به وعده های خود عمل نکند و به اصطالح، حاکمی ناصالح از کار درآید. اما 
اگر دغدغه و پرسش اصلی این باشد که حکومت چگونه باید تشکیل شود، راه های مصون 

ماندن حاکم و حکومت از خطا نیز پیش بینی می شود.
اینکه در حکومت ها و تحت مدیریت های مختلف، تغییر محسوســی در سیاست ها و 
برنامه ها دیده نمی شود و اگر در بر همان پاشنه قبلی می چرخد، یکی از علل آن این است که 
در یک مقیاس کوچک تر و در سازمان ها و نهادهای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز 
سخن پوپر قابل توجه است؛ بدین گونه که در مقام انتقاد و اعتراض به برخی از سیاست ها و 
تصمیمات، جامعه بیشتر در اندیشه تغییر افراد است تا در اندیشه درانداختن طرح و ایده ای 
نو. به عبارت دیگر، این پرسش پیگیری می شود که چه کسی باید مدیر و مجری باشد؟ و 
به اینکه این نهادها چگونه و بر اســاس چه تدابیر و برنامه هایی باید تشکیل و اداره شوند، 
پرداخته نمی شود. درنتیجه، آنچه در عمل دیده می شود این است که افراد تغییر می کنند 
اما سیاست های نادرست و زیان بار همچنان پابرجا می مانند. تغییر افراد بدون تأکید بر تغییر 
تصمیمات و ساختارها به معنی آن است که در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و در طول 
ســال های گذشته همواره شــاهد بوده ایم که افراد مختلفی آمده اند و رفته اند اما مسائل و 
مشکالت همچنان پابرجا بوده و تداوم یافته اند چرا که پرسش اصلی جامعه ما این است که 
چه کسانی در مصدر امور باشند. عالوه بر این، غلبه تفکر ایدئولوژیک موجب می شود دایره 
انتخاب افرادی که می توانند تصمیم ساز یا مجری تصمیمات باشند، بسیار تنگ و محدود 
باشد. افرادی که تابع ایدئولوژی حاکم هستند، به قدرت می رسند و چون دارای همان تفکر و 
نگرش هستند درنتیجه مشکل چندانی با اسطوره های ذهنی و پیش فرض ها ندارند و به قصد 
تغییر به سراغ این ها نمی روند؛ درنتیجه پاشنه، پابرجا خواهد ماند و امیدی به خلق وضعیتی 

دیگر بیهوده خواهد بود.

یکی از ویژگی های دولت های نفتی آن است که با پول نفت تمامی عیوب و  ناکارآمدی های خود را در حوزه های مختلف الپوشانی می کنند. وابسته شدن 4
دولت به درآمدهای نفتی برای بسیاری از نهادهای دولتی، امکان استفاده از 

رانت را فراهم ساخته است و مانع از آن می شود که مسائل و مشکالتشان آشکار شود.

چرا باید خواند:
دولت در ایران با چه 

مشكالتی روبه روست 
و چرا مشكالت دولت ها 
در ایران تكرار می شود؟ 

این مقاله را بخوانيد.

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه
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یک، اسطوره های ذهنی تغییرناپذیری وجود دارند که عبور از آن ها بدعت و نابهنجاری  در یک جامعه ایدئولوژ
به شمار می آید. در چنین جوامعی، این اسطوره ها بدیهی انگاشته می شوند، غیرقابل نقد هستند و با توجه به اینکه 
یادی غیرشفاف است، به سادگی انگ بدعت به نوآوری و نوآوران زده می شود. مرز بدعت و نوآوری تا حد ز

در یک نظام سیاســی رانتی، بنگاه های اقتصــادی و نهادهای مختلف، بیش از آنکه 
در اندیشــه بهره مندی از ایده های نو و نوآوری، تالش برای بازاریابی و افزایش میزان 
بهره وری خود باشــند، به فکر نفوذ در دولت و افزایش میزان بهره مندی خود از رانت 
هســتند. در این شرایط، تالش برای دستیابی به / دریافت رانت به مهم ترین دغدغه 
بنگاه های اقتصادی دولتی و خصوصی تبدیل می شــود و ضمن اینکه فساد ایجاد و 
گســترش می یابد، برای تغییر سیاست ها و برنامه ها تالشی صورت نمی گیرد. نهادها 
و بنگاه های مختلف اقتصادی نیز برای بهره مندی بیشتر از منابع رانتی، اولویت را به 
استخدام اندیشمندان و اندیشه های نو نمی دهند بلکه به جذب کسانی می پردازند که 
صاحب نفوذ هســتند و می توانند امکان استفاده بیشتر از منابع را فراهم آورند. از این 
روست که برخی از اندیشمندان معتقدند کارآفرینی مولد که با تولید محصوالت و ارائه 
خدمات جدید و بهتر برای جامعه ثروت آفرینی می کند رو به زوال است و دسترسی به 

رانت بیشتر از کارآفرینی اهمیت می یابد.

دولت های رانتی، بدون چشم داشت، امکانات رانتی را در اختیار بنگاه ها و  نهادهای مختلف قرار نمی دهند و در مقابل انتظار دارند این ها در تملک 5
دولت قرار گیرند و به بخشی از نظام سیاسی و وابسته قدرت تبدیل شوند. 
درنتیجه شکست و موفقیت آن ها به عنوان شکست و موفقیت در کارنامه دولت ثبت 
خواهد شــد. در مرحله بعدی، پنهان کردن شکست ها و نادیده گرفتن سیاست های 
نادرست نهادها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد. طبیعی است که دولت ها خواهان آن 
نباشند که در چشم مردم و در برابر افکار عمومی، جلوه و عملکرد ناکارآمد و ورشکسته 
داشته باشند، به همین دلیل در مرحله سوم به تأمین منابع مالی - به هر طریق ممکن 
- متوسل می شوند و بنابه شرایط مختلف از راه هایی مانند استقراض بانکی، معافیت های 
مالیاتی، کمک های بالعوض، سندســازی و... بهره می گیرند تا بســیاری از نهادهای 
ناکارآمد را موفق نشان دهند. دولت رانتی در حقیقت و به عبارتی دیگر دولتی فربه است 
که از مجموعه ای از نهادهای ورشکسته و پُرهزینه تشکیل یافته است و برای حفظ اعتبار 
خویش ناچار است به هر قیمتی از آن ها حفاظت به عمل آورد. در این حالت، کسری 
بودجه ســنگین و تورم باال به مردم تحمیل می شــود، حقوق مصرف کننده را نادیده 
می گیرند، مردم مجبور به خرید کاالی بی کیفیت می شوند و دولت روزبه روز فربه تر و 
پُرهزینه تر می  شــود که اگر درآمد فراوان داشته باشد به گونه ای عمل خواهد کرد که 

اقتصادش در آینده ای نه چندان دور دچار »بیماری هلندی« خواهد شد.

از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته و نفت به عنوان منبع اصلی  دخل و خرج دولت مطرح شده است، همواره بهره مندی از رانت مبنای 6
تشکیل و تداوم بسیاری از بنگاه ها و نهادهای مختلف بوده است. دولت با 
منابعی که در اختیار داشته، اقتصاد را تابع سیاست ساخته است، به همین دلیل است 
که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکالت 
اقتصادی، راهکار اقتصادی وجود ندارد و باید راه حل ها را در حوزه  سیاست جست وجو 
کرد. رقابت های سیاسی میان جناح های مختلف بیش از آنکه رقابت بر سر طرح ایده ها 
و برنامه های جایگزین باشــد، رقابت برای تسلط بر نهادهای مختلف و بهره مندی از 
رانت های موجود در این نهادهاست، درنتیجه »در« فدای »پاشنه« می شود، چرا که از 
این طریق به رانت های هنگفتی دست می یابند. اکنون همه می دانند که سازمان های 
بازنشستگی، بانک ها، بیمارستان ها و صنایع مختلفی مانند خودروسازی، نفتی و... با 
بحران های متعددی روبه رو هستند. دولت اما به شیوه های مختلف مانع از ورشکستگی 
آن ها می شود. بودجه های فراوانی را به این نهادها اختصاص می دهد، بدهی های مالیاتی 
را نادیده می گیرد، به بخش خصوصی آسیب می زند و از سرمایه آن ها برای سرپوش 
گذاشتن بر ناکارآمدی های بخش دولتی بهره می گیرد تا در همچنان بر همان پاشنه 
قدیمی بچرخد. یکی از علل این امر آن است که دولت مردان اعتقاد دارند که اگر از این 
نهادها حمایتی به عمل نیاورند، ممکن است با بحران های سیاسی و کاهش محبوبیت 

مواجه شوند.

به لحاظ جامعه شناختی، یکی از ویژگی های مسائل اجتماعی این است که  در زمان های مختلف، در یک رابطه علی- معلولی، موقعیتشان تغییر پیدا 7
می کند. بدین گونه که ممکن است در یک زمان، مسئله ای معلول عواملی 
چند باشد اما در زمانی دیگر به علت مسائل دیگر تبدیل شود و حتی ممکن است جای 
علت و معلول در رابطه علی- معلولی دگرگون شــود. برای مثال، ممکن اســت در یک 
موقعیت خاص، بیکاری علت فقر باشد. حال اگر مدتی از این شرایط بگذرد و فقر گسترش 
یابد، این بار ممکن است فقر، خود به علت بیکاری تبدیل شود و چرخه  باطل و وضعیت 

پیچیده ای را ایجاد کند که برون رفت از آن بسیار دشوار باشد.
این وضعیت اکنون در بسیاری از مسائل و مشکالت موجود در جامعه به وجود آمده 
اســت. در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، علت مشکالت و ناکارآمدی 
نهادها سیاســت گذاری های نادرست بوده اســت. مثالً دولت برای رفع این مشکالت به 
گونه های مختلفی مانند اختصاص بودجه اضافی، بخشودگی مالیاتی، واگذاری وام های 
بانکی، تصویب قوانینی که بخش خصوصــی را در مقابل بخش دولتی ضعیف و ناتوان 
می سازد و... عمل می کند. مجموعه  این سیاست های نادرست منجر به ناکارآمدی نهادهای 
وابسته به دولت می شود. به عبارت دیگر، در این رابطه، سیاست گذاری نادرست علت و 
ناکارآمدی معلول اســت. به مرور زمان، اگر به سرعت نسبت به حل مسائل و مشکالت 
اقدام نشود، آن گاه ممکن است ناکارآمدی تبدیل به علت شود و سیاست گذاری نادرست 
در جایگاه معلول قرار گیرد و مسائل دیگری نیز وارد این رابطه شوند و مدل و وضعیت 
پیچیده ای را ایجاد کنند که شناسایی رابطه علی و به تبع آن ارائه  راهکارهایی را بیش 
از پیش دشوار سازند. بدین ترتیب، فساد سیستماتیک، قوانین دست وپاگیر، شورش های 
اجتماعی، گسترش بیکاری و... نیز به مدل وارد شوند و مسائل اجتماعی تازه ای را ایجاد 

کنند.
برای مثال سیاست نادرست بی توجهی به نظام آموزشی به طور عام و وضعیت معیشتی 
و اجتماعی معلمان به طور خاص در طول ســال های گذشته که مرتباً تکرار شده است 
منجر به تنزل پایگاه اجتماعی معلمان از یک سو و پایین آمدن کیفیت آموزش و پرورش 
در جامعه از سوی دیگر شده است. کاهش کیفیت آموزش و پرورش نیز موجب به وجود 
آمدن مسائل دیگری مانند گسترش انحرافات اجتماعی و ضعف اصول اخالقی می شود. با 
گذشت زمان و پافشاری بر تکرار مالل آور سیاست های نادرستی که بحران های مختلفی 
ایجاد کرده است، به تدریج وضعیت پیچیده تر می شود، متغیرهای دیگری در مدل وارد 
می شوند، رابطه های علی تغییر می کنند و از همه مهم تر این است که به علت پایین آمدن 
کیفیت آموزش که معلول سیاست های نادرست بوده است، شناخت مسائل پیچیده و ارائه 
راهکار برای حل آن ها نیز دشوار می شود و تکرار سیاست های نادرست بر سخن های نو و 

پُرحالوت ارجحیت می یابد و پاشنه  جدیدی برای »در« تعبیه نمی شود. 

نکته هایی که باید بدانید

افراد برای ایجاد نوآوری باید از آمادگی الزم برخوردار باشند و این آمادگی 	]
با داشتن زمینه  الزم برای تغییر در قالب ایستارها، ارزش ها و انگیزه ها خود را 

نشان می دهد. اگر در جامعه ای عناصر فرهنگی مناسب وجود داشته باشد، 
ایستارها، ارزش ها و انگیزه ها نیز راه گشای تغییر خواهند بود.

تغییر افراد بدون تأکید بر تغییر تصمیمات و ساختارها به معنی آن است 	]
که در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و در طول سال های گذشته همواره 
شاهد بوده ایم که افراد مختلفی آمده اند و رفته اند اما مسائل و مشکالت 

همچنان پابرجا بوده و تداوم یافته اند چرا که پرسش اصلی جامعه ما این است 
که چه کسانی در مصدر امور باشند.

دولت های رانتی، بدون چشم داشت، امکانات رانتی را در اختیار بنگاه ها و 	]
نهادهای مختلف قرار نمی دهند و در مقابل انتظار دارند این ها در تملک دولت 

قرار گیرند و به بخشی از نظام سیاسی و وابسته قدرت تبدیل شوند.
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توسعه

تاریخ اقتصاد معاصر نشــان می دهد پس از شروع صادرات کاال از سوی 
کشورهای مختلف اروپایی به سراسر جهان، رقابت ها به منازعه جهانی رسید 
و مدت ها بعد مرحله دوم جهانی شــدن اقتصاد با صدور سرمایه مالی خود 
را نشــان داد. در این مرحله، تئوری نورکس، اقتصاددان نامدار آمریکایی با 
عنوان »رشد متعادل« حتی به شــکل یک وظیفه برای کشورهای دارای 
مازاد سرمایه های بین المللی درآمد. نورکس باور داشت دلیل توسعه نیافتگی 
کشــورهای پیرامونی یا کشورهای درحال توســعه یا جهان سوم کمبود 
سرمایه های ارزی معتبر است و باید برای جبران این نقص کشورهای دارای 
مازاد درآمد، به این کشورها سرمایه بفرستند. این راهبرد در سال های نخست 
این گونه بود که کشورهای فرودست جهان از نهادهای بین المللی مثل بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول درخواست وام و اعتبارات می کردند و آن 
نهادها با استفاده از منابعی که در اختیار داشتند و پس از بررسی های فنی-

اقتصــادی با پرداخت اعتبارات موافقت می کردند. در دهه 1۹۸0 بود که با 
اعالم رهبران مکزیک مبنی بر اینکه توانایی پرداخت بدهی خارجی را ندارند، 

جریان ورود اعتبارات به کشورهای کم سرمایه با تالطم بزرگ روبه رو شد.

رقابت برای جذب سرمایه  
از دهه 1۹۹0 به این ســو رقابتی نفس گیر برای جذب سرمایه برای در 
اختیار گرفتن مازاد پس اندازهای بین المللی میان همه کشــورهای جهان 
شــتاب گرفت. با توجه به اینکه کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل آمریکا 
و اروپای غربی از امنیت برخوردار بوده ونیز ریسک سرمایه گذاری در آن ها 
کمتر بود و هست بیشترین سرمایه های بین المللی به این کشورها سرازیر 
می شــد. از اوایل دهه 1۹۹0 اما دو کشــور بزرگ چین و هند برای جذب 
ســرمایه های بین المللی ونیز فراخوان غول های بزرگ به کشورهایشــان 
راهبرهای تازه ای را در پیش گرفتند. به طور مثال چین با استفاده از مناطق 
آزاد و مناطق ویژه برای ورود سرمایه های بین المللی امتیازهای ویژه برقرار 
کرد. در دهه ۹0 و با توجه به موقعیت چین که نیروی کار ارزان در اختیار 
بنگاه ها قرار می داد و از سرمایه های بین المللی با روی گشاده استقبال می کرد 
به رقیب اصلی آمریکا تبدیل شد. استفاده چین از تجربه ژاپن و کره جنوبی 
که سهم سرمایه های جهانی و سرمایه گذاری خارجی در کل سرمایه گذاری 
آن ها بیش ازاندازه اســتاندارد جهانی بود راه خوبی بود. پس  از آن هند نیز 
راهبرد تازه ای در پیش گرفت و از دهه ۲000 تا امروز نبرد بر ســر جذب 

سرمایه های خارجی در ابعاد کالن به یک مسئله مهم تبدیل شده است.

جذب سرمایه های خرد  
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی و آشکار شدن مزیت های 
اقتصاد آزاد و نیز گرایش های شهروندان جهانی به ویژه از سوی کشورهای 
تحت فشار سونامی مهاجرت را پدیدار کرد. بسیاری از کشورها اما برای جذب 
افراد متخصص از یک  ســو و نیز جذب افراد دارای سرمایه شرایط را برقرار 
کردند. آمریکا، کانادا و استرالیا در این مسیر پیشگام بودند و قانونی تصویب 
کردند هرکس می خواهد به آمریکا مهاجرت و شــهروندی این کشورها را 
اخذ کند یک  راه هم این اســت که میزان معینی سرمایه به این کشورها 

انتقال دهد. این  یک شــروع تازه برای جذب سرمایه های خرد و خانوادگی 
بود که کلید آن زده شد و به مرور کشورهای دیگر در دنیا از این راهبرد برای 
جذب ســرمایه استفاده کردند. رقابت برای جذب سرمایه های خرد به یک 
مسئله تازه و جذاب در دنیا تبدیل شده است و هر کشوری سعی می کند بر 
میزان جذابیت های جذب سرمایه های کوچک بیفزاید و از دافعه ها و سدهای 
بازدارنده ورود این سرمایه ها دوری کند. کشورهایی مثل مالزی و ترکیه و 
نیز امارات متحده عربی شرط های تازه ای مثل خرید ملک یا تأسیس شرکت 
با شمار مشخصی نیروی ســرزمینی را برای تابعت دادن انتخاب کرده اند. 
این جاذبه های روزافزون که هنوز ادامه دارد راه های مناســبی برای جذب 

سرمایه های خانوادگی و نیز متخصصان به حساب می آید.

مورد کامیاب ترکیه  
در میان کشورهای جهان غیر از ابرقدرت های غربی، کشور ترکیه یک 
نمونه جذاب از مدل های ناب برای جذب ســرمایه های خانوادگی و فردی 
به حساب می آید. در حال حاضر اگر کسی برای یک سال در ترکیه خانه ای 
اجاره کند به او اقامت یک ساله داده می شود. اگر کسی بتواند در این کشور 
شرکتی تأسیس کند و برای شماری مشخص از افراد بیمه تأمین اجتماعی 
بدهد مزیت هایی برای او برای شهروند شدن و اقامت در نظر می گیرند. اگر 
فــردی یا خانواده ای خانه ای بــه ارزش ۲۵0 هزار دالر خریداری کند به او 
تابعیت داده می شود. آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی ترکیه نشان 
می دهد پس از شکســت امارات در جذب مهاجران از مســیر خرید خانه، 
اکنون کشــور ترکیه در این بستر بسیار کامیاب عمل کرده است. خبرها 
و گزارش های پرشماری از منابع رسمی ترکیه نشان می دهد به رغم اینکه 
رهبری ترکیه در سال های تازه سپری شده برخی ماجراجویی های خارجی 
را تجربه کرده است اما ایرانیان به همراه شهروندان ثروتمندتر عراق، سوریه، 
افغانستان و برخی کشورهای اروپای شرقی از حضور دائمی با بردن سرمایه 
و خرید خانه در این کشــور استقبال کرده اند. آگاهان می گویند در ترکیه 
برخالف ایران برای اجاره خانه الزم نیست مستأجر حتماً ودیعه سنگین بدهد 
و تنها با پرداخت اجاره ماهانه این اتفاق می افتد. تنها برخی سخت گیری این 
است که از مستأجران برخی کشورها می خواهند اجاره یک سال را جلوتر 
پرداخت کنند. گفته می شود ایرانی ها در سال های تازه سپری شده رقمی 
معادل 7 میلیارد دالر در ترکیه خانه خریده اند. مدیران و صاحبان شــمار 
قابل اعتنایی از بنگاه های ایرانی که در گرجستان به مشکل برخورده اند و نیز 
پس از تیره وتار شــدن روابط ایران با امارات، شهرهای بزرگ ترکیه را برای 
تأسیس دفاتر خود انتخاب کرده اند. این کار مزیت های مختلفی دارد. به طور 
مثال شرکای خارجی شرکت های ایرانی ترجیح می دهند دیدارهای خود را 

در کشوری برگزار کنند که برای آن ها جذابیت دارد.

راهی که فراخ خواهد شد  
تجربه ترکیه نشــان می دهــد کامیابی این کشــور برای جذب 
سرمایه های خانوادگی به روش مختلف، مسیری است که کشورهای 
دیگر نیز در این مسیر گام نهاده و به زودی رقابت در این حوزه فشرده تر 

4. نگاه فعال اقتصادی [  [

سیاست گذار در بن بست
حتی یک سرمایه گذار هم نیامد

چرا باید خواند:
یكی از 

سياست گذاری ها 
در عرصه جذب 

سرمایه گذاری کوچک 
و متوسط انجام شده 
که نتيجه آن شكست 

بود. چرا؟ این مقاله را 
بخوانيد.

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

رقابت برای جذب 
سرمایه های خرد 
به یک مسئله تازه 
و جذاب در دنيا 

تبدیل شده است و 
هر کشوری سعی 
می کند بر ميزان 
جذابيت های 

جذب سرمایه های 
کوچک بيفزاید و از 
دافعه ها و سدهای 
بازدارنده ورود این 
سرمایه ها دوری 

کند
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سرمایه گذاران خرد حتی بیشتر از سرمایه گذاران کالن به روندها و رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی توجه دارند و هنگامی که 
می بینند قرار است رئیس دولت قبلی و معاون اول او به دالیل گوناگون که یک کمیسیون مجلس تشخیص داده، محاکمه شود با 
چه اطمینانی سرمایه اش را به جایی بیاورد که مجادله های سیاسی پایان ناپذیر شده است.

از پیش خواهد شد. بسیاری از کشورهای جهان امیدوارند در این مسیر 
به چند هدف عمده برســند. یکی از راهبردی ترین هدف ها از جذب 
سرمایه های خانوادگی و خرد این است که به جهان آدرس امنیت در 
کشورها داده می شود. هنگامی  که خانواده هایی به کشور مقصد می روند 
و از جاذبه های آن به ویژه مسئله امنیت سرمایه گذاری آدرس می دهند 
شــرایط برای گروه های بعدی آماده می شود. عالوه بر این هنگامی  که 
شمار سرمایه گذاران خرد در یک کشور رشد شتابان دارد معنایش این 
اســت که این کشور چشم انداز باثباتی دارد. ورود سرمایه های خرد اما 
به صورت گسترده درمجموع رقم باالیی می شود. به طور مثال درحالی که 
ایران تبلیغات گسترده منفی می کند تا شهروندانش برای خرید ملک به 
ترکیه نروند اما در همین سال ها 7 میلیارد دالر خانه و ملک در ترکیه 

خریداری  شده است.

ایران، بدون متقاضی  
ایران نیز برای آزمایش یا برای جذب سرمایه های خرد و خانوادگی 
گام در مســیر کشــورهای دیگر به ویژه ترکیه و امارات متحده عربی 
گذاشــت اما این رخداد در بدترین زمان از نظر سیاســی اتفاق افتاد. 
ایران در حالی شــروع به برنامه ریزی برای جذب سرمایه های خرد از 
مســیر دادن تابعیت ایرانی کرده که از نظر سیاســت خارجی یکی از 
پرمناقشــه ترین دوران های خود را ســپری می کند. در یک سال تازه 
سپری شــده و به ویــژه از روزی که جو بایدن بر ســر کار آمد و وعده 
داده شده خود برای احیای برجام را در دستور کار قرار داد، نظام سیاسی 
ایران و آمریکا جدال بزرگی را شــروع کرده اند. این یکی از دالیل اصلی 
استقبال هیچ نفره از دعوت ایران از سوی شهروندان جهانی است. عالوه 
بر این در روزهایی که اقتصاد ایران حتی نمی تواند به دلیل عدم پذیرش 
FATF منابع تجاری ردوبدل شده را با آرامش به بانک های ایران انتقال 
دهد یا بازرگانان ایرانی برای رساندن منابع دادوستدی خود با همتایان 
خارجی باید راه های گوناگونی را پیدا کرده و دور بزنند معلوم است که 
استقبال از خرید ملک یا ســرمایه گذاری در ایران از سوی شهروندان 
خارجی با عدم اقبال روبه رو خواهد شد. سرمایه گذار بالقوه منابع ارزی 
خــود را چگونه باید به ایران بیاورد وقتی بانک های خارجی از تعامل و 

همکاری با بانک های ایرانی سر بازمی زنند.
نکته و دافعه بعــدی بی ثباتی سیاســت گذاری های اقتصادی در 
مجموعه دولت در امور گوناگون اســت. فرض کنید یک سرمایه گذار 
خرد ۳00 هزار دالر به ایران بیاورد که با نرخ دالر ۲۵ هزار تومان عدد 
بزرگی می شود و او یک خانه یا آپارتمان خرید. آیا ضمانتی هست که 
سازمان مالیاتی او را در ردیف دارندگان خانه های لوکس معرفی نکرده و 
مشمول مالیات بر خانه های لوکس نشود. در ایران به دلیل تحریم نفت 
ایران و کســری بودجه دولت حاال هر نوع دارایی که از سوی دولت و 
مجلس تشخیص داده شود کاالی لوکس است مشمول مالیات مضاعف 

خواهد شد و این راه را برای فرار از سرمایه گذاری در ایران باز می کند.
سرمایه گذاران خرد حتی بیشتر از سرمایه گذاران کالن به روندها و 
رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی توجه دارند و هنگامی که می بینند 
قرار اســت رئیس دولت قبلی و معــاون اول او به دالیل گوناگون که 
یک کمیسیون مجلس تشخیص داده، محاکمه شود با چه اطمینانی 
سرمایه اش را به جایی بیاورد که مجادله های سیاسی پایان ناپذیر شده 
است. در ایران از همان سال های نخست پس از جنگ دو جناح سیاسی 
نبردی دامنه دار را شروع کرده اند و حاال به جایی رسیده ایم که یک جناح 
از بازار سیاســت بیرون شده است. این نشانه خوبی برای آدرس دادن 

نکته هایی که باید بدانید

در ایران به دلیل تحریم نفت ایران و کسری بودجه دولت حاال هر نوع دارایی که از سوی 	]
دولت و مجلس تشخیص داده شود کاالی لوکس است مشمول مالیات مضاعف خواهد شد و 

این راه را برای فرار از سرمایه گذاری در ایران باز می کند.
ایران در حالی شروع به برنامه ریزی برای جذب سرمایه های خرد از مسیر دادن تابعیت 	]

ایرانی کرده که از نظر سیاست خارجی یکی از پرمناقشه ترین دوران های خود را سپری می کند.
به رغم اینکه رهبری ترکیه در سال های تازه سپری شده برخی ماجراجویی های خارجی را 	]

تجربه کرده است اما ایرانیان به همراه شهروندان ثروتمندتر عراق، سوریه، افغانستان و برخی 
کشورهای اروپای شرقی از حضور دائمی با بردن سرمایه و خرید خانه در این استقبال کرده اند. 

چین با استفاده از مناطق آزاد و مناطق ویژه برای ورود سرمایه های بین المللی امتیازهای 	]
ویژه برقرار کرد. در دهه 90 و با توجه به موقعیت چین که نیروی کار ارزان در اختیار بنگاه ها 
قرار می داد و از سرمایه های بین المللی با روی گشاده استقبال می کرد به رقیب اصلی آمریکا 

تبدیل شد. 

برای جذب ســرمایه های خرد و کالن خارجی نیست. سرمایه گذاران 
بین المللی پیش از ورود به هر کشــوری بدون تردید به نتایج بررسی 
شــرکت های رتبه بندی اقتصادی و سیاسی کشورهای جهان مراجعه 
می کنند. دقت در نتایج بررســی های ایران در رتبه بندی ریسک های 
سیاســی و اقتصادی نشــان می دهد در بدترین وضعیت قرار داریم. 
ایران یکی از بسته ترین اقتصادهای دنیا را دارد و این نمره منفی برای 
سرمایه گذاری خارجی در ایران است. سرمایه گذاری که می خواهد به 
ایران بیاید کافی است به آمارهای در دسترس سرمایه گذاری در ایران در 
دهه تازه سپری شده، نگاهی بیندازد و ببیند که در این سال ها نرخ رشد 
سرمایه گذاری داخلی منفی بوده است و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نشان نمی دهند. این  یک عالمت بد 
است و نشان می دهد که ســرمایه گذاران داخلی هم به اقتصاد ایران 
امیدی ندارند. از سوی دیگر شرایط سیاسی اقتصادی ایران به گونه ای 
است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به محاق رفته و محو 
شــده است. این ها نشانه های ناجوری است که راه ورود سرمایه گذاران 
به ایران را در ســطح خانوادگی و شــرکتی بسته است. از سوی دیگر 
ایران در ســال های تازه سپری شده یکی از کشورهای با نرخ تورم باال 
و کاهش قدرت خرید شهروندان بوده است که نشانه های خوبی برای 
سرمایه گذاران خانوادگی به حساب نمی آید. آن ها بسیار زود می فهمند 
دلیل اصلی نرخ رشد شتابان تورم از کسری بودجه و ناتوانی دولت در به 
دست آوردن درآمد از محل های شناخته شده است. می توان بر فهرست 
دافعه های سیاسی و اقتصادی ایران برای اینکه هیچ کس حاضر نشده 
است با آوردن میزان معینی سرمایه در ایران تابعیت این کشور را بگیرد 
اضافه کرد. به طور مثال پاسپورت ایران یکی از ضعیف ترین پاسپورت ها 

در جهان به حساب می آید.
به نظر می رســد اگر ایــران می خواهد در این میــدان به صورت 
جدی وارد شــود بایــد دولت و نیز نهادهای قدرت سیاســی کارها و 
سیاست گذاری های گوناگونی برای ترسیم چهره ای مثبت از ایران انجام 
دهند و نیز کارهای پرشماری را انجام ندهند تا سرمایه های خانوادگی به 
سوی ایران بیایند. ادامه تحریم ایران، ادامه بی ثباتی های سیاست گذاری 
اقتصادی، ادامه تورم های باال و روند کاهنده قدرت خرید شهروندان و 
روزافزون شدن انبوه اندوه ایرانیان و خشم به درون دل ها کشیده شده از 

نابرابری ها باید جای خود را به نقاط روشن دهد. 

یكی از 
راهبردی ترین 
هدف ها از جذب 

سرمایه های 
خانوادگی و 

خرد این است 
که به جهان 

آدرس امنيت در 
کشورها داده 

می شود. هنگامی  
که خانواده هایی 
به کشور مقصد 

می روند و از 
جاذبه های 
آن به ویژه 

مسئله امنيت 
سرمایه گذاری 
آدرس می دهند، 

شرایط برای 
گروه های بعدی 

آماده می شود
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توسعه

در سال های گذشته گروه هایی در اقتصاد ایران قوت گرفته اند که عایدی شان در حفظ شرایط 
موجود است. شرایط موجود برای گردانندگان اقتصاد غیررسمی ایده آل است و برای افرادی که 
 شرایط خوبی نیست.

ً
می خواهند فعالیت سالم داشته باشند قطعا

جامعه ایران در 10 ســال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه 
بوده است و مدام دارد کوچک تر می شود. اقتصاد هم در حال استهالک مداوم 
است، بی آنکه سرمایه گذاری جدید صورت گیرد و جامعه نیز هر روز فقر بیشتر 
را تجربه می کند. واضح است که پایه های اقتصاد کشور خراب شده و رشدی 
در کار نیست. کاهش رشد اقتصادی سال های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً تحت 
تأثیر تحریم ها و سیاســت های نادرست اقتصادی منتج از آن بوده است. این 
عوامل با همراهی شیوع گسترده بیماری همه گیر کرونا در دو سال اخیر دست 
به دســت هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه های کاهش سرمایه گذاری و 
افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند. تمرکز این نوشته بر تداوم خطای 
سیاست گذاری است که به عقیده آحاد اقتصادی، یکی از مهم ترین چالش های 

امروز کشور است.
در حال حاضر یکی از بزرگ ترین چالش های کشــور، انباشت مشکالت 
اســت. در کنار آن سیاست گذار به کارخانه چالش سازی تبدیل شده و نظام 
اداری هم به طور مستمر در حال از دست دادن کیفیت خود است. سؤال این 

است که آیا در همه جای دنیا این گونه مشکالت را حل می کنند؟
یکی از معماهای حل نشده حکمرانی در کشور ما تکرار مداوم خطاهاست. 
انتظار این است که اگر دولتی در دوره ای خطایی مرتکب شد، دولت های دیگر 
آن را دوباره مرتکب نشوند. در حکمرانی ما این گونه نیست و خطا مدام تکرار 
می شــود و هیچ کس هم بابت تکرار آن محاکمه نمی شود. از دهه ۵0 به این 
طرف هرآنچه در سیاســت گذاری اقتصادی، خطا بوده در دوره های بعد هم 
تکرار شــده است، با این تفاوت که هرچه زمان گذشته نه فقط تالشی برای 
رفع خطاکاری صورت نگرفته، که آن خطا بزرگ تر شده و ابعاد خطرناک تری 

هم پیدا کرده است.
مســئله دیگر، نظام اداری ناکارآمد اســت. یکی از آفت های نظام اداری 
ما، جزیره ای عمل کردن ســازمان ها و بخش هــای مختلف تصمیم گیری 
اســت. هر وزیر یا مدیر اقتصادی، خود را متولی و مسئول جزیره ای می داند 
که در آن ریاســت می کند. به همین دلیل اســت که می گویند نظام اداری 
ایران، تشکیل شــده از مجموعه ای جزیره اســت که هرکدام قواعد و قوانین 

خود را دارند. برای سیاستمداران ما مهم نیست که عملکرد آن ها در حیطه 
مسئولیت هایی که پذیرفته اند چه آسیب هایی به سایر حوزه ها وارد می کند. 
بســیاری از تصمیماتی که در وزارت خانه ها و دســتگاه های کشور اجرایی 
می شود، به زعم خود تصمیم گیرندگان، اقدام درست و مناسبی است اما عمده 

این تصمیمات به حوزه های دیگر آسیب جدی وارد می کند.
در نظام اداری ایران هرکس قوانین و مقررات خود را دارد. جزایر پراکنده ای 
که هیچ کدام با دیگری در تعامل نیستند. هرکدام قوانین و قواعد خود را دارند 
بدون آنکه توجه کنند برخی از این قوانین با قوانین دیگر سازمان ها متضاد 

یا ناهماهنگ است.
مسئله دیگر، کنار گذاشتن روش های علمی و دست یازیدن سیاست گذار 
به روش های غیرعلمی و شبه علم است. سیاست گذاری نیاز به ابزارهایی دارد 
که ساختار سیاسی ما خود را از آن بی نیاز می داند. کدام دولت را می شناسید 

که به تخصص و دانش احترام گذاشته باشد؟
یکی دیگر از مشکالت سیاست گذار، فهم نادرست سیاست گذاری است. 
اصــوالً در ایران چیزی تحت عنوان سیاســت گذاری نداریم. آنچه در ایران 
وجود دارد، اسمش تقسیم منابع است نه سیاست گذاری و نه حتی تخصیص 
منابع. در همه این ســال ها دولت فقط با اتکا به تقســیم و توزیع پول سعی 
در اثرگذاری در اقتصاد داشــته نه از طریق سیاســت گذاری. به قول یکی از 
روسای سازمان برنامه، در اقتصادمان تقسیم منابعمان هم صله ای است. پس 
اصوالً سیاست گذاری نداریم. نکته بعد اینکه همان سازوکاری که اسمش را 
گذاشــته ایم سیاست گذاری، همواره مقهور پوپولیسم شده است. پس اصوالً 
همان سازوکاری هم که داریم که تخصیص منابع هم نیست و تقسیم منابع 
است، مخرب است. نکته دیگر اینکه ما متخصص کندن چاه های ویل هستیم. 
چاه ویل در ادبیات به این معنی اســت که هرچه در آن بریزی پر نمی شود. 
ده ها چاه ویل در اقتصاد ایران کنده شده که منابع را در سطح بسیار وسیع 
می بلعند و هیچ معلوم نیست تا کی قرار است در این چاه ها پول ریخته شود. 
مســئله بعدی که شاید مهم ترین دلیل وضع موجود باشد، نفوذ جریان های 
ذی نفع به سیاســت گذاری است. در سال های گذشته گروه هایی در اقتصاد 
ایران قوت گرفته اند که عایدی شــان در حفظ شرایط موجود است. شرایط 
موجود برای گردانندگان اقتصاد غیررســمی ایده آل است و برای افرادی که 

می خواهند فعالیت سالم داشته باشند قطعاً شرایط خوبی نیست.
در حال حاضر در ایران و مرزهای اطراف آن، به بهانه مقابله با تحریم ها یک 
اقتصاد بزرگ زیرزمینی و زیرپوستی شکل گرفته است. این گروه ها فرزندان 
نامشروع سیاســت های اقتضایی و دور زدن تحریم ها هستند. ما وقتی برای 
دور زدن تحریم ها از قاچاقچیان و گروه های غیررسمی استفاده کنیم، مدتی 
بعد باید بازارهای قانونی را به آن ها تســلیم کنیم. کمااینکه در حال حاضر 
بازارهای رســمی به کنترل قاچاق و قاچاقچیان درآمده است و این گروه ها 
به سیاســت گذاری و ساختار تصمیم گیری کشور نفوذ کرده اند و در نتیجه، 

سیاست ها به سود قاچاقچیان و فعاالن اقتصاد غیررسمی تمام می شود.
این گروه ها آن قدر بزرگ شده اند که هم منابع را دخل و تصرف می کنند و 
هم برای اقتصاد رسمی تعیین تکلیف و بازارها را به مسیر دلخواهشان هدایت 

می کنند. 

5. نگاه فعال اقتصادی [  [

راز ماندگاری چالش ها
چرا مسائل در اقتصاد ایران حل وفصل نمی شوند؟

چرا باید خواند:
چرا گره های اقتصاد 

ایران باز نمی شود؟ 
دنيا چگونه با مشكالت 
خود برخورد می کند؟ 

این مقاله را بخوانيد.

محسن جاللپور
فعال اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

در حال حاضر یکی از بزرگ ترین چالش های کشور، انباشت مشکالت است. در کنار آن 	]
سیاست گذار به کارخانه چالش سازی تبدیل شده و نظام اداری هم به طور مستمر در حال از 

دست دادن کیفیت خود است.
در نظام اداری ایران هرکس قوانین و مقررات خود را دارد. جزایر پراکنده ای که هیچ کدام با 	]

دیگری در تعامل نیستند. هرکدام قوانین و قواعد خود را دارند بدون آنکه توجه کنند برخی از 
این قوانین با قوانین دیگر سازمان ها متضاد یا ناهماهنگ است.

در ایران و مرزهای اطراف آن، به بهانه مقابله با تحریم ها یک اقتصاد بزرگ زیرزمینی و 	]
زیرپوستی شکل گرفته است. این گروه ها فرزندان نامشروع سیاست های اقتضایی و دور زدن 

تحریم ها هستند. ما وقتی برای دور زدن تحریم ها از قاچاقچیان و گروه های غیررسمی استفاده 
کنیم، مدتی بعد باید بازارهای قانونی را به آن ها تسلیم کنیم.
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آینده نگر بررسی می کند: 
چرا اینترنت فرصتی طالیی برای اقتصادها و کسب وکارها فراهم کرده است؟                                   

                           اینترنت تا کجا با ما دویده است؟
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نگـاه

داستان اینترنت از خستگی یک مرد شروع می شود. مردی به نام رابرت 
تیلور در واشنگتن دی سی که از ســه رایانه برای انجام سه                            پروژه استفاده 
می کرد. او از اینکه نمی  توانســت از سه رایانه برای انجام یک پروژه استفاده 
کند، خسته بود و همین به ایده اجرای ارتباط رایانه ها   برای انجام کارهای 

متعدد منجر شد. ایده ای   که                            نخستین آجر از بنای بزرگ اینترنت بود.                            
اینترنت شــیوه ها  ی کار کردن، برقراری ارتباط و به اشــتراک گذاری 
اطالعات را به طور کامل تغییر داده اســت. سازمان دهی ایده ها  ی مردم در 
سراسر جهان، با ظهور اینترنت تغییر کرده است. گزارش موسسه مکنزی                            
در ســال ۲011 نشان داد سهم اینترنت از رشد اقتصاد جهان                            در پنج سال 
منتهی به ســال ۲011، به ۲1 درصد رسیده اســت و این سهم اکنون، و 
در ســال ۲0۲1 همچنان   رو به افزایش اســت. در ســال ۲00۵ خبری از 
شــبکه ها  ی اجتماعی نبود و فیس بوک   نخستین گام ها  یش را برای جذب 
کاربران برمی داشت. در سال ۲011،                            تنها ۸00 میلیون نفر کاربر در سراسر 
جهان به فیس بوک   وصل شــدند و اکنون و در سال ۲0۲1، تعداد کاربران 
شــبکه ها  ی اجتماعی به 4۲0 میلیارد کاربر رسیده است. براساس گزارش 
مکنزی                           ، در سال ۲011 جهان در آستانه انتقال به عصر اقتصاد دیجیتال و 
توسعه روزافزون اینترنت قرار داشت. در آن سال ها   هنوز خدمات پرداخت و 
 پلت فرم ها  ی آن در اینترنت رونق امروز را نداشت. در سال ۲011، ۲ میلیارد 
نفر از مردم جهان به اینترنت وصل بودند و ســاالنه ۸ تریلیون دالر مبادله 
مالی به طور دیجیتال و در بســتر اینترنت انجام می شد. اکنون و در سال 
۲0۲1، تعداد کاربران اینترنت به 4,۶۶ میلیارد نفر رســیده است که ۵۹,۵ 
درصد از کل جمعیت جهان را شــامل می شــود. همچنین   از کل مجموع 
کاربران فعال در اینترنت، ۹۲,۶ درصد از طریق ابزارهای سیار مثل موبایل 

اتحادیه جهانیان                            
چرا اینترنت به این اندازه مهم است؟

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

به اینترنت وصل می شوند. 
اینترنت در اقتصادها مثل سکوی پرتاب عمل کرد. از زمان آغاز توسعه 
اینترنت رشد ناخالص داخلی کشور با توسعه اقتصاد دیجیتال گره خورد و 
با آن رشد کرد. بررسی ها  ی مکنزی                            در سال ۲011 نشان داد سهم اینترنت 
به طور میانگین از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ ۳,4 درصد است. 
براساس گزارش مکنزی                           ، اگر اینترنت یک بخش جدا از اقتصاد بود، می شد 
گفت سهم آن از اقتصاد جهانی بزرگ تر از سهم صنایعی مثل انرژی و بخش 
کشــاورزی است. ســهم اقتصادی اینترنت در رشد اقتصاد جهان از تولید 
ناخالص داخلی کشورهایی مثل اسپانیا و کانادا هم بیشتر گزارش شده است 
و نکته مهم اینکه سرعت رشد آن از رشد تولید ناخالص داخلی کشوری مثل 

برزیل بیشتر است. 
مکنزی                            در گزارش خود در ســال ۲011 نوشت در پنج سال گذشته، 
سهم اینترنت در رشد اقتصادی کشورهای منتخب 10 درصد بوده است که 
این سهم در پایان دوره پنج ساله به ۲1 درصد رسیده و دوبرابر شده است. 
بنابراین می توان گفت با در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله پس از انتشار این 
گزارش مکنزی                           ، می توان سهم اینترنت در رشد اقتصاد جهانی را بیش از 70 

درصد در نظر گرفت. 
افزایش سهم اینترنت در رشد اقتصادی کشورهای مختلف در حالی است 
که حتی در کشورهایی مثل مالزی، ترکیه و مکزیک، که در آغاز قرن بیست 
و یکم، سطح متوسطی از رشد اقتصادی و نفوذ اینترنت را ثبت کرده بودند، 
نقش اینترنت در توسعه اقتصادی کشورها با درجه ای   کمتر از اقتصادهای 
بزرگ تر اما پایدار گزارش شده است. در اقتصادهایی مثل هند، برزیل و چین، 
سهم اینترنت طی 1۵ سال 7 درصد و طی ۵ سال 11 درصد گزارش شده 
اســت که این سهم اکنون، با توجه به خیز فناورانه کشورهایی مثل هند و 

چین، رو به رشد و بیش از ۵0 درصد است. 
به طور مشــخص، اینترنت تغییر سطح زندگی مردم در کوتاه مدت را 
در قرن حاضر، ممکن کرده است. اینترنت در 1۵ سال، ۵00 دالر به سرانه 
تولید ناخالص داخلی افزوده است. این دستاوردی است که                            در قرن نوزدهم 
در ۵0 سال حاصل شده است. این به معنای تغییر استانداردهای زندگی با 
سرعت باال در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه ای   است 

چرا باید خواند:
جهان هر سال در 29 
اکتبر، روز اینترنت را 
جشن می گيرد. چرا 
اینترنت تا این اندازه 
برای انسان ها   مهم 

است؟

مهم ترین کاربردهای اینترنت برای مردم جهان)2021( 

در بین همه کاربردهای اینترنت برای مردم جهان، یافتن اطالعات در رتبه نخست است. به گزارش سایت اوبرلو، یک گزارش رسمی نشان می دهد ارتباط با دوستان و فامیل با 55.6 درصد 
سهم از کل مصارف اینترنت برای مردم، در رتبه نخست است. این گزارش نشان می دهد سرگرمی، ارتباطات و اطالعات سه دلیل اصلی مردم جهان برای استفاده از اینترنت است. 
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یک بررسی در 
اقتصاد فرانسه 
نشان داد                            در یک 
دوره ١٥ ساله، 

اینترنتدر اقتصاد 
فرانسه ٥٠٠ هزار 
شغل نابودشده، 
١.2 ميليون شغل 
ایجاد شده یعنی 

2.4 شغل در برابر 
هر یک شغل. 

همچنين   بررسی 
موسسه مكنزی                          
  نشان داد تعداد 

مشاغل ایجادشده 
توسط اینترنت در 
ازای هر یک شغل 
نابوده شده 2.6 

شغل است

در اقتصادهایی مثل هند، برزیل و چین، سهم اینترنت طی 15 سال 7 درصد و طی 5 سال 
11 درصد گزارش شده است که این سهم اکنون، با توجه به خیز فناورانه کشورهایی مثل 
هند و چین، رو به رشد و بیش از 5۰ درصد است.

استفاده مردم جهان از اینترنت )درصد از جمعیت(

که به نقش اینترنت در اقتصادهایشان بیشتر بها می دهند. 
از دیگر آثار اینترنت در اقتصادها، احیای فعالیت ها  ی اقتصادی                            سنتی 
است. اینترنت بستر انتقال کسب وکارها از شیوه ها  ی سنتی به شیوه ها  ی 
مدرن را فراهم کرده اســت و این صرفا شــامل کســب وکارهای آنالین 
نمی  شود. تغییری که اینترنت در خرده فروشی ها  ی بزرگ ایجاد کرده صرفا 
شامل چگونگی خرید و فروش کاال نیست بلکه زنجیره مدیریت محصول و 
خدمات، در مرحله طراحی، تولید و توزیع با ظهور اینترنت تغییر کرده است. 
حتی کسب وکارهای کوچک هم این فرصت را یافتند تا با اتکا به اینترنت از 

نیروی کار جهانی استفاده کنند.
 بررسی موسسه مکنزی                                                       در ســال ۲011 از کسب وکارهای کوچک و 
متوسط نشان داد کسب وکارهایی سنتی که لزوما خود را به عنوان کسب 
وکارهای اینترنتی تعریف نمی  کنند، بیشترین منفعت را از توسعه اینترنت 
برده اند. در واقع اینترنت سطح باالتری از بهره وری را در این کسب وکارها 
ایجاد کرده است. هرچند ظهور فناوری ها  ی تازه می تواند مشاغل بسیاری را 
نابود کند، اما تجربه توسعه اینترنت نشان داد فناوری اینترنت، نه نابودکننده 
شغل ها   بلکه آفریننده آن ها  ست. اینترنت نه فقط خالق مشاغل تازه ای   مثل 
توسعه دهندگان بازی، طراحان و خدمات دهندگان فضای وب، بلکه سازنده 
مشــاغل تازه در صنایع مختلف هم هست. یک بررسی در اقتصاد فرانسه 
نشــان داد                            در یک دوره 1۵ ســاله، اینترنتدر اقتصاد فرانسه ۵00 هزار 
شغل نابودشده، 1,۲ میلیون شغل ایجاد شده یعنی ۲,4 شغل در برابر 
هر یک شغل. همچنین   بررسی موسسه مکنزی                            نشان داد تعداد مشاغل 
ایجادشــده توسط اینترنت در ازای هر یک شغل نابوده شده ۲,۶ شغل 

است. 

 کدام شغل ها   متولد شدند؟  
توسعه دهندگان وب سایت، سازنده انواع اپلیکیشن ها  ، مدیریت شبکه ها  ی 
اجتماعی، بهینه سازی لینک ها   و مشاوره در زمینه سئو، طراحی وب سایت 
و خدمات ابری، مهندســی نرم افزار، بالگری و هماهنگی درون شبکه ای   از 
مشــاغلی است که اینترنت ایجاد کرده است. در سال ۲0۲1، ۳,۲ میلیارد 
کاربر تلفن هوشمند در سراسر دنیا از محصوالت صنایع برنامه سازی استفاده 
می کنند و 1,14 میلیارد کاربر تبلت در سراســر جهان بازاری جذاب برای 
سازندگان برنامه، توسعه دهندگان بازی و اپلیکیشن ایجاد کرده است. سایت 
بیلدفایر می نویسد گزارش ها   نشــان می دهد نیمی از مردم آمریکا هر 1۲ 
دقیقه تلفن هوشمند خود را بررســی می کنند و برای 10 درصد از مردم 
این زمان به 4 دقیقه رســیده اســت. ۸۸ درصد از زمانی که مردم صرف 
بررسی تلفن هوشمند خود می کنند به مصرف اپلیکیشن ها   مربوط است. 
پدیده ای   که پیش از اینترنت، توسعه آن و ایجاد تلفن ها  ی هوشمند معنایی 
نداشت. پیش بینی ها   نشان می دهد صنعت برنامه ها  ی موبایل به ارزشی بیش 
                           از ۹۳۵ میلیارد دالر تا سال ۲0۲۳ میالدی برسد. اکنون تعداد برنامه ها  ی 
قابل دانلود، تنها از فروشــگاه موبایلی اپل یعنی اپ استور به 1,۹۶ میلیون 
برنامه رسیده است و در گوگل پلی، ۲,۸7 میلیون اپلیکیشن برای دانلود در 
دســترس کاربران است.                            آمار استاتیستا از میزان دانلود برنامه ها  ی موبایلی 
نشان می دهد سهم ابزارها در کل برنامه ها   در میزان دانلود و استفاده ۹۹,۸1 
درصد بوده اســت. برنامه ها  ی ارتباطات مثل پیام رسان ها   در بین کاربران 
تلفن ها  ی هوشمند اندروید ۹۹,۹۳ درصد نفوذ دارد. برنامه ها  ی کسب وکار، 
اپلیکیشن ها  ی پخش و اصالح تصویر، سفر، شبکه ها  ی اجتماعی، بهره وری، 
موزیک و صدا، ســرگرمی، خبر و نشریات، عکاسی، کتاب و منابع، سبک 
زندگی، امور شخصی، بازی ها  ی معمول، بازی ها  ی معمایی، خرید، بازی ها  ی 

منبع: بانک جهانیاکشن و آب و هوا در رتبه ها  ی بعدی قرار دارند.                            
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(درصد از جمعیت)استفاده مردم جهان از اینترنت

  کمپ کسب وکارها  
با افزایش روزافزون تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان، بدون تردید 
هر اقتصاد و کســب وکاری بدون توجه به این ظرفیت جهانی، محکوم به 
شکســت یا محروم از فرصت ها  ی بین المللی است. شبکه جهانی اینترنت 
فرصتی را برای صادرات انــواع محصوالت و خدمات به مردم در نقاط دور 
و نزدیک جهان فراهم کرده است. اما مردم جهان در اینترنت چه می کنند. 
آخرین آمارها از سایت دیتا ریپورتال نشان می دهد بیشترین استفاده مردم 
جهان از اینترنت به جست وجوی محتوا مربوط است. درواقع ۶۳,۳ درصد از 
کاربران اینترنت در جهان                            دلیل آنالین شدن خود را جست وجوی اطالعات 
اعالم کرده اند. ارتباط با خانواده و دوستان با سهم ۵۶,۶ درصدی از مراجعات 
کاربران اینترنت، در جایگاه دوم اســت. میزان نفوذ شــبکه ها  ی اجتماعی 
در زندگی مردم نشــان می دهد ســهم ارتباط با دوستان و خانواده ممکن 
اســت بیش از این هم افزایش پیدا کند. بعضی تخمین ها   می گوید تعداد 
کاربران شبکه ها  ی اجتماعی در سراسر جهان به ۳,7۸ میلیارد نفر رسیده 
است. این رقم ممکن است تا ســال ۲0۲۵، به 4,41 میلیارد کاربر برسد. 
محبوب ترین کاربرد دیگر اینترنت در جهان، دریافت اخبار و اطالعات درباره 
رویدادهاست. ۵۵,۶ درصد از کاربران اینترنت به این دلیل آنالین می شوند. 
داده ها   نشــان می دهد مراجعه مردم جهان به دلیل اخبار صرفا محدود به 
سایت ها   و رسانه ها  ی سنتی و قدیمی خبری مثل سی ان ان و نیویورک تایمز 
نمی  شــود. مردم جهان عالقه دارند اخبار را از سایر  پلت فرم ها  ی دیجیتال 
مثل یاهو و گوگل دریافت کنند. سرگرمی                            با ۵۲,۵ درصد سهم از استفاده 
کاربران جهان، دیگر کاربرد مهم اینترنت است. تماشای فیلم ها   و نمایش ها  ی 
درخواستی مردم از طریق vod ها   از کاربردهای مهم اینترنت در سال ها  ی 
اخیر است. جســت وجو درباره اینکه چطور باید کارها را انجام داد، یافتن 
ایده ها  ی تازه و الهام بخش، دسترسی و گوش دادن به موزیک، جست وجوی 
محصوالت و برندها، پرکردن اوقات فراغت یا جست وجوی عمومی، آموزش و 
مطالعه مربوط به اهداف، از دیگر کاربردهای اینترنت برای مردم جهان است. 

کاربردهایی که باعث شده کسب وکارهای بسیاری حول آن شکل بگیرد. 
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نگـاه

میانگین فروش ریالی وبینارها در پلتفرم ایسمینار براساس دسته بندی )میلیون تومان(

در  ریالی  فــروش  میانگیــن 
در  غیررایــگان  وبینارهــای 
پلت فرم ایسمینار نشان می دهد 
متوسط فروش در دسته مالی و 
دسته ها  دیگر  از  سرمایه گذاری 
بیشتر اســت. همچنین فروش 
وبینارها در دســته تحصیلی و 
رتبه های  در  سالمت  و  پزشکی 
بعدی است. آمار ایسمینار نشان 
می دهد برگــزاری وبینار به راه 
خوبی برای درآمدزایی در فضای 

اینترنت تبدیل شده است. 

بازیگران بزرگ در اقتصاد جهانی، در ســال ها  ی گذشته از قرن بیست ویکم، رقابت با 
یکدیگر را در زمین فناوری                            دنبال می کنند. به همین دلیل توســعه اقتصاد دیجیتال و 
افزایش ســهم آن از تولید ناخالص داخلی کشورها در اولویت قرار گرفته است. براساس 
اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت دوازدهم، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال ۹۲، 1,7 درصد بوده که این سهم در سال ۹۹ به ۶,4 درصد 
رسیده است. مسئوالن کاهش نرخ بیکاری براساس توسعه فرصت ها   در میدان فناوری را از 
مظاهر توسعه اقتصاد دیجیتال می دانند. بررسی ها  ی سایت ایران تلنت از وضعیت بازار کار 
در ایران در سال ۹۹ نشان می دهد حوزه فناوری اطالعات و نرم افزار، با سهم 17 درصدی، 
نخستین صنعتی در ایران بوده که بیشترین نیروهای کار را در آگهی ها  ی پست شده در 
ایران تلنت جذب کرده است. سرویس دهی اینترنت، نرم افزار و دیگر مهارت ها  ی مورد نیاز 
در حوزه فناوری اطالعات، از زمینه ها  ی استخدام و جذب نیرو در ایران تلنت بوده است. 
بیشتر شرکت ها  یی که از طریق آگهی ها  ی ایران تلنت بیشترین تعداد نیرو را در سال ۹۹ 
جذب کرده اند، در دسته شرکت ها  ی فناوری محور جای می گیرند. نام گروه اسنپ، ام تی 
ان ایرانسل، گروه دیجی کاال، دیوار و تپسی در بین شرکت ها  یی که بیشترین تعداد نیرو را 
در سال ۹۹                             جذب کرده اند، دیده می شود. همچنین                              می توان درآمدزایی خرد شهروندان 
از اینترنت را مصداقی کوچک اما ارزشمند از توسعه اقتصاد دیجیتال دانست. ایرانیان در 
این سال ها   چطور در بستر اینترنت درآمدزایی کردند؟ کسب وکار ایرانیان چطور با توسعه 

اینترنت و استفاده از  پلت فرم ها  ی داخلی و خارجی تغییر کرده است؟

 توسعه دهندگان در صنعت موبایل   
از مهم ترین جنبه ها  ی اشتغال زایی اینترنت در ایران توسعه کسب وکارهای موبایلی 

است. کافه بازار بزرگ ترین توزیع کننده برنامه ها  ی موبایلی در ایران ساالنه گزارش ها  یی 
از صنعت برنامه ها  ی موبایلی ارائه می کند. این گزارش در هر ســال نشان می دهد تعداد 
اشــتغال در صنعت برنامه ها  ی موبایلی کشــور، درآمدزایی از محل توسعه و پشتیبانی 
برنامه ها  ، و تبلیغات در این حوزه رو به افزایش است. تنها کافه بازار به عنوان بستر توزیع 
و پخش برنامه در سال ۹۹، بیش از 44 میلیون بار نصب شده است و این رقم مربوط به 

نصب فعال این برنامه است. 
تازه ترین گزارش کافه بازار از عملکرد کاربران و توســعه دهندگان ایرانی در سال ۹۹ 
نشان می دهد                            1۶1                            بازی و برنامه فعال در کافه بازار عرضه شده است. کاربران کافه بازار 
در طول یک سال 1,۶ میلیارد بار برنامه و بازی از کافه بازار دانلود و یا به روزرسانی کردند. 
نکته مهم اینکه، از عرضه و بارگذاری این میزان برنامه در کافه بازار، بیش از ۲۸0 میلیارد 
تومان درآمد نصیب توسعه دهنده ها  ی بازی و برنامه ها   شده که در مقایسه با سال ۹۸، 4۸ 
درصد رشد را نشان می دهد. کافه بازار اعالم کرده بیش از ۶7 هزار توسعه دهنده در این 

فروشگاه عرضه برنامه ها  ی موبایلی محصوالت خود را عرضه کرده اند.
به طور کلی                            117 میلیون تراکنش در کافه بازار ثبت شــده اســت. تعداد خریداران 
1۵,7 میلیون نفر بوده و این میــزان تراکنش، بیش از 7۵۶ میلیارد تومان درآمد عاید 
توســعه دهندگان کرده است. توسعه دهندگان در تهران سهم ۸۸ درصدی از درآمد کل 
توســعه دهندگان کافه بازار دارند و رتبه دوم در اختیار استان خراسان رضوی است که 
با ۵ درصد ســهم در جایگاه دوم است و سهم دیگر استان ها   به طور کلی به 7 درصد از 
کل درآمد توسعه دهندگان می رسد. همچنین   بیشتر خریداران برنامه ها  ی کافه بازار در 
اســتان ها  ی تهران، آذربایجان غربی و خراسان رضوی زندگی می کنند و سهم این سه 
استان بیش از نیمی از کل خریداران است. سهم تهران به تنهایی از کل خریداران به ۳۲ 

درصد می رسد.
در بین برنامه ها  ی مختلف، بازی ها   از برنامه ها  ی محبوب در صنعت برنامه ها  ی موبایلی 
ایران اســت. گزارش کافه بازار نشان می دهد بیشتر توسعه دهندگان از محل ساخت و 
پشتیبانی بازی ها  ی موبایلی درآمد کسب کرده اند.                            سهم بازی سازان تهرانی                            از کل درآمد 
توسعه دهندگان برنامه ها  ی موبایلی ۸4 درصد اســت و پس از پایتخت، بازی سازان در 
گیالن با ۶ درصد سهم از کل درآمد بازی سازی، از محل عرضه بازی درآمد کسب کرده اند. 

استان خراسان رضوی با ۲ درصد سهم در جایگاه سوم است. 
در ســال ۹۹، ۶ هزار و 700 بازی فروشــنده در کافه بازار فعال بوده اند. از این تعداد، 
یک هزار و 7۳0 فروشــنده، از فروشندگان جدید به شمار می روند. 4۳00 بازی در سال 

پول زیر سنگ نیست
ایرانیان چطور از اینترنت درآمد کسب می کنند؟
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حوزه فناوری اطالعات و نرم افزار، با سهم 17 درصدی، نخستین 
صنعتی در ایران بوده که بیشترین نیروهای کار را در آگهی ها  ی 
پست شده در ایران تلنت جذب کرده است.

فرصت های شغلی برای متخصصان در صنایع مختلف در سال 99

۹۹، در مجموع کل بازی ها  ی موبایلی به کار خود ادامه داده اند. در ســال گذشته ۶700 
بازی فروشــنده در کافه بازار فعال بوده اســت که از این تعداد، 17۳0 بازی فروشنده از 
عرضه کننــدگان جدید بوده اند. بر این اســاس همچنین                              در ســال گذشــته، 4۳00 

بازی فروشنده، عالوه بر بازی، محتوای دیجیتال هم فروخته اند.
از مجموع کل بازی ها  ی عرضه شده در این  پلت فرم، فروش ۳000 بازی فعال در سال 
۹۸، در سال ۹۹ متوقف شده است که این میزان، نسبت به ریزش بازی ها   در سال ها  ی 
گذشــته کمتر بوده است. گزارش کافه بازار نشان می دهد بازی ها  ی پولی اغلب از روش 
پرداخت درون برنامه ای   برای کسب درآمد استفاده کردند و در بازی ها  ی اکشن، این روش 
بیشتر مورد استفاده بوده است. سهم بازی ها  ی رایگان از فروش بیش از بازی ها  ی پولی 
بوده است و بازی ها  ی رایگان دریافت شده توسط کاربران، بیشتر در رسته ها  ی امتیازی، 
معمایی و شبیه ســازی بوده است. کلمات و دانستنی ها  ، ورزشی و اکشن، بیشتر بازی ها   

رایگان نبوده است.

 به اشتراک گذاشتن دانش فردی در وبینارها  
برگزاری وبینار از دیگر راه ها  ی کســب درآمد در اینترنت اســت و با رونق آموزش 
مجازی، به یکی از جذاب ترین شــیوه ها  ی پول درآوردن از اینترنت تبدیل شده است. 
ایســمینار استارت آپی که کار خود را از مهرماه ســال ۹۲ آغاز کرده، یکی از مهم ترین 
 پلت فرم ها  یی است که امکان برگزاری وبینار برای ایرانیان را فراهم کرده است. ایسمینار 
در گزارشی جامع از عملکرد خود در سال ۹۹ که براساس بررسی عملکرد بیش از ۲0 
هزار مخاطب وبینارها تهیه شده، می نویسد سهم وبینارها با موضوع مالی، سرمایه گذاری، 
تحصیلی، پزشکی، سالمت و مهاجرت در فروش ها   بیشتر است. متوسط فروش وبینارهای 
مالی و سرمایه گذاری در این  پلت فرم، ۲,۳۲ میلیون تومان است. این رقم برای وبینارهای 
تحصیلی به 1,۶۶ میلیون تومان می رسد. متوسط فروش وبینارهای پزشکی و سالمت 
1,40 میلیون تومان اســت. وبینارهای مهاجرت به طور متوسط 1,۳۵ میلیون تومان 
فروش داشته است و متوسط فروش وبینارهای فنی، مهندسی و علوم پایه در سال ۹۹ 
به 1,۲۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین   وبینارهای هنری، وبینارهای بازاریابی به 
ترتیب 1,1۳ میلیون و 1,1۲ میلیون تومان به طور متوسط فروخته اند و متوسط فروش 
وبینارهای روان شناسی، حقوقی، استارت آپ و کارآفرینی، عمومی، مدیریت، زبان ها  ی 
خارجی و توسعه فردی، فناوری اطالعات و ورزشی کمتر از یک میلیون تومان اما بیشتر 

از 0,۳4 میلیون تومان بوده است. 

در دسته وبینارهای فنی، مهندسی و علوم پایه، وبینارهایی عرضه شده که فروش آن 
به ۳4۸,1 میلیون تومان هم رسیده است. در این دسته دیگر وبینارهای پرفروش 1۳,1 

میلیون تومان و ۶,4 میلیون تومان درآمد کسب کرده اند. 
در دسته وبینارهای مالی و ســرمایه گذاری وبینارها 1۹1,1 میلیون تومان، 
1۳۵,1 میلیون تومان و 101,۹ میلیون تومان فروخته اند. بیشــترین فروش در 
وبینارهای دسته هنری، 1۶۹,7 میلیون تومان گزارش شده است. همچنین   در 
این دسته وبینارهایی ۲۹,1 میلیون تومان و 14,۵ میلیون تومان درآمد کسب 

کرده اند. 
پرفروش ترین وبینار در دســته بازاریابی 7۲,۲ میلوین تومان فروخته است. 
همچنین   یک وبینار دیگر در همین دســته 71,۳ میلیون تومان و وبینار دیگر 

۳0,۳ میلیون تومان فروخته است. 
بیشــترین میزان فروش در وبینارهای تحصیلی مربوط به وبیناری با فروش 
۵4,۹ میلیون تومانی اســت. وبینارهای دیگر در این دســته با بیشترین میزان 
فروش، ۲7,7 میلیون تومان و ۲۲,۲ میلیون تومان فروخته اند. درآمد پرفروش ترین 
وبینارها در حوزه روان شناسی، پزشکی و سالمت، توسعه فردی بین 41,۵ میلیون 
تا ۲۹,۹ میلیون تومان بوده اســت. همچنین   بیشترین میزان فروش در دسته 
وبینارهای توسعه فردی۲۹,۹ میلیون تومان، در دسته وبینارهای فناوری اطالعات 
1۲,7 میلیون تومان و وبینارهای ورزشی 1۲ میلیون تومان بوده است. در دسته 
پرفروش ها  ، کمترین میزان فروش مربوط به وبینارهای زبان خارجی است که                            پرف

روش ترین وبینار آن 4,۶ میلیون تومان فروخته است. 
براســاس آمارهای ایســمینار                           ، این  پلت فرم تاکنون با حضور 10 هزار و ۵7۳ 
مدرس، بیش از یک میلیون و 41۹ هزار دقیقه وبینار برگزار کرده اســت. تعداد 
کل وبینارها با موضوعات متنوع در این  پلت فرم 1۵ هزار و 7۶7 وبینار بوده است. 
آمارهای ایسمینار نشان می دهد درآمدزایی از به اشتراک گذاری دانش فردی 
در بستر اینترنت در ایران رو به افزایش است و مردم، از دریافت اطالعات از مردم 
اســتقبال می کنند. نکته مهم اینکه، ایسمینار، یک  پلت فرم ثبت شده برای به 
اشــتراک گذاری دانش فردی و برگزاری وبینار است و درآمار ارائه شده در این 
استارت آپ، بسیاری از وبینارها و دوره های آموزشی و وبینارها با موضوعات مختلف 
که در قالب وبینار و غیر از آن در  پلت فرم ها  ی دیگر برگزار شده، دیده نشده است. 

در بین صنایع مختلف در سال 
و  اطالعات  فناوری  گذشته، 
ارتباطات باالترین آمار را در 
آگهی جذب نیــروی کار به 
خود اختصاص داده اســت. 
گزارش ایران تلنت از سال 99 
فناوری  حوزه  می دهد  نشان 
اطالعــات و نرم افــزار 17 
درصد سهم از کل آگهی های 
پست شده در این سایت را به 

خود اختصاص داده است. 
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نگـاه

از عرضه و بارگذاری برنامه در کافه بازار، بیش از 2۸۰ میلیارد تومان 
درآمد نصیب توسعه دهنده ها  ی بازی و برنامه ها   شده که در مقایسه با سال 
9۸، 4۸ درصد رشد را نشان می دهد.

مجوزهای صادرشده در اتحادیه کسب وکارهای مجازی به تفکیک استان در سال 99

اتحادیه کســب وکارهای مجازی برای ساماندهی به کسب وکارهای مستقل در فضای مجازی ایجاد شده 
است. گزارش  این اتحادیه در سال 98 نشان می دهد در تهران 206 کسب وکار از این اتحادیه برای فعالیت 
در فضای مجازی مجوز گرفته اند و کمترین تعداد صدور مجوز در اســتان های همدان، لرستان، کرمانشاه، 
خراسان جنوبی و بوشهر ثبت شده اســت. اما در گزارش سال 99، تعداد مجوزها در تهران به 590 مجوز 

رسیده و استان  هایی تک مجوزی هم مجوزهای بیشتر از یک مورد را ثبت کرده اند.  

سهم رسته ها از مجوزهای اتحادیه کسب و کارهای مجازی در سال 99

آمارهای اتحادیه کســب وکارهای مجازی نشــان می دهد تمایل 
کسب وکارها در فضای مجازی به دریافت مجوز از اتحادیه افزایش 
یافته اســت. این اتحادیه در سال 98 در 5 رسته و در سال 99 در 7 
رسته مجوز صادر کرده است. سهم عرضه کاال و خدمات از بین دیگر 

رسته ها در سال گذشته بیشتر بوده است. 

 خرید و فروش با همسایه ها  ی دور و نزدیک                              
دیوار از پرکاربردترین برنامه ها  ی تلفن ها  ی هوشــمند در ایران برای انجام معامالت خودرو، 
مسکن و خرده فروشی خانگی است که کار خود را با مبادله اجناس دست دوم آغاز کرد. دیوار 
اکنون قابلیت ها  ی دیگری مثل فروش محصوالت دست اول را هم افزوده است. دیوار در آخرین 
گزارش از عملکرد خود در سال ۹۹ اعالم کرده به طور متوسط از هر خانوار ایرانی، ۵ آگهی در 
این برنامه منتشر شده است. تعداد کل آگهی ها  ی منتشر شده در دیوار به 1۲۹,۵ میلیون آگهی 
می رسد. به طور میانگین ایرانیان در این برنامه ۳۵۳ هزار آگهی در روز منتشر می کنند. تعداد 
آگهی ها  ی دیوار در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۳1 درصد رشد کرده و از ۹۸ میلیون به 1۲۹,۵ 
میلیون رسیده است. تعداد کاربران آگهی گذار در این برنامه به 1۸,۵ میلیون نفر رسیده است 
که نسبت به سال ۹۸، رشد ۳۸ درصدی را در سال ۹۹ نشان می دهد. در سال گذشته میانگین 
روزانه آگهی ها  ی دیوار به ۵,۲ میلیون آگهی رسیده است. بیشترین آگهی ها  ی منتشر شده در 
دیوار مربوط به امور خانه شــامل وسایل و تزیینات خانه، وسایل آشپزخانه، ابزار و ساختمان و 
حیاط اســت. بیش از ۶ میلیون و ۵۶0 آگهی گذار در این دسته وسایل خود را آگهی کرده اند. 
امالک با سهم 17 درصدی درجایگاه دوم قرار دارد و وسایل نقلیه از کل آگهی ها  ی دیوار سهم 
1۳ درصدی دارد. ســهم کسب وکارها در کل آگهی ها  ی دیوار به 4 درصد و استخدام به یک 
درصد می رســد. در سال گذشته بیش از 1۹ هزار فروشگاه در دیوار محصوالت خود را عرضه 
کرده اند و ۳۲۲ هزار آگهی در دیوار فروشگاه ها   منتشر شده است. 1,۶ میلیون آگهی در دیوار در 
دسته استخدام و کاریابی منتشر شده است و ۶0۵ هزار نفر از طریق دیوار استخدام شده اند. دیوار 
در گزارش خود اعالم کرده ۶0۵ هزار شغل به معنای تامین نیازهای نزدیک به ۲ میلیون نفر از 
جمعیت کشور است. تعداد کاربرانی که برای کسب درآمد به دیوار مراجعه کرده اند در سال ۹۹، 

1,4 میلیون کاربر اعالم شده است. 

 آزادکاری  
فروش مهارت به کارفرمایان در  پلت فرم ها  ی آزادکاری از دیگر مسیرهای درآمدزایی 
از اینترنت اســت. در ایران با اتصال به اینترنت جهانی، عالوه بر  پلت فرم ها  ی داخلی، 
امکان آزادکاری برای کارفرمایان خارجی هم فراهم شده است. در ایران  پلت فرم پونیشا 
از شناخته شــده ترین  پلت فرم ها  ی داخلی برای آزادکاری است. به گفته موسس این 
 پلت فرم، آزادکاران در پونیشا در یک سال 1۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند و 
این  پلت فرم در تالش اســت تا با اتصال آزادکاران ایرانی به بازارهای خارجی، این رقم 

را افزایش دهد. 

 تنفسی برای بزرگ ترین کارفرمای کشور   
بیش از نیمی از اقتصاد در ایران دولتی است و می توان از این منظر، دولت را بزرگ ترین 
کارفرمای اقتصادی در کشور دانست. همچنین  ، براساس آماری که رئیس دولت دوازدهم 
در ســال ۹۸ اعالم کرد، تعداد کل کارمندان دولت در ایران به ۲ میلیون و ۳7۹ هزار و 
1۵1 نفر می رسد که این غیر از آمار نیروهای مسلح است. این بار بزرگ بر دوش دولت ها   
می تواند با اتکا به توســعه فناوری و اقتصاد دیجیتال در ارتباط با شبکه جهانی اینترنت 
کاهش پیدا کند. از این منظر اقتصاد دیجیتال و توسعه اینترنت در ایران، فرصتی برای 
تنفس بزرگ ترین کارفرمای کشــور است. کارفرمایی که ورودی خزانه آن از محل نفت، 
متاثر از تحوالت بین المللی مختلف است و سال ها  ست برای کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی رویا می بافد. رویایی که می تواند با توسعه اینترنت و رونق بخشی به کسب وکارهای 
خرد و بزرگ، فعالیت آزادکاران و ارتقای هرچه بیشــتر  پلت فرم ها  ی داخلی در ارتباط با 

شبکه جهانی، به واقعیت تبدیل شود.  
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امروز که ابزارهای ارتباطی دیجیتال محبوبیت بیشتری پیدا کرده و اتاق ها  ی گفت وگو بیشتر 
مورد استفاده مردم است، تقاضا برای ناظران آنالین در شبکه ها  ی اجتماعی مختلف باال رفته 
است و انتظار می رود این تقاضا در آینده بیشتر هم بشود.

دریای فرصت ها  ی شــغلی در جهان فناوری و شــبکه آن بی پایان به نظر می رسد. تحوالتی 
مثل همه گیری کرونا که از سال ۲0۲0 کلید خورد به همه ثابت کرد اینترنت برای اقتصادها، 
نجات بخش تر از آنی است که فکر می کردند. اکنون با کاهش ابعاد فاجعه آمیز کرونا و رسیدن 
به راه حلی که بشر امیدوار است مقطعی نباشد، فرصت ها  ی بیشتری در دل ارتباطات جهانی 
برای جویندگان شغل و پول نهفته اســت. براساس گزارش سایت اوبرلو، در سال ۲0۲1، ۲۵ 
شــغل آنالین رونق گرفته که در سال ها  ی آینده به مشاغل محبوب و مورد توجهی در فضای 

اینترنت تبدیل می شود.
مدیریت شبکه اجتماعی  

اگر در راه اندازی کمپین در شبکه های اجتماعی تجربه ای   دارید، می توانید این تجربه را در 
اختیار کسب وکارها بگذارید و پول بگیرید. کسب وکارها به طور معمول از طریق فیس بوک، 
توییتر و اینستاگرم به دنبال جذب مشتری و مخاطب بیشترند. شرکت ها   به کسانی نیاز دارند 
که بتوانند نظرات را مدیریت کنند و کمک کنند دنبال کنندگان صفحه ها   در فضای مجازی 
بیشتر شود. بنابراین اگر کسی خالقیت الزم برای تولید محتوا و ارتباط گرفتن با مخاطبان در 
شبکه ها  ی اجتماعی را دارد، اینترنت فرصت کســب درآمد 1۶ تا ۵0 دالری در هر ساعت را 

برای او فراهم کرده است.
مدرس آنالین  

آمــوزش ریاضی، زبان ها  ی خارجی و فیزیک و... از دیگر راه  ها  ی کســب درآمد از اینترنت 
اســت. بسیاری از اساتید در فضای اینترنت می توانند به دانش آموزان در سطح جهان آموزش 
دهند. بسیاری از کارکنان شرکت ها  ی دیگر برای ارتقای شغلی شان به یاد گرفتن مهارت ها   و 
علومی نیاز دارند و این فرصت خوبی برای مدرسان است تا به آن ها   درس بدهند و کسب درآمد 
کنند. غیر از تدریس آزاد، در بعضی کشــورها  پلت فرم ها  ی خاصی برای آموزش شکل گرفته 
که می توانید از آن ها   برای درآمدزایی استفاده کنید. نکته مهم این است که این  پلت فرم ها   چه 
شرایطی را برای تدریس خصوصی توسط شما در نظر می گیرند. مدرسان می توانند در فضای 

اینترنت در دیگر کشورها 10 تا ۲۵ دالر درآمد در ساعت کسب کنند.

حسابدار/ دفتردار آنالین  
برای عالقه مندان به امور مالی و باال و پایین کردن اعداد، حسابداری یک شغل ایده آل است. 
اما این روزها دیگر برای انجام آن، نیازی به حضور مستمر در شرکت ها   نیست. یکی از مشاغلی 
که اینترنت به انجام مجازی آن کمک کرده، حسابداری است و تمایل به استخدام حسابداران 
آنالین رو به افزایش است. ثبت درآمدها و هزینه ها  ، مدیریت بودجه، تهیه گزارش ها  ی مالی و 
ارتباط با مشــتریان از کارهایی است که حسابداران آنالین می توانند انجام دهند. برای تبدیل 
شدن به یک حسابدار آنالین بهتر است در نخستین گام سراغ کسب و کارهای محلی بروید. 

درآمد یک حسابدار آنالین ۲۵ تا ۵0 دالر در هر ساعت است.
مربی خصوصی                              

پیش از همه گیری کرونا این فرصت در اینترنت کمتر مورد توجه بود. بیشتر افراد به حضور 
در باشگاه ها  ی ورزشی عالقه نشان می دادند اما در دوره همه گیری، مردم دریافتند با صرف پول و 
وقت کمتر می توانند تناسب اندامشان را حفظ کنند. تجربه برگزاری کالس ها  ی آنالین به کمک 
آمده تا مردم در دوران پس از همه گیری، در هر زمینه ای   که مهارت دارند، دوره ها  ی آموزشی 
برگزار کنند که یکی از آن ها   ورزش اســت. نرم افزارهایی مثل اسکایپ و زوم به کمک آمده تا 
مربیان خصوصی با شاگردان به طور جمعی و فردی ارتباط بگیرند. درآمد یک مربی خصوصی 

در فضای آنالین ۲0 تا 70 دالر است.
مشاور زیبایی آنالین  

باتوجه به گرایش روزافزون مردم در جهان به سالمت و زیبایی، شاید هیچ زمانی بهتر از امروز 
برای تبدیل شدن به مشاور زیبایی وجود نداشته است. نکته مهم اینکه اینترنت به کمک آمده تا 
مشاوران زیبایی با کمترین هزینه به بهترین نتیجه برسند. با به اشتراک گذاشتن تجربه و دانشی 
که درباره مراقبت از پوست و کارهای روزمره برای زیباتر شدن انجام می دهید، توجه بسیاری 
از مخاطبان به شما جلب می شود. درآمدی که کسب می کنید هم از محل توجه مخاطبان و 
تبلیغات و هم از محل مشاوره و برنامه ریزی برای متقاضیان است. کمترین درآمد یک مشاور 

زیبایی در اینترنت، ساعتی ۵ دالر است و بیش از 4۵ دالر در هر ساعت.
استخدام آنالین  

در سال ها  ی گذشته کسانی که قرار بود افراد دیگر را استخدام کنند در محیط ها  ی اداری 
می نشستند و برای مصاحبه ها  ی کاری وقت خود را تقسیم می کردند. اما امروز همه چیز 
تغییر کرده است. اینترنت و شبکه ها  ی اجتماعی که همه در آن، مشغول ارائه ویژگی ها   و 
مهارت ها  ی خود هستند، دریای بی انتهایی است که برای صید مروارید در آن، به مهارت ها  ی 
خاصی نیاز داریم. به همین دلیل شرکت ها   به دنبال کسانی اند که بتوانند بهترین نیروهای 
کار را دســتچین و به آن ها   معرفی کنند. گشــتن به دنبال بهترین کارکنان بالقوه برای 

اقیانوس شغل 
اینترنت چه کارهای تازه ای می سازد؟

تعداد کاربران اینترنت  )میلیارد(

اینترنت از سال 1991 به بهره برداری عمومی رسید. از آن زمان، تعداد کاربران اینترنت 
رو به افزایش است. آخرین آمارها نشان می دهد تعداد مردمی که در جهان به اینترنت 
دسترسی دارند به 4 میلیارد و 66 میلیون نفر در سال 2021 رسیده است. این رقم نسبت 

  به سال 2019، 2.6 درصد بیشتر است. 

 

 

 

 

 

 

 

2.08
2.33 2.48

3.01
3.42

3.77
4.02

4.39 4.54 4.66

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

درآمد خرده فروشی آنالین در سال 2020 و پیش یینی آن تا سال 2023

براساس آمار سایت استاتیستا در سال 2019، درآمد خرده فروش های آنالین در جهان از 
مرز 4.2 تریلیون دالر گذشته و در سال های آینده به بیش از 6 تریلیون دالر می رسد. با 
تمایل هرچه بیشتر مردم به خرید آنالین، آینده روشن تری در انتظار بازاریابی دیجیتال 

است. 
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شرکت ها  ، کاری است که افراد برای استخدام آنالین انجام می دهند. بعضی شرکت ها   ممکن 
است از شما بخواهند مصاحبه ها  ی تلفنی را هم انجام دهید                            و متقاضیان را بررسی کنید. 

درآمد یک استخدام کننده در اینترنت ۲0 تا 40 دالر در ساعت است.
بازاریاب ایمیلی  

آیا می توانید ایمیلی بفرستید که مردم قدرت کلیک نکردن روی آن را نداشته باشند؟ 
این یک توانایی ویژه اســت و می توانید  از آن در فضای اینترنت پول دربیاورید. بســیاری 
از شــرکت ها                              دنبال افرادی اند که بتوانند کمپین ها  ی تبلیغاتی و بازاریابی ایمیلی آن ها   را 
مدیریت کنند. شرکت ها   می خواهند فهرست مخاطبانی را که به آن ها   ایمیل می فرستند و 
این ایمیل ها   به فروش بیشتر منجر می شود پربارتر کنند. بنابراین از هر توانایی که آن ها   را 
به این هدف نزدیک کند استقبال می کنند. درآمد یک بازاریاب ایمیلی در هر ساعت ۳0 

تا 4۵ دالر است.
 نویسنده آزادکار  

برای نویسندگان خوب، با اینترنت فرصت نوشتن برای مجله ها  ، روزنامه ها  ، وبالگ ها   و 
نشریات مختلف فراهم شده است. نویسندگی یکی از شغل ها  یی است که می توان با آن در 
فضای اینترنت به درآمد قابل قبولی رسید. نویسندگان می توانند در هر ساعت 1۵ تا 100 
دالر کسب کنند و نیازی به محدود شدن از نظر زمانی هم ندارند. تقاضا برای نویسندگان و 
تهیه کنندگان محتوا همیشه در فضای کسب وکار باال بوده است و در سال ۲0۲1، این تقاضا 
بیشتر هم شده است. شرکت ها   به طور مداوم تالش می کنند ارتباطات بهتری با مخاطبان و 
مشتریان برقرار کنند و نویسندگان آزادکار به آن ها   در این زمینه کمک می کنند. اگر فردی 
عالقه و اشتیاقی به نوشتن درزمینه تخصصی مثل مد و فناوری دارد، فرصت ها  ی زیادی 

برای او در دل اینترنت فراهم شده است.
 ویراستار  

آیا در دســتور زبان و ویراستاری مهارت دارید؟ می توانید خطاهای دستوری در متون 
را کشــف و اصالح کنید؟ تصحیح و ویراستاری از مهارت ها  یی است که این روزها تقاضا 
برای دارندگان آن در فضای اینترنت افزایش یافته است. به عنوان یک ویراستار باید بتوانید 
متن ها  ی ایمیل، پست ها  ی وبالگ و اسناد شرکت ها   و کسب وکارها را اصالح کنید. ویراستار 
مثل چشم دوم انتشاراتی ها   عمل می کند و به آن ها   کمک می کند محتوای الزم را حرفه ای   تر 
و دقیق تر به مخاطب برسانند. ویراستاران در اینترنت می توانند در هر ساعت 1۲ تا ۵0 دالر 

درآمد کسب کنند.
 طراح سایت  

برای طراحان وب ســایت فرصت ها  ی بزرگی در دل اینترنت نهفته است. شرکت ها  ی 
فناوری محور یا تشکل ها  ی مردم نهاد بزرگ ترین مشتریان طراحان وب سایت هستند. این 
 Adobe                            و UX، CSS شرکت ها   انتظار دارند متقاضی این شغل مهارت ها  ی الزم در زمینه
Illustrator                            را داشــته باشد پس باید پیش از درخواســت کار، از داشتن این مهارت ها   

مطمئن شوید. درآمد طراح سایت در هر ساعت ۳0 تا ۵0 دالر تخمین زده شده است.
 اینفلوئنسر اینستاگرام  

اینفلوئنسری در اینستاگرام برای افراد 1۳ تا 17 ساله مناسب است. آن ها   می توانند در 
این سن کم که هیچ فرصت شغلی ندارند، از اینستاگرام درآمد کسب کند. این گزینه خوب 
برای نوجوانانی است که به طور معمول بخش عمده ای   از زندگی شان را در فضای مجازی 
می گذرانند. این روزها هر کسب و کاری برای توسعه فعالیت خود روی اینستاگرام حساب 
می کند. اگر فردی توانایی هشــتگ زدن، ساختن استوری ها  ی بامزه و محبوب و نوشتن 
متن ها  ی جالب را دارد، می تواند در اینستاگرام درآمدکسب کند. تخمین زده شده که درآمد 

اینستاگرامی ها   در هر ساعت 7 تا 40 دالر است.
 متخصص سئو  

شــرکت ها  ی بســیاری دنبال افرادی اند که تخصص الزم برای بهبــود رتبه آن ها   در 
موتورهای جست وجو را داشته باشند. برای یک متخصص سئو در فضای آنالین همیشه 
کار هســت و این تخصص در سال ۲0۲1، بیشــتر هم مورد نیاز است. متخصصان سئو 
محتوای الزم برای وب سایت ها   را تهیه می کنند. ایجاد لینک و بهینه سازی از دیگر کارهای 
متخصصان سئو است. نکته جالب اینکه تجربه در سئو مهم تر از مدرکی است که از دوره ها  ی 

آموزشی می گیرید. متوسط درآمد یک سئوکار در هر ساعت 1۵ تا ۵0 دالر است.
 تبلیغات چی فیس بوک     

راه انداختــن کمپین ها  ی تبلیغاتی در فیس بوک   یک راه خــوب برای افزایش فروش 
برندهاست اما برای بیشتر کسب وکارها، انجام این کمیپن ها   راحت نیست. به همین دلیل 
تقاضا برای کسی که بتواند در محیط فیس بوک   برای شرکت ها   تبلیغ کند افزایش یافته 
است. غیر از فیس بوک، انجام این کار در دیگر شبکه ها  ی اجتماعی محبوب در کشورهای 
مختلف هم ممکن است. اگر کسی دانش کافی درباره تبلیغات در فضای آنالین داشته باشد، 
این تنها فرصت برای او نیست. تنها در فیس بوک، این افراد می توانند در هر ساعت به ۳0 

تا 100 دالر درآمد برسند.
 طراح گرافیک  

اینترنت بی نظیرترین فرصت ها  ی کاری را برای طراحان گرافیک ایجاد کرده است. خیلی 
از کسانی که گرافیک بلدند فکر می کنند صرفا داشتن تجربه کافی در ادوبی فوتوشاپ برای 
انجام این کار الزم است و اگر آن را ندارند، نباید به این فرصت شغلی فکر کنند. اما نکته 
مهم این اســت که بسیاری از شرکت ها  ، لزوما در نیازهای گرافیکی به دنبال کار حرفه ای 
  نیستند بنابراین، همین که کسی کار با کانوا یا پیک مانکی را بلد باشد، برای آن ها کافی 
است. اگر مهارت ها  ی ابتدایی کار با رایانه را آموخته اید می توانید به راحتی کار کردن با این 

اپلیکیشن ها   را هم یاد بگیرید و به درآمدی معادل ۲۵ تا ۵0 دالر در هر ساعت برسید.
 صداگذاری  

اگر کســی از موهبت صدای جذاب و لهجه مناسب برخوردار است، می تواند به عنوان 
صداگذار آنالین در اینترنت پول دربیاورد. فیلم ها  ، کارتون ها  ، پادکست ها  ، اپلیکیشن ها  ، ضبط 
صدا برای حمل و نقل عمومی، دوبله کردن فیلم ها  ی خارجی و... فرصت ها  ی بسیاری برای 
پول درآوردن از صدا در فضای اینترنت وجود دارد. برای انجام این کار داشــتن یک رایانه 
مجهز و دسترسی سریع به اینترنت ضروری است. همچنین   فرد باید با نرم افزارهای صدا کار 
کند بنابراین الزم است درباره آن ها   بداند. درآمدی که صداگذارها می توانند از این کار به طور 

آنالین کسب کنند در ساعت ۲0 تا ۶0 دالر است.
 عکاسی  

عکاسی به طور معمول یک شغل آفالین است. اما اینترنت امروز مرزها را در هر شغلی 
جابه جا کرده و چرا عکاسی از این تغییر مرزها استفاده نکند؟ هر عکاسی، عکس ها  یی دارد 
که خارج از قرارداد با افراد و شرکت ها   آن را گرفته و می تواند آن را در فضای آنالین بفروشد. 
با کمک  پلت فرم ها  ی آنالین این امکان برای عکاسان فراهم است که عکس ها  ی خود را به 
طور آنالین به اشتراک بگذارند یا از بازارهای مجازی فروش عکس استفاده کنند. این یک 
شغل آنالین جذاب است و پرداخت ها   در آن رضایت بخش است. از این شغل فرعی مناسب 
می توان به درآمد قابل توجهی رسید اما نکته میزان انتشار عکس ها   و قیمت هر عکس است.

 واردکننده داده  
در ورود داده آنالین افراد باید داده ها  ی الفبایی عددی و بعضی نشانه ها را   وارد سیستم 
کنند. این شغل، تنها یک شغل ساده و جذاب نیست بلکه درآمد خوبی هم دارد. عالوه بر 
این، فرد می تواند براساس زمان بندی خود داده ها   را وارد کند. برای انجام این شغل تسلط 
به بعضی ابزارها و برنامه ها   در فضای وب مثل برنامه اکســل و ورد ضروری است. درآمدی 
که افراد می توانند از وارد کردن داده به سیســتم ها   کســب کنند در هر ساعت 10 تا ۲0 

دالر است.
 دستیار مجازی  

حتی برای کسانی که صرفا مهارت ها  ی اولیه را دارند، در فضای اینترنت کارهایی وجود 
دارد. از جمله آن دستیاری مجازی است. گزینه ای   مناسب در هر رشته ای   که تقاضایی از 
آن در فضــای مجازی وجود دارد. با انجام کارهای ســاده اداری، افراد می توانند در فضای 
مجازی به یک درآمد باثبات و قابل اتکا برسند. آن ها   می توانند به تلفن ها   و ایمیل ها   جواب 
دهند. بهترین نکته درباره دستیار مجازی این است که می تواند به هر اندازه که می خواهد 
کار کند. بنابراین این فرصتی ایده آل برای افرادی اســت که به دلیل تعهدات دیگر وقت 
کمی دارند. این افراد می توانند با انجام همین کارهای کوچک، در هر ساعت 14 تا ۳0 دالر 

درآمد کسب کنند.
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 نماینده خدمات مشتری  
اینترنت به شرکت ها   کمک کرده تا برای پاسخ گویی به مشتریان خود افرادی را استخدام 
کنند که لزوما در محل کار حاضر نمی  شــوند و حتی در آن کشور هم کار نمی  کنند. این 
شــرکت ها   پس از برگزاری یک آموزش آنالین، افراد را برای پاسخ گویی به مشتریان آماده 
می کنند                            و به طور معمول شــیفت ها  ی کاری برنامه ریزی شــده است. این فرصت شغلی 
برای کسانی که مهارت ها  ی شخصی الزم را دارند و به کمک کردن به دیگران عالقه نشان 
می دهند، مناسب است. اما نکته مهم داشتن یک فضای کاری ساکت برای انجام این کار 

است. این افراد می توانند در هر ساعت ۸ تا ۲0 دالر درآمد کسب کنند.
 منتقد موسیقی  

یکی از جذاب ترین شــغل ها  ی آنالین این است؛ گوش دادن به موسیقی مورد عالقه. 
شــرکت ها  یی وجود دارند که به مردم پول می دهند تا به موسیقی گوش کنند و نظرشان 
را بگویند. بازخورد شنوندگان موسیقی به هنرمندان و شرکت ها  ی بزرگ و برندها کمک 
می کند تا از نظرات مردم برای بهبود کارشــان اســتفاده کنند. بسیاری از این شرکت ها   
آلبوم ها  ی موسیقی را پیش از انتشار توسط منتقدان آنالین موسیقی می آزمایند. این افراد 
می توانند از راه گوش دادن به موســیقی و نظر دادن در ساعت ۵ تا 1۵ دالر درآمد کسب 

کنند.
 پیاده سازی  

پیاده سازی یک فرصت شغلی بسیار آســان برای کسانی است که می خواهند درآمد 
بیشتری کسب کنند. در این کار تنها کافی است که به یک فایل صوتی گوش بدهید، و آن 
را به یک متن مرتب تبدیل کنید. برای انجام کار باید توانایی توجه به جزییات و پیاده سازی 
ســریع متن را داشته باشید. پیاده سازی فایل ها  ی صوتی یک منبع درآمد قابل اتکا برای 
کسانی است که این قابلیت ها   را دارند. این افراد می توانند در هر ساعت 1۵ تا ۳0 دالر درآمد 

از انجام این کار کسب کنند.                            
 گپ زدن  

اینترنت برای کسانی که تمایل به گفت وگو با مردم دارند اما در مکالمات تلفنی احساس 
راحتی نمی  کنند، فرصت ها  یی فراهم کرده است. از جمله این فرصت ها   این است که به 
عنوان مامور گفت وگو با مردم حرف بزنند. این افراد درواقع به مشتریان آنچه را الزم است 
پیشنهاد می کنند و انتظار می رود بتوانند در یک زمان به چند درخواست پاسخ بدهند. 
این یک شغل ایده آل برای کسانی است که به اندازه کافی تجربه ای   در فضای کار آنالین 

ندارند. این افراد می توانند در هر ساعت 1۳ تا ۲0 دالر از این شغل درآمد کسب کنند.
 آزمایش وب سایت ها    

بسیاری از برندها می خواهند بدانند استفاده از وب سایت آن ها   تا چه اندازه آسان است. 
به همین دلیل از شرکت ها  ی تحقیقاتی می خواهند نظر مردم را در این باره دریافت کنند. به 
عنوان کسی که قرار است درباره کارکردهای یک وب سایت نظر بدهد، باید به مجموعه ای 
  از پرسش ها   پاسخ دهید. همچنین   باید نظر خود را درباره کارکردهای وب سایت و تجربه 
استفاده از آن در یک ویدئو ضبط کنید و ارسال کنید. بنابراین باید توانایی صحبت کردن 
درباره موضوع و امکانات ضبط تصویر را هم در اختیار داشــته باشید. به طور معمول این 
فایل هــا  ی تصویری ۲0 تا ۲۵ دقیقه ای   اســت. بنابراین اگر دانــش کافی درباره عملکرد 
وب سایت ها   را دارید، این شغل برای شما مناسب است. کسانی که نظرشان را درباره عملکرد 

وب سایت ها   به شرکت ها   می فروشند می توانند 1۵ تا ۲۵ دالر در ساعت پول درآورند.
 ناظر آنالین  

Moderator                            کلمه آشــنایی برای ما ایرانی ها   پس از راه افتادن کالب ها  وس است. 
پیش از کالب ها  وس، ناظر برنامه ها  ی آنالین در شبکه ها  ی اجتماعی، دست کم به چشم 
ما ایرانی ها   یک شــغل نبود. اما جالب است بدانید که یک ناظر در شبکه ها  ی اجتماعی 
می تواند در هر ساعت 1۵ تا 40 دالر درآمد در دیگر کشورها کسب کند. ناظر آنالین در 
واقع تعامالت آنالین در فروم ها   و شبکه ها  ی اجتماعی را تنظیم می کند. همچنین   یکی 
از کارهای ناظران آنالین پاسخ دادن به نظرات منفی، طبقه بندی موضوعات و آرام کردن 
بحث ها  ی داغ در شبکه ها  ی اجتماعی است. امروز که ابزارهای ارتباطی دیجیتال محبوبیت 
بیشتری پیدا کرده و اتاق ها  ی گفت وگو بیشتر مورد استفاده مردم است، تقاضا برای ناظران 
آنالین در شبکه ها  ی اجتماعی مختلف باال رفته است و انتظار می رود این تقاضا در آینده 

بیشتر هم بشود.
 خرده کاری  

بسیاری از کسب وکارهای آنالین و کارآفرین کسانی را برای انجام کارهای خرد استخدام 
می کنند. انجام این کارها به طور معمول به زمان زیادی نیاز ندارد و درآمد آن هم به اندازه 
زمان و کاری که انجام می شــود، کوچک اســت. تحقیق کردن در فضای اینترنت، پست 
گذاشتن سروقت در شبکه ها  ی اجتماعی یا حتی انجام کارهای ساده ای   مثل تایپ کردن و... 
از جمله این کارهاست. به طور متوسط یک نفر در کشورهای اروپایی و آمریکایی می تواند 

4 تا 10 دالر در ساعت از این راه درآمد کسب کند. 

چرا اینترنت یک فرصت طالیی است؟ 
توضیحپاسخپرسش 

4,۶۶تعداد کاربران فعال اینترنت؟
میلیارد نفر 

تعداد کاربران اینترنت در سال ۲0۲1 نسبت به سال گذشته میالدی، ۳1۶ میلیون نفر بیشتر شده                            است. رشد کاربران اینترنت هفت برابر سریع تر 
از رشد جمعیت جهان است. جمعیت جهان 7,۸۳ میلیارد نفر است و ضریب نفوذ اینترنت به طور تقریبی به ۵۹,۵ درصد می رسد. به عبارت دیگر 

نیمی از مردم جهان کاربر شبکه جهانی اینترنت اند. 

چند درصد از مردم جهان به اینترنت 
وصل اند؟

 ۶۵,۶
درصد 

از هر 10 نفر در جهان، ۶ نفر به اینترنت وصل شده اند. بیشترین تعداد کاربران اینترنت در آسیا زندگی می کنند. در                            جنوب آسیا 17,7 درصد و در 
آسیای جنوب شرقی ۹,۹ درصد از کاربران اینترنت سکونت دارند. رتبه دوم در افزایش سریع تعداد کاربران اینترنت متعلق به آفریقاست. 

4,۲۸ تعداد کاربران اینترنت موبایل 
میلیارد کاربر 

۵4,۶ درصد از کل جمعیت جهان به عنوان کاربر اینترنت موبایل شناخته می شوند. این یعنی از هر ده صاحب تلفن موبایل در جهان، هشت نفر به 
اینترنت دسترسی دارند. تعداد کل دارندگان تلفن موبایل در جهان ۵,۲ میلیارد نفر است. تلفن موبایل یکی از محبوب ترین ابزارها برای دسترسی به 

اینترنت است.                            سهم دارندگان رایانه و لپ تاپ 47,1 درصد و تبلت ۲,۶ درصد است. 

مردم جهان چقدر زمان در اینترنت 
صرف می کنند؟

۶ ساعت و ۵۶ 
دقیقه در روز 

۹۲,۲ درصد از کاربران اینترنت از سایت ها  ی فروش بازدید می کنند. ۸1,۸ درصد مشغول بررسی تولیدات و خدمات برای معامله اند و 7۸,۶ درصد 
معامالتشان را انجام می دهند. خرید آنالین سهم باالیی در وقت گذرانی ها  ی مردم در اینترنت دارد. به طور متوسط ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه از زمان 

مردم در اینترنت به شبکه ها  ی اجتماعی مثل تیک تاک و فیس بوک   اختصاص دارد. 

بیشترین کاربران اینترنت در کدام 
کشور زندگی می کنند؟

چین با ۸۵4 
میلیون کاربر 

آسیا خانه بیش از نیمی از کاربران اینترنت در جهان است و چین رتبه نخست جهان را در تعداد کاربران اینترنت دارد. درواقع ۶0 درصد از جمعت 
یک میلیارد و 400 میلیون نفری چین به اینترنت دسترسی دارند که بیش از یک سوم از کل کاربران اینترنت در آسیاست. در سال ۲000، تنها 

۲۲,۵ میلیون نفر در چین به عنوان کاربر اینترنت شناسایی شدند. در دو دهه تعداد کاربران اینترنت در چین ۳۸ برابر شده است. 

چند وب سایت در شبکه جهانی 
اینترنت ثبت شده است؟

1,۸ میلیارد 
وب سایت 

نخستین وب سایت در اوت سال 1۹۹1 عرضه شد. بیشتر وب سایت ها   در ایاالت متحده آمریکا میزبانی می شود یعنی نزدیک به 1,7۶ میلیون دامنه 
ثبت شده که 1۶,۸4درصد کل میزبانی دامنه وب است. 

براساس آماری که رئیس دولت دوازدهم در سال 9۸ اعالم کرد، تعداد کل کارمندان دولت در ایران به 2 میلیون و 
379 هزار و 151 نفر می رسد که این غیر از آمار نیروهای مسلح است. این بار بزرگ بر دوش دولت ها   می تواند با 
اتکا به توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال در ارتباط با شبکه جهانی اینترنت کاهش پیدا کند
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نگـاه

امروز در عصر 
اطالعات امكان 

اینكه یک فناوری 
به محض ابداع 

در دسترس دیگر 
کشورها قرار 

بگيرد، وجود دارد. 
وقتی استارت آ پی 
راه می افتد، امكان 
استفاده از خدمات 

آن برای مردم 
در کشورهای 
مختلف فراهم 
است و توسعه 
فعاليت آن ادامه 

دارد

تا دهــه 1۹۸0 میــالدی، در معرفت شناســی علم  اقتصاد، تنها به مسئله منفعت طلبی و بیشینه سازی و 1
رســیدن به حداکثر سود توجه می شد. در این دهه، 
جامعه شناسی به اسم مارک گرانووتر، در مقاله ای                                       توضیح داد،                                       غیر 
از عوامــل اجتماعی مختلف که بر این منفعت طلبی اثر می گذارد، 
منفعت طلبی ذاتا ایجاد نمی  شود. براســاس نظرات آدام اسمیت، 
انســان ها   ذاتا منفعت طلب هســتند اما                                       نگاه مارک گرانواتور، این 
جامعه شناس اهل ایاالت متحده آمریکا، تفکر نسبت به کارآفرینی 
را که ناشی از نظر آدام اسمیت بود، تغییر داد. در رویکردهای این 
جامعه شناس، پیوندهای مختلف انسان ها   مورد تحلیل قرار گرفته 
بود. او این پیوندها را به دو دسته تقسیم کرد و آن ها   را پیوندهای 
نزدیــک یا قــوی و پیوندهای دور یا ضعیف دانســت. منظور او از 
پیوندهــای نزدیک یا قــوی، پیوندهایی بود که انســان ها   با افراد 
خانواده و خویشــاوندان خود برقرار می کردند و پیوندهای ضعیف، 
آن دســته از پیوندها بودند که بین انســان با دوستان و دوستاِن 
دوســتان برقرار می شد. او در تحلیل ها  ی خود به این نتیجه رسید 
که این پیوندها منبع جریان اطالعات است و برخالف آنچه به نظر 
می رسد و همه تا آن زمان فکر می کردند، این پیوندهای نزدیک تر   

                                                          یا قوی تر                                                             نیســت که قدرت بیشــتری از منظر اطالعات برای فرد 
ایجاد می کند. این جامعه شناس آمریکایی به این نتیجه رسید که 
پیوندهای دور یا همان پیوندهای انسان با دوستان دوست، قدرت 
بیشتری برای فرد به همراه می  آورد. او در اثبات این مسئله درباره 
پیوندهای انسانی، تحقیقی در شهر بوستون آمریکا انجام داد. در آن 
زمان در ایاالت متحده امریکا، ایده اصلی این بود که افراد شایسته 
می توانند به کار مناســب خود برســند. بنگاه ها  ی اقتصادی افراد 
شایســته را انتخاب می کنند و از آنجایی که ایاالت متحده آمریکا 
یک کشور به طور کامل سرمایه داری است، به طور حتم این افراد 
شایسته اند که به کار دست پیدا می کنند. در جریان تحقیقات این 
جامعه شناس معلوم شد افرادی فرصت ها  ی شغلی بیشتری داشتند 
و توانستند به شــغل برســند که از جریان اطالعات اطراف خود 
اســتفاده کردند. یافته ها  ی این بررسی نشــان داد ۵۵ درصد افراد 
شغلشــان را از طریــق اطالعاتی که در پیوندهای دور به دســت 
آوردند، کســب کردند. از نتایج این بررسی بسیار جالب، بعدها در 
حوزه ها  ی غیراقتصادی هم استفاده شد اما در اقتصاد به شکل گیری 
رویکردی انجامید که از آن با عنوان رویکرد شبکه ای یاد می شود. 
رویکرد شبکه ای ناظر به این موضوع بود که هرجا شبکه ای از آدم ها   

شکل بگیرد، پیشرفت ها  یی حاصل می شود. 

دومین بررسی اثرگذار، تحقیق آنالی ساکسینیان در  پیشرفت ها  ی دره سیلیکون بود. او در آن تحقیق به 2
نزدیکی شرکت ها   در یک منطقه صنعتی پرداخت. تا 

آن زمــان اقتصاددانان تاکید می کردند اگر شــرکت ها   را در یک 
منطقه صنعتی یا شــهرک جمع کنیم، موفق ترند. چراکه امکان 
مبادله تجربیات فراهم می شود و در تامین زیرساخت ها  ، هزینه ها   
کاهش پیــدا می کنــد. زیربناهایی مثل جاده، بــرق، فاضالب، 
سیم کشــی تلفن و... همه یک بار اما برای دسترسی چند شرکت 
ایجاد می شود. اما ساکسینیان می گفت صرفا نزدیکی شرکت ها   در 
یک منطقه به این علت باعث موفقیت آن ها   نیست. او                                       دو منطقه 
صنعتی را در بررسی خود با هم مقایسه کرد. منطقه نخست دره 
ســیلیکون و منطقه بعدی روت 1۲۸ بود. یافته ها  ی او نشان داد 
شرکت ها   در دره سیلیکون موفق ترند اما نه لزوما به دلیل نزدیکی 
به هم. او به این نتیجه رســید که موفقیت دره سیلیکون ناشی از 
شــکل گیری یک شبکه                                       غیررســمی از روابط است که در دسته 
همان روابط دور در پیوندهای مورد نظر مارک گرانووتر بود. افراد 
براساس این شــبکه غیررسمی ارتباطات در شرکت ها  ی مختلف 
اســتخدام می شدند. وقتی شبکه ها  ی اجتماعی مثل فیس بوک                                                             و 
توییتر شکل گرفتند، اینکه امکان شبکه سازی فراهم شود، بسیار 
بیشتر شد. این باعث شد کارآفرینان از این شبکه ها   که دسترسی 
به اطالعات در پیوندهای دور را برای آن ها   فراهم می کرد استفاده 
کنند و با ســرعت بیشتری به اطالعات در پیوندهای دور برسند. 
ایــن نه تنهــا فرصتی بــرای کارآفرینــان بلکه فرصتــی برای 
مصرف کننــدگان هم بود. چراکه آن ها   براســاس همین                                       جریان، 
اطالعات مختلفی را درباره محصوالت و کاالها دریافت می کردند 
که در تصمیم گیری آن ها   اثر داشت و نکته مهم، سرعت دسترسی 
به این اطالعات بود. شبکه ها  ی اجتماعی امکان بررسی فرصت ها  ی 
مختلف مشــتریان برای خرید یک کاال را فراهم کرد. دیگر الزم 
نبــود یک خانــواده برای خرید یک دســتگاه لــوازم خانگی به 
فروشــگاه ها  ی متعدد در مراکز فروش  دور از خانه سر بزند یا در 
مکالمات طوالنی با دیگران به این اطالعات برســد. شــبکه ها  ی 
اجتماعی این فرصت را برای مشتری فراهم کرد تا در کوتاه ترین    

                                                         زمان، به اطالعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند و تصمیم بگیرد. 
اطالعــات انواع کاال در خارج و داخل کشــورها در شــبکه ها  ی 

اجتماعی موجود است. 
استفاده از شــبکه اطالعات، نقش مهمی در به صفر رساندن 
رانت جویی دارد. زمانی که اطالعات در شــبکه ها  ی اجتماعی به 
اشتراک گذاشته می شود، یعنی من به همان اطالعاتی که دیگری 
دارد، دسترســی دارم و می توانم از آن اســتفاده کنم. اینترنت و 
شــبکه اطالعات جلوی رانت اطالعاتــی را می گیرد چراکه رانت 
اطالعاتی درواقع از عدم تقارن اطالعات و عدم دسترسی همگانی 
به اطالعات اســت که ایجاد می شود.                                       باتوجه به این کاربرد شبکه 
اطالعات، هر کس که جلوی ســرعت این شبکه را بگیرد، آن را 
متوقف کند و حتی سرعت آن را کند کند، جلوی جریان اطالعات 

2 بررسی علمی که اهمیت شبکه ارتباطات را اثبات کرد 

اینترنت، برهم زننده معادالت هسته و پیرامون

علی اصغر سعیدی
جامعه شناس
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وقتی شبکه ها  ی اجتماعی مثل فیس بوک                                                             و 
توییتر شکل گرفتند،                                       امکان شبکه سازی برای 
کارآفرینان فراهم شد.

شبكه ها  ی 
اجتماعی این 

فرصت را برای 
مشتری فراهم کرد 

تا در کوتاه ترین                                                             
زمان، به اطالعات 

مورد نياز 
دسترسی پيدا 
کند و تصميم 

بگيرد. اطالعات 
انواع کاال در خارج 
و داخل کشورها 
در شبكه ها  ی 

اجتماعی موجود 
است

را گرفته و این به ضرر همه افراد جامعه است و این زیان در مورد 
جامعه اقتصادی و کارآفرینی بیشتر است. 

اگر دولتی خود را طرفدار کارآفرینی، مردم یا مصرف کنندگان 
توصیف می کند، نباید سرعت جریان اطالعات را کند کند. دولت ها   
ترکیبی از حامیان ســرمایه، نیــروی کار و مصرف کنندگان اند و 
بهترین شــیوه حمایت از این گروه ها   سرعت بخشیدن به جریان 
اطالعات اســت. درواقع باید صیانت را                                       به معنای سرعت بخشی به 
جریــان اطالعات در نظر گرفت و هر نوع حرکتی علیه ســرعت 
جریان اطالعــات، به زیان مصرف کننده، تولیدکننده و در نهایت 
مردم اســت. اگر یک مجلس، خود را مجلــس مردمی توصیف 
می کنــد، نتیجه کار آن باید به نفع مــردم عمل کند نه به ضرر 
آن. منافع امروز همه در سرعت بخشــی به جریان اطالعات است. 
اگر سیاستمداری کاهش قیمت ها   و حذف واسطه ها   را در بازارها 
دنبال می کند، راه حل آن در جریان اطالعات و سرعت بخشــی به 

آن است.                                       

چین الگویی مناسب در برخورد با فناوری است؟  
سرعت بخشــی به جریان اطالعات در همه کشورها در اولویت 
است. فناوری ها  ی مختلف به نفع گردش اطالعات در کشورهای 
پیشرفته و درحال توسعه به کار گرفته می شود و این را سرلوحه 
کار خود قرار داده اند. همچنین در این زمینه صیانت از اطالعات 
شــخصی افراد در اولویت اســت. دیده شــده بعضی کشورها از 
جملــه چین اصول اخالقی را بــه خاطر منافع ملی اش در جهان 
زیر پا می گذارد که از جمله آن ســرمایه گذاری بیشــتر بر ابداع 
فناوری ها  ی کنترلی اســت. چین به دلیــل منافع جهانی اش در 
تالش برای ضعیف کردن یا کنترل جریان آزاد اطالعات اســت؛ 
آنچه بعضی از آن به صیانت تعبیر می کنند. اما نباید فراموش کرد 
که چین یک قدرت برتر جهانی اســت و رقیبی مثل آمریکا دارد. 
بخش اعظم اقتصاد جهانی در دســت رقیب چین اســت و شاید 
سیاست ها  یی از این دست در رقابت چین با ایاالت متحده امریکا   

                                    معنا پیدا کند. ما کشــوری نیســتیم که خود را از دستاوردهای 
مختلف جهانی محروم کنیم. 

تحلیل گران می گویند در نظام سرمایه داری جدید امکان اینکه 
فناوری ها  ی جدید را بدون محدودیت دریافت کنید، باالتر است. 
این نقدی بود که منتقدان سرمایه داری همواره از آن می گفتند. 
در گذشــته براساس همین رویکرد کشورها به پیرامونی و هسته 
تقسیم می شدند و اینطور تحلیل می شد که کشورهای پیرامونی 
مســیر طوالنی برای رسیدن به کشورهای هسته و دستاوردهای 
فناورانــه آن ها   دارند. اما امروز در عصر اطالعات امکان اینکه یک 
فناوری به محض ابداع در دســترس دیگر کشــورها قرار بگیرد، 
وجــود دارد. وقتی اســتارت آ پی راه می افتد، امکان اســتفاده از 
خدمات آن برای مردم در کشورهای مختلف فراهم است و توسعه 
فعالیت آن ادامه دارد. بنابراین آنچه براساس نظریات وارن اشتاین 
مطرح می شــد و کشورها را به هسته و پیرامونی تقسیم می کرد، 
امروز از بین رفته اســت. در عصر اطالعات می توان به ســرعت 
از فناوری اســتفاده کرد. در چنین عصــری اگر طرحی با ادعای 
صیانت بــه دنبال ایجاد حوزه اطالعاتی مجزا برای خود اســت، 
گویی بردن اقتصاد کشــور خود به دوران قدیم را دنبال می کند. 
یعنی پیش از آن زمانی که به پیشــرفت ها  ی امروز برسیم. چین 

به طور مشــخص می خواهد خود را در بین کشــورهای هسته و 
مرکز قرار دهد و کنش ها   و نحوه برخورد آن با فناوری براســاس 
جایگاه آن در دنیاســت امــا جایگاه ما با چین متفاوت اســت. 
بنابراین باید برخــورد متفاوتی با فناوری در پیش بگیریم. چین 
چه زمانی به رفتارهای کنترلی در قبال فناوری روی آورده است؟ 
زمانی که توانست ســرمایه کشورهای پیشرفته را به نفع توسعه 
اقتصــادی خود به کار بگیرد. به طور تقریبی دو دهه اســت که 
جریان جذب ســرمایه خارجی در چین سرعت گرفته است. چرا 
۲0 ســال پیش که چین کشوری بسته و کمتر پیشرفته بود، به 
چنین سیاســت ها  ی محدودکننده ای روی نیاورد؟ چین امروز، با 
توجه به ســرمایه گذاری ها  ی خارجی انجام شده در این کشور و 
توسعه فناوری در جایگاهی است که می گوید محدودیت ها  یی را 
به نفع منافع ملی اش اعمال می کند و هدف این کشــور از همین 
سیاســت ها   هم، سرآمد شدن در جهان اســت. یک مقام وزارت 
دفاع آمریکا اخیرا به همین دلیل استعفا کرد چراکه می خواست 
به شــرکت ها  ی فناوری محور مثل گوگل و فیس بوک                                                             بگوید اگر 
اصول اخالقی شــان را تغییر ندهند، چین دســت برتر را در این 
زمینه می گیرد و آن را تغییر می دهد. ما امروز به عنوان کشوری 
که راه درازی برای پیشــرفت در پیــش دارد، باید درباره فناوری 
تصمیم بگیریم. ما تا روزی که از ســرمایه ها  ی فکری، فیزیکی و 
فناوری کشور به نفع توسعه اقتصاد استفاده کنیم، فاصله داریم. 
ظرفیت ها  ی خوبی در نیروی انسانی در کشور ما وجود دارد و اگر 
در قالــب طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، کشــور را از 
دســتاوردهای مختلف فناوری محروم کنیم، درواقع سرمایه ها  ی 
انســانی مان را ســوزانده ایم. به نظر من، اگر دسترســی ایران به 
اینترنت جهانی قطع شــود، در شبیه سازی تاریخی این دوره، به 
دوره پیش از دوره قاجار در کشور عقب نشینی می کنیم. دوره ای 

که در آن ارتباطی با جهان خارج نداریم. 

نکته هایی که باید بدانید

شبکه ها  ی اجتماعی امکان بررسی فرصت ها  ی مختلف مشتریان برای خرید یک کاال را 	]
فراهم کرد. دیگر الزم نبود یک خانواده برای خرید یک دستگاه لوازم خانگی به فروشگاه ها  ی 

متعدد در مراکز فروش  دوراز خانه سر بزند یا در مکالمات طوالنی با دیگران به این اطالعات 
برسد.
استفاده از شبکه اطالعات، نقش مهمی در به صفر رساندن رانت  جویی دارد. زمانی که 	]

اطالعات در شبکه ها  ی اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود، یعنی من به همان اطالعاتی که 
دیگری دارد، دسترسی دارم و می توانم از آن استفاده کنم. 

اینترنت و شبکه اطالعات جلوی رانت اطالعاتی را می گیرد چراکه رانت اطالعاتی درواقع از 	]
عدم تقارن اطالعات و عدم دسترسی همگانی به اطالعات است که ایجاد می شود.

اگر دسترسی ایران به اینترنت جهانی قطع شود، در شبیه سازی تاریخی این دوره، به دوره 	]
پیش از دوره قاجار در کشور عقب نشینی می کنیم. دوره ای که در آن ارتباطی با جهان خارج 

نداریم.
اگر دولتی خود را طرفدار کارآفرینی، مردم یا مصرف کنندگان توصیف می کند، نباید سرعت 	]

جریان اطالعات را کند کند. 
دولت ها   ترکیبی از حامیان سرمایه، نیروی کار و مصرف کنندگان اند و بهترین شیوه حمایت 	]

از این گروه ها   سرعت بخشیدن به جریان اطالعات است. درواقع باید صیانت را                                       به معنای 
سرعت بخشی به جریان اطالعات در نظر گرفت و هر نوع حرکتی علیه سرعت جریان اطالعات، 

به زیان مصرف کننده، تولیدکننده و در نهایت مردم است.
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نگـاه

 وقتی از درهم تنیدگی کسب وکارها با اینترنت صحبت می کنیم به طور مشخص از چه 	�
حرف می زنیم؟ 

در دوره ها  ی مختلف تاریخ، پیشران ها  ی متفاوتی برای اقتصادها وجود داشت. در یک مقطع 
زمانی ابزارهای کشاورزی پیشران اقتصادها بود. در زمانی اختراع ماشین بخار زمینه تغییر اقتصاد 
را فراهم کرد. بروز و ظهور الکتریسیته و بعد از آن الکترونیک هم در یک دوره اقتصاد را متاثر 
کرد و امروز درباره صنعت نسل چهارم صحبت می شود. در صنعت نسل چهارم، بحث این است 
که اینترنت و شبکه ها  ی ارتباطی چنان فضای کسب وکارها و مدل بنگاه ها  ی اقتصادی را تغییر 
می دهند که بعضی باور دارند ۳0 تا ۵0 درصد از مشاغل از بین می رود و صنایع دوباره در این 
تحول دیجیتال، بازتعریف می شود. به عبارت دیگر شاید از بسیاری از صنایع، تنها نامی باقی بماند 
و به طور کلی، روند ها   و مفاهیم در آن صنعت تغییر کند. یک مثال بارز در این زمینه، صنعت نشر 
است. در گذشته فرایند کسب و تولید خبر و انتشار آن، فرایندی پیچیده و طاقت فرسا بود.                                       انتشار 
خبر تنها در رسانه ها  ی مکتوب انجام می شد اما با ظهور اینترنت، رسانه ها   دریافتند در فضای 
دیجیتال هم می توان اطالع رسانی کرد و خیلی زود، خبرگزاری ها  یی شکل گرفتند که اخبار را در 
فضای وب منتشر می کردند. شکل گیری خبرگزاری ها   همان تحولی است که صنعت نشر به دلیل 
دیجیتالی شدن به خود دید. صنعت اطالع رسانی با ظهور اینترنت به طور کلی متحول شد و 
امروز شکلی یافته که به طور ماهوی و کامل متفاوت از شکل گذشته خود است. امروز فیس بوک                                                             
یا توییتر از نظر بسیاری از مردم جایی است که می توان در آن اخبار را دریافت کرد، اطالعات را 
کسب کرد و درباره موضوعات جست وجو کرد این رسانه ها   در مقیاس چندصدمیلیونی اخبار را 
منتقل می کنند. هرچند هیچ وقت خود را به عنوان یک خبرگزاری تعریف نکردند. این شبکه ها   
هیچ گاه خود را رسانه ندانستند اما صنعت اطالع رسانی را متحول کردند. این تحول را می توان به 
دیگر حوزه ها   تسری داد. در بعضی زمینه ها   به واسطه جنس صنعت، ممکن است تحول دیجیتال 

دیرتر یا کمتر بروز کند و تغییری که مورد انتظار است، با تاخیر به وقوع بپیوندد. 
 مثالی برای این صنایع دارید؟	�

فرض کنید در صنایع معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، هسته اصلی کسب وکار با دیجیتالی 
شدن تغییر نکند اما می بینیم که همه اطراف صنعت                                       و سازمان ها  ی تسهیل گر آن صنعت تغییر 
می کنند. سازمان هایی که فراهم کننده امکانات برای بهبود عملکرد صنعت اند، مثل حمل ونقل 
و خرید و فروش. چرخه تجارت و بازرگانی، ارتباط با مشــتری و اتصال به بازارهای جهانی و... 
همه با ظهور اینترنت تغییر کرده است. حتی اگر صنعتی، به خودی خود، در وضعیت متقدم و 
صنعتی اش باقی بماند، همه بخش ها  ی دیگر در اطراف آن تغییر می کند و اگر محاسبه کنیم 
می بینیم بیش از ۵0 درصد از فرایندها در آن صنعت دستکاری شده و تغییر کرده است. با چنین 
رویکردی اگر به موضوع نزدیک شــویم، می بینیم آینده صنایع و کسب وکارها تا چه اندازه به 
چنین تغییراتی وابسته است و اگر آموزش ها  ی ما مطابق با این تغییرات، متحول نشود، به یک 
مصرف کننده یا یک جزیره مجاز و مجرد از دنیا تبدیل می شویم که نمی  تواند مطابق نیازهای 
روز مردم و جامعه، محصول یا خدمتی عرضه کند. در اقتصاد دیجیتال، که هم اکنون در عصر 
آن زندگی می کنیم، و صنعت نسل چهارم در آن پررنگ است، تحول دیجیتالی کسب و کارها و 
مدل ها  ی کسب وکاری مطرح شده است. مسائلی مثل اقتصاد اشتراکی در این دوره معنا یافته 
که رقم زننده آینده، در سطوح خرد و کالن است. تصور کنید یک نفر مغازه کفش فروشی دارد، 
یا یک نفر به عنوان راننده به مردم خدمات ارائه می کند یا صاحب یک صنعت بزرگ در حوزه 
بانک، بیمه،                                       نفت و گاز و پتروشیمی. همه این کسب و کارها از اقتصاد دیجیتال اثر می پذیرد و 

تغییر می کند. 
 می توانیم سطح درهم تنیدگی صنایع و اقتصادها با اینترنت و فناوری ها  ی دیجیتال را 	�

دقیق مشخص کنیم؟

ما تا امروز، بخشــی از این تغییر را دیده ایم. بــرای مثال ما دریافته ایم نظام عرضه و تقاضا 
در حمل و نقل به طور کامل جابه جا شــده اســت.                                       مردم دیگر از چیزی به خدمات تاکسی یا 
آژانس ها  ی قدیمی استفاده نمی  کنند و خدمات اشتراکی حمل و نقل شکل گرفته است. وقتی 
کمی آینده نگرانه تر                                                             به موضوع نگاه کنیم می فهمیم حتی مسئله خدمات اشتراکی حمل و نقل 
هم در حال محو شــدن و از بین رفتن اســت چراکه خودروهای خودران وارد بازارها شــده و 
شغل رانندگی از بین می رود. همچنین موضوع مالکیت خودرو، سرویس ها  یی که خودرو دریافت 
می کند از جمله بیمه ها  ، تغییر می کند. ما در هر سال و دوره ای از اقتصاد دیجیتال فکر می کنیم 
که تغییرات را پشت سر گذاشتیم و مشغول تصمیم گیری درباره چیزی می شویم که دیده ایم 
اما همان چیز، تمام می شــود. غیر از حمل و نقل، نمونه دیگر خرده فروشی است. در کشور ما 
کل ســهم خرده فروشی آنالین از کل فروش این بخش ۳ درصد است. اما در کشورهای دیگر 
این ســهم به 1۵ درصد و بیشتر هم می رسد. ما فکر می کنیم همه تغییری که اینترنت برای 
خرده فروشی ها   به ارمغان آورده همین فروشگاه ها  ی آنالین است. درحالی که در دیگر کشورها 
تغییر خرده فروشی ها   در اقتصاد دیجیتال شتابان و غلتان درحال ادامه دادن است. به این شکل 
که فروشگاه ها   با ایجاد حسگرهایی نیازهای ما را شناسایی می کنند و بهترین پیشنهادها را به                                       

ما می دهند. یا اینکه یخچال های هوشــمند خود خرید منزل و نیازمندی ها  ی خانواده را انجام 
می دهند. تغییری که فناوری ایجاد می کند، به طور مداوم در حال رخ دادن اســت. ما خیلی 
وقت ها   فکر می کنیم همه چیز رخ داد و تمام شد و وارد برنامه ریزی می شویم اما رخداد هنوز 

ادامه دارد و تمام نشده است.                                       
 در سال 2011 موسسه مکنزی گزارشی از اثر اینترنت و اقتصادها منتشر کرد. در این 	�

گزارش آمده بود سهم اینترنت از اقتصاد جهان 21 درصد است و اگر اینترنت را بخش جدایی 
در اقتصاد جهانی در نظر بگیریم، نقش آفرینی آن در رشــد اقتصادی از بخش کشاورزی 
بیشتر می شــود. امروز می توان گفت بر مبنای آن گزارش بیش از 50 درصد رشد اقتصاد 

جهان ناشی از اینترنت است؟

گفت وگوی آینده نگر با شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناپ 

گذشته نگری را کنار بگذاریم
برای بیشترین بهره برداری از اینترنت 

اقتصاد دیجیتال، غلتان و شتابان به مسیر خود در جهان ادامه می دهد و تنها 
گذشته گرایان اند که از گردونه تحوالت ناشی از آن عقب می مانند. شهاب جوانمردی، 
مدیرعامل فناپ و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با آینده نگر از لزوم 
نگاه اکوسیستمی به اینترنت در ایران می گوید. نگاهی که در آن اینترنت، به عنوان 

بستر آموزش همگانی، اشتغال و تحول آفرین در همه صنایع، معنا و مفهوم دارد.
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تغییری که فناوری ایجاد می کند، به طور مداوم در حال رخ دادن است. 
ما خیلی وقت ها   فکر می کنیم همه چیز رخ داد و تمام شد و وارد 
برمانه ریزی می شویم اما رخداد هنوز ادامه دارد و تمام نشده است.

مبنای محاسبه آن گزارش را نمی  دانم و نخواندم بنابراین نمی  توان درباره ارقام آن بگویم اما 
براساس آمارهای تازه در حوزه اقتصاد دیجیتال، 1۵ تا ۳0 درصد از اقتصاد کشورهای توسعه یافته 

دیجیتالی شده است.
 و در ایران؟	�

در کشــوری مثل ما، به جرئت می توانم بگویم که این رقم کمتر از ۸ درصد اســت و با همه 
تالش ها   و برنامه ها   برای چهار سال آینده ممکن است به 10 درصد برسد. بسیاری هم می گویند 

این رقم کمتر از 7 درصد است. 
  ما در حوزه اقتصاد دیجیتال چطور می توانیم مســیر دیجیتالی شــدن را با سرعت 	�

بیشتری طی کنیم؛ با توجه به اینکه اخیرا طرحی مثل طرح صیانت مطرح شده که به طور 
کلی رویکردهای دیگری را در برخورد با جهان فناوری دنبال می کند؟

بستگی دارد که به اینترنت به عنوان ابزار اشتراک گذاری محتوا نگاه کنیم یا نگاه دیگری داشته 
باشیم. زمانی که ادعا کنیم که می توانیم با ایجاد شبکه های داخلی به نیاز به اشتراک و گردش 
محتوا پاسخ بدهیم، همه چیز تمام می شود و مشخص است که در این مرحله احساس می کنیم به 
اینترنت جهانی نیازی نداریم. اما مسئله مهم برای ما نگاه اکوسیستمی است. ما در یک زیست بوم 
یا اکوسیســتم زندگی می کنیم و اگر کســی ادعا کند به اینترنت نیازی نداریم، یعنی فهمی از 
زیســت بوم ندارد. برای درک زیست بوم می توان دریاچه ارومیه را مثال زد. بعضی فکر می کنند 
حاال این دریاچه کوچک تر هم باشد چه می شود؟ با همین فکر حق آبه آن را نمی  دهند. دریاچه 
کوچک تر می شود و می بینیم که دیگر پرندگان مهاجر به دریاچه نمی  آیند. بعضی می گویند خب 
نیامدن پرندگان که اثری در زندگی ما ندارد و مهم نیست. یا اینکه بافت گیاهی تغییر کند چه 
اثری در زندگی ما دارد. این درحالی است که همه این تحوالت در نهایت به تغییر پوشش خاک 
و نمک زایی و توســعه بیابان ها   در کشور منجر می شود و در نهایت خود را با طوفان ها  ی گرد و 
غبار و تشدید خشکسالی در زندگی ما نشان می دهد. به طور کلی نوع سکونت                                       را تغییر می دهد 
و به جابه جایی جمعیت می انجامد. کالن شهرها به عنوان میزبانان اصلی جمعیت مهاجر در تامین 
منابع دچار چالش می شــوند و بیکاری و بزهکاری از پیامدهای جابه جایی این چنینی جمعیت 
اســت. این پیامدهای منفی همه ناشی از فقدان نگاه اکوسسیستمی به موضوعات و عدم درک 
زیست بوم است. بعضی خیلی راحت فکر می کنند یک عامل را حذف کنیم مگر چه می شود؟ این 
درحالی است که هر عامل بر عواملی اثر دارد. خشکی هورالعظیم می تواند مجموعه ای از تغییرها 
را در اقلیم کشور رقم بزند که در نهایت اثر خود را در زندگی اجتماعی مردم هم نمایان می کند. 
یک گونه جانوری منقرض می شــود و ده ها   و صدها مهره دیگر در این دومینو تغییر می کند و 
همه چیز جابه جا می شود. در مورد اینترنت و اقتصاد هم همین طور است. اینترنت جایی برای 
به اشــتراک گذاری داده ها   و انجام امور کسب وکار است. بخش زیادی از آموزش نسل جدید در 
فضای اینترنت انجام می شود. بخش عمده ای از رشد سرمایه های اجتماعی را مرهون اطالع رسانی 
در فضای اینترنت هستیم. یادگیری جمعی و انجام کارهای عمومی در بستر اینترنت ممکن است. 
بخش عمده ای از نوآوری و ایده ها  ی جدید در این فضا رقم می خورد. مشاغلی در فضای اینترنت 
متولد می شود و مشاغل بسیاری اکنون وابسته به اینترنت است. در نگاه اکوسیستمی، به این نکته 
مهم توجه می شــود که مشاغل جدید از دل تجمیع مفاهیم در فضای اینترنت است که ایجاد 

می شود. مشاغلی که مطابق نیازمندهای نسل آینده است. 
 چرا در کشوری مثل ما به رویکردهای اکوسیستمی کمتر توجه می شود؟	�

این ناشی از نگاه گذشته نگری و گذشته گرایی است. بعضی نیازها در گذشته نبوده و تقاضایی 
هم وجود نداشته است. برای بعضی مسائل آموزش ندیده ایم و فکر می کنم امروز با یک موضوع 
لوکس و تفننی مواجه هستیم درحالی که واقعیت چیز دیگری است. اینترنت به اندازه ای با گوشت 
و پوست زندگی نسل ها  ی جدید، زیر 40 ساله ها   عجین شده و به میزانی در زندگی آن ها   نفوذ 
کرده که حذف آن در عمل، باعث عقیم کردن یک نســل در کســب وکار، آموزش، ارتباطات و 
بســیاری از امور روزمره زندگی است. داســتان پیچیده تر                                                             از این حرف ها  ست که بگوییم اگر به 
شبکه جهانی وصل نشویم، شکل بومِی آن را در اختیار داریم. ما به اندازه استعدادهای کشورمان 
می خواهیم از فرصت ها  ی جهانی برای آموزش، اشتغال و فعالیت اقتصاد بهره ببریم نه اینکه به 

یک جزیره دورافتاده تبدیل شویم.                                       
 یک نکته مهم اما مغفول در جریان بحث ها  ی اخیر در حوزه اینترنت، فعالیت فریلنسرها 	�

بود. در این زمینه تا چه اندازه در ماجرای قطع اتصال به اینترنت جهانی آسیب پذیریم؟

این شیوه کار کردن رواج دارد و رو به توسعه است. هرچقدر موضوع زندگی در فضای مجازی 
پررنگ تر                                                             شود، میزان نفوذ افراد در بده بستان ها  ی مجازی هم بیشتر می شود. مرزهای فیزیکی و 
محدودیت ها  ی فیزیکی امروز کمرنگ شده و به سمت مرزهای مجازی و دسته بندی ها در فضای 
مجازی حرکت می کنیم. هرچقدر شما در آن فضا فعاالنه تر                                                             عمل کنید، سهم بیشتری از اقتصاد، 
سیاست، اجتماع، فرهنگ و حتی تاریخ خواهید داشت. هم سهم بیشتر و هم نقش متفاوت تر. 
آزادکاری که به آن اشاره کردید یک مثال است. وقتی فضای مجازی محل کسب وکار و تبادل 
می شود، انواع و اقسام خدمات و تخصص ها   امکان پذیری اش را بروز می دهد. یک نمونه این است 
که جــوان متخصص ایرانی در حوزه نرم افزار و برنامه نویســی و دیگر مهارت ها   مثل طراحی و 
گرافیک، ترجمه، صفحه آرایی، دوبله و صداگذاری به مشتری خدمات بدهد. مشتری هم لزوما 
مشتری داخلی نیست و مشتریان خارجی را هم شامل می شود.                                       ساخت انیمیشن، تدوین فیلم، 
تولید موسیقی و... هزاران خدمت دیگر در فضای اینترنت مورد تقاضاست. زمانی که ما دسترسی 
خودمان را به اینترنت جهانی محدود کنیم، کسب وکارها را محدود کرده ایم و در ادامه از اثرگذاری 
فرهنگی خودمان کاســته ایم. ما در عمل نمی  گذاریم اجتماع ما در فضای مجازی فرهنگمان را 
نمایندگی کند. با دست خودمان مرزهایمان را می بندیم و پنجره ها   را مسدود می کنیم. حضور و 
ظهورمان را در فضای مجازی محدود کنیم و این ضد سیاسی و خالف نگرش هژمونیکی است که 
جمهوری اسالمی دارد. قرار بر این بوده که با باورهایمان را صادر کنیم و عقایدمان را نشر دهیم. 
در این فضا فعالیت کنیم و حق و سهم خودمان را بگیریم. برای تحقق چنین اهدافی باید امکانات 
را فراهم کنیم. اما نگاهی که اکنون از محدودسازی اینترنت در طرح صیانت می گوید، در عمل به 

از دست رفتن فرصت ها  ی ما در فضای مجازی دامن می زند.
 تصویر شما از ایران بدون اتصال به اینترنت جهانی چیست؟	�

وقتــی دریاچه ارومیه و تاالب هورالعظیم را مثــال می زنم، تصور من از                                       ایران بدون اینترنت 
مشخص اســت. درک بعضی موضوعات و تصور بعضی شرایط در مراحل نخست دشوار است. 
زمانی که بعضی چیزها را داریم، درکی از فقدانشان نداریم. این تصویرسازی ها   به ما کمک می کند 
به درک بهتری از آینده برسیم. وقتی تصویرسازی می کنیم که صدها و هزاران کیلومتر از زمین 
کشور ما لم یزرع می شود و قابلیت زندگی در آن از بین می رود، و مردم مجبور به استفاده از منابع 
محدودتر می شوند، پیامدهای ناگوار بی توجهی به زنگ ها  ی خطر روشن تر                                                             می شود. در تصویر من 
از ایران بدون اینترنت، درآمد سرانه مردم کاهش پیدا می کند، مضیقه مالی آن ها   بیشتر می شود 
و امنیت آن ها   به خطر می افتد. چراکه زندگی آن ها   محدودتر می شود. وقتی عوامل موثر بر فضای 
مجازی را نشناسیم و نگاه اکوسیستمی به اقتصاد و اینترنت را کنار بگذاریم و بی توجه به آن اقدام 
کنیم، درواقع سرنوشــتی مشابه هورالعظیم و دریاچه ارومیه را برای بخشی از اقتصاد و زیست 
مردم کشــور رقم زده ایم. شوره زاری در انتظار ماست که در آن امکانات محدود است. در غیاب 
اکوسیستم اینترنت و فضای مجازی، جامعه بسته و محدودتری داریم و استعدادهای بسیاری از 
کشور مهاجرت می کنند. تولید ناخالص داخلی کشور افت می کند. در یک کالم شوره زار است 

و شوره زار.  

نکته هایی که باید بدانید

تصور کنید یک نفر مغازه کفش فروشی دارد، یا یک نفر به عنوان راننده 	]
به مردم خدمات ارائه می کند یا صاحب یک صنعت بزرگ در حوزه بانک، 

بیمه،                                       نفت و گاز و پتروشیمی. همه این کسب کارها از اقتصاد دیجیتال اثر 
می پذیرد و تغییر می کند. 

در نگاه اکوسیستمی، به این نکته مهم توجه می شود که مشاغل جدید 	]
از دل تجمیع مفاهیم در فضای اینترنت است که ایجاد می شود. مشاغلی که 

مطابق نیازمندهای نسل آینده است. 
اینترنت به اندازه ای با گوشت و پوست زندگی نسل ها  ی جدید، زیر 40 	]

ساله ها   عجین شده و به میزانی در زندگی آن ها   نفوذ کرده که حذف آن 
در عمل، باعث عقیم کردن یک نسل در کسب وکار، آموزش، ارتباطات و 

بسیاری از امور روزمره زندگی است.
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نگـاه

 بحث اصلی ما این است که اینترنت با کارآفرینی و ارزش آفرینی چه 	�
کرده است و این تحوالت در ادامه برای اقتصادها چه پیامدهایی داشته 
و خواهد داشت. درواقع ما می خواهیم درباره درهم تنیدگی اقتصادها و 

اینترنت که از آن بسیار می گویند با جزئیات بیشتری بدانیم. 
بــرای پرداختن به این موضوع بهتر اســت اول درباره دوره ها  ی مختلف 
پیشــرفت تمدن بشری صحبت کنیم و اینکه در هر عصری چه ارزش ها  یی 
تعریف شده است. الوین تافلر نخستین عصر از تمدن بشری را عصر کشاورزی 
می داند یعنی عصری که در آن بشر از غار بیرون آمده و به این درک رسیده 
که اگر دانــه ای را بکارد، پس از مدتی به محصولی می رســد. در این عصر 
انسان، کشاورزی را یاد می گیرد و نخستین تمدن ها   بر همین اساس شکل 
می گیرند. ارزشــی که در این عصر تعریف شــده، کار کردن و عرق ریختن                                       

وبه اصطالح کار یدی بوده اســت. به ویــژه در خصوص مردان، آنچه جنس 
مذکر باید انجام می داده کار و تالش روی زمین برای رســیدن به محصول 
بیشتر بوده است و زنان در دیگر امور مشارکت می کردند و کار یدی آن ها   هم 
در جایی نزدیک به زمین یعنی خانه ها   تعریف شده بود. از منظر ارزش ها  ی 
مورد نظر در عصر کشاورزی، اگر کسی کار نمی  کرد و خسته و عرق ریزان و 
به اصطالح خودمان داغان به خانه اش نمی  رفت، آدم بی ارزش و الابالی تلقی 
می شد چراکه ارزش اصلی در آن زمان، کار یدی بود. ما چیزی درباره تاریخ 
شــروع این عصر نمی  دانیم اما می دانیم عصر کشاورزی تا 4 قرن پیش ادامه 
پیدا کرده و بشر از 400 سال پیش وارد عصر صنعتی شده است. عصری که 

با اختراع ماشــین بخار، تحوالت عظیمی در آن رخ داده                                       و مصادف با انقالب 
نیوتونی است. یعنی آغاز فیزیکی که ما آن را به طور مرسوم امروز می شناسیم 
و با نام فیزیک و مکانیک کالســیک از آن یاد می کنیم. در واقع در این دوره 
شکل جدیدی از علم ظهور می کند. ساینس                                      ۳00 سال                                        پیش                                       آغاز می شود و 

رشد خود را کلید می زند. 
در این عصر دیگر انسان از مغزش استفاده می کند و دستگاه ها  یی را خلق 
می کند. مهندســی در این عصر انجام می شود و ِصرف انجام کار یدی ارزش 
تلقی نمی  شود. در عصر صنعت، صرف اینکه کارگری می توانست در کارخانه                                       

با اتکا به توان بدنی اش کاری را انجام دهد مهم نبود، نکته این است که کارگر 
باید می دانست از هر ابزاری چطور استفاده کند. 

در ادامه، وقتی به قرن بیســتم می رسیم، انقالب ارتباطات رخ می دهد                                       و 
طبیعی است که ارزش ها   هم تغییر کند. تلگراف، تلفن و پس از آن اینترنت، 
شاخص ها  ی اصلی در عصر ارتباطات اند. عصری که در آن انسان ها   به سرعت 
به یکدیگر وصل می شــوند و ارتباط برقرار می کنند. در این عصر، لزوما کار 
به معنای کار یدی نیســت و محصول کار یدی نیست که ارزش دارد. یعنی 
این طور نیست که بگویند یک نفر حتما باید عرق بریزد تا پول دربیاورد. در 
عصر ارتباطات، یک نفر، حتی یک نوجوان دبیرستانی، دانشجوی کارشناسی یا 
هرکس با هر سطح تحصیالتی می تواند یک بازی                                       یا برنامه را طراحی کند                                       و از 
ارزشی که آفریده درآمد کسب کند. بنابراین، آنچه   در این سه عصر می بینیم، 

تفاوت ارزش ها  ست.
 و این تغییر ارزش ها   مخالفانی هم دارد. 	�

بله، تحول ارزش ها   در هر دوره، با مقاومت ها  یی روبه رو بوده اســت و این 
نکته ای است که ما باید به آن توجه کنیم. بشر سه عصر کشاورزی، صنعتی 
و ارتباطات را تجربه کرده است، اگر در عصر کنونی، مقاومتی درباره تغییر و 
گذر بشر از یک دوره به دوره دیگر می بینیم، باید آن را ناشی از عدم شناخت و 
آگاهی مقاومت کنندگان از اعصار تمدن بشری دانست. اگر امروز کسی نسبت 
به مظاهر فناوری و تغییر ناشــی از آن مقاومت می کند، این ناشــی از عدم 
شناخت تاریخ است. در عصرهای گذشته هم مقاومت ها  یی در زمان تغییر رخ 
داده اســت                                       و آنچه امروز به اسم اینرسی می شناسیم در واقع ناشی از همان 
مقاومت دربرابر تغییر است. در اعصار مختلف پارادایم ها   تغییر کرده است و 
پارادایم شیفت توسط کسانی که به شدت به سنت ها  ی قبلی و پاردایم ها  ی 
سابق متصل اند، درک ناشدنی است. آن ها   هستند که در برابر پذیرش تغییر 

مقاومت می کنند. 
 راه حلــی برای گذار با کمترین هزینه، در دوره ای که در آن زندگی 	�

می کنیم و تحوالتش را می بینیم وجود دارد؟
آگاهی بخشی به جامعه در این زمینه مهم ترین                                                             راهکار است. جامعه زمانی 
می تواند به ســمت تغییر و رو به جلو حرکت کند کــه به راحتی به اعصار 
جدید گام بگذارد.                                       عصری که با معانی جدید روبه رو می شود. اینترنت در عصر 
ارتباطات و در این عصر جدیدی که در طبقه بندی تافلر هم به آن اشاره شده، 
مشاغلی را ایجاد کرده که پیش تر شغل نبوده و شکل دیگر مشاغل را تغییر 
داده است. پیش از این معنا نداشت که کسی پایش را روی پایش بیندازد و 
روی کاناپه ای لم بدهد و صرفا با نوشتن یک خط کد کسب درآمد کند. اما 

اقتصاد بدون اینترنت چه شکلی است؟

بدتر از زندگی در دورافتاده ترین                                                             روستا                                        
گفت وگوی آینده نگر با حسین بیانی، محقق اکونوفیزیک و استاد دانشگاه 

دورافتاده ترین                                                             روستا در دورافتاده ترین                                                             نقطه جهان. این تصوری است که به گفته دکتر حسین بیانی، 
محقق اکونوفیزیک و استاد دانشگاه، از یک اقتصاد بدون اتصال به اینترنت می توان داشت. در این شماره 
از آینده نگر با بیانی درباره درهم تنیدگی اقتصادها و اینترنت گفت وگو کردیم. گفت وگوی ما درباره اعصار 
پیشرفت تمدن بشری آغاز شد و در نهایت با تصور اقتصادی که به اینترنت جهانی وصل نیست به پایان 

رسید. اقتصادی که در آن با پیشرفت خداحافظی شده است.

حذف مشاغل 
یک روند طبيعی 
در فرایند توسعه 
کشورهاست. آیا 
ما امروز مشاغلی 
را که 2٠٠ سال 
پيش در بازار 

داشتيم همچنان 
حفظ کرده ایم؟
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در عصر ارتباطات، یک نفر، حتی یک نوجوان دبیرستانی، دانشجوی 
کارشناسی یا هرکس با هر سطح تحصیالتی می تواند یک بازی                                       یا 
برنامه را طراحی کند                                       و از ارزشی که آفریده درآمد کسب کند.

نکته هایی که باید بدانید

سرعتی که اینترنت به ارمغان آورده و به مبادالت اقتصادی بخشیده به رشد اقتصادی 	]
کشورها کمک کرده است. اقتصاد الک پشتی و اقتصاد خرگوشی که حرکت اقتصادها را 

براساس سرعت تحلیل می کند، ناظر بر همین مسئله است.
در همین دوره کرونا دیدم                                       بسیاری از مردم در شبکه ها  ی اجتماعی مثل اینستاگرام انواع 	]

محصوالت و خدمات اعم از صنایع دستی تا آموزش را می فروختند و این کسب وکارها 
همچنان ادامه دارند.

یکی از مهم ترین                                                             منابع درآمد در هندوستان، کار فریلنسرها برای شرکت ها  ی بزرگ و 	]
کوچک در جهان است، شرکت ها  یی که در اینترنت جهانی فرصت ها  ی شغلی را عرضه می کنند 

و کارجویان با اتصال به شبکه جهانی وب از این فرصت ها   استفاده می کنند.

با وجود اینترنت چنین چیزی ممکن شده است. اینترنت معانی جدید را به 
معنای قبلی درباره شغل افزوده است. شاید بهتر، دقیق تر                                                             و صحیح تر                                                             این است 
که بگوییم اینترنت مشاغل جدیدی را ایجاد کرده است و به مشاغل گذشته 
چیزهایی افزوده است. نتیجه نهایی این است و این نتیجه را نمی  توان به                                       هیچ 

عنوان کتمان کرد. 
 با این مقدمه می توانیم به این موضوع برگردیم که اینترنت در ایران 	�

معنای کارآفرینی و ارزش آفرینی را چطور تغییر داده است. 
بله، کارآفرینی و                                       ارزش آفرینی هم تغییر کرده است و یا ارزش ها  ی قبلی 
تغییر شکل داده است. انواع و اقسام مشاغل اینترنتی را می شناسیم که پیش 
از این به شکل ســنتی انجام می شد اما امروز با وجود اینترنت، تغییر کرده 
است. خرده فروشی ها  ی آنالین از جمله آن است. امروز بسیاری از مردم کتاب، 
                                      وسایل و لوازم خانگی و اغذیه را از سایت ها  ی اینترنتی می خرند و وجوه را از 
طریق اینترنــت پرداخت می کنند. خبری از مراجعه حضوری مردم و حتی 
مالقات چهره به چهره مشتری و فروشنده نیست. همچنین نوع ارزش آفرینی 
برپایه اینترنت تغییر کرده است. استارت آ پ ها   برپایه اینترنت کار می کنند. 

                                      اتفاقات گسترده تر                                                             و بزرگ تری هم در جریان است.
 یک پرسش مهم هم این است که آیا اینترنت معنا و مفهوم پول را 	�

هم تغییر داده است؟
پاسخ دادن به این پرسش راحت نیست و بسته به این است که                                       پول را چه 
می دانیم؟ واسطه ای که به وسیله آن نیازهای خودمان را برآورده می کنیم. از 
چه پولی حرف می زنیم؟ از                                       پول کاالیی، مسکوکات، پول دیجیتال و همین 
کریپتوکرنسی ها   که اخیرا به بازار آمده است. در مورد پول دیجیتال باید گفت 
که بله، اینترنت در این زمینه تغییراتی ایجاد کرده است و کریپتوکرنسی ها   به 
عنوان پدیده اخیر به عنوان چیزی که آن را با عنوان پول شناسایی می کنیم، 
وابســته به اینترنت است. به معنای دقیق تر، اینترنت نوع نگاه بشر به پول را 
تغییر داده اســت و نگاه جدیدی را ارائه کرده است. این درباره شغل صادق 
اســت. بعضی مشاغل با آمدن اینترنت حذف شده اند و بعضی انواع پول هم 
با توسعه اینترنت در کشورها کمتر استفاده شده و رو به حذف است. ممکن 
است در آینده پول ها  ی سنتی که می شناختیم مثل پول کاغذی و سکه ای 
به طور کامل حذف و ناپدید شود و پول ها  ی دیگری جایگزین شود. امروز هم 
بسیاری از ما در کیف پول ها   اسکناس نداریم و بیشتر با کارت ها  ی بانکی خرید 
می کنیم. در عمل می بینیم تا امروز، تغییری که از آن حرف می زنیم، با وجود 

اینترنت درباره پول آغاز شده است. 
 این تحوالت را برای اقتصادها مثبت می دانید؟	�

به نظر من بهتر اســت بگوییم آیا اینترنت باعث بزرگ تر شدن اقتصادها 
شده است یا نه. درواقع مثبت و منفی بودن اینترنت را باید در اثرگذاری آن در 
اندازه اقتصاد جست وجو کرد. به طور قطع در کشورهایی که دسترسی مردم به 
اینترنت با سرعت و کیفیت مطلوب در جریان است، این فرصت فراهم است تا 
افراد در ارتباط با سایر مشاغل، کسب وکارها خود را ایجاد کنند و                                       توسعه دهند. 
نمونه این امر ایاالت متحده آمریکاست که با توسعه دره سیلیکون، اقتصاد خود 
را بزرگ تر کرده است. درآمدی که شرکت ها   در دره سیلیکون                                       کسب می کنند، 

غیرقابل مقایسه با درآمد سالیانه بعضی کشورهاست. 
در کشور ما هم به وضوح می توان دید که اینترنت تا چه اندازه مشارکت 
اقتصادی را افزایش داده است. در ساده ترین                                                             شکل آن، در همین دوره کرونا 
دیدم                                       بسیاری از مردم در شبکه ها  ی اجتماعی مثل اینستاگرام انواع محصوالت 
و خدمات اعم از صنایع دستی تا آموزش را می فروختند و این کسب وکارها 
همچنان ادامه دارند. کاالیی که پیش از این باید با صرف زمان و هزینه بیشتر 
در ارتباطات میان فردی به فروش می رســید، در کمترین زمان ممکن و در 
شبکه ها  ی اجتماعی به مشتریان معرفی می شود. به طور مشخص می توان این 

را از مصادیق بزرگ تر شدن اقتصاد کشورها به دلیل توسعه اینترنت دانست. 
 یک اتهام همیشگی در مورد فناوری، حذف بعضی مشاغل است. 	�

درباره اینترنت و حذف مشاغل سنتی چه نظری دارید؟ 
حذف مشاغل یک روند طبیعی در فرایند توسعه کشورهاست. آیا ما امروز 
مشاغلی را که ۲00 سال پیش در بازار داشتیم همچنان حفظ کردیم؟ زمانی 
در بازارها کار دباغی رونق داشــت آیا امروز هم کســانی را داریم که دباغی 
کنند؟ چنین شغلی دیگر وجود ندارد.                                       بنابراین اینکه به دلیل حذف بعضی از 
مشاغل مواضع منفی درقبال اینترنت و پدیده ها  ی نو بگیریم، عجوالنه است. 
این طور نباید قضاوت کرد که راه اندازی اســنپ آژانس ها   را جمع کرده است 
پس اسنپ بد است. این رویکرد درستی در بررسی تغییر و تحوالت اقتصادی و 
فضای کسب وکار نیست. یک مثال دیگر دیجی کاالست که برای فروش لوازم 
الکترونیکی راه اندازی شد. آیا از زمان راه اندازی دیجی کاال کسب وکار ها  یی که 
در خیابان ها  ی جمهوری لوازم الکترونیکی می فروختند بسته شدند؟ می دانید 
که این طور نبوده و نیســت. آیا با شــروع کار آمازون دیگر کسب وکارها در 
ایاالت متحده آمریکا تعطیل شدند؟ باید در تحلیل تغییرات ناشی از اینترنت 
و فناوری ها  ی نو در فضای کسب وکار بدون تعصب به مسئله نگاه کرد. ورود 
فناوری ها  ی نو در هر عصری تغییراتی را ایجاد می کند که باید پذیرفت. کسانی 
کــه باوری به فناوری ندارند، نمی  توانند حرکت کنند. بنابراین از قافله عقب 
می مانند و در نهایت ناپدید می شوند. اگر مشاغلی مثل همان دباغی که برایتان 
مثال زدم، با تحوالت فناوری در زمان خود هماهنگ شده بود، شاید امروز به 
شکل و شمایل دیگری به کار خود ادامه می داد. بنابراین نگرانی گروهی که 
حذف مشاغل را دست مایه برخوردهای سلبی با فناوری می دانند به جا نیست. 
نکته مهم تر                                                             اینکه فناوری همیشه راه ها  ی تازه ای را پیش روی بشر باز می کند 
و کارهای جدیدی را می ســازد. برای اثبات این مسئله فقط کافی است که 
به نرخ بیکاری کشورهای فناور و پیشرفته نگاه کنید و آن را با شاخص ها  ی 
اقتصادی کشورهای جهان سوم و درحال توسعه که کمتر به پیشرفت فناورانه 
بها می دهند، مقایسه کنید. اگر قرار به افزایش نرخ بیکاری با توسعه اینترنت 
بود که امروز، باید باالترین نرخ بیکاری در ژاپن ثبت می شد. ژاپن از کشورهای 

پیشرفته در توسعه اینترنت و مشاغل اینترنتی است.
 اینکه افراد بیشتری در جوامع به جمع حامیان این رویکرد اضافه 	�

شوند، با توجه به مقاومت ها  یی که به آن در مورد پذیرش تغییر ارزش ها   
اشاره کردید، یک مسئله اصلی در بعضی کشورها از جمله کشور ماست. 
راه حل دراین باره                                       در دســت مدیران است. مدیران جامعه با مردم درباره 
تغییر پارادایمی که در جامعه رخ می دهد و پیامدهایی که دارد                                       حرف بزنند. 
باید جامعه را برای تحوالت ناشی از فناوری، تا آنجا که قابل پیش بینی است 
آماده کرد. امروز بیشتر فروشگاه ها   که در یک محیط فیزیکی کاالی خود را 

سرعت را می توان 
اساسی ترین                                                             ر

هاورد اینترنت 
برای مردم 

دانست. اینترنت 
سرعت مبادالت 
را افزایش داده 

است. اقتصادهایی 
زودتر بزرگ 
می شوند و 

سریع تر                                                             رشد 
می کنند که از 

اینترنت، بيشتر 
استفاده کنند
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نگـاه

عرضه می کنند، در فضای مجازی هم از طریق وب ســایت یا صفحه ها  یی در 
شبکه ها  ی اجتماعی زمینه دسترسی آسان تر                                                             مشتریان را فراهم کرده اند. امروز 
بخشی از مردم اینترنتی خرید می کنند و جامعه امتیازهای خرید اینترنتی را 
درک کرده اســت و از آن استقبال کرده است. دیگر رهاوردهای فناوری هم 
در خدمت انسان است و مدیران جامعه می توانند درباره آن به مردم توضیح 

بدهند. 
 اقتصاد به اندازه ای با اینترنت در هم تنیده شده که به نظر می رسد 	�

هیچ توســعه اقتصادی بدون آن ممکن نیست. به نظر شما اصلی ترین 
                                                            رهاورد اینترنت برای اقتصادها چه بوده است؟ 

ســرعت را می توان اساســی ترین                                                             رهاورد اینترنت برای مردم دانســت. 
اینترنت ســرعت مبادالت را افزایش داده اســت. اقتصادهایی زودتر بزرگ 
می شوند و سریع تر                                                             رشد می کنند که از اینترنت، بیشتر استفاده کنند. یعنی 
زیرساخت ها  ی اینترنتی قدرتمندی ایجاد کنند و به خوبی از آن استفاده کنند. 
نمونه استفاده موثر از اینترنت و رهاورد سرعت، کره جنوبی و سنگاپور است. 
این کشورها بهترین زیرساخت ها  ی اینترنتی جهان را ایجاد کردند. تا جایی 
که من خبر دارم، باالترین ســرعت اینترنت را کره جنوبی و سنگاپور دارند 
و اثر آن هم در رشــد اقتصادی این کشــورها مشهود است و نیاز به توضیح 
بیشــتری ندارد. سرعتی که اینترنت به ارمغان آورده و به مبادالت اقتصادی 
بخشــیده به رشد اقتصادی کشورها کمک کرده است. اقتصاد الک پشتی و 
اقتصاد خرگوشی که حرکت اقتصادها را براساس سرعت تحلیل می کند، ناظر 

بر همین مسئله است. 
 ما در مورد طرح صیانت پیش تر در آینده نگر گزارش ها  یی کار کردیم 	�

و با کارشناسان گفت وگو کردیم. همین طور استدالل بسیاری از موافقان 
و مخالفان طرح را هم پیگیری کردیم. این طور به نظر می رسد که بعضی 
استدالل ها  ی موافقان و حتی مخالفان در مواجهه با طرح، به بخش کسب 
وکارهای خردی که روی پلت فرم ها   محصوالتی را عرضه می کنند محدود 
شده است. گویا آسیب ها  ی بزرگ تری در انتظار کشوری که به اینترنت 

جهانی متصل نباشد، نیست. 
به نظر می رســد این افراد هیچ دیدی از بازرگانــی بین المللی ندارند و 
درباره معامالت جهانی چیزی نمی  دانند. امروز حتی کارخانه ای که در داخل 
محصولی را تولید می کند، برای تامین مواد اولیه اش به معامالت بین المللی 
وابسته است و ارتباطاتش با شرکای خارجی از مسیر اینترنت جهانی است. 
بنابراین چنین استداللی هیچ معنایی ندارد. اگر ارتباط با شبکه جهانی اینترنت 
را قطع کنیم، هیچ حرفی برای گرفتن در زمینه علم و اقتصاد نخواهیم داشت. 
دسترســی به مقاالت علمی بین المللی و آخرین یافته ها  ی پژوهشگران در 
کشورهای مختلف دنیا با اتصال به اینترنت جهانی ممکن می شود. من فکر 
می کنم چنین اســتدالل ها  یی ناشــی از دید محدودی است                                       که مزیت های 
اینترنت جهانی برای اقتصاد ما را تنها در عرضه محصوالت خرده فروشی ها   در 
چند پلت فرم خارجی محدود می دانند. برای مثال گفته می شود دیجی کاال، 
دیوار یا دیگر پلت فرم ها  ی داخلی اگر به شبکه ملی وصل شوند، می توانند به 
مشتریان داخلی خدمات بدهند اما بیش از ۵0 درصد از کاالهای دیجی کاال 
و دیگر پلت فرم ها   از خارج وارد می شود و کل فرایندی که در نهایت به عرضه 
محصولی در یک پلت فرم داخلی می انجامد، در اتصال به اینترنت جهانی است 
که انجام می شود. برای درک بهتر این موضوع، به یک سازمان نگاه کنید که با 
یک شبکه داخلی همه بخش ها  ی آن به هم متصل است اما در همه رده ها  ی 
سازمان، از مدیران میانی تا ارشد و از کارشناسان تا کارکنان، باید برای انجام 
تحقیقــات، پیش بردن امور جاری و ارتباط با دیگر ســازمان ها  ، به خارج از 
سازمان دسترسی داشته باشند. به این سازمان به عنوان کشورمان نگاه کنید و 
سازمان ها  ی دیگر را کشورهای دیگر در نظر بگیرید. مشخص است که کشور 

ما در همه رده ها   برای پیشرفت کارهایی که در نهایت به رشد سریع تر                                                             و بیشتر 
اقتصادی می انجامد، به اتصال به شبکه جهانی اینترنت نیاز دارد. 

 غیر از این اگر بخواهیم با دید بازتری به مســئله نگاه کنیم، صرفا 	�
فعالیت اقتصادی افراد ایرانی در اینترنت در ارتباط با مشــتری داخلی 
نیست. برای مثال فریلنسرها. آیا از این محل هم با قطع اتصال به اینترنت 

جهانی صدمه می بینیم؟
تعداد فریلنســرهایی که در کشــور کار می کنند و درآمد ارزی کسب 
می کنند کم نیست. این افراد زحمت می کشند و نتیجه کار آن ها   به نفع اقتصاد 
کشور است. هر محدودیتی که مانع دسترسی به اینترنت جهانی شود، مسیر 
ورود دالر به کشور از محل فعالیت فریلنسرهای ایرانی را مسدود کرده است. 
با توجه به حجم باالیی از نیروی کار متخصص در کشور، این فرصت بزرگی 
برای اقتصاد ایران اســت تا از این ظرفیت استفاده کند و البته ما نخستین 
کشوری نیســتیم که از این فرصت استفاده خواهیم کرد. یکی از مهم ترین 
                                                            منابع درآمد در هندوستان، کار فریلنسرها برای شرکت ها  ی بزرگ و کوچک 
در جهان است، شرکت ها  یی که در اینترنت جهانی فرصت ها  ی شغلی را عرضه 
می کنند و کارجویان با اتصال به شبکه جهانی وب از این فرصت ها   استفاده 
می کنند. به طور تقریبی می توان گفت همه شرکت ها  ی اینترنتی در جهان 
کارکنانی در هند دارند. بیشتر کارکنان مخابرات انگلستان در هندوستان کار 
می کنند. مخابرات انگلستان با سیستم ماهواره ای به هندوستان وصل است و 
اگر کسی شماره اطالعات عمومی در لندن را بگیرد، یک نفر در هندوستان 
به او پاسخ می دهد. شیوه کار در جهان تغییر کرده است و این چیزی است 
که باید توسط حاکمیت ها   درک شود چراکه به نفع اقتصادهاست. بسیاری 
از فارغ التحصیالن رشته ها  ی آی تی و آی سی تی در ایران هم مشغول عرضه 
مهارت و خدمات خود به برترین شرکت ها  ی خارجی اند و در ازای آن درآمد 

ارزی کسب می کنند. 
 دیده شده که بعضی مسئوالن دولتی نسبت به فناوری ها  ی نو مثل 	�

بالک چین هم رویکرد مثبتی دارند و بررسی ها  یی هم در بدنه دولت انجام 
شده است. آیا توسعه این فناوری بدون اتصال به اینترنت جهانی شدنی 

است؟
توسعه فناوری ها  ی نو از جمله بالک چین به طور کامل به اینترنت جهانی 
مربوط اســت و بدون آن هیچ معنایی نــدارد. اگر به اینترنت جهانی وصل 
نباشیم، در زمینه ارزهای دیجیتال هم راه به جایی نمی  بریم. صددرصد مرتبط 

است و حیاتی است. 
 تصویری از اقتصاد بدون اینترنت در ذهن دارید؟	�

مثل اینکه به دورافتاده ترین                                                             روستا در دورافتاده ترین                                                             نقطه جهان برویم. 
تصویری که از اقتصاد بدون اینترنت دارم، یک ناکجاآباد است که معنایی در 
آن وجود ندارد. به همین دلیل فکر می کنم هرآنچه به اسم اینترنت داخلی 
از آن صحبت می کنند، یک تصور موهوم                                       و نابودکننده است و اگر به سمت 
چنین چیزی پیش می رویم، باید با پیشرفت خداحافظی کنیم و به عصر پیش 
از کشــاورزی برگردیم. اگر با اتصال به اینترنت جهانی مخالفت کنیم، دیگر 
نمی  توانیم ادعا کنیم به عنوان یک کشور در جهان حرفی برای گفتن داریم. 
این دو به طور مشخص با هم در تناقض است. بعید است که روزی اقتصادی 
بتواند بدون اتصال به اینترنت جهانی کار کند. این اقتصاد به طور حتم درجا 
می زند، عقب می ماند و از مصادیق اقتصاد الک پشتی خواهد بود. کسانی که 
فکر می کنند با ایجاد شبکه داخلی اینترنت، اقتصاد ایران می تواند به مسیرش 
ادامه دهد، سخت در اشتباه اند. با اتصال صرف به اینترنت داخلی کشور به یک 
مدار بسته تبدیل می شود. مثل اینکه آدم ها   در یک دایره بسته دور خودشان 
بچرخند و هیچ ارزشی به مجموعه اضافه نشود. به طور قطع چنین اقتصاد 

بسته ای محکوم به شکست و نابودی است. 

اگر ارتباط با شبكه 
جهانی اینترنت 

را قطع کنيم، هيچ 
حرفی برای گرفتن 

در زمينه علم و 
اقتصاد نخواهيم 
نداشت. دسترسی 
به مقاالت علمی 

بين المللی و 
آخرین یافته ها  ی 

پژوهشگران 
در کشورهای 
مختلف دنيا با 

اتصال به اینترنت 
جهانی ممكن 

می شود



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

این صدای اقتصاد است
نگاهی به برترین پادکست های اقتصادی ایران و جهان

پادکست ها در دنیای ارتباطی جدید یکی از رسانه های 
جذاب برای مخاطبان هستند. به دلیل اینکه پادکست 
را می توان حین انجام کار دیگری شنید، مثالً رانندگی 
و پیاده روی یا کارهای منزل، قابلیت هایی برای جذب 
مخاطب دارد که به قابلیت های رادیو پهلو می زند و اما 
تنوع و شیوه استفاده و امکانات تعاملی آن مزیت هایی نیز برای پادکست نسبت به رادیو 
ایجاد کرده است. در این بین، پادکست های اقتصادی نیز توانسته اند مخاطبان زیادی به 
خود جلب کنند و مباحث اقتصادی را به شکلی همه فهم با مخاطبان انبوه خود در میان 
بگذارند. برای رســیدن به فهرست پادکست های اقتصادی برتر جهان و ایران نمی توان 
مسیر مشخصی را معین کرد. در واقع، فهرست یگانه ای برای پادکست ها وجود ندارد و 
آن قدر جهان پادکســت بزرگ شده است که خیلی نمی توان ابعاد آن را روشن و قطعی 
در نظر گرفت. خیلی از پادکست های ایرانی متکی به فعالیت های یک پادکستر هستند،  
بنابراین ممکن است پادکستی در یک روز شروع به کار بکند، درصورتی که کسی از آغاز 
آن مطلع نشــود و پادکستی کارش را نیمه کاره رها کند، بدون اطالع دیگران. اما به هر 
حال، با توجه به توصیه های شنوندگان و سازندگان پادکست ها و بر اساس تعداد مخاطبانی 
که یک پادکست می تواند جذب کند، می توان به فهرستی از پادکست های اقتصادی برتر 

انگلیسی زبان و فارسی زبان دست پیدا کرد که در ادامه می آیند.

اقتصادی های فارسی زبان  
به موازات رواج پادکســت های اقتصادی انگلیسی زبان، پادکست های اقتصادی فارسی زبان نیز 
در ایران رواج زیادی پیدا کرده اند. بســیاری از این پادکســت ها حاصل کار تیمی هستند و البته 
پادکست هایی که تک نفری ساخته می شوند هم کم نیستند. پادکست های اقتصادی، مخصوصاً آن 
دســته از پادکست ها که به حوزه کارآفرینی و کسب وکار می پردازند، از سویی می توانند محتوایی 
مصاحبه محور و جذاب برای مخاطب درســت کنند و از سوی دیگر، توان جذب سرمایه گذاری و 
آگهی زیادی داشته باشند. بنابراین قادر هستند که محتواهای جذاب تر و حرفه ای تری داشته باشند 

و به اصطالح چرخ فعالیت رسانه ای شان بچرخد.
پادکست های اقتصادی ایرانی در حوزه های مختلفی کار می کنند و غالباً روی موضوع خاصی از 
فعالیت های اقتصادی متمرکز شده اند. برخی از پادکست های فارسی هم هستند که موضوع مشخص 
آن ها اقتصادی نیست اما برخی از اپیزودهای آن ها مربوط به اقتصاد یا فعالیت های کارآفرینان است. 
برای مثال، ممکن است یک پادکست با موضوع سینما یا هنر نگاهی به فیلمی مستند در زمینه 
یک کارآفرین داشــته باشــد یا اقتصاد هنر را مد نظر قرار داده باشد. در فهرستی که برای بخش 
پادکست های فارسی انتخاب شده است، چنین پادکست های خاصی که فقط یک یا چند اپیزود 
استثنایی درباره اقتصاد دارند گنجانده نشده اند. شاید تنها پادکستی از این دست که در این فهرست 
آمده است، پادکســت »رادیو تراژدی« باشد که داستان های واقعی از زندگی تراژیک افراد را نقل 
می کند. اما مورد همین پادکست هم باید گفت که »رادیو تراژدی« تاکنون چند اپیزود مشخصاً 

اکبر منوچهری
خبرنگار
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جریده

مخاطبان 
پادکست های 

اقتصادی 
فارسی زبان 

معموالً جوانان 
هستند. این روند 
در تمام جهان به 

همين ترتيب است 
و مختص جوانان 
ایرانی نيست. اما 

نكته ای که می توان 
به مخاطبان 

پادکست های 
فارسی زبان 

افزود این است 
که چون پلت فرم 
پادکست دارای 
محدودیت های 
کمتری نسبت 
به برنامه های 
رادیویی است، 

بسياری از 
مخاطبان تمایل 
دارند که آن را 

جایگزین سایر 
رسانه های 
محدود بكنند

درباره حکایت زندگی کارآفرینان بداقبال منتشــر کرده است و به قولی این 
موضوع به یکی از جریان های اصلی این پادکست تبدیل شده است.

در هر حال، موضوعات پادکست های اقتصادی حوزه های متنوعی را شامل 
می شوند؛ از کسب وکار و کارآفرینی و تبلیغات و سرمایه گذاری گرفته تا فناوری 
و امور مالی و استارت آپ ها. برخی از پادکست ها نیز موضوع کلی اقتصاد را برای 
زمینه کاری خود در نظر گرفته اند و در هر اپیزود، به فراخور موضوع به یک 
مبحث می پردازند. پادکست هایی مثل »سکه« و »تیمچه« و »اقتصاد ایران در 
گذر از بحران« از این دست پادکست ها هستند که موضوعات عمومی دارند 
اما هر قسمت به یک حوزه خاص از اقتصاد می پردازند. برخی از پادکست ها 
فراتر از حوزه اقتصاد می روند و به حوزه های سیاسی نیز سرک می کشند که 
پادکست های »دغدغه ایران« و »دموکراسی در کار« از این نوع پادکست ها 
به حساب می آیند و روی اقتصاد سیاسی متمرکزند؛ هرچند که هرکدام بنا 
به زاویه نگاه خود به اقتصاد سیاسی نگاه می کنند. پادکست »دغدغه ایران« 
بیشتر روی راهکارهای توسعه ایران تمرکز کرده است اما »دموکراسی در کار« 
بر نگاهی انتقادی به جهان سرمایه داری و کاستی هایی که این ساختار برای 

کشورها به وجود می آورد تمرکز کرده است. 
گاهی پادکست ها آن قدر تخصصی می شوند که فقط مخاطبان خاص یک 
حوزه را شامل می شوند، مثل پادکست های »رادیو پروژه« یا »تجربه کست« یا 
»بادکوبه« که به ترتیب بر موضوعات مدیریت پروژه و کار فریلنسری و تبلیغات 
تمرکز کرده اند. حتی تخصصی شــدن تا جایی پیش رفته است که در یک 
حوزه مشخص مثل بازاریابی هم یک پادکست مثل »دوپامین« بر بازاریابی 
به طور کلی تمرکز می کند اما پادکست های »رشدینو« یا »بازاریابی دیجیتال« 
صرفــاً روی بازاریابی نوین متمرکزند. در دوران حاضر که ســرمایه گذاری و 
بورس و بازار سرمایه اهمیت زیادی پیدا کرده اند، پادکست هایی هم که درباره 
بازار ســرمایه هستند رشد کرده اند، پادکست هایی مثل »اینوست پالس« و 
»پرسه زنی در بازار«. گاهی پیش می آید که پادکست ها به جای اسپانسر گرفتن 
عمالً متعلق به یک شرکت خاص هستند و سعی می کنند نامشان نیز معموالً 
مشابه شرکت مالکشان باشد. در سال های اخیر که پادکست ها رشد زیادی 
کرده اند، برخی شرکت ها به این نتیجه رسید ه اند که می توان با هزینه ای کم 
پادکستی تولید کرد که مخاطبان را به  خود جذب کند و به کسب وکار کمک 
کند. پادکستی مثل »کاریزما« در حوزه سرمایه گذاری و »بادکوبه« در حوزه 
تبلیغات در واقع پادکســت های تولیدشده در شرکت هایی با این موضوعات 
هستند. اما معموالً این پادکست ها بیش از اینکه محصول یک تیم رسانه ای 
باشــند، حاصل یک کار روابط عمومی از آب درمی آیند که جذابیت ســایر 
پادکست ها را هم ندارند. مخصوصاً پادکست »کاریزما« می تواند مثالی از این 
وضعیت باشد. استادان دانشگاه در سال های اخیر به ساخت پادکست اقتصادی 
روی آورده اند و گاهی مخاطبان زیادی را نیز جذب کرده اند. برای مثال، محمد 
فاضلی که میزبان پادکست »دغدغه ایران« است، استاد جامعه شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی است. پادکست »سکه« حاصل کار تیمی از دانشکده اقتصاد 

دانشگاه تهران به شمار می رود. پادکست »اقتصاد ایران در گذر از بحران« نیز 
پادکستی است که حاصل کار دو اقتصاددان است که مشکالت اقتصاد ایران را 

به شکلی آکادمیک دنبال می کنند. 
امــا باید گفت که کارآفرینی و ایجاد کســب وکارها و اســتارت آپ ها از 
محبوب ترین موضوعات پادکست های اقتصادی به شمار می روند. بسیاری از 
پادکست های اقتصادی پرمخاطب فارسی در سال های اخیر درباره کارآفرینی 
است و در آن ها کسانی که تجربه فعالیت در کسب وکارها را داشته اند داستان 
زندگی خود را تعریف می کنند یا رموز موفقیتی را که بدان دســت یافته اند 
شــرح می دهند؛ مثل پادکســت های »10 صبح« و »رادیو کارنکن«. البته 
ماجرای پادکست ها فقط نکته های مثبت و حکایت های عامه پسند از صاحبان 
کسب وکار نیست و برخی از مواقع، مسائل تلخ و گزنده نیز مخاطبان زیادی 
پیدا می کنند. برای مثال، پادکســت »رادیو تراژدی« که سرنوشت غم انگیز 

صاحبان کسب وکار را تعریف می کند هم مخاطبان زیادی دارد. 
محبوب ترین ژانر پادکست اقتصادی فارسی، مثل خیلی از پادکست های 
دیگر، ژانر مصاحبه ای است. پادکست هایی هستند که یک متن را از قبل خیلی 
خوب آماده می کنند و ســعی می کنند به شکل حرفه ای این متن را بخوانند 
و با موســیقی و تدوین خوبی آن را ارائه کنند. حتی پادکست هایی هستند 
که یک شخص به شــکل بداهه شروع می کند به صحبت کردن تا محتوایی 
را درباره موضوع پادکست ارائه کند. گاهی البته پادکست ها محتوای اصیلی 
نیستند، به  این معنا که محتوای پادکست در واقع فایل صوتی یک برنامه زنده 
اینستاگرامی یا یک سخنرانی بوده است که بعداً ویرایش شده و به  صورت یک 
قســمت از پادکست ارائه شده است. مثالً پادکست »اقتصاد ایران در گذار از 
بحران« از این دست پادکست ها است که اول برنامه اینستاگرامی زنده بوده 
و بعد تبدیل به پادکست شده است. اما در مجموع، تقریباً تمام پادکست های 
فارسی که در این بخش معرفی شــده اند پادکست های اصیلی هستند که 
از ابتدا برای ســاخت پادکست برنامه ریزی شده بوده اند. همان طور که گفته 
شد، محبوب ترین قالب پادکست به شکل مصاحبه ارائه می شود. بسیاری از 
پادکست های پرمخاطب اقتصادی فارسی آن دسته از پادکست ها هستند که 
میزبان پادکســت با مهمان خود مصاحبه می کند. پادکست هایی مثل »10 
صبح«، »تیمچه«، »طبقه 1۶«، »دموکراسی در کار« و »رادیو رشدینو« از این 
دسته هستند. یکی دیگر از خصوصیاتی که پادکست های اقتصادی فارسی نیز 
همچون پادکست های انگلیسی زبان دارند این است که گاهی از یک میزبان 
مشهور استفاده می کنند یا اینکه به تدریج سعی می کنند میزبان پادکست را 
شخصیت پردازی کنند و آن میزبان به یکی از عناصر کلیدی پادکست تبدیل 
می شود. این چنین است که در برخی از پادکست ها همچون »رادیو گیک« 
می بینیم که مثالً عبارت »رادیو گیک با جادی« تکرار می شود که »جادی« 

میزبان این پادکست است. 
حوزه فناوری به یکی از حوزه های مهم پادکست های اقتصادی تبدیل شده 
است. امروزه پادکست های فارسی بسیاری ساخته می شوند که حوزه آن ها یا 
فناوری صرف است، مثل پادکست »چهارراه کامپیوتر«، یا اینکه بخش هایی از 
اقتصاد را با فناوری ترکیب کرده است، مثل پادکست »فوربو« که به بازاریابی 

دیجیتال می پردازد.

مخاطبان پادکست ها کیستند؟  
تعداد مخاطبان یک پادکســت را نمی توان به طور دقیق مشخص کرد. 
پادکست ها از درگاه های مختلفی شنیده می شوند؛ برخی از آن ها وب سایت 
خاص خود را دارند و بیشــتر آن ها کانال تلگرام هــم دارند که هر اپیزود را 
در آنجا می گذارند. برخی از اپلیکیشــن های اصطالحاً »پادگیر« هم وجود 
دارند که شــنیدن پادکست در آن ها حرفه ای تر است، مثل »کست باکس«، 

اتاقتهرانوپادکستهایاقتصادی
پادکســت های اقتصادی در ایران رونق گرفته اند و اتاق بازرگانی تهران نیز توانسته از این فرصت 
استفاده کند تا حامی این بخش از دنیای پادکست های فارسی باشد. در چهارمین جشنواره فرهنگی 
امین الضرب که امسال برگزار شد، رسته پادکست به رسته های رقابت های رسانه ای این جشنواره 
اضافه شد و دو پادکست »رادیو تراژدی« و »دغدغه ایران« برنده این دوره جشنواره شدند. چنانکه در 
گزارش پیش رو نیز می خوانید، »رادیو تراژدی« در برخی از اپیزودهایش به روایت فعاالن اقتصادی 

ایرانی می پردازد و موضوع پادکست »دغدغه ایران« نیز راهکارهای توسعه در ایران است.
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کارآفرینی و ایجاد کسب وکارها و استارت آپ ها از محبوب ترین موضوعات پادکست های اقتصادی به شمار می روند. بسیاری 
از پادکست های اقتصادی پرمخاطب فارسی در سال های اخیر درباره کارآفرینی است و در آن ها کسانی که تجربه فعالیت در 
کسب وکارها را داشته اند داستان زندگی خود را تعریف می کنند یا رموز موفقیتی را که بدان دست یافته اند شرح می دهند.

»گوگل پادکست«، »پادبین« برای گوشی های اندرویدی و »اپل پادکست« 
و »اورکســت« برای گوشــی های آیفون. همچنین اپلیکیشــن هایی مثل 
»اســپاتیفای«، »ســاوند کالود« و »آی تیونز« می توانند پادکست ها را روی 
ویندوز رایانه شــخصی پخش کنند. در ایران نیز اپلیکیشــن های شنیدن 
پادکست رواج یافته است که از میان آن ها می توان به »شنوتو« و »ناملیک« و 
»تهران پادکست« اشاره کرد. حتی اپلیکشن های کتاب خوان مثل »طاقچه« 
هم که بخش خاص کتاب صوتی دارند، شروع کرده اند به میزبانی پادکست ها. 
باید گفت که ده ها اپلیکیشن شنیدن پادکست وجود دارد که هر مخاطبی 

می تواند براساس نیازش یا میزان محبوبیت اپلیکیشن از آن ها بهره بگیرد.
پادکســت های اقتصادی نیز همچون بقیه پادکســت ها تالش کرده اند 
محتوای خود را در انواع اپلیکیشن های پادکست بگذارند تا تعداد مخاطبانشان 
بیشتر شــود. وقتی هر اپیزود پادکست منتشر می شــود، سازنده پادکست 
آن را در انواع اپلیکیشــن های پادگیر بارگذاری می کند و در وب ســایت و 
رسانه های اجتماعی آن پادکست نیز مشخص کرده است که مخاطبان از چه 

اپلیکیشن هایی می توانند آن را گوش بدهند. 
مخاطبان پادکست های اقتصادی فارسی زبان معموالً جوانان هستند. این 
روند در تمام جهان به همین ترتیب است و مختص جوانان ایرانی نیست. اما 
نکته ای که می توان به مخاطبان پادکست های فارسی زبان افزود این است که 
چون پلت فرم پادکســت دارای محدودیت های کمتری نسبت به برنامه های 
رادیویی اســت، بســیاری از مخاطبان تمایل دارند که آن را جایگزین سایر 
رســانه های محدود بکنند. در »گزارش اخبار دیجیتال« مؤسسه تحقیقات 
روزنامه نگاری رویترز در دانشگاه آکسفورد، که هر سال بزرگ ترین و مهم ترین 
گزارش مصرف اخبار دیجیتال را تهیه می کند، نیز برای مصرف اخبار در سال 
۲0۲1 آمده است که جوانان بیشترین استفاده را از رسانه ای مثل پادکست 
می کنند. به خصوص به دلیل شیوع ویروس کرونا در دو سال گذشته، استفاده 
از پادکست ها در میان مخاطبان رشد قابل توجهی داشته است. گزارش اخبار 
دیجیتال رویترز نشــان داده اســت که در بین ۲0 کشــور مورد بررسی در 
سرتاسر جهان، ۳1 درصد از مخاطبان در یک ماه قبل از نظرسنجی رویترز 
به پادکســت گوش داده اند. به دلیل همین ســهم زیاد در شنیدن پادکست 
است که شرکت هایی مثل »اســپاتیفای« و »آمازون« و »گوگل« شروع به 
سرمایه گذاری در زمینه پادکست سازی کرده اند و بخشی از این سرمایه ها نیز 
نصیب پادکست های اقتصادی شده است. شرکت های خارجی تالش کرده اند 
از میزبان های مشهور پادکست ها برای برنامه سازی پادکستی خود بهره بگیرند.

در ایران هنوز ســرمایه گذاری شرکت ها برای ساخت پادکست ها چندان 
رواجی نیافته است و البته این را می توان جزو محاسن پادکست ها در کشور 
دانست که تجاری سازی هنوز محتواهای آن ها را چندان تحت الشعاع قرار نداده 
است. اگر هم شرکت هایی دست به ساخت پادکست شده اند، چنان که گفته 
شد، نتوانسته اند محتواهای جذابی برای مخاطب تولید کنند چون تمرکزشان 
بیشتر فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی بوده است تا تولید محتوای حرفه ای. 

شــنوندگان پادکســت در ایران را قشــر تحصیل کرده و جوان تشکیل 
می دهند. در تابســتان ســال 1۳۹۹، در اوج بحران کرونا و رشد چشمگیر 
مخاطبان پادکســت در ایران، شرکت »ناملیک« که یکی از اپلیکیشن های 
ایرانی میزبان پادکست است، تحقیقی انجام داد تا روشن شود که مخاطبان 
پادکست های ایران چه ویژگی هایی دارند. این تحقیق نشان داد که ۳۶ درصد 
مخاطبان پادکســت های فارسی بین ۲۵ تا ۳۲ سال سن دارند و ۲۸ درصد 
آن ها بین ۳۲ تا 40 ســال. بنابراین حدود دوســوم مخاطبان پادکست های 
فارسی را جوان های بین ۲۵ تا 40 ساله تشکیل می دهند. 4۵ درصد مخاطبان 
مدرک دانشــگاهی کارشناسی و ۳۶ درصد آن ها مدرک کارشناسی ارشد یا 
دکتری داشــته اند. در واقع، بیش از ۸0 درصد مخاطبان پادکست در ایران 

فهرست پادکست های منتخب اقتصادی فارسی
تعداد مشترکان در کست باکسموضوعنام پادکست
۶1۶00کارآفرینیرادیو کارنکن

4۳۳00فناوریرادیو گیک

۳۹۲00کارآفرینی10 صبح

۳۵700اقتصاد ایراناقتصاد ایران در گذار از بحران

۲۹000بازاریابی دیجیتالفوربو

۲۸000فناوریچهارراه کامپیوتر

۲1۲00توسعه ایراندغدغه ایران

1۶۲00کسب وکارکارکسب

14۳00بازاریابی نوینرادیو رشدینو

14000سرمایه گذاریاینوست پالس

1۳۸00اقتصادسکه

11۵00اقتصاد جهانفارکست

۸400اقتصادتیمچه

۸400زندگی نامه کارآفرینانرادیو تراژدی

7000کارآفرینیطبقه 1۶

۶۹00کار در جهان سرمایه داریدموکراسی در کار

۶۵00فناوریفول استک

۶۲00بازار سرمایهپرسه زنی در بازار

۵۲00کسب وکاردیالوگ

۳۶00استارت آپاگزیت

۲۲00بازار سرمایهکاریزما

1700مدیریت پروژهرادیو پروژه

1۳00فناوریدمو ورژن

1۲00کارآفرینیمدیر ممتاز

1000فناوریبینوشا

1000فریلنسریتجربه کست

۸00بازاریابیدوپامین

۳00صنعت تبلیغاتبادکوبه

توضیح: فقط پادکست هایی انتخاب شده اند که در سال ۲۰۲۱ محتوا منتشر کرده اند. اعداد تا مضرب ۱۰۰ گرد شده اند.

کسانی بوده اند که تحصیالت دانشگاهی داشته اند. میزان درآمد ۳۲ درصد از 
مخاطبان پادکست ها کمتر از ۵ میلیون تومان و درآمد ۳0 درصد آن ها بین ۵ 
تا 10 میلیون تومان بوده است که نشان دهنده اکثریت طبقه متوسط در بین 

مخاطبان پادکست های فارسی است.
این تحقیق نشــان داد که در حوزه پادکســت فارسی حدود سه چهارم 
پادکست ها با تبلیغات و اسپانســر خرج خود را درمی آورند و تبلیغات آن ها 
به حدی مؤثر است که ۵۲ درصد شنوندگان پادکست ها گفته اند بعد از شنیدن 
تبلیغ پادکست، درباره محصوالت و خدمات اسپانسر آن ها جست وجو می کنند. 
۸0 درصد مخاطبان از تلفن همراه برای شنیدن پادکست استفاده می کنند و 
۶0 درصد آن ها ترجیح می دهند به جای دانلود، پادکست ها را به صورت آنالین 
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جریده

استریم کنند. 4۸ درصد کاربران پادکست ها را در خانه خود گوش می دهند و 
۲4 درصد نیز در حین حمل ونقل )رانندگی یا سفر با وسایل نقلیه(. همچنین 
10 درصد کاربران در حین پیاده روی و ورزش به پادکست گوش می سپارند. 
آنچه تحقیقات »ناملیک« نشان می دهد این است که مخاطبان پادکست ها 
در ایران افرادی تحصیل کرده و جوان هستند که جزو طبقه متوسط جامعه 
شهری ایران تعریف می شــوند. در مورد پادکست های اقتصادی فارسی نیز 
وضعیت به همین ترتیب اســت و باید گفت با اینکه حوزه های علوم انسانی 
و هنر موضوعات غالب پادکست های فارسی هستند اما فناوری و کسب وکار 
به تدریج شمار زیادتری از مخاطبان و همچنین پادکسترها را به خود جلب 
کرده است و همان طور که نشان دادیم، نزدیک به ۳0 پادکست اقتصادی فعال 

در دنیای پادکست های فارسی زبان مشغول به تولید محتوا هستند.

پادکست های جهانی  
تعداد پادکســت های اقتصادی در دنیای انگلیسی زبان به حدی است که 
می توان فهرســتی با ده ها عنوان برای این دسته برشمرد. اما در این بخش 
تالش می کنیم دسته بندی ای از پادکست های اقتصادی جهان به دست بدهیم 
تا وضعیت برای خوانندگان روشن تر شود. در دنیای پادکست های اقتصادی 
غربی، داشــتن میزبان محبوب و مشــهور خیلی اهمیت دارد. کسی که در 
پادکست حرف می زند و قضیه ای را شرح می دهد یا اینکه با دیگران مصاحبه 
می کند میزبان پادکســت خوانده می شود و اساساً میزبان یکی از چهره های 
اصلی پادکست است که گاهی به موفقیت آن پادکست کمک زیادی می کند. 
برای مثال، پادکست »چگونه این را ساختم« )How I Built This( میزبانی 
دارد به نام گای راز که یکی از مشــهورترین پادکسترهای جهان است. بر این 
نکته باید تأکید کرد که تعداد پادکســت ها در دنیای انگلیســی زبان آن قدر 
زیاد اســت که هر شاخه از اقتصاد دارای یک فهرست برترین پادکست های 
مخصوص به خود است. برای مثال، می توان فهرستی از بهترین پادکست های 
اقتصادی را برشمرد که فقط روی اقتصاد کالن متمرکز است. در این شاخه، 
پادکســت »ایکان تاک« )Econ Talk( محبوب ترین پادکســت اقتصادی 
انگلیسی زبان است. اما فهرست پادکست های برتر شاخه کسب وکار متفاوت 
از فهرست پادکست های برتر شاخه کارآفرینی و متفاوت از پادکست های برتر 
شــاخه امور مالی و نظایر این هاست. حتی در زمینه کسب وکار هم فهرست 
پادکست های کسب وکارهای بزرگ با فهرست کسب وکارهای کوچک متفاوت 
است. در پادکســت های اقتصادی انگلیسی زبان، رسانه ها و شرکت ها بسیار 
فعال هستند. در واقع، دنیای پادکست آن قدر پیشرفت کرده است که خود 
پادکست به صنعتی بسیار حرفه ای تبدیل شده است و مقتضیات حرفه ای و 
ســرمایه گذاری خود را می طلبد. اگر یک پادکستر به اتکای توان مالی و فنی 

ـ مثل کاری که بسیاری از  خودش بخواهد یک پادکست مستقل راه بیندازدـ 
پادکست های اقتصادی در ایران می کنندــ را ه یافتنش به جمع پادکست های 
برتر حوزه کاری خود تقریباً غیرممکن اســت. رقابت پادکست ها در دنیای 
رسانه های بین المللی امروز کاری بسیار دشوار است و نمی توان به راحتی در 
آن پیروز شد. بنابراین رسانه ها و شرکت های رسانه ای پشت سر پادکست ها 
قرار می گیرند تا از ظرفیت ها و توانایی های خود اســتفاده کنند برای اینکه 
پادکست ها به موفقیت نزدیک تر شوند. رسانه هایی مثل بلومبرگ و اکونومیست 
ده ها پادکست می سازند که اغلب آن ها موضوع اقتصادی و کسب وکاری دارند. 
در بخش جریده در شماره های گذشته آینده نگر توضیح دادیم که رسانه های 
انگلیسی زبان چه پادکست هایی را با چه مضامین و کیفیتی می سازند. از سوی 
دیگر، عالوه بر رســانه های جریان اصلی، شرکت های حوزه فناوری نیز روی 
پادکست ها سرمایه گذاری عظیمی کرده اند. برای مثال، شرکت »اسپاتیفای« 
که یک شــرکت استریمینگ صوت و موسیقی اســت، وارد پادکست سازی 
شده و مخاطبان زیادی نیز جذب کرده است. در طی سه سال اخیر، شرکت 
»اسپاتیفای« تقریباً یک میلیارد دالر برای پادکست سازی هزینه کرده است 
که رقم هنگفتی در دنیای پادکست که مخارج چندانی ندارد به شمار می رود. 
بنابراین یکی از تفاوت های دنیای پادکســت فارسی زبان با دنیای پادکست 
بین المللی را می توان عالوه بر تنوع خیلی زیاد پادکست های خارجی، حضور 
پررنگ رسانه های جریان اصلی و پلت فرم های انتشار صوت و پادکست دانست.

فهرست پادکست های برتر اقتصادی را می توان از همان پادکست »ایکان 
تاک« شروع کرد که یک پادکست هفتگی در زمینه اقتصاد در زندگی روزمره 
اســت. در این پادکســت، برندگان جایزه نوبل اقتصاد، استادان اقتصاد در 
دانشگاه ها و سخنرانان متخصص درباره انواع موضوعاتی که به اقتصاد ارتباط 
دارد صحبت می کنند. »استفانومیکز« یکی از پادکست های مشهور اقتصادی 
اســت که بلومبرگ می سازد و درباره اقتصاد در کشورهای مختلف و اقتصاد 
جهانی است. میزبان پادکست استفانی فالندرز که مشاور اقتصادی بسیاری از 
شرکت های بین المللی بوده است و به همین مناسبت پادکست »استفانومیکز« 
نام گرفته است. »آیدیاکست« پادکستی است که مجله هاروارد بیزینس ریویو 
می سازد و دقیقاً درباره فکرهای اقتصادی و کسب وکاری است. »پلنت مانی« 
)Planet Money( پادکستی است که رادیوی ملی آمریکا )NPR( می سازد 
و مخاطبان خیلی زیادی دارد. مسئله ای که در پادکست های بین المللی به 
چشم می آید این است که انواع رسانه ها با هم مخلوط می شوند و یک برند را 
می سازند و پادکست ها نیز می توانند از آن استفاده کنند. برای مثال، یکی از 
پادکست های مشهور در زمینه کسب وکار پادکستی است به نام »نمایش تیم 
فریس« )The Tim Ferriss Show(. تیم فریس کسی است که قبالً یک 
کتاب پرفروش درباره کسب وکار با عنوان »4 ساعت کار در هفته« نوشته و 
مخاطبان خیلی زیادی پیدا کرده است. حاال پس از اینکه شهرت زیادی کسب 
کرده است، میزبان یک پادکست در زمینه کسب وکار می شود و صرف همین 
حضور فریس تا حد زیادی تضمین کننده موفقیت پادکست خواهد شد. او در 
این پادکست مفاهیم پایه ای کسب وکار را از جنبه های مختلف شرح می دهد. 
پادکســت »تزلزل ناپذیر« )Unshakeable( به میزبانی تونی رابینز نیز از 
همین دسته پادکست های حوزه کسب وکار به شمار می رود. حتی موفقیت 
این پادکست به حدی رسیده است که تحت همین عنوان »تزلزل ناپذیر« سه 

گونه پادکست ساخته می شود که رابینز آن ها را مدیریت می کند.
باید گفت دنیای پادکست مدام در حال پیشرفت و توسعه است و هر روز 
هم با ابتکارهای جدیدی مواجه می شود. طبق برآوردهای وب سایت »پادکست 
اینسایتز«، تا آوریل ســال ۲0۲1 در حدود 4۸ میلیون اپیزود پادکست در 
جهان بارگذاری شــده اســت و تخمین زده می شــود که حدود ۲ میلیون 

پادکست در جهان فعالیت داشته باشند.   

در دنيای 
پادکست های 

اقتصادی غربی، 
داشتن ميزبان 

محبوب و مشهور 
خيلی اهميت 

دارد. کسی که در 
پادکست حرف 

می زند و قضيه ای 
را شرح می دهد 
یا اینكه با دیگران 
مصاحبه می کند 
ميزبان پادکست 
خوانده می شود 
و اساسًا ميزبان 

یكی از چهره های 
اصلی پادکست 
است که گاهی 
به موفقيت آن 
پادکست کمک 
زیادی می کند



............................ چشم انداز ............................

خانه به دوش ها
مردم چرا مهاجرت می کنند؟

مهاجرت عبارت است از حرکت افراد از یک خانه دائمی 
به خانه دیگر. این حرکت باعث تغییر جمعیت یک مکان 
می شود. مهاجرت بین المللی عبارت است از حرکت از 

کشوری به کشور دیگر.
افرادی که کشــور خود را ترک می کنند مهاجرت 
می کنند. افرادی که به کشور دیگری مهاجرت می کنند مهاجر نامیده می شوند. هر سال 
برخی از افراد انگلستان را ترک کرده و به خارج از کشور می روند. در همان زمان برخی 
از افراد به انگلستان مهاجرت خواهند کرد. مهاجران به کل جمعیت کشور مقصد اضافه 

می شوند و جمعیت مهاجران از جمعیت کشور مقصد کم می شود.

گاهی اوقات مردم فقط از یک منطقه به منطقه دیگر در یک کشور نقل مکان می کنند. 
در سال های اخیر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،  تعداد زیادی از مردم از روستا 

به شهرها نقل مکان کرده اند. به این می گویند مهاجرت روستاییان به شهرها.

چرا مردم مهاجرت می کنند؟  
گاهــی اوقات افراد در مورد مهاجرت خــود انتخابی دارند ،  اما گاهی اوقات مجبور به 
مهاجرت می شوند. دالیلی که افراد یک مکان را ترک می کنند عوامل فشار نامیده می شوند. 

دالیلی که افراد به مکان های جدید زندگی  رو می آورند عوامل کشش نامیده می شوند.

منبع   بی بی سی 

متین دخت والی نژاد
دبیر بخش چشم انداز

کشوری که شهروندان خود را از دست می دهد
معایبمزایا

پول هایی که با خود به خانه 
می آورند.

افراد در سن کار خود می روند و این موجب کاهش تعداد 
نیروی کار بالقوه کشور می شود.

کاهش فشار بر مشاغل حاضر
عدم تعادل جنسیتی ایجاد می شود زیرا به طور معمول 
مردان هستند که به دنبال کار در جاهای دیگر هستند. 

زنان و کودکان باقی مانده اند.

مهاجران امکان دارد با مهارت های 
جدیدی بازگردند.

در صورت مهاجرت بسیاری از نیروی کار ماهر ،  »فرار 
مغزها« اتفاق می  افتد.

کشور میزبان
معایبمزایا

افزایش هزینه خدمات مانند مراقبت های فرهنگ غنی تر و متنوع تر
بهداشتی و آموزشی

به کاهش هرگونه کمبود نیروی کار کمک 
شلوغی بیش از حدمی کند.

مهاجران آمادگی بیشتری برای مشاغل 
اختالف نظر بین ادیان و فرهنگ های مختلفکم حقوق و کم مهارت دارند.

عوامل فشار

شغل اندک

قحطی

جنگ

بالیای طبیعی

مراقبت های بهداشتی بهتر

تحصیالت

فرصت شغلی

امنیت

عوامل کشش

مزایا و معایب مهاجرت  
مهاجرت می تواند مزایا و معایبی برای کشــوری که 
مردم را از دست می دهد و همچنین کشور میزبان به 

همراه داشته باشد.
عالوه بــر این ،  تعدادی از موانع وجود دارد که ممکن 

است مهاجران با آن ها                         روبه رو شوند ،  از جمله:

بیکاری در کشور جدید	]
نژادپرستی و تفاوت های فرهنگی	]
موانع زبانی	]
کمبود فرصت	]
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چشمانداز

ترکیه
شماره 5 از 73 کشور در سال 12020

ترکیه در سال 1۹۲۳ تأسیس شد و محل تالقی منحصر به فرد فرهنگ هاست 
زیرا این ملت آســیا را با اروپا پیوند می دهد. این کشور اکثراً مسلمان سنی مذهب اند ،  هرچند 
که حکومت روم و بیزانس گذشــته خیابان ها و خط افق را تحت تاثیر قرار می دهد. مساجد و 
کلیساهای جامع عجیب و غریب هردو را می توانید در بازار بزرگ شهر استانبول ،  محل زندگی 
14 میلیون نفر ،  بیابید. هویت دینی بخش مهمی از تکامل ترکیه است. بیش از یک دهه است 
که نزاع های قدرت بین یک دولت سکوالر تحت حمایت ارتش و یک جنبش مذهبی که به طور 

فزاینده ای محبوب شده است نگرانی هایی را در مورد ثبات دولت ایجاد کرده است.

کره جنوبی
بدون تغییر در رتبه از سال 22020

کره جنوبی ،  به طور رســمی جمهوری کره ،  کشــوری در شرق آسیا با سابقه 
طوالنی درگیری با بخش شــمالی شبه جزیره اســت. کره جنوبی که در سال 1۹4۵ در پایان 
جنگ جهانی دوم آزاد شد ،  چند سال بعد توسط نیروهای کمونیست کره شمالی مورد حمله قرار 
گرفت. کمک های درخواست شده از سوی سازمان ملل متحد به پایان جنگ سه ساله و حمایت 
از جنوب در مسیر دموکراسی کمک کرد. شکاف بحرانی بین دو ملت در امتداد مرکز شبه جزیره 

همچنان باقی است.

امارات متحده عربی
شماره 1 از 73 کشور در سال 32020

امارات متحده عربی ،  فدراسیونی متشکل از هفت امیرنشین در انتهای جنوب 
شرقی شبه جزیره عربستان است. این کشور که بین عمان و عربستان سعودی قرار دارد ،  دارای 
بیابان های سنگی ،  تاالب ها ،  کوه های بی آب و سواحلی است که در امتداد دریای عمان و خلیج 
فارس کشــیده شده اســت. امارات که در حال حاضر شامل امارات متحده عربی است در قرن 
نوزدهم در نتیجه مجموعه ای از موافقت نامه ها با بریتانیا به عنوان ایالت های تروسیک شناخته 

علی رغم روندهای تاریخی که نشان می دهد آمریکا و انگلستان کشورهایی هستند که هرساله بیشترین دانشجوی بین المللی را به خود جذب می کنند ،  جوانان در درجه اول کشورهایی را 
در آسیا با اقتصادهای کمتر استقراریافته ،  اما امیدوارکننده به عنوان بهترین کشورها برای تحصیل در خارج از کشور ترجیح می دهند. رتبه بندی بهترین کشورها برای تحصیل در خارج از 
کشور بر اساس نظرسنجی جهانی مبتنی بر درک بوده و رتبه بندی کشورها بر اساس نمرات تلفیقی از پنج ویژگی است: فرهنگی ،  تفریحی، جاذبه های فرهنگی فراوان ،  کیفیت آموزش و 
دانشگاه مورد عالقه. بیش از 6500 افراد 35 سال یا کمتر، نظرسنجی ها را برای رتبه بندی بهترین کشورهای 2021 تکمیل کردند. به گفته شرکت کننده ها در سراسر جهان ،  این پنج کشور 
منبع   یو اس ای تودی برای تحصیل در خارج از کشور برترین ها هستند.     

 

به دنبال مدرک 
آسیا و خاورمیانه از نظر جوانان بهترین مکان برای تحصیل هستند

شد. در سال 1۹71 ،  شش تا از این ایالت ها ادغام شدند و امارات متحده عربی را تشکیل دادند. 
هفتمین ایالت در سال 1۹7۲  به بقیه پیوست.

مصر
شماره 13 از 73 کشور در سال 42020

مصر با گستره وسیعی از بیابان در شرق و غرب خود و دره غنی رودخانه نیل در 
قلب خود ،  یکی از اولین و بزرگ ترین تمدن های جهان است. موقعیت آن در گوشه شمال شرقی 
آفریقا و هم مرز با دریای مدیترانه ،  آن را به یک مرکز فرهنگی و تجاری تبدیل کرده است. اما 
مکان آن همچنین باعث شده است آن را به عنوان جایزه ای در نظر بگیرند و در مرکز جنبش های 

اجتماعی و مذهبی قرار دهند.

اندونزی
شماره 28 از 73 کشور در سال 52020

اندونزی که از هزاران جزیره بین آسیا و استرالیا تشکیل شده است ،  بزرگ ترین 
مجمع الجزایر و بزرگ ترین کشور مسلمان جهان است. مردم اندونزی متنوع هستند ،  به بیش 
از ۳00 زبان صحبت می کنند و از شهرنشــینان جهانی تا روستاییان را شامل می شوند. صدها 
آتش فشان در اندونزی وجود دارد که معروف ترین آن ها                         آتش فشان کراکاتوا است که فوران آن در 
سال 1۸۸۳ یکی از فاجعه بارترین ها در تاریخ بود. پادشاهی های هندو-بودایی و مسلمان قبل از 
ورود هلندی ها ،  که مجمع الجزایر را مستعمره کردند وجود داشتند. اما پس از مبارزه گاه به گاه، 
در 1۹4۹ این کشور استقالل یافت. از سال 1۹۶7 تا 1۹۸۸ ،  رئیس جمهور سوهارتو بر اندونزی 

حکومت کرد. انتخابات آزاد و عادالنه در سال 1۹۹۹ پس از سرنگونی دیکتاتوری او برگزار شد.

 رتبه بندی کشورها بر اساس نمرات تلفیقی از پنج 
ویژگی است: فرهنگی ،  تفریحی، جاذبه های فرهنگی 
فراوان ،  کیفیت آموزش و دانشگاه مورد عالقه.
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مهاجرت عبارت است از حرکت بین المللی افراد به کشــوری که بومی آن نیستند یا تابعیتش را ندارند. مهاجران به دالیل مختلفی از جمله 
جست وجوی رفاه اقتصادی ،  فرصت های شغلی ،  اتحاد مجدد خانواده ،  بازنشستگی و دسترسی بهتر به منابع ،  کشور خود را ترک می کنند. نسبت 
مهاجران در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. کشورهای کوچک تر نسبت بیشتری مهاجر دارند ،  اما تعداد آن ها                         بیشتر نیست. به عالوه ، 
 برخی از کشــورها، کشورهای منشأ هستند و تعداد مهاجران بسیار بیشتری به کشورهای دیگر می فرستند. در زیر اصلی ترین دلیل ها برای 

مهاجرت ذکر شده است:

فرار از آزار و اذیت گذشته یا آینده بر اساس نژاد ،  دین ،  ملیت و/یا عضویت   
در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی

در اکثر کشورها و در آمریکا، خانواده ها و افرادی که دارای این معیارها هستند ممکن 
است وضعیت پناهندگی داشته باشند یا پناهندگی دریافت کنند. در حال حاضر ،  تفاوت 
این جاست: پناهندگان باید قبل از ورود به کشور مورد نظر خود ،  جایی که پناه جویان در 
بدو ورود به دنبال چنین شرایطی هستند ،  وضعیت خود را اعالم کنند. تمایز پیچیده ای که 

باعث ایجاد سردرگمی زیادی در این فرایند می شود تا مردم را به امنیت برساند.

برای فرار از درگیری یا خشونت  
در بسیاری از کشورها ،  اما نه در آمریکا، خانواده ها و افرادی که برای فرار از درگیری هایی 

مانند جنگ و خشونت مهاجرت می کنند می توانند پناهنده در نظر گرفته شوند.

برای یافتن پناهگاه پس از آواره شدن به دلیل عوامل محیطی  
بالیای طبیعی ،  فرسایش و سایر عوامل محیطی ناشی از تغییرات آب و هوایی تهدیدهای 
واقعی هســتند که به طور نامتناسب افرادی را که در فقر زندگی می کنند تحت تأثیر قرار 
می دهند.  Christian Aid                        گزارش می دهد که یک میلیارد نفر در ۵0 سال آینده با تشدید 
آثار تغییرات آب و هوایی آواره می شوند. افرادی که با این توصیف مطابقت دارند »پناهندگان 
اقلیمی« نامیده می شوند ،  اما این نام به معنی این نیست که آن ها                         وضعیت پناهندگی دارند یا 
می توانند دریافت کنند. از آن جا که این یک پدیده جدیدتر است ،  بسیاری از کشورها هنوز در 

تالش هستند تا نحوه واکنش به این موضوع رو به رشد را تعیین کنند.

به دنبال مراقبت های بهداشتی برتر هستند  
تصور کنید زمانی که از مشکالت جدی سالمتی رنج می برید در کشوری زندگی کنید 

که دسترسی محدودی به مراقبت های بهداشتی دارد. این اتفاق خوشایند نیست.
برای فرار از فقر  

شاید متداول ترین دلیل مهاجرت باشد.

ارائه فرصت های بیشتر به کودکان  
گاهی اوقات والدین تصمیم سختی را برای مهاجرت می گیرند تا فرزندانشان از مواردی 

مانند تحصیالت برتر و فرصت های شغلی فراوان بهره مند شوند.

اتحاد مجدد خانواده  
فکر می کنم خود همین یک جمله به عنوان توضیح کافی اســت: مامان و بابا، دلم 

براتون تنگ شده!

برای اهداف آموزشی  
برای همه دانش آموزان ماجراجو این یک گزینه است. برخی در خارج از کشور تحصیل 
می کنند تا فرصت های آموزشی بهتری را نسبت به کشورهای خود پیدا کنند ،  در حالی 

که برخی دیگر فقط زندگی هیجان انگیز و مکانی جدید را می خواهند.

برای مشاغل و فرصت های تجاری  
در برخی موارد ،  افراد با آگاهی مهاجرت می کنند یا امیدوارند فرصت های بیشتری در 
زمینه خاص خود در اختیار آن ها                         قرار گیرد تا در خانه. دیگران پس از آنکه اشتغال به آن ها 

                        پیشنهاد شده است مهاجرت می کنند.

 ازدواج  
در دنیای جهانی شده امروزه ،  دوست یابی از راه دور بسیار شایع است. اما،  برای زوج هایی 
که آماده برداشتن قدم بعدی هستند ،  مهاجرت برای با هم بودن انتخاب واضحی است )و 

در کیف پول بسیار راحت تر است(.

 فقط چون می توانند  
در گلوبال سیتیزن ،  دفتر ما مملو از استرالیایی ها و مردم از نقاط بسیار جالب تر از ایاالت 
متحده است )این فقط نظر من است(. اینکه چرا آن ها                         سواحل پرزرق و برق و کانگوروهای 
کوچک زیبا را رها می کنند دور از ذهن ما است، اما مطمئن هستم که آن ها                         دالیل خود 

را دارند. 

چرا مهاجرت؟
۱۱ دلیلی که افراد مهاجرت می کنند

تصور کنید زمانی که از مشکالت جدی سالمتی رنج می برید در 
کشوری زندگی کنید که دسترسی محدودی به مراقبت های بهداشتی 
دارد. این اتفاق خوشایند نیست.

 کریستینا نونز
اریکا سانچز و جانا سپهر

کارشناس



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سیزده، آبان 1021400

چشمانداز

عشق خارج و دالر
این ور آبی ها و آن ور آبی ها

فعالیت ها و عملیات خود را گسترش داده بودند                        با کمبود شدید نیروی کار مواجه شدند. 
این                        دوران مصادف است با آخرین سال های دهه شصت خورشیدی، زمانی که اقتصاد 
ایران بعد از پشــت سر گذاشتن هشت ســال جنگ خانمان سوز با عراق، با چالش های 
ســنگینی دست به گریبان بود و وضعیت نامناسب اشتغال برای جوانان جویای کار، به 

                       اشتیاق آن ها                         برای کار در خارج از کشور دامن زده بود.
در آن ســال ها از لحاظ نمودار جمعیتی، ایران با میانگین ســنی حدود هجده ســال یکی از 
جوان ترین کشــورهای جهان به حساب می آمد. از طرفی دیگر، آن زمان اتباع ایرانی برای ورود به 
ژاپن نیاز به اخذ روادید پیش از                        پرواز نداشتند و برای هر مسافر با در دست                        داشتن گذرنامه ایرانی، 

در فرودگاه های ژاپن ویزای                        توریستی به مدت                        حداقل دو هفته                        و حداکثر سه ماه صادر می شد.
همچنین به دلیل اختصاص یارانه های دولتی، بلیت هواپیمایی ایران ایر برای                        دو پرواز 
هفتگی مســتقیم تهران- توکیو در حد غیرقابل تصور ارزان بود )1۸ هزار تومان معادل 

حدود 1۵0 دالر برای سیزده ساعت پرواز(.
همزمان شــدن این چند واقعیت تاریخی، فرصت کم نظیری به وجود آورد و موجب شد طی 

همان چند سال، سیل جوانان ایرانی جویای کار به سوی سرزمین آفتاب تابان سرازیر شوند. 
»مســافرین محترم برای چندمین بار از شما خواهش می کنم به صندلی های خود 

برگردید و کمربندهای ایمنی را ببندید.«
کمتر مسافری در آن بوئینگ 747 ایران ایر آرام و قرار داشت.

هرچه هواپیما از مبدأ/ مهرآباد/ تهران بیشتر فاصله می گرفت و به مقصد/ ناریتا/ توکیو نزدیک تر 
می شد شدت هیجان باالتر می رفت، شور و شوق و البته دلهره در نگاه اکثر مسافران موج می زد.

چند نفر را دیدم که سرگرم چیدن اسکناس های یک دالری در بسته اسکناسی بودند که اول و 
آخرش دو اسکناس صد دالری بود! برای اینکه به مأمور گذرنامه نشان بدهند و ادعا کنند مثال یک 

بسته صد دالری )ده هزار دالر( پول دارند و می خواهند بروند گردش و خرید.
متاسفانه تعدادی از هم سفران، قبل و بعد از من موفق به دریافت ویزای ورود نشدند و با همان 
هواپیما به ایران برگردانده شدند. گریه تلخ چند نفر از آن ها                        آزاردهنده ترین صحنه ای است که شادی 

من را بعد از گرفتن ویزای سه ماهه توریستی خدشه دار کرد. 
آن هواپیما را می شد به                        اتوبوس سرویس کارگران یک کارخانه تشبیه کرد که مأموریت داشت ما 
جوانان »عشق خارج و دالر« را از پایین شهر تهران، یکراست ببرد به پایتخت یکی از صنعتی ترین و 

پیشرفته ترین قدرت های اقتصادی جهان.
شب کریسمس سال 1۹۸۹ میالدی )دی ماه 1۳۶۸( من بدون کمترین آگاهی از شهر 
و کشوری که مثل تمام آن جوانان جویای کار، آرزوها و رؤیاهایم را آن جا می دیدم وارد 

یکی از شگفت انگیزترین کالن شهرهای جهان شدم. 
دو سال در ژاپن آهنگر بودم، بازگشتم به ایران و به طور اتفاقی خبرنگار شدم. 

ابتدا برای روزنامه ژاپنی یومیوری در تهران کار کردم و بعد از ســه ســال به عنوان 
خبرنگار آسوشیتدپرس، موفق شدم بعد از پانزده سال دفتر این بزرگ ترین خبرگزاری 

جهان را در                        ایران بازگشایی کنم. ازدواج کردم و از کار و زندگی رضایت کامل داشتم.
اما وسوسه »خارج« کماکان در ذهنم وجود داشت.

بعد از ده سال به دعوت سازمان ملی رادیو تلویزیون ژاپن به عنوان کارشناس مسائل 
ایران به همراه همسر و دخترم به توکیو برگشتم. 

پیــش از آنکه زندگی در یک جامعه ســرمایه داری صنعتی مطلق را آغاز کنم بارها 
شنیده یا در نوشته هایی خوانده بودم که در این گونه جوامع، تمام امکانات رفاهی جهت 
برخورداری از یک زندگی همراه با آسایش و آرامش را پیش چشم انسان قرار می دهند تا 
انسان ناخودآگاه وادار شود در راستای دستیابی به آن ها، با تمام قوا کار کند. نظام جامعه 
به طور دقیق به گونه ای طراحی شــده که انسان را مجبور می سازد هرچه بیشتر کار و 

پیشرفت کند، بیشتر خرید کند و تمام درآمد خود را پیشاپیش خرج کند! 
تصور می کردم که با هوشیاری، محتاطانه قدم برمی دارم تا از افتادن در این دام خودداری کنم 
ولی بعد از نزدیک به بیست سال زندگی در خارج از کشور، به این نتیجه رسیدم و بارها به دوستانم 
نیز گفتم: »جامعه سرمایه داری مثل سرسره ست، مقاومت خیلی سخته که وارد اون دامی که برات 
پهن کردن نشی... اگر وارد بشی هم تا انتها باید ُسر بخوری بری؛ خارج شدن از اون مسیر بسیار 

سخته، وسط راه، ایستگاه و خروجی نداره.« 

پنج ســال از آغاز جنگ ایران و عراق می گذشت، آسیب های 
جنگ طوالنی بر پیکره اقتصاد کشور مشهود بود؛ برای جوان ها 
کار مناســب پیدا نمی شــد. بعضی از اهالی امیریه، محله ای 
کــه در آن جا به دنیا آمده و بزرگ شــدم، می رفتند ترکیه، 
اجناســی از قبیل پوشاک، کفش و کیف و غیره می آوردند و 
در تهران به بوتیک های شــمال شهر می فروختند. آن روزها 
محدودیت های سختگیرانه ای از سوی گمرک برای خروج ارز 
و ورود کاال توســط مسافران خارج از کشور وجود داشت، به 
همین دلیل افرادی که قصد وارد کردن کاال داشتند، دوستان 
و آشنایانشان را با خود می بردند، هزینه چند روز سفرشان را 
پرداخت می کردند تا در راه برگشت و ورود به ایران، از امتیاز معافیت گمرکی آن ها                         استفاده کنند. 
آن همراهان ســفر نیز سودشان این بود که در آن روزهای تیره و تاریک ایران، چند روزی مجانی 
»خارج« را می دیدند و از مزایای آزادی های مختلف اجتماعی که در وطن خودشان وجود نداشت 

بهره می بردند و به قول معروف دلی از عزا درمی آوردند.
من هم که دیدن »خارج« حتی برای چند روز برایم جذابیت زیادی داشت بی درنگ 
پیشــنهاد یکی از اهالی محل را که انسان خوب و قابل اعتمادی بود و به این روش های 

واردات)!( کاال اشتغال داشت، برای یک سفر پنج روزه به ترکیه پذیرفتم.                        
»شلوارهای جین، تی شرت، پیرهن مردونه، دوپی-یس های شیک زنونه...« 

برای چند لحظه گیج شــده بودم، آن صدا در چهارراه استانبول تهران بود یا میدان 
تقسیم استانبول؟

آقای ســی و چندساله ای که بسیار محترم و باشخصیت به نظر می رسید، با نگاهی 
دردناک و خجل، و صدایی لرزان که شرمندگی و شرمناکی نهفته در آن، هنوز در گوشم 
زنگ و بر دلم خراش و بر مغزم پتک می زند، هر چند دقیقه یک بار به فارسی فریاد می زد 

و برای آن فروشگاه بزرگ عمده فروشی لباس تبلیغ می کرد.
در مدتی که دوستم سرگرم انتخاب کاالهای مورد نظر خود بود با احتیاط به او نزدیک شدم و 
سر صحبت باز شد: »زندگی مون توی تهرون بد نبود، سر و سامون داشتیم. من کارمند بانک بودم و 
خانومم مربی مهدکودک. نفهمیدم چطور شد که با دست خودمون آتیش زدیم به خونه و زندگی! 

فکر می کردیم می ریم اون ور آب و توی بهشت زندگی می کنیم.« 
در حین صحبت متوجه شــدم خانم جوانی که داخل مغازه به عنوان مدل یا مانکن انجام 
وظیفه می کرد همسر اوست. »قرار بود یه قاچاقچی با گرفتن مبلغ کالنی ما رو ببره استرالیا ولی 
گولمون زد و یک دفعه چشممون رو باز کردیم دیدیم توی یه قایق فکسنی توی آب های یونان 
سرگردونیم. شانس آوردیم زنده موندیم. االن دیگه نه پول داریم که این جا بمونیم، نه رو داریم 

که برگردیم ایران. یعنی خب اون جا هم دیگه چیزی برامون باقی نمونده.«
داستان این خانواده جوان به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد و مصمم شدم که با احتیاط 

بیشتر به رؤیای خارج فکر کنم.
با نگاهی گذرا به تاریخ ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، به اصطالحی برخورد می کنیم با عنوان 
Bubble Economy                        که ترجمه مســتقیم آن می شــود اقتصاد حبابی                        ولی منظور از آن دوره 
بخصوصی از                        شــکوفایی و رونق اقتصاد ژاپن اســت که بازار بورس و مسکن در آن کشور به طرز 
شــگفت آور و بی سابقه ای رشد کرد و طی چند ســال در اواخر دهه 1۹۸0 میالدی به شکل یک 
حباب به اوج خود رسید. در آن چند سال، حجم گسترده ای از پروژه های عظیم توسعه در سراسر 
ژاپن به مرحله اجرا در                       آمد و در همین راستا، شرکت های بزرگ ساختمانی و صنعتی در آن کشور که 

افشین والی نژاد
خبرنگار ایرانی مقیم ژاپن

متاسفانه تعدادی از هم سفران، قبل و بعد از من موفق 
به دریافت ویزای ورود به ژاپن نشدند و با همان 
هواپیما به ایران برگردانده شدند.



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری حال و آینده ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

با کشوری آشنا شوید که ۹۶ درصد  1
خاکش بیابان است

مصر سرزمینی است که مهد تمدن بوده و هر منبعی 
از تاریخ جهان بدون شــک باید بخش وســیعی را به سرگذشت باستانی این سرزمین 
اختصاص بدهد. مصر در شمال شرق آفریقا واقع شده و دره و دلتای رود نیل در این کشور 
به عنوان منزلگاه یکی از تمدن های اصلی دوران باستان شناخته می شود. قاهره پایتخت 
مصر زمانی یکی از مهم ترین شهرهای جهان بوده و قدمتی هزارساله دارد و امروز نیز یکی 

از بزرگ ترین و مهم ترین شهرهای آفریقا به شمار می آید.

نگاهی به تاریخ مصر  
مصر مهد زندگی شهری، کشاورزی و نیز سواد و فرهنگ بوده و سلسله های بی شماری 
طی قرون بر این سرزمین حکومت کرده اند. از زمان فرعون های مصر گرفته تا اسکندر و 
حتی امپراتوری روم، مصر باستان دوره های پرفراز و نشیب اما پرباری را پشت سر گذاشت 

و در قرن هفتم میالدی نیز اعراب به مصر پا گذاشتند.
از آن زمان به بعد، تاریخ مصر به بخشــی از تاریخ جهان اسالم نیز بدل شده و مراکز 
فرهنگی و روشنفکری مصر در پیشبرد تمدن اسالمی نقش ایفا کرده اند. زمانی که غربی ها 
باالخره موفق شدند مصر را اشغال کنند - یعنی زمانی که ناپلئون بناپارت در سال 17۹۸ 
به مصر رسید- شرایط برای این سرزمین به تدریج تغییر کرد. اشغال مصر توسط فرانسه 
درواقع آغازکننده نفوذ فزاینده اروپایی ها در این سرزمین بود. موقعیت استراتژیک مصر به 

اروپایی ها این اجازه را می داد که از آن جا به عنوان مرکز وصل کننده مسیرهای تجارت بین 
آفریقا، اروپا و آسیا استفاده کنند؛ مسئله ای که در سال 1۸۶۹ و با گشایش کانال سوئز 
به اوج رسید. کانال سوئز که دریای مدیترانه را به دریای سرخ وصل می کند هنوز هم از 

شاهرگ های اصلی تجارت در دنیاست. 
از همان زمان هم قدرت های اروپایی به خصوص انگلیس و فرانسه به شدت در تالش 
بودند که به دالیل اســتراتژیک و تجاری، نفوذ خود را در مصر حفظ کنند. انگلیس در 
ســال 1۸۸۲ مصر را به همین بهانه اشــغال کرد و تا زمان بعد از جنگ جهانی دوم نیز 
نفوذ بسیار زیادی در این سرزمین اعمال می کرد. اما بعد از سال 1۹4۵ میالدی، مسائل 
مختلفی از جمله به رسمیت شناخته شدن اسراییل توسط اروپایی ها و نیز باال گرفتن موج 
ناسیونالیســم و پان عربیسم در مصر به شدت فضا را در این کشور تغییر داد. در دوران 
جنگ سرد، نقش منطقه ای و ژئوپلیتیکی مصر در جهان عرب زبان به شدت افزایش یافت 
و مســئله اسراییل نیز در این میان نقش زیادی داشت. با این حال، مصر هم مثل سایر 

کشورهای عربی نتوانست در مقابل اسراییل کار زیادی از پیش ببرد.
در قرن بیست و یکم، مصر تحت ریاست جمهوری حسنی مبارک یکی از کشورهایی 
بود که با اعتراضات مردمی مواجه شد و از آن پس، ثبات سیاسی این کشور دستخوش 
تغییر شد و ابتدا دولت محمد مرسی از اخوان المسلمین و سپس دولت نظامی به رهبری 

ژنرال السیسی روی کار آمدند.  

اقتصاد مصر  
مصر در دهه های 1۹۶0 و 1۹70 بنا بر اقتضائات سیاسی، برنامه های ملی سازی زیادی 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروه همسایه ها

باال و پایین سرمایه گذاری در مصر

اقتصاد نیل و سوئز
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داشت و بخش های زیادی از اقتصاد این کشور تحت کنترل دولت قرار گرفتند و فعالیت 
بخش خصوصی کمرنگ شد؛ هرچند که جای مانور این بخش در حوزه امالک، کشاورزی 
و صادرات هنوز باقی مانده بود. در اوایل دهه 1۹70 میالدی، سیاســت باز اقتصادی در 
مصر مورد توجه قرار گرفت و بخش خصوصی دست خود را بازتر از گذشته دید. همچنین 
برنامه های جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت دنبال می شد. این در حالی بود که 
مصر پس از توافق با اسراییل از برنامه  کمک های خارجی هم برخوردار شده بود. اقتصاد این 
کشور به تدریج راه خود را با کاهش بودجه نظامی و افزایش بودجه برای احداث خطوط 
لوله نفت، تجهیزات مخابراتی و احداث جاده و پل پیش برد. در اواخر دهه 1۹۹0 و دهه 
اول قرن بیســت و یکم میالدی، سرانه تولید ناخالص داخلی در مصر به وضوح افزایش 
یافت و این با افزایش تولید داخلی و تجارت خارجی نیز همراه بود. با این حال، معضالت 
پیش روی اقتصاد مصر هنوز پابرجا بودند و مهم ترین آن ها هم پایین ماندن سطح استاندارد 

زندگی در مصر و نیز محدودیت منابع در این کشور بود. 
زمین هنوز هم منبع اصلی ثروت طبیعی در مصر به شمار می آید؛ هرچند که میزان 
اراضی قابل کشت و پربازده در این کشور کاهش یافته و با جمعیت مصر همخوانی ندارد. 
حدود ۹۶ درصد از کل مساحت مصر را بیابان تشکیل داده و نبود جنگل و چراگاه باعث 
شده فشار زیادی روی اراضی قابل کشت در این کشور وارد بیاید. با این حال، حاصلخیزی 
این اراضی بسیار باالست و از زمان های بسیار دور نقش مهمی در اقتصاد مصر ایفا می کرده 

است. 
کشــاورزی هنوز بخش مهمی از اقتصاد مصر را تشکیل می دهد و یک هشتم تولید 
ناخالص داخلی مصر از این بخش تامین می شود. بخش کشاورزی همچنین یک چهارم 
از نیروی کار در مصر را در اشــتغال خود دارد و در صادرات و ارزآوری نیز نقش مهمی 
دارد. مهم ترین محصوالت کشاورزی مصر عبارت اند از پنبه، ذرت، برنج، گندم، باقال و انواع 
میوه ها. با این حال، مصر بخشی از غالت و محصوالت کشاورزی مورد نیاز خود را نیز وارد 
می کند که از جمله آن ها می توان به نیشکر، گوجه فرنگی، سیب زمینی و پیاز اشاره کرد. 
در اطراف دره و دلتای رود نیل، دامپروری نیز به صورت گسترده در جریان است و در 
پی احداث سد اسوان )که بر کشاورزی در مصر تاثیر زیادی گذاشته(، مشوق های دولتی 

برای گسترش بخش شیالت نیز ارائه شده است. 
در قیاس با مساحت و جمعیت مصر، می توان گفت که این کشور منابع معدنی اندکی 
دارد و جست وجوی نفت در این کشور نیز که در اوایل قرن بیستم آغاز شده بود، بیشترین 
نتیجه را تازه در اواســط دهه 70 میالدی به دســت داد. با این حال، مصر هنوز هم با 
استانداردهای خاورمیانه ای یک تولیدکننده بزرگ نفت به شمار نمی آید. سه میدان اصلی 
نفت مصر در خلیج سوئز قرار دارند. مصر منابع گاز طبیعی نیز دارد و گاز طبیعی عالوه بر 

مصرف داخلی، صادر هم می شود. 
بخش تولید در مصر از قرن بیستم تا بیست و یکم رشد زیادی داشته و در اوایل قرن 

حاضر، به تشکیل دهنده یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده است. در 
بخش تجارت نیز آمار حاکی از آن است که واردات مصر تشکیل دهنده یک سوم و صادرات 
مصر تشکیل دهنده یک دهم از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده اند. مهم ترین شرکای 
تجاری مصر نیز چین، آمریکا، ایتالیا، آلمان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هستند. 
با تمام پیشرفت هایی که اقتصاد مصر داشته، افزایش جمعیت مصر معضالت خاص 
خودش را به همراه آورده است. این وضع به افزایش شدید نرخ بیکاری انجامیده و باعث 
شــده بسیاری از اتباع مصر برای یافتن شغل مناســب به خارج از کشور بروند. از سوی 
دیگر، بعد از سقوط حکومت حســنی مبارک، ثبات سیاسی مصر هیچ گاه به وضعیت 
سابق خود برنگشت و این موضوع، تاثیر منفی شدیدی بر اکثر بخش های اقتصاد مصر 
داشــت. بخش های ساخت و ساز و تولید و همین طور بخش گردشگری جزو مهم ترین 

آسیب دیدگان بی ثباتی سیاسی در مصر بوده اند. 

آینده اقتصاد مصر  
رشــد اقتصادی مصر از زمان آغاز اصالحات اقتصادی در سال ۲01۶ پیشرفت نشان 
داده است. به رغم وجود پاندمی کرونا، مصر یکی از معدود کشورهای آفریقایی بوده که در 
سال ۲0۲0 رشدی نزدیک به ۳.۶ درصد را تجربه کرده است. البته این رشد در قیاس با 
رشد اقتصادی مصر در سال ۲01۹ که بالغ بر ۵.۶ درصد بود کاهش چشمگیری داشته؛ 
اما همچنان در دوران همه گیری کرونا یک دستاورد محسوب می شود. این در حالی است 
که اقتصاد مصر به بخش گردشگری وابستگی زیادی داشته و در این دوران، آسیب های 
زیادی را در زمینه کاهش درآمد گردشگری متحمل شده است. صادرات مصر در نیمه 
اول سال ۲0۲0 کاهش ۶ درصدی داشت؛ اما از آن جا که واردات نیز کاهش ۲1 درصدی 
را تجربه کرده بود، کسری حساب جاری به ۳.1 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. این 

در حالی بود که یک سال قبل تر، این رقم ۳.۶ درصد بود. 
انتظار می رود که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی مصر در سال ۲0۲1 کاهش یابد 
و به ۳ درصد برســد و علتش هم تداوم ضعف صادرات خالص و نیز مشــکالت بخش 
گردشگری است. در همین حال، فضای سرمایه گذاری همچنان در مصر به وضعیت سابق 
)پیش از بروز بحران کرونا( برنگشــته اســت؛ هرچند که در میان مدت در سال ۲0۲1 

پیشرفت هایی را تجربه کرده است. 

2 آیا تجارت با مصر دشوار است؟
بانک جهانی در رتبه بندی ســال ۲0۲0 خود مصر را به لحاظ ســهولت بازرگانی و 
راه اندازی کسب و کار در رده 114 قرار داده است این یعنی مصر بازار آسانی برای ورود 

نیست، اگرچه در سال های اخیر اصالحاتی در این زمینه صورت گرفته است.

رتبه مصر در حوزه های متفاوت مربوط به سهولت کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  ۹0

ثبت ملک  130

گرفتن مجوز برق  77

اجرایی کردن قراردادها  166

گرفتن مجوز ساخت  74

بازرگانی با خارج از مرزها  171

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  57

اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  104

پرداخت مالیات  156

گرفتن وام  67

زمین هنوز هم منبع اصلی ثروت طبیعی در مصر به شمار می آید؛ هرچند که میزان اراضی 
قابل کشت و پربازده در این کشور کاهش یافته و با جمعیت مصر همخوانی ندارد 
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 مهم ترین محصوالت کشاورزی مصر عبارت اند از پنبه، ذرت، برنج، گندم، باقال و 
انواع میوه ها. با این حال، مصر بخشی از غالت و محصوالت کشاورزی مورد نیاز 
خود را نیز وارد می کند.

3 فرصت های سرمایه گذاری در مصر
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در مصر نوشته است: 
بازار تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر مصر چندین میلیارد دالر ارزش دارد و فرصت 
خوبی برای سرمایه گذاران خارجی اســت. دولت مصر اعالم کرده که قصد دارد تا 
سال ۲0۳۵ سهم انرژی تولیدشده از منابع تجدیدپذیر را به 4۲ درصد افزایش دهد.
از دهه 1۹۸0 به این طرف بازار ساخت و ساز در مصر رشدی دورقمی داشته است 
و حاال رونق در بازار امالک تجاری و مسکونی مشهود است. رشد سریع جمعیتی و 
کمبود مسکن تقاضا برای پروژه های زیرساختی را باال برده است. طبق برآوردها این 
بخش بین سال های ۲01۵ تا ۲0۲0 حدود 70 درصد رشد کرده و ارزش آن به 1۲ 

میلیارد دالر رسیده است.
مصــر بزرگ ترین تولیدکننده نفــت آفریقا خارج از اوپک اســت و همچنین 
بزرگ تریــن مصرف کننده نفت و گاز طبیعی در آفریقا. وزارت نفت و منابع معدنی 
مصر در سال  ۲01۹ اجازه ورود چند شرکت خارجی به پروژه های کشف و استخراج 

نفت و گاز در مناطق تازه را صادر کرده است. 
دولت مصر به دنبال بهبود وضعیت صنعت بهداشت و درمان این کشور است و 
به خصوص در حوزه تجهیزات پزشکی شرکت های خارجی پیشرو می توانند شانس 

خود را برای ورود به این بازار امتحان کنند. 

4 چالش های سرمایه گذاری در مصر
مصر از سال ۲01۶ به این طرف با همکاری با صندوق بین المللی پول اصالحاتی 
در زمینه بهبود فضای ســرمایه گذاری بین المللی انجــام داده و قوانین خود را در 
حوزه های مالیات، ورشکســتگی و بازارهای ســرمایه تغییر داده است. با این حال 
سیســتم قضایی مصر هنوز در رســیدگی به اختالفات مالی کند عمل می کند و 
شــرکت های خارجی اطمینان کافی به آن ندارند. به نتیجه رسیدن یک شکایت 

پیچیده در سیستم قضایی مصر به طور میانگین بین ۳ تا ۵ سال طول می کشد. 
بوروکراســی پیچیده، کمبود کارگر ماهر، دسترسی محدود به اعتبارات بانکی، 
قوانین پیچیده و گنگ گمرکی، فســاد و ابهام در قوانین مالکیت معنوی از دیگر 

چالش های سرمایه گذاری در مصر به حساب می آیند.

5 استراتژی ورود به بازار مصر
برای ورود به بازار مصر بهتر است شریک معتبر و خوشنام محلی پیدا کنید تا شما 
را در بازار محلی نمایندگی کند. مصر بازار پیچیده ای است و باید در آن به بلندمدت 

فکر کنید نه سود سریع.
 

6 آداب مذاکره با تجار مصری
قرار گذاشتن: بهتر است از چند هفته قبل با طرف مصری قرار مالقات بگذارید و 

در فاصله یک هفته تا روز قرار باز هم با ایمیل یا تلفن زمان را فیکس کنید.
جلب اطمینان: دیدارهای کاری عموما با نوشیدن قهوه یا چای شروع می شود و 
گپ و گفتی سبک درباره خانواده یا وضع سالمتی طرفین. طرف مصری برای آنکه 
به شما اطمینان کند به این شــکل از معاشرت نیاز دارد. حتما چای یا قهوه ای را 
که طرف مصری به شما تعارف کرده بنوشید در غیر این صورت فکر می کند به او 

بی احترامی شده است.
مذاکرات طوالنی: مذاکرات عموما از آنچه که برنامه ریزی کرده بودید بیشتر طول 
می کشند )حتی چند ساعت بیشتر(. صبر داشته باشید و فراموش نکنید که عجله 
در مذاکره از دید طرف مصری بی ادبی به حساب می آید. اصوال روند به انجام رسیدن 

کارها در مصر کندتر از چیزی است که انتظار دارید.
اختالل در مذاکرات: ممکن است طی مذاکرات چندین بار دیگران وارد اتاق شوند 

و بحثی متفاوت آغاز شود. تا زمان ترک اتاق توسط این افراد سعی نکنید که بحث را 
به موضوع سابق برگردانید. البته اگر طرف مذاکره افراد رده باالی دولتی باشند شاهد 

چنین روندی نخواهید بود.
بعد از امضای قرارداد: در مصر امضای قرارداد به معنای پایان مذاکره نیســت و 
طرف مصری سعی می کند در طول دورانی که با شما کار می کند شرایط قرارداد را 

به نفع خود تغییر دهد.
احترام به بزرگ جمع: در مذاکرات شــخصی که به لحاظ سنی از بقیه بزرگ تر 
اســت احتماال سخنگوی تیم مذاکره کننده خواهد بود و باید نشان بدهید که به او 
بیشتر از بقیه احترام می گذارید. در مصر احترام به سلسله مراتب جزو واجبات است. 
شما هم سعی کنید در تیم مذاکره کننده از افراد با سن باالتر در رده ای باالتر استفاده 

کنید.
سرسختی در مذاکره: مصری ها می توانند مذاکره کنندگان سرسختی باشند پس 
سعی نکنید با تاکتیک افزایش فشار کار خود را پیش ببرید. بهتر است نتیجه بررسی 
و تحقیقات خود را به شیوه ای مستند به آن ها ارائه دهید تا نظرشان را عوض کنید. 
روند تصمیم گیری: مصری ها بعد از بررسی های زمان بر تصمیم  خود را می گیرند. 
رده باالترین فرد جمع بعد از آنکه نظر مثبت گروه را دید تصمیم خود را می گیرد. اگر 

طرف مذاکره دولت باشد روند تصمیم گیری طوالنی تر خواهد بود.
اهمیت شبکه سازی: در فرهنگ تجاری مصر، شبکه ها مهم تر از دانش و مهارت 
هستند پس حتما شبکه سازی کنید. در مصر هرچه تعداد کانتکت هایتان باالتر برود 
برایتان بهتر اســت چون مصری ها کارها را به آشنایان خود می سپارند و این را بد 

نمی دانند.
دور زدن قوانین: در مصر عموما افراد قوانین و مقررات را با تفســیرهای تازه دور 
می زنند و خود را محدود به قانون نمی دانند. از دید اکثر مصری ها این نشانه هوش 

اجتماعی است نه اقدامی غیراخالقی.
سکوت نشانه چیســت: مصری ها عموما در مذاکــرات مستقیما به شما »نه« 
نمی گویند و شما هم همین کار را بکنید. اگر آن ها به پیشنهاد شما واکنشی نشان 

ندادند این عموما به معنای پاسخ منفی است. 
شیک پوشی: پوشیدن کت و شلوار کالسیک خوش کیفیت در فرهنگ تجاری 
مصر اهمیت باالیی دارد. برای آنکه تاثیر مثبتی روی طرف مقابل بگذارید در هوای 

گرم هم با لباس غیررسمی خنک وارد اتاق مذاکره نشوید.

7 اکسپوهای مصر
حضور در نمایشگاه ها و اجالس های تجاری مصر فرصتی مناسب است تا اطالعات 

خود را به روز کنید یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

حدود ۹۶ درصد از کل مساحت مصر را بیابان تشکیل داده و نبود جنگل و چراگاه باعث شده 
فشار زیادی روی اراضی قابل کشت در این کشور وارد بیاید. با این حال، حاصلخیزی این 

اراضی بسیار باالست و از زمان های دور نقش مهمی در اقتصاد مصر ایفا می کرده است 
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همسایهها

موضوعزمانمکاناکسپو
CAIRO INTERNA�

TIONAL FAIR
نمایشگاه بین المللی قاهره، کاالهای سپتامبر هر سالقاهره

عمومی و محصوالت صنعتی

PHARMACONEXنمایشگاه بین المللی صنعت دارو ویژه اکتبر هر سالقاهره
خاورمیانه و شمال آفریقا

STITCH TEX EXPOنمایشگاه تکنولوژی های نساجی با اکتبر هر سالقاهره
حضور شرکت های آفریقایی

 TECHNOPRINT
EGYPT

نمایشگاه بین المللی صنعت چاپسپتامبر هر سالقاهره

EGYPT ENERGYنمایشگاه ویژه صنایع برق و انرژی های نوامبر هر سالقاهره
تجدیدپذیر

FOOD AFRICAنمایشگاه صنایع غذایی با حضور دسامبر هر سالقاهره
شرکت های آفریقایی

PLASTEXسپتامبر، هر دو قاهره
سال یک بار

محصوالت و ماشین آالت پالستیک، 
مواد شیمیایی و الستیک با حضور 

شرکت های آفریقایی/عربی

8 تراز تجاری مصر
طی پنج ســال گذشته تراز تجاری مصر همیشه منفی بوده است. همان طور که در 
نمودار مشخص است در اکتبر ۲01۸ کسری تراز تجاری در اوج خود بوده و پس از آن 

اوضاع کمی بهتر شده است. 

۹ به مصر چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
مصر در سال ۲0۲0 حدود ۲۶.۸ میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد. این رقم 
به نسبت سال ۲01۶ افزایشی 1۶.7 درصدی و در مقایسه با سال ۲01۹ کاهشی 1۲.۵ 

درصدی داشته است. 

مهم ترین صادرات مصر در سال 2020 )به ترتیب ارزش به دالر(
 4.7 میلیارد دالر )17.۶ درصد کل صادرات(سوخت های معدنی از جمله نفت1

 ۳ میلیارد دالر )11 درصد(فلزات و سنگ های قیمتی۲

 1.7 میلیارد دالر )۶.۵ درصد(پالستیک و محصوالت پالستیکی۳

 1.۶ میلیارد دالر )۵.۸ درصد(تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی4

 1.۵ میلیارد دالر )۵.4 درصد(میوه، آجیل۵

 1.۲ میلیارد دالر )4.۳ درصد(کود۶

 1 میلیارد دالر )۳.۹ درصد(سبزی جات 7

 ۸۹1.۸ میلیون دالر )۳.۳ درصد(پوشاک، اکسسوریز۸

 ۶۹۶.۲ میلیون دالر )۲.۶ درصد(آهن و فوالد۹

 ۵71.7 میلیون دالر )۲.1 درصد(عطر، لوازم آرایشی10

مهم ترین واردات مصر در سال 2020
در ســال 2020 مصر حدود 60.3 میلیارد دالر واردات داشت که نسبت به سال 2016 
حدود 15.7 درصد کاهش نشــان می دهد و در مقایسه با سال 2018 کاهشی 23.4 

درصدی داشته است.
 7.1 میلیارد دالر )11.7 درصد کل واردات(سوخت های معدنی از جمله نفت1

 ۵.۳ میلیارد دالر )۸.7 درصد( ماشین آالت از جمله کامپیوتر۲

 4.۶ میلیارد دالر )7.7 درصد( غالت۳

 4.۶ میلیارد دالر )7.7 درصد( خودرو4

 4 میلیارد دالر )۶.۶ درصد(  تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی۵

۳ میلیارد دالر )4.۹ درصد(  پالستیک و محصوالت پالستیکی۶

 ۲.۶ میلیارد دالر )4.4 درصد(  آهن و فوالد7

 ۲.۳ میلیارد دالر )۳.۸ درصد(  دارو۸

 1.۹ میلیارد دالر )۳.۲ درصد(  دانه های روغنی۹

 1.۹ میلیارد دالر )۳.۲ درصد( محصوالت آهنی یا فوالدی10

10 شرکای تجاری  )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر(
واردکننده ها در سال 2020 کشورهای امارات، عربستان، ترکیه و آمریکا مقصد بخش 

عمده صادرات مصر بودند: 
 10.7 درصد کل صادرات مصر امارات1

 ۶.4 درصد عربستان سعودی۲

 ۶.۲ درصد ترکیه۳

 ۵.۵ درصدآمریکا4

 ۵.۲ درصد ایتالیا۵

 4.۶ درصد هند۶

 ۲.۸ درصد اسپانیا7

 ۲.۸ درصد انگلیس۸

 ۲.۶ درصد کانادا۹

 ۲.۵ درصدیونان10
  

صادرکننده ها در سال 2020 کشــورهای چین، آمریکا، عربستان و آلمان بیشترین 
واردات را به مصر داشتند:

 1۵ درصد کل واردات مصرچین1

 ۶.7 درصد آمریکا۲

 ۶.۳ درصد عربستان سعودی۳

 ۵.۸ درصد آلمان4

 4.۹ درصد ترکیه۵

 4.۳ درصد ایتالیا۶

 4.۲ درصد روسیه7

 ۳.۸ درصد هند۸

 ۳.۳ درصدکویت۹

 ۳.۲ درصدبرزیل10
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برنامه ریزی اقتصادی برای فرصت پساکرونا
پیش بینی ها ی اقتصادی موسسه ها ی جهانی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان می دهد که بعد از یک دوره حدودا دوساله رکود به دلیل شیوع 
کرونا بسیاری از کشورها به خصوص آن ها  که توانسته اند بخش مهمی از جمعیت خود را واکسینه کنند، در حال بازگشت به شرایط عادی و حتی رونق اقتصادی 
هستند. در ایران هم با توجه به روند کنونی واکسیناسیون )اگر شرایط واکسیناسیون به شکل کنونی ادامه پیدا کند و جریمه برای افرادی که واکسن نمی زنند 
در نظر گرفته شود( پیش بینی می شود در ماه ها ی پایانی سال و از سال آینده فضا برای بهبود کسب و کارها فراهم باشد و محدودیت ها  کاهش پیدا کند. اما نکته 
مهم این است که برای پساکرونا برنامه ریزی صورت گیرد. دولت مردان به خصوص مسئوالن اقتصادی باید پیش زمینه ها ی الزم برای رونق کسب و کارها را آماده 
کنند. در بسیاری از کشورهای جهان به پساکرونا به عنوان فرصتی جدید همچون دوران بعد از جنگ جهانی و... نگاه می شود و همین موضوع می تواند تحوالت 
مهمی در اقتصاد کشورها رقم بزند. اما در کشور ما وضعیت یک گام عقب تر از شرایط بسیاری از کشورهاست زیرا ما عالوه بر محدودیت ها ی کرونایی با انواع 
بحران ها  و چالش ها ی دیگر هم همزمان درگیر هستیم که اگر حل نشوند عمال پساکرونا برای اقتصادمان به فرصت سوزی بدل می شود. تحریم ها ، تورم، نوسانات 
ارزی و مالی، قوانین دست و پاگیر در حوزه ها ی مختلف بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و... همه از قفل ها یی هستند که دست و پای اقتصاد ایران را بسته 
و فضایی را ایجاد کرده که در پساکرونا اقتصاد ایران نمی تواند جهشی و پروازی جدید را شاهد باشد. بنابراین دولت مردان و سیاست گذاران کشور باید از همین 

حاال با بازکردن گره ها ی اقتصادی برای روزهای پساکرونا آماده باشند و فضا را برای رونق اقتصادی فراهم کنند. 
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کارآفرین

خرید لوازم خانگی و وسایل خانه برای خیلی از افراد کار پیچیده ای 
     محسوب می    شود و در این بین جور کردن وسایل چوبی به دلیل تنوع 
کاالها و مواد اولیه و... کاری ســخت تر است؛ از همین رو استارت آ        پی 
از حدود 4 ســال پیش شــکل گرفت که در واقع بازار خرید مبل و 
انواع وسایل چوبی خانه است. اگر شما بخواهید مثال در تهران برای 
خرید وسایل چوبی منزل راهی بازار شوید باید یک روز به بازار مبل 
و وسایل چوبی یافت آباد در جنوب غربی شهر سر بزنید و روز دیگری 
راهی منطقه دالوران در شمال شرقی شهر شوید یا به دنبال وسایلی 
با قیمت مناسب در کارگاه ها    ی اطراف چهاردانگه و... بگردید. در این 
بین اســتارت آ        پی تالش کرده است کار را ساده کند؛ »خوگر« با این 
هدف راه اندازی شد که پلتفرمی جامع در صنعت مبلمان و دکوراسیون 
و صنایع وابسته باشد که شبکه اجتماعی منجسمی برای اهالی این 
بازار ایجاد کند. امیر اسفندیاری یکی از هم بنیان گذاران و مدیرعامل 
استارت آ    پ »خوگر« است که همراه با حسین کاشانی هم بنیان گذار 
دیگر و رئیس هیئت مدیره این مجموعــه را راه اندازی کرده اند. او از 
فروش بیش از 100هزار کاال طی ۶ ســال گذشته در این مجموعه 
خبر می    دهد و می    گوید که هدف گذاری آن ها     رســیدن به ســهم ۲ 
درصدی از بازار ۳0هزار میلیارد تومانی مبلمان و دکوراسیون کشور 
است. مجموعه ای      کارآفرینی که تیمی 40 نفره آن را پیش می    برند و به 
گفته بنیان گذارانش بیش از 1۵ میلیارد تومان برای آن سرمایه گذاری 
و هزینه شــده است. خوگر در واقع استارت آ        پی است که پا در بازاری 
گذاشته که در ذات سنتی محسوب می    شود و حاال بنیان گذاران این 
اســتارت آ        پ حداقل تالش می    کنند بخشــی از آن را مدرن کنند و 
خدمات ویژه ای      مانند حمل و نقل حرفه ای      و رایگان کاال به سراســر 
کشور را به مشتریانشان ارائه دهند. خوگر به گفته امیر اسفندیاری به 

نگاهی به شکل گیری خوگر، استارت آ    پی که از دل بازاری سنتی پا گرفت

بازار آنالین چوبی

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

بازاری آنالین برای سفارش مبل، وسایل چوبی و دکوراسیون با حضور 
بیش از 400 برند تبدیل شــده است که بیش از 1۵ هزار نوع کاال را 
در آن عرضــه کرده اند. البته خوگر در کنار اینکه یک پلتفرم جامع و 
تخصصی در حوزه مبلمان و دکوراسیون است، یک شبکه اجتماعی 
برای طراحان دکوراســیون داخلی هم به  شــمار مــی    رود تا ضمن 
اشتراک گذاری ایده ها، فرصت خوبی برای دیده  شدن داشته باشند. 
اسفندیاری مدیرعامل خوگر در گفت وگو با هفته نامه شنبه گفته است: 
»همه تمرکزمان روی همین حوزه است و از این حوزه خارج نخواهیم 
شد چون اعتقاد داریم که وب سایت های تخصصی که روی یک بازار 
تمرکز دارند، در آینده موفق تر خواهند بود. بنابراین تالش ما این است 
که خوگر یک پلتفرم جامع باشد که بازیگران اصلی بازار را در اختیار 
بگیرد. منظور از بازیگران اصلی بازار، تولیدکننده ها، تامین کننده ها، 
مشتریان، طراحان و معماران داخلی و فروشندگان واسط این حوزه 
است. در ادامه نیز سیستم های حمل ونقل، شرکت های سرمایه گذاری 
و... می توانند در این پلتفرم در کنار ســایر شــرکت ها قرار بگیرند و 

همکاری های مورد نظرشان را با آن ها داشته باشند.«
مجموعه خوگر در ســال ها    ی 1۳۹۲ تا 1۳۹4 کارهای اولیه خود 
را در دفتــری ۶0 متری در انباری که در خیابان حافظ واقع شــده 
بــود با ۳ نیرو کلید زد و کارهای فنــی را هم  بنیان گذاران مجموعه 
برون ســپاری کردند. اما پلتفرم مجموعه و فروش جدی از نیمه ها    ی 
ســال 1۳۹4 و با همکاری با ۲0 برند شروع شد و نکته مهمی که به 
توسعه این مجموعه سرعت داد، روابط گسترده ای      بود که هم بنیان گذار 
این مجموعه )حسین کاشانی، رئیس هیئت مدیره( با بازیگران اصلی 
بازار مبل و دکوراسیون ایران داشت و به نوعی می    توان گفت پیش از 
راه اندازی استارت آ        پ خوگر، خود از بازیگران بازار بود و سال ها     تجربه 
کار و روابط به کمک آمد تا سریع تر رشد کنند. مدیرعامل خوگر در 
مصاحبه ای      با اشاره به اینکه خود او پیش از خوگر هیچ سابقه حضور 
در بازار مبل و دکوراسیون را نداشته و در بازارهایی چون مسکن و دارو 
فعال بوده، گفته است: »اعتبار قبلی ما و روابطی که در بازار داشتیم 
موجب شد که برای شروع کار، سرمایه سنگینی نیاز نداشته باشیم و 
بــه صورت ارگانیک در این بازار جلو بیاییم. به لحاظ حمل ونقل هم 
مجموعه تیپاکس کنارمان قرار گرفت که اتفاق خیلی خوبی بود. اگر 
همین االن استارت آ    پی بخواهد در چنین بازاری کارش را شروع کند، 
به نظر من باید با ســرمایه ای چندین برابر وارد بازار شود. چون ما در 
بازاری وارد شــدیم که روابط خوبی در آن داشتیم، اعتبار بازار را در 
کارمان دیدیم و نکته دیگر اینکه فضا، فضایی رقابتی نبود و به نوعی 
خوگر نخستین کسب  و کار جدی حوزه خودش بود که سعی می     کرد 

به صورت همه جانبه و کامل جلو بیاید.«
کار تیمی یکی از محورهای اصلی پیشرفت این مجموعه در سال ها    ی 
گذشته بوده است؛ یکی از بنیان گذاران این مجموعه گفته است زمانی 
که کار آن ها     در ســال 1۳۹4 جدی شد 4، ۵ نفر به مجموعه اضافه 
کردند که اتفاقا هیچ سابقه ای      در حوزه مبل و دکوراسیون نداشتند و 

هدف گذاری بنیان گذاران 
خوگر رسیدن به سهم ۲ 
درصدی از بازار۳۰هزار 

میلیارد تومانی مبلمان و 
دکوراسیون کشور است. 

مجموعه ای      کارآفرینی 
که تیمی 4۰ نفره آن را 

پیش می    برند و به گفته 
بنیان گذارانش بیش از 

۱5 میلیارد تومان برای آن 
سرمایه گذاری و هزینه 

شده است
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اندازهبازارمبلوصنایعچوب
هر خانوار به  طور متوسط هر 4 تا ۵ سال یک  بار اقدام به خرید مبل، وسایل چوبی و کاالهایی 
در حوزه دکوراسیون می    کند. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، از بودجه خانوار ایرانی، بیش از 
4/1 درصد از کل هزینه های ســبد خانوار مربوط به لوازم، اثاث و خدمات مورد اســتفاده در خانه 
است. خانواده های ایرانی ساالنه به طور متوسط یک میلیون و 4۳0هزار تومان برای این بخش هزینه 
می    کنند. از این میان، مبلمان، اثاث، فرش، کفپوش و... 1/۲درصد از هزینه ها را با میانگین 4۲1هزار 
تومان به خود اختصاص داده اند. )معیار خانوار 4نفره است.( ارزشی که برای بازار مبل ایران در نظر 
گرفته  اند تا ۵ میلیارد دالر است. البته رقمی هم وجود دارد که گردش مالی این صنعت را تا ۳0هزار 
میلیارد تومان تخمین می زند و این تخمین مربوط به سال 1۳۹۵ است. منظور از این صنعت کاالی 
تمام  شده، نیمه  ســاخته، مواد اولیه، ابزارآالت، ماشین آالت و... است. براساس این گزارش، بیش از 
۵0هــزار واحد خدماتی و تولیدی در این حوزه وجود دارد و در این کارگاه ها، حدود ۲00هزار نفر 
مشغول به کار هستند. ۸ درصد از صنعت کشور مربوط به صنایع چوب و مبلمان است ولی درصد 
باالیی از ظرفیت کارخانه های این حوزه بیکار مانده اند. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، 

حدود ۲۵0 واحد تولید صنعتی مبلمان با اشتغال 10هزار نفری در کشور فعالیت می    کنند. 

از آی      تی هم ســر درنمی آوردند اما اهل کار تیمی و پرتالش بودند و 
همین موضوع به رشد این مجموعه منجر شد تا جایی که هم اکنون 
حدود ۵0 نفر به صورت ثابت و پاره وقت با این اســتارت آ        پ همکاری 
می    کنند. »ما به مرور کنار هم تجربه کسب کردیم و در طی زمان رشد 
کردیم و کارها را یاد گرفتیم و االن بچه های تیم اولیه هرکدام بخشی 
از خوگر را اداره می     کنند.« الگوی اولیه خوگر از سایت آمریکایی هوز 
)Houzz( شکل گرفته است که شهرت جهانی دارد. این سایت هم 
فروشــگاه دارد و هم شبکه اجتماعی گسترده که توانسته مشتریان، 
فروشندگان و طراحان را کنار هم جمع کند و بنیان گذاران خوگر هم با 
همین ایده تالش کردند تا تمام بازیگران و اثرگذاران بازار مبل و وسایل 
چوبی را گرد هم بیاورند. اسفندیاری گفته است که آن ها     با آزمون و 
خطا جلو می    رفتند. »در بازار مبل هم، همه به ما می     گفتند که اشتباه 
می     کنید و موفق نمی شوید. خرداد سال  ۹4 نخستین فروش اینترنتی 
ما رقم خورد، اما این قدر ما را انکار کرده بودند و خودمان هم باور قوی 
نداشتیم که می توانیم به صورت آنالین مبل بفروشیم که اصال متوجه 
این خرید نشدیم. تا اینکه تماسی داشتیم از مشتری که می گفت یک 
هفته اســت که مبل را خریده اما هیچ کاالیی دریافت نکرده است! 
جالب است که آن مشتری به مناسبت روز مادر، برای مادرش خرید 
کرده بود و ما هدیه روز مادر مشتری را یک هفته بعد تحویل دادیم!«

محتوا، برگ برنده خوگر  
در کنار همکاری خوگر با مجموعه ای      از شرکت ها     و تولیدکنندگان 
مبل و دکوراسیون آنچه این مجموعه را در این بازار سنتی متفاوت و 
مدرن کرده، تولید محتوا و راهنمایی مشتریان و... از طریق محتوای 
متفاوت و تصاویر است. امیر اسفندیاری مدیرعامل این استارت آ    پ در 
مصاحبه با هفته نامه شنبه گفته است: »محتوایی که ما ارائه کردیم و 
امکانی که قرار بود به عنوان ارزش پیشنهادی به تولیدی ها و برندها 
ارائــه کنیم، برگ برنده ای برای خوگر بود. در آن زمان هیچ محتوای 
حرفه ای در زمینه متن و عکس در بازار مبل وجود نداشت. به همین 
دلیل ما عکس  ژورنال ها را اســکن و دوربُر می کردیم و در سایت قرار 
می دادیم! چون صاحب کاال اصال اجازه عکاسی به ما نمی داد و نگران 
بود که محصولش کپی شود. آن زمان ژورنال و کاتالوگ باب بود. هنوز 
هم مشکل عکس در بازار مبل وجود دارد و صاحب کاال به راحتی اجازه 
عکاسی نمی دهد، اما با رواج شبکه های اجتماعی و رایج شدن اینترنت 
و فروش اینترنتی، این مشکل کمتر شده است.  اما از ابتدا اجازه ندادیم 
که عکس کاال واترمارک داشته باشد و تنها درج لوگو را مجاز دانستیم. 
پس استمرار ما در این کار و اینکه نتیجه خوبی برای برندها رقم زدیم، 
رفته رفته موجب شــد که به این بازار آنالین باور داشته باشند و االن 
این فضا را به عنوان فضایی که آینده بازار در آن رقم می خورد، قبول 

کرده اند.«
بنیان گذاران خوگر توجه ویژه ای      به کیفیت محصوالت ارائه شده 
روی پلتفرم خود دارند و رضایت مشــتری بــرای آن ها     حرف اول را 
می    زند. آن ها     با فروشنده هایی     که قیمت ها    یشــان را دائم باال پایین 
می    کنند همکاری ندارند و تولیدی ها     و نمایندگان رسمی تولیدی ها     
می    توانند تامین کننده کاالهای آن ها     باشند. البته ارزان بودن محصول 
هم مالک اصلی بــرای انتخاب واحدهای تولیدی نیســت. یکی از 
بنیان گذاران خوگر گفته اســت: »ما هر محصولــی را به دلیل ارزان 
 بودن عرضه نمی  کنیم. اگر مشتری ناراضی باشد، با تامین کننده قطع 
همکاری می کنیم. مفهوم برند در حوزه مبلمان ایران خیلی پررنگ 

نیست، اما تولیدی هایی در بازار داریم که کاالیی با کیفیت عالی ارائه 
می    کننــد و ما کنار این تولیدی ها قرار می     گیریم؛ هرچند آن ها روی 

برندینگ خودشان کار نکرده باشند.«
اما موفقیت یک برند و یک کارآفرین چگونه حاصل می    شود؟ امیر 
اسفندیاری درباره تجربه خودش گفته است: »نمی خواستم کارمند 
باشــم و در خودم پتانسیل رهبری یک کســب  و کار را می دیدم. به 
همین دلیل از روزی که ایده خوگر شکل گرفت خواستار سهام شدم 
و سهام هم در اختیارم قرار گرفت. من قبل از خوگر تجربه مدیرعاملی 
نداشتم اما نگاه و اعتماد شرکا خیلی مهم بود. االن شرکای مجموعه 
نه  تنها در حوزه آنالین کســب وکار بلکه در ارتباط با تعامل ما با بازار 
ســنتی هم هیچ  گونه دخالتی ندارند. البته ما در زمان شــروع کار، 
بیزینس  مدل طراحی کردیم و حدود کسب وکار و این را که قرار است 
چه کاری انجام بدهیم تعیین کردیم. آن هم برای اینکه به راه اشتباه 

کشیده نشویم.« 

مجموعه خوگر در سال ها    ی 1392 تا 1394 کارهای اولیه خود را در دفتری 6۰ متری در انباری که در خیابان 
حافظ واقع شده بود با 3 نیرو کلید زد و کارهای فنی را هم بنیان گذاران مجموعه برون سپاری کردند. اما پلتفرم 
مجموعه و فروش جدی از نیمه ها    ی سال 1394 و با همکاری با 2۰ برند شروع شد.
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کارآفرین

تجربه موفق برادران خواهانی و رشد یک اپلیکیشن در دوران کرونا

اتاقی به وسعت ارتباطات نامحدود
کرونا اگرچه بازار بسیاری از کسب و کارها را کساد کرد اما به بخشی از 
آن ها  هم جانی اساسی و رونقی جادویی داد. بخشی از این کسب و کارها 
به بسترهای آنالین بازمی گردد، به خصوص در حوزه ها یی مانند ارتباطات 
تصویری آنالین که تا پیش از آن، آن چنان طرفداران جدی نداشت ولی 
به یکباره روی بورس قرار گرفت و در بسیاری از کشورها از جمله ایران 
به راه اصلی ارتباط با جهان پیرامون بدل شد. در این بین استارت آپ ها  
و اپلیکیشن ها یی که امکان ارتباط تصویری و صوتی را برقرار می کنند 
با استقبال میلیونی روبه رو شدند که یکی از آن ها  »اسکای روم« است 
که به رقیب اصلی بسیاری از اپ ها ی خارجی همچون زوم، گوگل میت، 
ادوبی  کانکت، اسکایپ و... تبدیل شده و توانسته برای خودش کاربران 
میلیونی پیدا کند. اپلیکیشنی که برادران خواهانی چند سالی است آن 
راه انداخته انــد ولی اوج جذب مخاطب در آن بــه ماه ها  و دوران کرونا 
بازمی گردد که رعایت فاصله اجتماعی همه را به خانه ها  برد و اسکای روم 
ابزاری برای دیدار دوست، آشنا و خانواده و برگزاری انواع جلسات و... شد.  
محسن و مجید خواهانی متولد 1۳۵۹ و 1۳۶۵ و بزرگ شده نیشابور 

هســتند و اتفاقا اپلیکیشن اسکای روم را هم در همین شهر راه اندازی کرده اند. برادر 
بزرگ تر )محســن( بعد از دوران دبیرستان بیشــتر وقتش را پای کامپیوتر گذرانده 
و با شــرکت های دولتی و خصوصی مختلفی هم همکاری کرده  اســت. تحصیل در 
تهران او را با محیط های مختلف کاری آشــنا کرده است ولی در نهایت با مهاجرتی 
معکوس به نیشابور برگشته تا در کنار مجید )برادر کوچک تر(، استارت آپ خودشان 
را راه اندازی کنند. مجید خواهانی نیز دانشــجوی رشته نرم  افزار بوده ولی در اواسط 
دوره کارشناســی تحصیل را رها کرده اســت. او عاشق کار بوده و حدود سال ۸۶ در 
حوزه بازاریابی و تبلیغات کارش را شروع کرده است و بعد از آن طراحی و فتوشاپ را 
یاد گرفته و نخستین شرکت خود را راه اندازی کرد. خود او درباره اولین تجربه ها یش 
به هفته نامه شنبه گفته است: »در سال ۸۶ یک پرتال شهری راه اندازی کردیم و به 
اصناف و مشــاغل خدمات می دادیم. این استارت آپ به درآمد خوبی رسید، ولی من 
که مدیر مالی بودم و تجربه چندانی نداشتم، اصل سرمایه را صرف دفتر، دکوراسیون 
و تشــریفات کردم و این باعث از دست رفتن سرمایه شد. سرمایه ما یک وام بانکی 
بود. اگرچه آن ســایت هنوز کار می کند، ولی نتوانست به مدل درآمدزایی خود ادامه 
دهد و متوقف شد. در سال ۸۸ استارت آپ ای مهد را برای مهدکودک ها آغاز کردیم. از 
تجربه مالی پیشین درس گرفتیم و هزینه ها را مدیریت کردیم. اما آنچه ما ارائه کردیم، 
تصور ما از نیاز مهدکودک ها بود نه آنچه واقعا نیاز داشتند. این دو تجربه باعث شد در 
اسکای روم مدیریت هزینه کنیم و مرحله به مرحله با نیاز مشتری کار را جلو ببریم. 

توسعه امکانات هم با بازخورد مشتریان انجام شده است.«
برادران خواهانی در سال  ۹۲ و در منزل محسن، به گفته مجید به سرشان می زند 
که خودشــان را از فضای کار اداری و روزمرگی های شغل کارمندی رها کنند و ایده  
یک کسب  وکار استارت آپی را پیش ببرند. نخستین استارت آپ جدی برادران خواهانی 
فراموز بود که در حوزه محتوا فعالیت می کرد. آن ها  روی ایده فراموز حدود سه سال 
کار می کنند. در فراموز بنا بر مهارت  آدم ها بوده و نه صرفا تحصیالت دانشگاهی، یعنی 
هر کسی که مهارتی داشت، می توانست در فراموز پروفایل خود را بسازد و مهارتش را 
آموزش دهد. البته در نهایت برادران خواهانی در سال ۹۳ فضای ذهنی شان به سمت 
راه اندازی اســکای روم تغییر کرد. در واقع نیاز آن ها  برای برگزاری کالس ها ی آنالین 

در راستای استارت آپ فراموز با چالش ها یی روبه رو شد و همین شد که به فکر اسکای 
روم افتادند. خودشــان گفته اند: »برای برگزاری کالس های زنده و آنالین به بســتر 
مناسبی نیاز داشتیم که در کشور چنین امکانی وجود نداشت. سرویس های خارجی 
هم پایداری کافی برای انجام یک کار جدی نداشــتند. این شد که تصمیم گرفتیم 
خودمان این بستر را فراهم کنیم. در ادامه دریافتیم بسیاری از شرکت ها، سازمان ها، 
افراد و کسب وکارها برای برگزاری دوره های آموزشی زنده و آنالین، وبینارها، جلسات 
وب کنفرانس و پخش زنده اینترنتی به محصولی که برای نیاز خودمان طراحی شده 
بود، نیاز دارند. درنتیجه آن را با نام تجاری »اســکای روم« به بازار عرضه کردیم و با 
استقبال کاربران متوجه بازار بزرگ تری شدیم.« برادران خواهانی با تحقیق و بررسی 
به این نتیجه رسیده اند که اگر بتوانند در فضای وب بستری را برای برقراری ارتباطات 
تصویری آنالین فراهم کنند، کار برای خودشان و کاربران راحت  تر می شود و همین 
نکته به شکل گیری اسکای روم منجر شد. آن ها  هردو نرم افزار خوانده اند و اتفاقا برگ 
برنده شان در راه اندازی اسکای روم تحصیل در این رشته و نوشتن برنامه ها  و سیستم 
از سوی خودشان بوده است. آن ها  از سال ۹۳ تا ۹4 مراحل تحقیق و توسعه اپلیکیشن 
اســکای روم را انجام دادند و تا اواسط سال ۹۵، چهار نسخه از نرم افزار دسک تاپ را 
تولید کردند. همچنین در میانه راه متوجه شدند اپلیکیشن شان برای فراگیر شدن باید 
قابلیت اجرا در موبایل و تبلت هم داشته باشد. از این  رو در مهرماه ۹۵ اولین نسخه 

تحت وب را هم ارائه دادند.
محسن و مجید خواهانی طی سال های ۹۲ تا اواسط ۹۵ کار را دونفره پیش بردند 
ولی هسته اصلی تیم آن ها  به واسطه فعالیت های قبلی شان که از سال ۸۶ آغاز شده 
بود، شکل گرفته اســت. مجید خواهانی درباره مراحل اولیه کارشان در مصاحبه ای 
گفته است: »سرمایه اولیه ما یک وام پنج میلیون تومانی بود که برادر دیگرمان رضا 
اقساط آن را بر عهده گرفت. ابتدای کار من کارمند بودم و عصرها برای ایده مان وقت 
می گذاشتم. پس از یک سال، کارمندی را رها کردم و با کار پاره وقت هزینه های زندگی 
دونفره  ام تامین می شد. محسن هم با انجام پروژه های متفرقه زندگی سه نفره خود را 
تامین می کرد. در این 1۸ ماه فشــار مالی زیاد بود، اما از نتیجه کار مطمئن بودیم. 
در دی ماه ۹۵ از طریق یکی از آشــنایان موفق به جذب ۵۵ میلیون تومان ســرمایه 
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مرحله بذری شدیم. با سرمایه جذب  شده توانستیم تمام  وقت روی ایده مان که مرحله 
MVP را پشت سر گذاشته بود، کار کنیم و تیم را به شش نفر توسعه دادیم. سرمایه 
جذب شده تا اردیبهشت ۹۶ صرف حقوق و دستمزد شد و پس از آن هزینه های خود 

را از محل درآمدمان تامین کردیم.«

ارائه آنالین محتوا  
اســکای روم مجموعه  ای از ابزارهاســت که امکان برقراری ارتباط زنده صوتی و 
تصویری میان گروهی از کاربران را فراهم می کند. امکاناتی مانند نمایش اســالید، 
اشــتراک گذاری دســک تاپ، وایت برد و پخش مدیا نیز در آن فراهم شده است که 
با توجه به نوع و محتوای رویداد توســط برگزارکنندگان استفاده می شود. به کمک 
این ابزارها هر نوع محتوایی را می توان به صورت زنده و آنالین به مخاطبان ارائه داد. 
این برنامه کامال تحت  وب اســت، به این معنا که بــرای اجرا نیازی به دانلود، نصب 
اپلیکیشن یا افزونه خاصی ندارد و مستقیم روی مرورگر اجرا می شود. بنابراین کاربران 
موبایل و تبلت هم فقط به مرورگر به  روزرسانی شده نیاز دارند. البته برخی کاربران با 
اپلیکیشــن راحت  تر هستند و به همین دلیل تولید اپلیکیشن اندروید و ios هم در 
برنامه برادران خواهانی قرار گرفت. روش استفاده از اسکای روم به این شکل است که 
برگزارکننده ســرویس مورد نیاز خود را به صــورت آنالین تهیه می کند. در ادامه از 
طریق پنل تحت وب برای رویداد خود اتاق ایجاد می کند، نحوه ورود شرکت کنندگان 
تعیین می شود و در صورت نیاز برای هر شرکت کننده نام کاربری و رمز ورود ساخته 
می شــود و درنهایت لینک رویداد همراه با اطالعات کاربری برای مخاطبان از طریق 

ای میل، پیام  رســان یا پیامک ارســال می شود و در 
نهایت در اتاق پیش بینی شده، همه کاربران در ساعتی 
خاص ارتباط زنده و آنالین خواهند داشــت. به گفته 
برادران خواهانی مخاطبان اپلیکیشن آن ها  بیشتر در 
حوزه های ارتباطات شخصی و فردی، بورس، پزشکی، 
توســعه فردی، موفقیت، موســیقی، هنر، معماری، 
زبان های خارجی، برنامه نویســی، مذهبی، دیجیتال 
مارکتینگ، شــطرنج، تحصیــالت تکمیلی، مقاطع 
تحصیلی مختلف، مدیریت، نجوم و حتی آرایشگری 

و... از بستر اسکای  روم استفاده می کنند.

20 میلیون کاربر  
برادران خواهانی با ارائه خدمات به کاربران ایرانی و 
با وجود رقبای بسیار جدی خارجی توانسته  اند بیش 
از ۲0میلیون کاربر را در اپلیکیشن اسکای روم میزبانی 
کنند. همچنین بیش از 1۶میلیون رویداد و ۲7میلیون 
ساعت - رویداد در بستر اسکای روم برگزار شده و به  
طور کلی، بیش از 400میلیون نفر-ســاعت از بستر 
این پلتفرم استفاده شده است که بخش مهمی از آن 

مربوط به 1۹ ماه شیوع کرونا بوده است.
مجید خواهانی به هفته نامه شــنبه گفته اســت: 
»وقتی کرونا شروع شد، هیچ ذهنیتی نداشتیم که چه 
اتفاقاتی قرار است رخ بدهد یا چه حجم از جلسات و 
کالس ها قرار است به صورت آنالین برگزار شود ولی 
ما سال های زیادی بود که در حال طراحی یک برنامه 
باکیفیت بودیم و با شــروع کرونا هرآنچه را کاشــته 
بودیم، شــروع به برداشتش کردیم. به لحاظ افزایش 
کاربران، تقاضای ســنگینی به سمت اسکای روم آمد 
و رشــد تقاضا بیش از 100 برابر شد. این نکته را هم 

بگویم که با شــروع کرونا، آگاهی از برند اســکای روم افزایش یافت اما طی یک سال 
منتهی به شهریور 1400 اوج رشد پلتفرم ما بوده است. در واقع اسکای روم با شروع 
کرونا در معرض تجربه اول کاربران قرار گرفت. وقتی کاربران برای نخستین بار از یک 
سرویس استفاده می کنند و تجربه مثبتی برایشان ثبت می شود، معموال برمی گردند و 
دفعات دیگری هم از آن پلتفرم استفاده می کنند. جالب است به شما بگویم که طی 
این مدت ما هیچ گونه کمپین تبلیغاتی و کمپین روابط عمومی نداشتیم و کاربران به 

صورت شخصی و فردی اسکای روم را تبلیغ کردند.«

چالش ها ی اسکای روم  
به گفته بنیان گذاران اســکای روم بزرگ ترین چالش آن ها  در توسعه اپلیکیشن و 
تعداد کاربران، زیرســاخت شبکه و اینترنت اســت. »با توجه به حساسیت برگزاری 
رویدادهای زنده، هرچه بستر اینترنت از پایداری بیشتری برخوردار باشد، کاربر ارتباط 
باکیفیت  تری را تجربه خواهد کرد. طی سال های گذشته اگرچه شاهد پیشرفت های 
خوبی در توسعه زیرســاخت اینترنت از نظر کمی و افزایش پهنای باند بوده ایم، اما 
این توســعه به لحاظ کیفی اتفاق نیفتاده اســت. منظور از کیفیت، پایین بودن نرخ 
اختالالت )packet loss( و میزان تاخیر )latency( اســت. شما هنگام باز کردن 
یک سایت اینترنتی یا تماشای یک ویدیو این اختالالت را حس نمی کنید. حتی برای 
پخش زنده نیز این موضوع چندان حایز اهمیت نیســت. اما در بحث real time و 
ارتباط دوســویه با توجه به اینکه انتقال صدا و تصویر باید در کسری از ثانیه صورت 
بگیرد، کوچک ترین اختاللی منجر به افت کیفیت یا قطعی خواهد شد.« این جمالت 
محسن خواهانی است؛ او درباره مشکل دیگری که با 
آن روبه رو هستند، می گوید: »بحث سرور و میزبانی 
سرویس هاست. در دنیا استفاده از سرویس های ابری 
کمک شــایانی به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت 
سرویس دهی کرده اســت. اما در کشور ما متاسفانه 
سرویس های ابری بسیار نوپا هستند و ما به ناچار درگیر 
بحث های راه اندازی ســرور، نگهداری، مانیتورینگ، 
کالسترینگ، لودباالنسینگ و... شده ایم که عالوه بر 
تحمیل هزینه های سنگین، وقت و انرژی زیادی از ما 
می گیرد. داستان به همین  جا ختم نمی شود و عدم 
پایداری الزم در زیرساخت شبکه سرورها و ناکارآمدی 

دیتاسنترها بر این مشکالت می افزاید.«
مجید و محسن خواهانی طی 1۹ ماه گذشته مجبور 
شده اند باتوجه به شتاب گرفتن عجیب تعداد کاربران، 
مجموعه اســکای روم را گسترش دهند، تا جایی که 
تعداد نیروی این مجموعه از ۸ نفر به 7۵ نفر رسیده 
است. مجید خواهانی در مصاحبه ای گفته است: »االن 
که به پشت سرمان نگاه می کنم، با شرایطی که امروز 
داریم، واقعا هیچ تصوری نداشــتیم که قرار است چه 
مســیری را طی کنیم و با چه سختی ها و مشکالتی 
مواجه شــویم. اگر آدم ها از ابتدای مسیر، مصائب و 
مشکالت راه کارآفرینی را لمس کنند، شاید هیچ گاه 
کاری را شروع نکنند. به طور کلی کارآفرینی و انجام 
یک حرکت ارزش آفرین همیشه با امید شروع می شود. 
ما پله پله باال آمدیم. گاهی آدم به پشــت سرش نگاه 
می کند و می بینــد از هزاران پله باال آمده که باورش 
برای خودش هم سخت است، ولی ساخت محصولی 
باکیفیت براساس اســتانداردهای جهانی، یک شعار 

نیست و ما همیشه برایش تالش می کنیم.« 

برادران خواهانی با ارائه خدمات به کاربران ایرانی و با وجود رقبای بسیار جدی خارجی توانسته  اند بیش 
از 2۰میلیون کاربر را در اپلیکیشن اسکای روم میزبانی کنند. همچنین بیش از 16میلیون رویداد و 
27میلیون ساعت- رویداد در بستر اسکای روم برگزار شده است.
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کارآفرین

تعامالت میان پروتئین ها و متابولیت ها دقیقا به ما می گویند که در بیماری چه چیز 
در حال رخ دادن اســت. بدن انسان بیش از 100 هزار متابولیت در خود دارد. محاسبه 
و تشــخیص DNA و RNA در بدن کار ســاده ای است، اما متابولیت ها از تنوع عظیمی 
برخوردارند و تشــخیص هریک از آن ها به آزمایشــی مجزا نیاز دارد. چرا به جای انجام 
آمایش های متعدد برای شناســایی متابولیت ها از هوش مصنوعی و پایگاه داده هایی که 
در اختیار داریم استفاده نکنیم؟ این پرسشی بود که لیال پیرحاجی با مطرح کردن آن به 
یکی از معدود دانشمندان کارآفرین ایرانی در آمریکا تبدیل شد )متابولیت ها مولکول های 
کوچکی هستند که در فرایند سوخت و ساز بدن مشارکت دارند اما در کنار این مشارکت 
در پیام رسانی ســلولی هم نقش دارند و در عین حال بر آنزیم ها اثر تحریک کنندگی و 

بازدارندگی دارند(.
لیال پیرحاجی زیست شناس رایانشــی و كارآفرین فناوری ایرانی مقیم آمریكا است 
كه شــركت ریوایومد را در ســال ۲01۸ تاسیس كرده اســت. او پیش از آغاز به كار به 
عنوان كارآفرین در حوزه هوش مصنوعی در البراتوار ارنست فرنكل در ام آی تی و دانشگاه 
زوریخ مشــغول به كار بود. پیرحاجی متولد ۲7 اردیبهشت 1۳۵7 در اصفهان است. او 
در مقطع علوم كاربردی در رشته زیست شناسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. در 
فاصله كارشناسی ارشد و دكترا، پیرحاجی با دانشمندی در دانشگاه زوریخ مالقات كرد و 
الگوریتمی ایجاد كرد که شبکه برهم کنش پروتئینی را به واسطه داده های طیف سنجی 
جرمی تشــخیص می داد. پیرحاجی بالفاصله پس از فارغ التحصیلی، تحصیل در رشته 
کارشناسی بیوتکنولوژی را آغاز کرد و در سال ۲010 آن را به پایان رساند. در سال ۲010 
او به آمریکا مهاجرت کرد تا تحصیالت خود را در مقطع دکترا در ام آی تی دنبال کند و 
در این دانشگاه در رشته مهندسی بیولوژیک/بیوسیستم ها مشغول به تحصیل شد. او در 
سال ۲01۶ پایان نامه خود را با عنوان »آشکارسازی مجراها و ترکیبات مرتبط با بیماری 
با استفاده از ادغام سیستماتیک داده های بیولوژیکی در مقیاس بزرگ« تحت نظر ارنست 

فرنکل ارائه داد.

پیرحاجی در سال ۲01۳ برای مدتی کوتاه در شرکت تاکدا آنکولوژی مشغول به کار 
ساخت نسل بعدی تحلیل گر توالی سنجی ژنتیکی برای بیماران سرطانی تحت درمان شد 
تا بتواند نشانگرهای زیستی مرتبط با واکنش های دارویی را در بدن بیماران شناسایی کند. 
در تابستان سال ۲014 پیرحاجی در دانشگاه ِمرک مشغول به مطالعه روی طبقه بندی 
مولکولی سرطان لوزالمعده با استفاده از داده های رونویسی و جهشی شد. از سال ۲011 
تا سال ۲01۶ او به عنوان دستیار پژوهشی دکترا در ام آی تی مشغول به کار بود و در سال 
۲01۶ به عنوان دانشجوی پست دکترا مشغول به تحقیق شد. کمی پس از فارغ التحصیلی 
از ام آی تی، پیرحاجی از تجربیاتش در کشف دارو و متمایزسازی مولکول ها از بافت خونی 
برای تاســیس شرکت خود با نام ریوایومد اســتفاده کرد. گروه سه نفره برای آغاز به کار 
شرکت ریوایومد بالغ بر 1,۵ میلیون دالر سرمایه جمع آوری کردند. او در ریوایومد فناوری 
یادگیری ماشــینی را ابداع کرد که می تواند داده های مولکول ها را به راه حل های درمانی 
ترجمه کند. پیرحاجی اکنون به عنوان رئیس هیئت مدیره و بنیان گذار ریوایومد با اتکا بر 
این ابزار بر بیماری های کبدی، التهابی و دیگر بیماری ها متمرکز شده است. با استفاده از 
این ابزار این کسب و کار نوپا با شراکت شرکت های داروسازی بزرگ قصد دارد داروهای 
موجــود را با درمان های جدید تطبیق دهد و هدف های جدیدی را برای داروهای آینده 

بیابد. 
او در ســال ۲01۹ به عنوان یکی از سخنرانان TED انتخاب شد. همچنین در سال 
۲0۲0 در نشریه تکنولوژی ریویو ام آی تی به عنوان یکی از ۳۵ مخترع برتر زیر ۳۵ سال 
برگزیده شد. او بارها موفق شده در طول پژوهش های علمی اش در حوزه بیوتکنولوژی، 

کمک هزینه های پژوهشی از صندوق های مختلف علمی کسب کند.

نظر ام آی تی و دانشجو-کارآفرینش درباره یکدیگر  
نشریه داخلی ام آی تی در مقاله ای درباره پیرحاجی و پژوهش هایش نوشت: »از زمانی 
که لیال پیرحاجی وارد پردیس ام آی تی شد، دکترای مهندسی بیولوژیکی دریافت کرد، 

نگاهی به زندگی لیال پیرحاجی
کارآفرین ایرانی فناوری مقیم آمریکا

تولد یک استارت آپ 
از دل مهندسی بیولوژی
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نرم افزارهایی پیشگام را توســعه داد و استارت آپی بلندپروازانه را راه اندازی کرد. با این 
حال تمامی زمانی که سپری شده و دستاوردهایی که کسب کرده است نتوانسته حس 
ناباوری او را نســبت به یک موضوع کاهش دهد: او در ام آی تی درس خوانده اســت. او 
می گوید: حتی با وجود اینکه درحال فارغ التحصیل شدن بودم، نمی توانستم حضورم 
در ام آی تی را باور کنم. گاه پیش می آید که به جایی می رسید و با خود می گویید، اوه، 
خیلی هم عالی! بعد همه چیز تمام می شود. جذابیت آن جایگاه برایتان به پایان می رسد. 
اما ام آی تی هرگز برای من این گونه نبوده، هیچ وقت برایم قدیمی نمی شود. پیرحاجی که 
اهل ایران است، مجبور شد در طول تحصیالتش فداکاری هایی را هم انجام دهد. برای 
مثال محدودیت هایی که برای ویزای دانشجویان غیرآمریکایی در دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ ایجاد شد زندگی او را هم تحت تاثیر قرار داد و سفر او به ایران را غیرممکن 
کرد. او می گوید: پدر و مادرم حسرت دیدار من را داشتند، اما آن ها می دانند که من در 
این جا فرصت های بیشتری در پیش رو دارم. امکانات این جا باورنکردنی است. هرکاری 
را که تصمیم به انجامش بگیرید، از آن پشتیبانی خواهد شد. پیرحاجی از روی تجربه 
صحبت می کند. او می داند چگونه از هر چیزی که ارائه می شود به خوبی استفاده کند. 
او سریع فکر می کند، سریع یاد می گیرد، سریع صحبت می کند و همان طور که قابل 
پیش بینی است، می خواهد در صنعتی به سرعت در حال رشد مشغول به کار باشد: آنچه 
درمورد ام آی تی منحصر به فرد است این است که شما تنها چگونگی ساخت یا ابداع یک 
فناوری را یاد نمی گیرید. چگونگی به کار گرفتن آنچه ابداع کرده اید و تاثیر آن را بر جهان 
در لحظه مشاهده می کنید. او تجربه این مشاهدات را داشته است. استارت آپ او ریوایومد 
نتیجه مشــاهدات اوست. این شرکت که در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت های 
فایزر و توا است، به تدریج قصد دارد به شرکت های دارویی از طریق عضویت های مختلف 
امکان دسترسی به یک پلتفرم نرم افزاری را بدهد که داده های بیولوژیکی را استخراج 
می کند تا به طور سیســتماتیک کاربری های جدیدی را برای داروهای موجود کشف 
کند. مزایای بازتعریف هدف های جدید برای داروهای موجود در بازار که برای استفاده 
انسان بی خطر هستند، اما هرگز به بازار تجاری راه نیافته اند بی شمار است. این ابزار هم 
برای صنعت داروسازی و هم برای بیماران مبتال به بیماری های نادر و سهل گرفته شده 
ارزش های بالقوه عظیمی خواهد داشت. از نظر پیشگام بودن پژوهش، پیرحاجی جزو 
اولین افرادی است که از داده های متابولومیک در مقیاس بزرگ برای این منظور، یعنی 
بازتعریف مصارف جدید برای داروهای موجود استفاده کرده است. پیرحاجی می گوید 
i-Team، MIT�استارت آپ او با پشتیبانی های بی پایانی که در ام آی تی از سوی برنامه 

Start، StartLAP، MIT100K و برنامه صندوق نوآوری ســند باکس دریافت کرده، 
به سرانجام رسیده است. اولین ارائه او از استارت آپش »فوق العاده غیرواضح و فوق العاده 
علمــی« بود- از این رو هیچ کس او را نفهمید، مثل اینکه همه حس کرده بودند ایده 
او بســیار جذاب اســت اما از عملی بودن آن اطمینان نداشتند. او نحوه تمرکز بر یک 
ایده را در الیه های مختلفی آموخت و توانســت با دقت و ظرافت ایده اش را به واقعیت 
تبدیل کند. پیرحاجی می گوید: »این جا فرهنگ نوآوری بسیار رایج است. یکی از بهترین 
دوستان من هم در حال راه اندازی یک استارت آپ است. حمایت ابزاری بسیار کاربردی 
اســت و بدون وجود آن من هیچ کاری از پیش نمی بــردم. در ام آی تی همه کارهای 
خارق العاده ای انجام می دهند و در عین حال همه آن ها بسیار خاکی و بی ادعا هستند. 

این جا اشتیاق برای موضوعات مختلف کامال مسری است.«

درباره ریوایومد  
این شرکت برگزیده، نوعی سکوی مبتنی بر هوش مصنوعی ویژه کشف دارو است 
که بر کشــف درمان برای بیماری های متابولیکی از جمله بیماری کبد چرب متمرکز 
است. این شرکت در زمینه بهره بردارِی همزمان از هوش مصنوعی و متابولیت ها پیشگام 
اســت. در این شرکت برای کشف دارو از فناوری ســاخته شده توسط پیرحاجی در 
ام آی تی استفاده می شود. او در دوران حضورش در ام آی تی ابزاری ابداع کرد که می تواند 
مولکول های کوچکی به نام متابولیت ها را در بدن شناســایی کند. این ابداع می تواند 
به ردیابی و درمان بهتر بیماری ها کمکی شــایان کند. او می گوید بیش از 100 هزار 

متابولیت در بدن انســان وجود دارند که در سوخت و ساز بدن نقشی اساسی دارند و 
بخش پایین دست DNA انسان به شمار می روند. از این رو تاثیرات ژن ها و سبک زندگی 
را به خوبی نمایان می ســازند. این متابولیت ها همه چیز، از میزان قند خون گرفته تا 
کلسترول و مولکول های مبهمی را که در زمان بیماری در بدن به وفور دیده می شوند 
شامل می شوند. مشکل این جاست که محاسبه و شناسایی متابولیت ها بسیار پرهزینه 
و زمان بر است و با استفاده از فناوری های روز کمتر از پنج درصد از متابولیت ها در بدن 
انسان قابل شناسایی هستند. زمان و هزینه ای که باید برای آزمایش متابولیت ها صرف 
می شد، مطالعه روی این مولکول ها را به کاری دشوار تبدیل کرده بود. اما پیرحاجی به 
این فکر کرد که به جای انجام این آزمایش های نفس گیر، چرا نباید از هوش مصنوعی 
و داده های موجود استفاده کرد؟ به این ترتیب ایده تاسیس ریوایومد شکل گرفت و به 

تدریج با پیوستن چندین همکار و دانشمند دیگر این شرکت تاسیس شد.
شرکت های داروسازی و سازمان های پژوهشی سال ها است که مشغول جمع آوری 
انبوهــی از داده های مختلف درباره متابولیت ها هســتند. داده هایــی درباره حجم 
متابولیت ها، تعامالت شناخته شــده آن ها، تاثیرات مشکوک اما اثبات نشده آن ها و 
وضعیت های بیماری و نتایج بیماری ها. آزمایش های بی شــماری در این حوزه انجام 
گرفته اســت، اما نتایج این آزمایش ها به اندازه ای مبهم اســت که اطمینان درباره 
متابولیت ها و عملکرد آن ها را دشوارتر می سازد. بیشتر آزمایش ها در بهترین حالت 
ممکن تنها توانسته اند عملکرد بخش کوچکی از متابولیت ها را درک کنند. این داده ها 
نه تنها شامل تعامالت میان دارو با پروتئین، پروتئین با پروتئین، پروتئین با متابولیت و 
متابولیت با بیماری است، بلکه شامل داده هایی است که تا به امروز هرگز مورد تحلیل 
و بررسی قرار نگرفته اند، یعنی حاوی مشخصاتی از متابولیت هایی است که تا به امروز 
هیچ کس به آن ها توجهی نشــان نداده است. این اطالعات درون آرشیو سازمان ها و 
شرکت های مختلف درحال خاک خوردن بودند که پیرحاجی به فکر استفاده از آن ها 
افتاد. زمانی که تمامی این داده ها را گردآوری کرد، مدلی طراحی کرد تا بتواند همه چیز 
را در دل این داده ها ارزیابی و مشخص سازد و به این ترتیب نوعی فناوری یادگیری 

ماشینی ویژه داده های بیولوژیکی خلق کرد.
درواقع پیرحاجی ابزاری را ابداع کرد که از فناوری یادگیری ماشینی برای سرعت 
بخشیدن به فرایند شناسایی و محاسبه متابولیت ها استفاده می کند. او پس از ایجاد 
پایگاه داده هایی عظیم از تمامی اطالعات موجود درباره متابولیت های موجود و چگونگی 
تعامل آن ها با پروتئین های مختلف و دیگر مولکول ها، مشغول گرد آوری نمونه هایی 
از بافت و خون بیماران مبتال به بیماری های شناخته شده شد و متابولیت های آن ها 
را محاسبه کرد. ابزار ابداعی او توانست داده ها را تحلیل کند، تعامالت پیچیده میان 
بیماری ها و متابولیت ها را درک کند، و از این اطالعات برای کشف کاربری های جدید 
بــرای داروهای موجود بهره ببرد. زمانی که این ابزار روی موش های مبتال به بیماری 
هانتینگتون به آزمایش گذاشــته شد، نتایج به دست آمده فراتر از امیدبخش بودند. 
پیرحاجی و تیمش موفق به شناسایی مکانیزم جدیدی در بیماری شدند و توانستند 
راه های درمانی بالقوه ای برای آن بیابند. یکی از رازهای موفقیت ابزار ابداعی پیرحاجی، 
توانایی آن در تشــخیص متابولیت ها از مولکول هایی با جرم های مشابه مانند قند یا 
چربی و ارتباط دادن این متابولیت ها با تاثیر دارو و پروتئین و برآیند بیماری است. در 
حقیقت متابولیت ها جای خالی میان بیماری و دارو را بدون نیاز به انجام آزمایش های 
مستقیم، پر می کنند. در این مرحله دارو به انجام آزمایش های بالینی نیازمند است. 
اما ریوایومد نتیجه بررسی های خود را از تاثیر دارو بر بیماری در اختیار شرکت های 
مشتری که عموما شرکت های داروسازی هستند قرار خواهد داد. به بیانی دیگر این 
شرکت تحقیق و توسعه کم هزینه و باکیفیت را در قالب خدمات به شرکت های دارویی 
ارائه می کند تا از داده هایی که تا پیش از این هیچ کاربرد خاصی نداشتند، برای تغییر 
کاربری و بازتعریف مصرف داروهایی که تاکنون میلیون ها دالر برای آزمایش و تولید 
آن ها خرج شده استفاده شود.  این دانش میلیاردها دالر ارزش دارد و لیال پیرحاجی 
و شــرکت او ریوایومد شــیوه ای جدید و قدرتمند را برای دسترسی به آن در اختیار 

شرکت های دارویی قرار داده اند. 

ین دوستان من هم در حال راه اندازی یک  پیرحاجی: این جا فرهنگ نوآوری بسیار رایج است. یکی از بهتر
استارت آپ است. حمایت ابزاری بسیار کاربردی است و بدون وجود آن من هیچ کاری از پیش نمی بردم. در 
ام آی تی همه کارهای خارق العاده ای انجام می دهند و در عین حال همه آن ها بسیار خاکی و بی ادعا هستند.
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کارآفرین

»فروتنی« یکی از چهار ستون اصلی شرکت یوآی پث )Uipath                       ( است. 
مانند گوگل و شعار اولیه اش: »شرور نباش«. و البته به اندازه همان شعار هم 
می شود ضد و نقیضش را دید. هنگام صرف ناهار همراه داینز در بخارست، 
موسس شرکت می گوید که خودش را برنامه نویس فوق العاده ای نمی داند، 
فقط یک برنامه نویس خیلی خوب است. تا وقت شام این اظهارنظر رسید به 
اینکه هنوز هم که هنوز است در یوآی پث                        هیچ کس به گرد پای او نمی رسد. 
حاال هریک از حرف های او را که بخواهید باور کنید فرقی نمی کند، چون 
برنامه نویســی بود که او را از مرزهای روانی فراتر برد. آنچه در این بخش 
می خوانید خالصه و ترجمه ای اســت از گزارش بلند فوربز در مورد دنیل 

داینز تنها رومانیایی حاضر در فهرست ثروتمندترین های جهان. 
دنیل فرزند یک معلم و یک مهندس عمران بود که پس از نقل مکان 
اجباری به یک شهرک تازه که حول کارخانه مواد شیمیایی شکل گرفته 
بود با هم آشــنا شدند؛ نقل مکان اجباری در دوران حکومت دیکتاتوری 
نیکالی چائوِشسکو. داینز در پشت پرده آهنین بزرگ شد و در آن زمان 
دلش می خواســت نویسنده شود اما خیلی زود فهمید که توانایی اش در 
ریاضیات بی اندازه بیشتر است. او در سال 1۹۹0 وارد کالج شد؛ یک سال 
پس از فروپاشی دیوار برلین و پس از اینکه دوران دیکتاتوری چائوِشسکو 
در برابر جوخه اعدام به پایان رسیده بود. داینز که حوصله اش از کالس ها 
و سخنرانی های منفعل سرمی رفت جز کالس های ریاضی و کامپیوتر از 

باقی کالس ها درمی رفت. او خرجش را با داللی در دوران پساکمونیســم 
درمی آورد؛ دوران ارز تورمی رومانی که می توانست کاالها را در بخارست 

ارزان تر بخرد و با قیمت جدید به شهر زادگاهش بفرستد. 
در اواســط دهه ۹0 که مشــغول به گرداندن یک مرکز کاریابی بود، 
به گوشــش رسید که برنامه نویس های بخارســت که بر روی پروژه های 
برون سپاری شده شــرکت های تکنولوژی آمریکایی کار می کنند درآمد 
تقریبا شاهواری معادل ۳00 دالر در ماه دارند. او یک کتاب »سی پالس 
پالس« از کتابخانه امانت گرفت و به صورت خودآموز شروع به یادگیری 
کرد؛ می توانســت از کامپیوتر دوســتش زمانی که او خواب بود برای یاد 
گرفتن اســتفاده کند. تا سال ۲001 او توانست از مایکروسافت پیشنهاد 
شغلی داشته باشد و بعد به سیاتل نقل مکان کرد، جایی که در پنج سال 
بعد به عنوان برنامه نویس مشــغول به کار بود. داینز می گوید: »سال های 
اولم افتضاح بودند. در جلسه ها حدود ۵0 یا ۶0 درصد حرف ها را متوجه 
می شدم و اصال نمی توانستم صحبت کنم.« با گذر زمان تازه فهمید کلماتی 
مانند »فولدر« معنایی غیر از آیکون هایی که در ویندوز دیده بود هم دارند. 

بازگشت به خانه  
ســال ۲00۵ او به بخارست برگشت تا شرکت برون سپاری پروژه های 
تکنولوژی اش را تاسیس کند؛ شرکت ِدســک اور )DeskOver(. سال 
۲011 شرکت بزرگ ترین مشــتری اش را از دست داد اما داینز به جای 
اینکه کســب و کار کوچکش را جمع کند، ســیگار پشت سیگار روشن 
کردنش را ترک کرد و ماریوس تیرکا، از مدیران اصلی شرکت قبلی اش را 
به عنوان هم بنیان گذار دعوت به کار کرد و بعد او را در جایگاه رئیس بخش 
تکنولوژی منصوب کرد و این دو همراه هم روی یکی از بخش های جانبی 
کار که فروش کیت های توســعه نرم افزار بود                        تمرکز کردند، این کیت ها 
به مهندســان کمک می کردند که کدهای اپلیکیشن هایشان را سریع تر 
بنویسند. این استراتژی راهکار نجات موقت موفقی از آب درآمد اما تغییر 
مســیر اساسی زمانی رخ داد که یک مشــتری هندی به داینز نشان داد 
که چطور دارد از آن ابزار برای پروراندن نرم افزاری اســتفاده می کند که 
می تواند کارهای ابتدایی ماننــد وارد کردن داده ها را بدون نیاز به حضور 

هیچ مهندسی انجام دهد. 
شرکت کارمندانش را برای بازدید از شرکت هندی فرستاد و بعد قرارداد 
با شرکت بلو پریسم را روی هوا زد؛ قراردادی که پس از اتوماسیون کارهای 
اداری برای بانک ها به تازگی اصطالح »PRA« در آن افزوده شده بود. داینز 

نگاهی به کار و زندگی تنها رومانیایی حاضر در فهرست بلومبرگ

از پشت پرده آهنین

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

1990

پس از فروریختن دیوار برلین و دیکتاتوری رومانی وارد 
کالج شد. 

1972

دنیل داینز در رومانی به دنیا آمد.

2001

پس از خودآموزی برنامه نویسی توانست یک موقعیت 
شغلی در مایکروسافت پیدا کند. 

او کیست؟
دنیل داینز

 ،)Daniel Dines( 
کارآفرین رومانیایی، 

از بنیان گذاران و 
مدیرعامل شرکت 
یوآی پث است، یک 
شرکت اتوماسیون 
فرایند رباتیک. او با 
6.۰4 میلیارد دالر 
ثروت در رده 4۷3 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد. 
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می گوید: »آن ها به وضوح گفتند که این بهترین شیوه استفاده از تکنولوژی 
ما است. نرم افزار ما کامال در دنیای PRA به کار می آمد )این اصطالح که 
به فارسی »اتوماسیون فرایند رباتیک« نامیده می شود در واقع جایگزینی 
توانایی های رباتیک به جای انسان است. RPA فناوری جدیدی است که 
از ربات ها برای خودکارسازی فرایندها استفاده می کند. هدف اتوماسیون 
فرایند رباتیک )Robotic Process Automation( بهبود فرایندهای 
کسب وکار در سازمان ها اســت. در یک سازمان تجاری کارهای تکراری 
زیادی وجود دارد که به صورت روزانه و مستمر انجام می شوند. تمام این 

کارها می توانند به یک ربات محول شوند(. 
این گونه بود که داینز وارد کســب وکار رباتیک مجازی شد و بر روی 
برنامه های نرم افزاری تمرکز کرد که می توانســتند بدون نیاز به نوشتن 
کدهای تازه به صورت اتوماتیک کارشــان را پیش ببرند. تا سال ۲014 
درآمد شــرکت به ۵00 هزار دالر رســید )که در رومانی اصال رقم بدی 
نبود(. داینز کم کم به سراغ هدف های بزرگ تر و مشتریانی در حد و اندازه 
شــرکت های ســیلیکون ولی رفت. او مدل کاری اش را به مدل اشتراک 
برای دریافت خدمات نرم افزار تغییر داد و توانســت سرمایه ای بالغ بر 1,۶ 
میلیون دالر از صندوق های سرمایه گذاری اروپایی مانند ارلی برد، کریدو 
ونچرز و سیدکمپ به دست آورد. بعد هم نام شرکت را با الهام از یکی از 
اصطالحات فنی که در کدنویسی های این استارت آپ وجود داشت تعیین 

کرد: یوآی پث                       . 
شرکت رومانیایی به جای رقابت و چالش با شرکت های حسابرسی و 
مشاوره، تبدیل به شریک آن ها شد. شرکت هایی مانند کاگنیزانت و ای وای 
همان موقع هم با شرکت ها ی چندملیتی برای کارآمدتر کردن فرایندهایی 
مانند تدارکات قرارداد داشتند. این شرکت ها که حاال خود مشتری یوآی پث 
                        بودند می توانستند با اتوماسیون بخشی از کار، به ازای هر مشتری بیشتر 
پس انداز کنند. داینز از این هم فراتر رفت و مشاوران را تشویق کرد که با 
معرفی شرکتش به مشتریانشان و در ازای راه اندازی و باقی ماندن برنامه 
نزد آن ها، تا 70 درصد از کل هزینه های کلی مربوط به اتوماسیون را برای 
خودشان بردارند. به یکباره برخی از بزرگ ترین شرکت های دنیا تبدیل به 
ارتش فروش شرکت یوآی پث                      شدند. در واقع دو سال بعد بود که داینز تازه 
شروع به مالقات چهره به چهره با مشتریانش کرد. به عنوان مثال شرکت 
Swiss Re از شــرکت های سرشناس بیمه در سوییس از او خواست که 

برای یک قرارداد 100 هزار دالری شخصا به زوریخ برود. 

سفر به تمام دنیا  
بلو پریسم، رقیب شرکت در ســال ۲01۶ وارد بورس شد. داینز 
عزمش را جزم کرده بود که شــرکتش را جهانی کند. تا همان موقع 
هم مشتریانی در ایاالت متحده به دست آورده بود، مثل قرارداد ۳00 
هزار دالری اش با جنرال الکتریک که تلفنی بسته شده بود. اما داینز 
می دانست برای معامالت بزرگ تر نیازمند حضور نیروهایش در صحنه 
اســت. اول در همان سال ۲01۶ دفتری در بنگلور افتتاح کردند )به 

2005

به بخارست برگشت تا شرکت برون سپاری 
پروژه های تکنولوژی اش را تاسیس کند که 

بعدا یوآی پث                        نام گرفت. 

2017

با جهانی شدن یوآی پث                        این شرکت درآمدی بیش از 3۰ میلیون دالر 
به دست آورد. 

2014

پس از در پیش گرفتن تجارت حوزه RPA درآمد 
شرکت به 5۰۰ هزار دالر رسید.

شیوه برون سپاری( و بعد نوبت به لندن و نیویورک رسید. تا زمستان 
سال بعد داینز پیش نویس شرایط برای ۳0 میلیون دالر سرمایه گذاری 
در قراردادی به ارزش 110 میلیون دالر را با شــرکت سرمایه گذاری 
اکسل امضا کرد. او به سرمایه گذاران اکسل گفت که قرار است کلی 

پول نصیبشان کند. 
پس از به ثبات رسیدن سرمایه گذاری ها و چند برابر شدن سطح 
آرزوها، داینز دفتر مرکزی شرکت )و خانواده اش( را به نیویورک منتقل 
کرد. او البته همچنان یک سوم وقتش را در دفتر بخارست می گذراند 
و بیشتر بر روی مرکز تحقیق و توسعه شان تمرکز دارد. میزان فروش 
یوآی پث                        تا آخر سال ۲017 به بیش از ۳0 میلیون دالر رسید. برخالف 
سنت مرسوم در سیلیکون ولی که اغلب استارت آپ ها محصوالتشان 
را به همدیگر می فروشــند، یوآی پث                        مدعی اســت که ۶0 درصد از 
بزرگ ترین شرکت های آمریکا مشتری اش هستند. فروش این شرکت 
را می توان تقریبا به سه قسمت مساوی تقسیم کرد: فروش در آمریکا، 

فروش در اروپا و فروش در باقی دنیا. 
فرهنگ فشار حداکثری ســیلیکون ولی از مدیرانی الگوبرداری 
می کنــد که قبل از طلوع از خــواب برمی خیزند و در حالی که باقی 
ما زنگ بیدارباش گوشــی هایمان را خفه می کنیم، در حال ورزش یا 
مدیتیشن هســتند. داینز صبح که از خواب بیدار می شود تا جایی 
که حوصله اش بکشــد مطالعه می کند و بعد یک چرت کوتاه می زند 
و تازه از ســاعت 11 صبح اســت که واتس آپش را نگاهی می اندازد. 
گفت وگوی سر شام با او ممکن است از صحبت در مورد هرمان هسه تا 
صحبت در مورد تاریخ بیزانس یا چگونگی انجام معامله گسترده شود. 
آن برنامه نویس مایکروسافت که معنای فولدر را نمی دانست حاال در 
مورد فهرست کتاب هایی که بیل گیتس برای خواندن پیشنهاد کرده 

صحبت می کند. 

شرکت رومانیایی به جای 
رقابت و چالش با شرکت های 
حسابرسی و مشاوره، 
تبدیل به شریک آن ها شد. 
شرکت هایی مانند کاگنیزانت 
و ای وای همان موقع هم با 
شرکت ها ی چندملیتی برای 
کارآمدتر کردن فرایندهایی 
مانند تدارکات قرارداد 
داشتند. این شرکت ها که 
حاال خود مشتری یوآی پث                        
بودند می توانستند با 
اتوماسیون بخشی از کار، 
به ازای هر مشتری بیشتر 
پس انداز کنند

دنیل فرزند یک معلم و یک مهندس عمران بود که پس از نقل مکان اجباری به یک شهرک تازه که حول کارخانه مواد شیمیایی شکل گرفته بود با هم آشنا 
شدند؛ نقل مکان اجباری در دوران حکومت دیکتاتوری نیکالی چائوِشسکو. داینز در پشت پرده آهنین بزرگ شد و در آن زمان دلش می خواست نویسنده 
یاضیات بی اندازه بیشتر است. شود اما خیلی زود فهمید که توانایی اش در ر
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داســتان خانواده اتو و رسیدنشان به ثروت مانند 
برخــی دیگر از داســتان های کارآفرینان بــا فرار و 
مهاجرت آغاز می شــود؛ در این داستان، محور اصلی 
فرار از آلمان شــرقی به آلمان غربی بــود. ورنر اتو، 
موســس Otto GmbH و پدر خانــواده در دوران 
امپراتوری آلمان به دنیا آمده بود. در جوانی کســب 
و کار خــودش را بــه راه انداخت؛ یک مغازه کوچک 
خرده فروشــی در شچچین که در آن زمان در قلمرو 
امپراتوری آلمان بود و حاال بخشی از خاک لهستان به 
شمار می رود. با قدرت گرفتن حزب نازی اوضاع آلمان 
تغییر کرده بود. اتو در اوایل دهه ۳0 میالدی به خاطر 
پخش اعالمیه های ضد هیلتر به دو سال زندان محکوم 
شد. بعد از آزادی یک مغازه سیگارفروشی راه انداخت 
و با همسر اولش اوا هافنر ازدواج کرد که حاصلش تولد 
دختر بزرگش اینگویلد بود و بعد هم پسرش مایکل. 
خانواده اتو دوران جنگ جهانی دوم را هم دوام آورد اما 

پس از جنگ اتو و خانواده از آلمان تحت تسلط شوروی به آلمان غربی گریختند و ساکن 
هامبورگ شــدند. در این شهر بود که سال 1۹4۸ اتو یک کارخانه تولید کفش تاسیس 
کرد، کارخانه ای که تنها یک ســال دوام آورد و سال 1۹4۹ اعالم ورشکستگی کرد. در 

همان سال هم اتو و همسرش از هم جدا شدند. 
سال 1۹۵0 ایده تازه ای از راه رسید. اتو خودش تعریف کرده بود: »آن زمان، وقتی که 
در حال بررسی برای شروع یک کار تازه بودم و همچنان به تجارت کفش فکر می کردم، 
یک کاتالوگ به دســتم رســید. یک کاتالوگ سفارش پستی کفش روی میز بود که به 
صورت کامال تصادفی برایم ارسال شده بود. با خودم گفتم: این کار خودم است، ورود به 

تجارت ارسال پستی کفش.«
این گونه بود که افسانه اتو زاده شد. نخستین کاتالوگ در همان سال 1۹۵0 منتشر 
شد: شامل 14 صفحه با ۲۸ مدل کفش مختلف، در فقط ۳00 نسخه که کار تولید 
آن ها به صورت دســتی انجام شــده بود و عکس ها هم به صورت دستی داخل این 
نسخه ها چسبانده شده بودند. نسخه اولیه کاتالوگ امروز در خانه تاریخ جمهوری فدرال 
آلمان )یک موزه تاریخ معاصر( در شهر بن موجود است. این کاتالوگ مجموعه ای از 
شرکت های بین المللی خرده فروشی و خدماتی را بنیان گذاشت که حاال هزاران نفر را 
در استخدام دارند. هم زمان با توسعه کاتالوگ و در بر گرفتن اقالم دیگری مانند پارچه، 
اثاث منزل و کاالهای مصرفی دیگر، گروه اتو هم کم کم تبدیل به یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های سفارش پستی کاال در دنیا شد که تعداد دفاتر مستقرش به 1۹ کشور 

یک پدر، پنج فرزند و چند امپراتوری

گریز به هامبورگ، فتح دنیا

آن ها کیستند
 )Michael Otto( مایکل اتو

و الکساندر اتو 
 )Alexander Otto(

سهامداران عمده گروه 
اتو و شرکت ای سی ای 

هستند که در حوزه 
تجارت الکترونیک و 
سرمایه گذاری امالک 

فعالیت دارند. مایکل با 
9.55 میلیارد دالر در 
رده 26۰ و الکساندر 
با ۷.64 میلیارد دالر 
در رده 349 فهرست 
بلومبرگ قرار دارند. 

رســید. سال 1۹۵۲ اتو با همسر دومش یوتا بکر ازدواج کرد، حاصل این ازدواج پسر 
دومش فرانک بود. این ازدواج هم خیلی زود به نقطه پایان رســید. دهه ۶0 نوبت به 
همسر سوم رسید: مارن اشتاکن؛ در دهه ۶0 از این ازدواج سوم دو فرزند آخر اتو به 

دنیا آمدند: کاتارینا و الکساندر. 
ورنر اتو که همواره در پی چالش های تازه بود، سال 1۹۶۹ شرکت ای سی ای )ECE( را 
بنیان گذاشت، شرکت امالک و ساخت و ساز مراکز خرید. در آن زمان اتو ۶0 سال داشت. 
ســال ۲000 پسر کوچکش الکساندر امور این شرکت را در دست گرفت و بعدها گفت 
پدرش قبل از اینکه حتی اصطالح »جهانی شدن« باب شود به تجارت در چنین دنیایی 
فکر کرده بود: »همزمان با اینکه کسب و کار سفارش پستی اتو در حال توسعه بود، پدرم 
به صورت ویژه به ایاالت متحده عالقه نشان داد و اغلب به آن جا سفر می کرد تا ببیند از 
شرکت های بزرگ سفارش پستی آن جا چه چیزهایی می تواند بیاموزد.« الکساندر می گوید 
فرمول موفقیت شــرکت ای سی ای بسیار ساده است: مکان. »پیش از هر نکته دیگری، 
مهم ترین قانون شــرکت ای سی ای، مکان و موقعیت است؛ ما تنها بر روی موقعیت های 

مکانی سطح باال تمرکز می کنیم.«
ورنر اتو سه بار ازدواج کرد، پنج فرزند از خود به جا گذاشت و 10۲ سال زندگی کرد. 
او تبدیل به یکی از چهره های شــاخص در حوزه تجارت آلمان شد و فرزندانش هریک 
با مســیری که رفتند و به لطف آنچه پدر برایشــان به جا گذاشت از سرشناس ترین و 

ثروتمندترین شهروندان آلمان به شمار می روند. 

1950

بعد از یک بار ورشکستگی در تولید کفش، 
وارد تجارت سفارش پستی کفش شد. 

1948

ورنر اتو همراه خانواده اش به آلمان 
غربی گریخت.

1969

ورنر شرکت امالک و ساخت و ساز مراکز خریدش 
را با نام ای سی ای )ECE( بنیان گذاشت. 
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اینگویلد
اینگویلد گوئتز، بزرگ ترین فرزند ورتر اتو و 
نخستین دخترش، سال 1۹41 و پیش از فرار 
خانواده به سمت آلمان غربی متولد شد. او در 
دانشــگاه علوم سیاسی خواند و سال 1۹۶۹ 
یک موسسه انتشاراتی را در شهر کنستانس 
)جنوب آلمان( بنیان گذاشــت. خیلی زود 
 Art in Progress مشخص شد که عشق و اشتیاق اصلی او هنر است. سال 1۹7۲ او گالری
را در شهر زوریخ بنیان گذاشت که البته نمی توان آن را از دیدگاه های سیاسی اش هم تفکیک 
کرد. این گالری خیلی زود تبدیل به مقر اصلی حلقه هنرمندان، اجراها و نمایشــگاه های 
آوانگارد شد. او کار گالری داری را دنبال می کرد تا سال 1۹۸4 که بخشی از ثروت خانوادگی 
به او رســید. از آن زمان به بعد کار روزمره گالری داری را کنار گذاشــت و خودش را وقف 
جمع آوری هنرهای معاصر کرد. او حاال ۸0 ساله است و خانه و موزه ای که در مونیخ بنا کرده 
به یکی از المان های این شهر تبدیل شده است که ۵ هزار اثر هنری در خود دارد. اینگویلد 

را یکی از برترین کلکسیونرهای آثار هنری معاصر در دنیا می شمارند. 

 مایکل
مایکل اتو دومین فرزند ورنر است و نخستین 
پسرش. او یکی از دو فرد راه یافته خاندان اتو 
به فهرست میلیاردرهای دنیا است. مایکل با 
7۸ سال سن ریاست هیئت مدیره گروه اتو 
را بر عهده دارد. برخالف خواهر بزرگ ترش 
که از ابتدا تالش کرد مســیر خودش را در 
پیش بگیرد، مایکل از ابتدا همراه کسب و کار پدر بود. او پس از بازنشستگی پدرش از کار 
به مدت ۲۶ سال مدیریت اجرایی گروه اتو را در دست داشت و از سال ۲007 به بعد به 
هیئت مدیره پیوست تا فارغ از امور روزمره اجرایی به کار ادامه دهد. گروه اتو که او پس 
از پدرش شناخته شده ترین چهره آن به شمار می رود حاال مالک بیش از 40 شرکت در 

حزوه های خرده فروشی، امالک و خدمات مالی است. 

 فرانک
فرانک اتو تک فرزند دومین ازدواج ورنر بود. 
خط مرزی میان خواهر و برادر بزرگ تری 
از ازدواج اول و خواهــر و برادر کوچک تر از 
ازدواج ســوم پدرش. او ۶4 ساله است و در 
آلمان پیش از هر چیز به عنوان کارآفرین 
حوزه رادیو و تلویزیون خصوصی شناخته 
می شــود و بنیان گذار شــرکت Frank Otto Medien که چندین ایســتگاه رادیو و 
تلویزیونی را در تملک دارد. او در دوران پس از فرار خانواده به هامبورگ به دنیا آمد و به 
عنوان مرمت کار کاغذ و گرافیک در موزه هنر و صنایع دستی هامبورگ آموزش دید و بعد 
هم به آکادمی هنرهای زیبای موتزیوس رفت. مدتی هم به عنوان موزیسین و تولیدکننده 
موسیقی مشغول به کار بود. سال 1۹۸7 رادیو OK، دومین رادیوی خصوصی مستقر در 

1981

مایکل، پسر بزرگ ورنر امور مدیریت گروه اتو 
را در دست گرفت. 

 2011

ورنر اتو در 1۰2 سالگی از دنیا رفت. 

2000

الکساندر پسر کوچک ورنر امور مدیریتی 
ای سی ای را در دست گرفت. 

هامبورگ را تاسیس کرد و تا امروز هم عمده سهامدار آن محسوب می شود. سال 1۹۹۳ 
او در شراکت با تیم وارنر و سونی یکی از موسسان کانال معروف اروپایی تخصصی موسیقی 

 .)VIVA( شد، کانال ویوا

 کاتارینا
کاتارینا اتو- برنشتاین و مادرش هم البته 
از ســهامداران گروه اتو محسوب می شوند 
اما کاتارینــا پیش از هر چیــز در دنیای 
سینما شناخته شده است. کاتارینا مدرک 
لیسانسش را از دانشگاه کلمبیا گرفت و فوق 
لیسانسش را در رشته فیلم از همان دانشگاه 
دریافت کرد. او از جوانی به عنوان ستون نویس برای برخی نشریات از جمله نسخه آلمانی 
ووگ می نوشت و پس از دوران تحصیلش در دانشگاه کلمبیا توسط دان بوید، کارگردان 
بریتانیایی استخدام شد تا برای ساخت مستندی با نام »پروژه برلین« در سال 1۹۸۹ به 
این شهر بروند. وقتی که گروه به برلین رسید، کاتارینا، زاده هامبورگ شاهد فروریختن 
دیوار برلین و اتحاد دو آلمان شد. اتفاقی که سبب شد او فیلم »بازگشت به خانه« را در 
سال 1۹۹0 بســازد. او به عنوان تهیه کننده در فیلم های بسیاری حضور داشته است و 

مدیریت شرکت Film Manufacturers Inc. را بر عهده دارد. 

 الکساندر 
اگر مایکل، چهره سرشــناس فامیل اتو در 
گروه اتو باشد، الکســاندر را باید جانشین 
پدر در شــرکت امالک ای سی ای دانست. 
او عمده ســهام این شــرکت را در اختیار 
دارد و عمده تمرکز خودش و این شــرکت 
بر سرمایه گذاری های انبوه در حوزه مراکز 
خرید است. او سال 1۹۶7 به دنیا آمد و مدرک کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد مدیریت 

کسب و کار را از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. 
در تهیه این متن از بخش هایی از گزارش های دویچه ووله و سایت widewalls استفاده 
شده است. 

ورنر اتو سه بار ازدواج کرد، پنج فرزند از خود به جا گذاشت و 1۰2 سال زندگی کرد. او تبدیل به یکی از چهره های 
یک با مسیری که رفتند و به لطف آنچه پدر برایشان به جا گذاشت از  شاخص در حوزه تجارت آلمان شد و فرزندانش هر
ین شهروندان آلمان به شمار می روند. ین و ثروتمندتر سرشناس تر
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شــخصیت اصلی در شکل گیری شــرکتی که تبدیل به یکی از 
پرجنجال ترین نام های دنیای ســرمایه گذاری در دهه های 70 و ۸0 
آمریکا شد، هنری کراویس است که دست کم به لحاظ شهرت بیش از 
دو نفر دیگر نامش در داستان تکرار می شود.                        هنری کراویس در شهر 
تولسای اکالهما به دنیا آمد. پدرش مهندس نفت بود و سابقه شراکت 
تجاری با جوزف پی کندی، پدر رئیس جمهور جان اف کندی را هم 
داشت. هنری جوان برای ادامه تحصیل به کالج کلرمونت در کالیفرنیا 
رفت، جایی که هم مدرکش در رشته اقتصاد را گرفت و هم کاپیتان 
تیم گلف شد. سال 1۹۶۹ کراویس مدرک مدیریت کسب و کارش را 
از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد و همراه پسرخاله اش جورج آر رابرتس 
در شرکت بِر استرنز مشغول به کار شد )یک شرکت بین المللی خدمات 
مالی واقع در نیویورک که در زمینه ســرمایه گذاری و ارائه خدمات 
بانکداری ســرمایه گذاری، مدیریت ثروت و مدیریت سرمایه گذاری 
فعالیت می کرد(. این دو مرد جوان هر دو تحت نظارت جروم کولبرگ 
جونیور، مدیر مالی شرکت کار می کردند. کولبرگ بود که به آنان شیوه 
خرید Bootstrap را آموخت. معنای کلی این اصطالح به فارســی 
»روی پای خود ایســتادن« یا »گلیم خود را از آب بیرون کشیدن« 
است. در دنیای کسب و کار این نوع خرید به شیوه ای گفته می شود 
که در آن بخشــی از سهام یک شرکت مشخص را می خرید و بعد با 
وثیقه گذاشتن همان سهام می توانید وام الزم برای خرید آن شرکت 
را به دست آورید. کولبرگ به دنبال شرکت های کم ارزش یا پروژه های 
نادیده گرفته شده که بخشی از بدنه یک شرکت بزرگ بودند می گشت 

و بعد به مدیران این شــرکت ها یا پروژه های خرد کمک می کرد که 
بتوانند پول الزم برای خرید شــرکت یا پروژه خودشــان را به دست 
آورند. کولبرگ موقعیت فوق العاده ای را دید و احساس کرد که جامعه 
بانکداری سرمایه گذاری دارند نادیده اش می گیرند. سال 1۹7۶ وقتی 
بر استرنز بودجه الزم برای انجام این پروژه ها را تامین نمی کرد استعفا 
داد و دو همکار جوانش را هم با خودش برد. این سه نفر با هم شرکت 

کولبرگ کراویس رابرتس )KKR( را تاسیس کردند. 
تا شش سال بعد، KKR مجموعه ای از شراکت های محدود را برای 
خرید شرکت ها، بازســازمان دهی آن ها و فروش بخشی از دارایی ها و 
زیرمجموعه های آن ها و بعد فروش دوباره همان شرکت ها شکل داد. به 
صورت معمول شرکت 10 درصد از هزینه خرید را از سرمایه خودش 
می گذاشت و بقیه را از سرمایه گذاران تحت عنوان قرضه قراضه تامین 
 junk bonds یا High-yield debt می کرد )قرضه قراضه معادل
است و به اوراق قرضه ای گفته می شود که نرخ سود باالیی دارند و البته 
این سود قابل توجه به                        این خاطر است که این نوع سرمایه گذاری ریسک 
باالتری هم دارد. این نوع سرمایه گذاری هم می تواند بسیار خطرناک 
باشد و هم سود بسیار باالیی داشته باشد(. در دهه ۸0 این وام ها معموال 
توسط بانک درکسل برنام لمبرت داده می شد. در برخی موارد KKR به 
مدیریت شرکت ها و جمع محدودی از شرکا کمک می کرد که تمامی 
ســهام یک شرکت سهامی عام را بخرند و آن را خصوصی کنند. قدم 
بعدی این بود که شــرکت را از بارهایی که بر دوشــش بود رها کنند 
که شامل تعدیل نیروی انسانی یا فروش زیرمجموعه های غیرسودده 
آن می شد. در موارد دیگر آن ها شرکت را تنها تا جایی خصوصی نگه 
می داشتند که به سود برسد و بعد دوباره آن را به عنوان شرکت سهامی 
عام به بورس عرضه می کردند. در این سال ها KKR به درآمد متوسط 
۵0 میلیون دالر در ســال رسید و توانست به شرکای محدودش ۳۶ 
درصد سود بازگرداند. سال 1۹۸7 جروم کولبرگ از شرکت استعفا داد 

و هنری کراویس و جورج رابرتس به شراکتشان ادامه دادند. 

بربرها پشت دروازه  
»مدیرعامل شرکت مواد غذایی و دخانیات نابیسکو، راس جانسون 
)با بازی زیبای جیمز گارنر( مردی باهوش و خوش سر و زبان است که 
قصد دارد با خرید کل سهام، شرکت را از حالت سهامی عام خارج و 
بــه طور خصوصی از آِن خود کند. اما اوضاع برخالف انتظار او پیش 
مــی رود و ماجرای تصمیمش لو می رود و همه چیز یک مرتبه علنی 
می شود.                        در پی افشای خبر این انتقال گسترده، سروکله خبرنگارها 
و نیز رقیبانی گردن کلفت به میدان رقابت بر ســر سهام پیدا و خبر 
این معامله  بزرگ رســانه ای می شود و به گوش همه                        مردم می رسد. 
اکنون در فضایی مزایده گونه هریک از رقبا می خواهد با تعیین رقمی 
باالتر، آینده این شرکت اسم و رسم دار را به مالکیت خود درآورد. در 
نهایــت هنری کراویس )با بازی جاناتان پرایس( که اولین بار خود او 

شرکت KKR چگونه تاسیس شد و به اوج رسید؟

پسرخاله ها

1969

کراویس مدرک مدیریت کسب و 
کارش را از دانشگاه کلمبیا و رابرتس 

مدرک حقوقش را از دانشگاه 
کالیفرنیا دریافت کرد. 

1944

هنری کراویس و جورج رابرتس، دو پسرخاله در یک 
سال متولد شدند. 

1976

هر دو نفر که در شرکت بر استرنز کار می کردند همراه با جروم 
کولبرگ استعفا دادند تا شرکت KKR را تاسیس کنند. 

آن ها کیستند
هنری کراویس 

)Henry Kravis( و جورج 
رابرتس 

)George Roberts( از 
موسسان شرکت 

 KKR سرمایه گذاری
                       هستند. کراویس با 
1۰.4 میلیارد دالر 
ثروت در رده 229 و 

رابرتس با 1۰.۷ میلیارد 
دالر ثروت در رده 21۷ 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارند. 
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ایده خرید کل سهام شرکت را نزد راس مطرح کرده بود، با پیشنهاد 
بیشترین رقم، سهام را خریداری می کند و موفق می شود بی رحمانه 
راس جانسون را از میان بردارد. هرچند شکست جانسون در رقابت بر 
سر سهام ابدا به معنای ورشکستگی اش نیست و او همچنان زندگی 
اشرافی خود را با تغییراتی نه چندان مهم ادامه می دهد؛ در حالی که در 
آن سوی شهر مردم عادی بیش از پیش با فقر و فساد دست و پنجه 
نرم می کنند.« آنچه خواندید خالصه ای است از فیلم »بربرها پشت 
دروازه« )نوشته شده در سایت سبزآبی( که بر اساس کتابی با همین 
عنوان نوشته برایان بورا و جان هلیار، روزنامه نگاران آمریکایی ساخته 
شد. این فیلم و کتاب راوی یکی از شاخص ترین خریدهای شرکتی 
در تاریخ وال استریت اســت که نام هنری کراویس را بر تارک خود 
دارد. اوســت که با نام »بربر« از او یاد شده. این لقبی است که توسط 
تئودور فورســتمان، یکی از هم بنیان گذاران شرکت سرمایه گذاری 
Forstmann Little & Company به او داده شــده بود. او شیوه 
سرمایه گذاری KKR را »مزخرفات قرضه قراضه دروغین« خواند، در 
حالی که آدم هایی مانند خــود و برادرش را »آدم هایی واقعی با پول 
واقعی« توصیف می کرد او بعد در جمله ای به یادماندنی گفت: »باید 

این بربرها را از پشت دروازه های شهر عقب برانیم.«
ماجرایی که اتفاق افتاد و بعد آن قدر دراماتیک شــد که در قالب 
کتاب و فیلم درآمد، در سال 1۹۸۸ رخ داد، سالی که KKR توانست 
نبرد مزایده ای برای در دست گرفت کنترل شرکت آرجی آر نبیسکو 
)RJR Nabisco( را به نفع خود تمام کند. این شــرکت نوزدهمین 
شــرکت بزرگ در کل ایاالت متحده بود؛ غول هلدینگی دخانیات و 
مواد غذایی که برندهای صاحب نامی مانند کمل، وینستون، ویت تینز، 
ریتز کرکرز، اوریوز، دل مونته وجتبلز و... را در تملک داشت. کراویس و 
گروهش این هلدینگ خوشه ای غذا و دخانیات را به قیمت ۲۵ میلیارد 
دالر خریدند که تقریبا دو برابر فروش پیشین یک کسب وکار تجاری 
بود. این نبرد برای در دست گرفتن کنترل RJR بیش از آنچه انتظار 
می رفت توجه همگانی را معطوف به خود کرد. کتاب »بربرها پشت 

دروازه« تبدیل به یکی از پرفروش ترین کتاب های سال شد. 
ماجراهای نبرد علیه سرمایه داری وال استریتی البته کراویس را باز 
هم درگیر خودش کرده است. سال ۲007 یک کارگردان مستندساز و 
گروهی از معترضان به شرکت خای سهامی خاص و نحوه عملکردشان 
در اقتصاد آمریکا جلوی آپارتمان کراویس تجمع کردند. در این تجمع 
فیلمی با نام »نبرد علیه طمع، با بازی خانه های هنری کراویس« برای 
عابران به نمایش درآمد که در آن در مورد سبک زندگی و خانه های 
کراویس و مقایســه آن با زندگی کارگران صحبت می شد. نیویورک 
تایمز از این تجمع و فیلمی که به کارگردانی رابرت گرین والد ساخته 
شده بود گزارش نسبتا مفصلی کار کرد. در بخشی از این گزارش و با 
اشاره به محتوای فیلم آمده است: »یک پرستار در بیمارستان اعصاب 
دانشگاه کالیفرنیا می گوید، آنچه آقای کراویس در یک ساعت به دست 

1987

جروم کولبرگ از شرکت استعفا داد 
و هنری کراویس و جورج رابرتس به 

شراکتشان ادامه دادند. 

2010

شرکت تبدیل به سهامی عام شد. 
1988

KKR توانست نبرد برای در دست گرفتن کنترل شرکت 
آرجی آر نبیسکو )RJR Nabisco( را به نفع خود تمام کند.

می آورد، اگر خوش شانس باشم معادل حقوق یک سال من است. من 
بابت شیفت شــب 1,7۵ دالر اضافه تر می گیرم.« در گزارش و فیلم 
یادشــده اشاره شده بود که در سال ۲007 رقم یک ساعت درآمد او 

معادل ۵1 هزار و ۳۶۹ دالر است. 

جورج: ثروتمندتر، بی حاشیه تر  
از میان سه ستونی که شــرکت KKR را بنا نهادند، نام جورج آر 
رابرتس کمی کمرنگ تر است و اطالعاتی که از او هست هم به وسعت 
پسرخاله اش هنری کراویس نیست. و البته مثل کراویس هم تبدیل 
به نمادی از روی سیاه سرمایه داری وال استریت نشده است، در عین 
حال اگر به جدول ثروتمندان بلومبرگ نگاه کنید می بینید که میزان 
ثروت و رده او در جدول از پســرخاله اش اندکی جلوتر است. رابرتس 
متولد سال 1۹44 در هیوستون تگزاس است. او درسش را در آکادمی 
نظامی کالور خواند و سال 1۹۶۲ فارغ التحصیل شد و سال ها بعد در 

1۹۹۸ جایزه مرد سال آن موسسه را 
دریافت کرد. اگر پسرخاله اش سراغ 
دانشــگاه کلمبیا و رشته مدیریت 
کســب و کار رفتــه بــود، او برای 
تحصیل در رشــته حقوق به کالج 
هستینگز کالیفرنیا رفت و مدرکش را 
در سال 1۹۶۹ دریافت کرد. در دهه 
70 و وقتی تبدیل به یکی از شرکای 
شرکت بر استرنز شد تنها ۲۹ سال 
داشت. سال 1۹7۶ هم که همراه با 
کراویس و کولبرگ از شــرکت جدا 
شــدند و KKR را تاسیس کردند. 
او مدیر چندین شــرکت عمومی و 
خصوصی و چندین موسسه فرهنگی 

و آموزشی بوده است. 
شــرکت KKR                        ســال ۲010 تبدیل به ســهامی عام شــد و بر 
سرمایه گذاری در حوزه انرژی های پاک تمرکز کرد و حاال به کارگران 
یقه آبی که در شرکت های زیرمجموعه اش کار می کنند، گزینه ارائه 
ســهام شرکت را هم پیشــنهاد می کند. تا پیش از سال ۲0۲0، هم 
هنری کراویس و هم جورج رابرتس جانشــینان خود را برای آینده 
شــرکت معرفی کردند. KKR حاال یک شــرکت جهانی است که از 
ســهامش در 114 شرکت ســود می برد. 7۵۳ هزار نفر برای این نام 
کار می کننــد، درآمدش به 1۲۳ میلیارد دالر و دارایی هایش به ۲00 

میلیارد دالر می رسد. 
*بخش عمده آنچه در این مطلب خواندید ترجمه و تلخیصی از 
گزارش مفصلی است که در مورد هنری کراویس و شرکت KKR در 
سایت Achievement منتشر شده است. 

ماجرایی که اتفاق افتاد و 
بعد آن قدر دراماتیک شد 
که در قالب کتاب و فیلم 
درآمد، در سال ۱۹88 رخ 
داد، سال که KKR توانست 
نبرد مزایده ای برای در دست 
گرفت کنترل شرکت آرجی آر 
نبیسکو را به نفع خود تمام 
کند. این شرکت نوزدهمین 
شرکت بزرگ در کل ایاالت 
متحده بود؛ غول هلدینگی 
دخانیات و مواد غذایی که 
برندهای صاحب نامی مانند 
کمل و وینستون را در تملک 
داشت

یافت کرد و همراه پسرخاله اش جورج آر رابرتس در شرکت ِبر  یت کسب و کارش را از دانشگاه کلمبیا در کراویس مدرک مدیر
استرنز مشغول به کار شد. این دو مرد جوان هر دو تحت نظارت جروم کولبرگ جونیور، مدیر مالی شرکت کار می کردند. کولبرگ 
ید Bootstrap را آموخت. بود که به آنان شیوه خر
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کارآفرین

هم بنیان گذار مرکادو لیبره از روزها و سال های نخست کار می گوید:

بازی تجارت آنالین در زمین آرژانتین
دلم می خواهد داســتان چگونگی تاسیس مرکادو لیبره را 	�

بشنوم. اجازه بدهید با سابقه شما شروع کنیم. کجا بزرگ شدید؟
من در بوینس آیرس بزرگ شدم. وقتی 17 سالم بود برای دوران 
کالج به ایاالت متحده رفتم و از ســال 1۹۹0 تا 1۹۹4 در دانشکده 
وارتون دانشــگاه پنســیلوانیا تحصیل کردم. پس از فارغ التحصیلی 
برگشتم و مشــغول کار برای یک شرکت نفتی شدم که بزرگ ترین 
شرکت نفتی در آرژانتین بود و در واقع به تازگی خصوصی شده بود. 
من ســه سال و نیم در بخش مالی شرکت کار کردم. بعد از آن برای 
تحصیل مدیریت کســب و کار به دانشگاه استنفورد رفتم و پس از 

بازگشت شرکت مرکادو لیبره را تاسیس کردم. 
در واقع زمانی که در استنفورد بودم شرکت را تاسیس کردم. آن جا 
بود که طرح تجاری را نوشتم و در یکی از کالس ها با سرمایه گذاران 
تماس گرفتم. یکی از استادانم من را به یکی از موسسان یک صندوق 
سرمایه گذاری خصوصی وصل کرد و او اجازه داد پس از اینکه در کالس 
ما ســخنرانی کرده بود او را تا فرودگاه برسانم. من خالصه ای از طرح 
تجاری ام را برایش گفتم و او هم به نظرش ایده ای عالی آمد. شرکتشان 
آن زمان به صورت کالن در آمریکای التین مشغول سرمایه گذاری بود. 
او به من گفت که موقعیت خوبی است و او عالقه مند به سرمایه گذاری 

است. این گونه بود که همه چیز شروع شد. 

Mercado�( در آمریکا و البته در جهان شناخته شده است، نام مرکادو لیبره )eBay )هر قدر نام ای بی 
Libre( هم در آمریکای التین شناخته شده است، شرکتی که از همتای آمریکایی خود الگو گرفت، طرح 

تجاری اش توسط یک دانشجوی آرژانتینی دانشگاه استنفورد نوشته شد و بعد در بوینس آیرس و بعد تمام 
آمریکای التین ریشه دواند. نام آن دانشجوی جوان مارکوس گالپارین بود؛ کسی که امروز با 7.13 میلیارد 

دالر ثروت در رده 377 فهرست بلومبرگ قرار دارد. در شماره 98 آینده نگر به صورت مفصل به کار و 
زندگی او پرداخته بودیم: »گالپرین سال 1972 در خانواده ای ثروتمند در بوینس آیرس به دنیا آمد و بعد از 

به پایان بردن دوره دبیرستان، به عنوان بازیکن تیم ملی جوانان راگبی آرژانتین انتخاب شد. اما او رویای 
تبدیل شدن به بازیکن حرفه ا ی راگبی را رها کرد و به ایاالت متحده رفت تا در رشته امور مالی دانشگاه 
پنسیلوانیا درس بخواند. گالپرین پس از فارغ التحصیلی به آرژانتین برگشت و سه سال را صرف کار در 

شرکتYPF  کرد، یکی از بزرگ ترین شرکت های نفت و گاز این کشور. گالپرین که دلش می خواست بیشتر 
در حوزه تکنولوژی فعال باشد، سال 1997 توانست پذیرش دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا را بگیرد                        و 

راهی سیلیکون ولی شود. بعد از مطالعه در مورد شرکت ای بی، ایده خلق یک نمونه اسپانیایی زبان )و بعدتر 
پرتغالی زبان( برای آمریکای التین متولد شد. او خیلی زود توانست نظر اولین سرمایه گذار را برای شرکت 

جلب کند، اتفاقی که به یمن یک ماشین سواری بسیار مهم محقق شد.« در مصاحبه ای که در این بخش 
می خوانید داستان شروع کار و نخستین گام هایی را که شرکت آرژانتینی برداشت از زبان خود او خواهید 

 One Million by « خواند. آنچه می خوانید بخشی از مصاحبه ای است که توسط نویسنده وبالگی با نام
One Million« در سفرش به آرژانتین با گالپارین ترتیب داده شده است. این جا است که می گوید چطور تا 

یک قدمی تعطیلی هم رفتند و برگشتند.
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ما خوش اقبال 
بودیم چون 

توانستيم در ماه 
می 2٠٠٠ و قبل 
از سقوط دات کام 
دومين دور جذب 
منابعمان را انجام 
دهيم و به حدود 
46 ميليون دالر 

سرمایه رسيدیم. 
بعد از آن دیگر 

هيچ کسی 
نتوانست پولی 
به دست آورد 

اغلب شرکت ها 
نتوانستند تا 4 یا ٥ 
سال بعد منبع مالی 
تازه پيدا کنند که 
باعث پيش افتادن 
قابل توجه ما شد

هم بنیان گذار شرکتتان هم در همان کالس استنفورد بود، 	�
درست است؟

هرمان )کازا( شــغلی را در یک شــرکت دیگر قبول کرده بود که 
آن هم یک شــرکت اســتارت آپی بود. اما قبول کرد که در برخی از 
زمینه های بازاریابی به من کمک کند و در واقع او همیشه همراهم بود 

و تبدیل به هم بنیان گذار شرکت شد.  
ایده تان در آن زمان ساختن یک ای بی برای آمریکای التین بود؟	�

این دقیقا همان فکری بود که داشــتیم. از طریق اســتنفورد با 
هم کالسی هایمان و کسانی که در ای بی کار می کردند تماس گرفتیم 
تا در مورد اینکه آمریکای التین تا چه اندازه در پوشش راداری آن ها 
بود به درک بهتری برســیم و ببینیم اصال منطقی هست که چنین 

کاری را کلید بزنیم یا نه. 
به این نتیجه رسیدید که ای بی اصال بر روی آمریکای التین 	�

متمرکز نیســت؟ در آن زمان بازار اینترنتی در آمریکای التین 
چقدر وسعت و نفود داشت؟

خیلی کوچک بود. نفوذش تقریبا به ۳ درصد می رســید. از این ۳ 
درصد سهم تجارت الکترونیک کمتر از 10 درصد بود. در آن زمان 40 
شــرکت داشتند دقیقا همان کاری را که ما شروع کرده بودیم انجام 
می دادند و برخی از آن ها ســرمایه بیشتری به نسبت ما جذب کرده 
بودند. نکته کلیدی این بود که تمامی آن ها بخش عمده سرمایه شان 
را بر روی بازاریابی انبوه گذاشته بودند، ما پولمان را پس انداز و صرف 
توسعه محصول کردیم. از همان نقطه آغاز تمرکز ما بر روی ساخت 
یک محصول خوب با تکیه بر آی تی قوی بود. این عمده ترین تفاوت 
شــرکت ما با باقی شرکت های منطقه اســت؛ آن ها بیشتر بر روی 
بازاریابی و کمتر بر روی محصول تمرکز کردند و ما بیشــتر بر روی 

محصول و کمتر بر روی بازاریابی متمرکز شدیم. 
نفوذ تنها 3 درصدی اینترنت حتما خیلی طاقت فرسا بوده.	�

دقیقا! تالش ما این بود که بر روی تمام دستاوردهای عملیاتی مان 
تمرکــز کنیم و نه فقط بر روی درآمد. هنوز زمانی را که یک نفر آمد 
و حســابش را در دفتر پرداخت کرد بــه خاطر می آوریم. هنوز فایل 
پی دی اف آن چک را که اسکن کرده بودیم نگه داشته ایم. سعی ما این 
بود که بر روی پلت فرم تمرکز کنیم و کارمان را به کشورهای دیگر هم 
توسعه دهیم و مطمئن شویم که در هر کشور تیمی هم مستقر داریم. 

کسب وکارمان در ابتدا خیلی کوچک بود. 
هنوز هم وقتی داســتان ای بی را می خوانیم برایمان مفرح است. 
چک ها به خانه پِیر امیدیار روانه شده بودند. چک ها در چنان حجمی 
می رســیدند که او فهمید که واقعا کسب و کاری به هم زده. در واقع 
مجبور شــد یک نفر را فقط مسئول رســیدگی به چک ها کند. در 
آمریکای التین چنین اتفاقی هرگز نمی توانســت رخ دهد. ما زمان 
زیادی را در انتظار رسیدن چک ها سپری کردیم. این تنها یک نمونه 
از تفاوت های بســیار بود. مــا دو کار را خیلی خوب انجام دادیم: اول 
همین که به جای تمرکز بر بازاریابی بر روی پلت فرم متمرکز شدیم و 
دوم فهم تفاوت نوع پیاده سازی مدل کسب وکار در جایی مانند ایاالت 

متحده یا اروپا با مدل کار در آمریکای التین بود. 
تفاوت های کلیدی دیگر چه بودند؟	�

نوع تعامل خریداران و فروشندگان هم متفاوت است. ای بی به همه 
کامال اطمینان می داد که می توانند قبل از نقل و انتقال )کاال و پول( با هم 
ارتباط بگیرند. حس ما این بود که اگر قبل از خرید و فروش راه ارتباط 
میان خریداران و فروشندگان را باز بگذاریم، خودمان هرگز روی پول را 

نمی بینیم. در عوض یک صفحه پرسش و پاسخ تعریف کردیم که بعد 
مشخص شد مزایای جانبی بسیار زیادی دارد. صفحه پیام ها ابزار مهمی 
در شکل دهی گروه ها است. یک وسیله خدمات به مشتریان است که فقط 
یک بار باید به هر سوالی پاسخ دهد. برای خریداران هم منافع بسیاری 
دارد، مثال شاید در مورد یک کاال سوالی باشد که به ذهن خودتان نرسیده 
بوده اما وقتی پاسخ به آن را در صفحه می بینید خیالتان راحت تر می شود. 
این شــیوه در نهایت راهی بسیار موثر برای پیشگیری از کاله برداری و 
جعل اطالعات از فروشندگان بود. در سیستم ای بی اگر می توانستید با 
فروشــنده تماس بگیرید می توانستید اطالعاتش را هم به دست آورید. 
برای همین این شرکت امکان ایمیل زدن به فروشندگان کاال را لغو کرد. 
در پلت فرم ما درصد کاله برداری خیلی خیلی پایین است و فکر می کنم 
راهــکاری که ما در پیش گرفتیم یکی از دالیل این نرخ پایین اســت، 

هیچ کس نمی تواند به ایمیل فروشندگان ما دسترسی پیدا کند. 
ترکیدن حباب دات کام در ایاالت متحده بر روی شــما هم 	�

تاثیر گذاشت؟
بله چون دیگر خبری از جــذب منابع مالی نبود. ما خوش اقبال 
بودیم چون توانســتیم در ماه می ۲000 و قبل از ســقوط دات کام 
دومین دور جذب منابعمان را انجام دهیم و به حدود 4۶ میلیون دالر 
سرمایه رسیدیم. بعد از آن دیگر هیچ کسی نتوانست پولی به دست 
آورد اغلب شرکت ها نتوانستند تا 4 یا ۵ سال بعد منبع مالی تازه پیدا 
کنند که باعث پیش افتادن قابل توجه ما شد. تمام رقبای کوچک تر 
از میان رفتند. این کمک خیلی بزرگی به ما کرد. قبل از سقوط تمام 
کار ما بر محور ساخت پلت فرم می گردید، بعد از سقوط کارمان تبدیل 
شــد به ساختن کسب و کار. از ســال ۲000 تا ۲00۳ ما بیشترین 
رشــد را داشتیم. مردم به استفاده بیشتر از اینترنت ادامه می دادند و 
شرکت های مخابراتی هم به سرمایه گذاری بیشتر بر روی پهنای باند. 

شما در میانه سال 2000 توانســتید 46 میلون دالر جذب 	�
سرمایه کنید، واقعا باورنکردنی است!

دقیقا. دو سال بعدش درآمدمان فقط ۲ میلیون دالر بود. 
نظر سرمایه گذاران در این مورد چه بود؟	�

سال ۲001 واقعا به زحمت توانستیم از پس یک سرمایه گذار اصلی 
که می خواست شرکت را به تعطیلی بکشاند برآییم. موسسان شرکت 
همچنان سهم دست باال را داشتند و برای همین توانستیم رای او را 

وتو کنیم. 

هنوز هم وقتی داستان ای بی را می خوانیم برایمان مفرح است. چک ها به خانه پِیر امیدیار روانه شده بودند. چک ها در چنان حجمی 
می رسیدند که او فهمید که واقعا کسب و کاری به هم زده. در واقع مجبور شد یک نفر را فقط مسئول رسیدگی به چک ها کند. در 
یادی را در انتظار رسیدن چک ها سپری کردیم. یکای التین چنین اتفاقی هرگز نمی توانست رخ دهد. ما زمان ز آمر



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و سیزده، آبان 1221400

کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

این کتاب مجموعه ای از ۹ مهارت ضروری برای رهبران زن است که تازه در جایگاه 
تازه شان قرار گرفته اند. برای این مخاطبان کتاب حاوی این مطالب است که چطور 
می توانید زن موثری در مقام رهبری باشید؛ حتی اگر خجالتی هستید و یا به هر 
بهایی از برخورد و چالش گریزانید یا اعتماد به نفس کافی ندارید. از اینکه می بینید 
مردان در محیط کارتان ارتقای شــغلی می گیرند و پروژه های مهم تری به آن ها 
سپرده می شود و می توانند از باال رفتن حقوقشان لذت ببرند خسته شده اید؟ فکر 
می کنید همه این اتفاقات در حالی می افتد که شما هم همان توانایی ها را دارید و 

به همان نتایج )اگر نه بهتر از آن ها( می رسید؟ 
شاید نمی توانید خودتان را به خوبی بیان کنید و از این حس ناخوشایند خسته به 
خانه برمی گردید. خیلی ها نمی دانند که برای تبدیل شدن به رهبر، توانایی بیشتری 
از مدیریت افراد الزم است. اولین گام برای اندیشیدن مثل یک رئیس است؛ داشتن 
فهم و طرز تفکر اســت که زنان پیشــرو و موفق در کسب و کار داشته اند. از این 

شیوه ها برای اقدام موثر به نفع خودتان استفاده کنید. 

سوراب موکرجیا، موسس و مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مارسلوس 
اســت، فارغ التحصیل رشته اقتصاد دانشگاه لندن و نویسنده. او کتابی مثال زدنی 
درباره درس هایی که از هفت کسب و کار می توان آموخت به رشته تحریر درآورده 
است. موکرجیا در این کتاب می گوید که چرا تمرکز بر روی هسته اصلی کسب و 
کار، ستون موفقیت شرکتی است. او همچنین در این کتاب توضیح داده است که 
چگونه سرمایه گذاران می توانند سود غیرقابل رقابتی را با شناخت چنین شرکت هایی 
به دست آورند و برای شناخت این شرکت ها از چه پارامترهایی می توان بهره برد. 

مثال های این کتاب شاید بیشتر برای کسانی جالب باشدکه می خواهند نمونه های کسب 
و کار و موفقیت در حوزه تجارت هند را بیشتر بشناسند. آن شرکت هایی که در این کتاب 
از آن ها یاد شده همه در این کشور مستقر هستند و داستان هایی منحصر به فرد دارند 
که قواعد بازی در کشوری مانند هند را نشان می دهند. کشوری که سال ها است نه تنها 
تبدیل به یکی از مقرهای اصلی برون سپاری کار شرکت های غربی شده بلکه در صنایع 

مختلفی از جمله داروسازی و تکنولوژی صاحب قدرت و استارت آ پ های فراوان است. 

مثل یک رهبر فکر می کند
جما رودال

میلیاردرهای نامعمول
سوراب موکرجیا

کتاب »آینده را خلق کن« یک کتاب راهنمای هیجان انگیز و تصویرساز برای تفکر 
چالشی، نوآوری و تغییر است. این کتاب که در فهرست کتاب های پرفروش قرار 
دارد، سرشــار از تاکتیک ها، ابزارها و چارچوب های عملی است که تیم گوچ برای 
شتاب دهی به کار 700 نمونه از قدرتمندترین برندها، میلیاردرها، مدیرعامالن و 
همین طور سازمان ناسا اســتفاده کرده اند. به صورت خالصه: شما بیش از آنچه 
فکرش را می کنید توانایی دارید و آشوبی که در جهان برپا شده ممکن است همان 

دریچه شانس شما باشد. 
کووید -1۹ به صورت کلی بازی را تغییر داده و نیازهای مشــتریان را عوض کرده 
است. میلیون ها کســب و کار تا همین جا هم از هم پاشیده اند و تعداد بیشتری 
هم در آســتانه شکســت قرار دارند. با این حال نیازهای مشتریان در حال خلق 
موقعیت هایی است که می تواند آینده شما را شکلی دیگر ببخشد. بحران و آشوب 

موقعیت خلق می کند، فقط باید بدانید کجا باید دنبال این موقعیت بگردید. 

همه، هم زمان، در یک جهت و به سمت یک هدف پارو می زنند. 
چارلز ای آرچر، با تکیه بر سابقه خودش به عنوان وکیل و رئیس یک آژانس خدمات 
اجتماعی بزرگ در نیویورک راهنمایی ای کامال نو برای کار گروهی در شــرکت و 
همراهی خلق کرده است. برنامه جامع او که توسط شرکت های آمریکایی و سایر 
کشورها به کار گرفته شده یک مدل مدیریتی متمرکز بر دست یافتن به همسویی 
استراتژیک و سرعت بخشیدن به روند تغییر با توسل به احترام و همکاری است. 
قوانین کتاب »همه پارو می زنند« طرحی کلی برای بنا کردن موفق وفاق شرکتی 

است و رشد رفتارهای موثر در سازمان. 
با این کتاب می آموزید که چطور پارامترهای درست را در جای درست قرار دهید 
و تیم ها را قادر سازید که خروجی عملیاتی را تبدیل به راهکارهای تجاری کنند. به 
عالوه قوانین این کتاب، ابزارهای مهمی برای حل مسئله هستند که تکنیک هایی 

برای حل مشکالت بین فردی هم ارائه می کنند. 

آینده را خلق کن
جرمی گوچ

همه پارو می زنند
چارلز مونتوریو آرچر



............................... تجـربــه ...............................

مدیرعامل شرکت لنز تکنولوژی 
و توصیه هایش به کارآفرینان

3 درس ژو

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

ژو کونفی در میــان ثروتمندان جهان چهره 
شناخته شده ای اســت، هم به این خاطر که 
مدت ها عنوان ثروتمندترین زن خودســاخته 
دنیا را از آن خود داشته و هم به این دلیل که 
داســتانش از آن داستان های کالسیک فقر تا ثروت است؛ کارگر خط تولید یک 
کارخانه که پاره وقت درس خواند و آموخت و شرکت راه انداخت و قرارداد بست 
و تالش و بختش دســت به دست هم دادند تا تبدیل به یکی از غول های حوزه 
تکنولوژی در چین و جهان شود. مدیرعامل شرکت لنز تکنولوژی که زمانی به قول 
خودش نمی دانســت وعده بعدی غذایش را کی و چطور باید به دست آورد حاال 
در جایگاهی است که می تواند با تجربه ای کامل از تمام سختی هایی که گذرانده 
به دیگران درس کار و مدیریت بدهد. آنچه می خوانید ترجمه و برداشتی است از 

صحبت هایی که او با شبکه سی ان بی سی داشته است. 

به خوبی آماده باشید  
ژو می گوید که کارآفرینان باید همیشه برای آنچه در پیش است آماده باشند. 
می گوید چند زمینه هستند که باید در آن ها به استادی برسید: »اول، میزان کلی 
رقابت جویی تان را بهبود ببخشید. دوم، باید به لحاظ روانی محکم باشید. سوم، 

شناختتان از بازار و رقیبانتان را تقویت کنید.«
او می گوید که تجربه اش زمانی که به عنوان کارگر خط تولید مشــغول بود و 
بعدها زمانی که به عنوان مدیر اولین نفر را اســتخدام کرد به او کمک کرده که 
اعتماد به نفس داشته باشد که در سال های اولیه کار لنز تکنولوژی خصیصه ای 
بسیار ضروری بود: باید شجاعت کافی برای رودررو شدن با شکست را به دست 
آورید. او همچنین می گوید که در سال هایی که هنوز یک استارت آپ بود، وقتی به 
جلسه با مشتریان می رفت چندین نقشه جایگزین هم همراهش داشت: »همیشه 
به اینکه اگر پیشنهادهایم را رد کنند بعد                        قرار است چه بگویم فکر می کردم، چون 

رد شدن همیشه هست و باید برایش به خوبی آماده باشید.«

به آموختن ادامه دهید  
ژو می گوید: »مشــتری قرار نیســت فقط به خاطر اینکه شما مدرک باالیی 
دارید پول بیشتری بابت محصولتان به شما بپردازد اما دانشتان نسبت به حوزه 
کســب و کار کمک می کند که بتوانید رقابت پذیری  شرکتتان را حفظ کنید.« 
خود ژو در حال کارگری در کارخانــه به صورت پاره وقت درس خواند و مدرک 
حسابداری گرفت و بعد هم مدرک عملیات کامپیوتری و حتی گواهی نامه رانندگی 
کامیون های باربری. او می گوید: »وقتی توانایی یادگیری دارید، یعنی توانایی ادامه 

دادن به رشد را هم دارید.«

هرگز تسلیم نشوید  
ژو می گوید که بســیاری از آدم ها وقتی با دست انداز مواجه می شوند ضرباتی 
جدی را تجربه می کنند که به اعتماد به نفسشان وارد می شود. اما کلید موفقیت ، 
استقامت است؛ به خصوص در سخت ترین شرایط. ژو یک بار در یک برنامه تمرین 
رشد تیمی ۲0 نفر از مدیران شرکتش را برای فتح قله داوی در استان هونان برد. 
برخی از اعضای تیم می خواستند در نیمه راه قله از ادامه مسیر دست بکشند اما او 

اصرار کرد که نایستند و به حرکت ادامه دهند. 
او می گویــد: »وقتی از نیمه راه رها کنید، دیگر شــجاعت اینکه برگردید و 
همه چیز را از نقطه صفر شروع کنید نخواهید داشت و باز هم تسلیم خواهید شد. 
فقط زمانی که اصرار بورزید می توانید موفق شوید. به خاطر دست اندازهای کوچک 

تسلیم نشوید.« 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

شرکت مارول چطور توانست از شکست رهایی یابد

ابرقهرمانان در وثیقه بانک

سال ١993 زمانی 
که مارول و صنعت 
کميک به صورت 
کلی به نظر قبراق 
می رسيدند، نيل 
گيمن، نویسنده 

کتاب »مرد شنی«، 
در برابر 3 هزار 

فروشنده ایستاد و 
سخنرانی ای کرد 

که تعداد کمی مایل 
به شنيدنش بودند. 
در این سخنرانی 

او گفت که موفقيت 
بازار کتاب های 

کميک حبابی است

شنیدنش بودند. در این سخنرانی او گفت که موفقیت بازار کتاب های 
کمیک حبابی اســت؛ حبابی که در نتیجه تشویق مجموعه داران به 
خرید نسخه های مختلف کتاب های کمیک بود به این امید که روزی 
این مجموعه ها ذی قیمت خواهند بود. به گفته گیمن این روند نوعی 
»جنون گل الله« بود. اصطالحی که به دوره ای نادر در قرن هفدهم 
اشاره دارد که قیمت پیاز گل الله ناگهان به طرز فوق العاده ای افزایش 
پیدا کرد و بعد همان گونه ناگهانی بازارش ســرنگون شد )این واقعه 
اقتصادی یکی از مهم ترین حباب های اقتصادی در تاریخ اروپا و دوران 
طالیی اقتصاد هلند به شمار می رود(. گیمن در آن سخنرانی گفت: 
»می توانید کلی کتاب کمیک را به یک نفر بفروشــید، به خصوص 
اگر به او بگویید که دارد پولش را برای بازپس گرفتن ســودی بزرگ 
سرمایه گذاری می کند. اما در واقع دارید حباب الله می فروشید و یک 

روز حباب می ترکد و الله ها در گلخانه پژمرده می شوند.«
حبابی که گیمن از آن یاد کرد، چند ســال پیش از آن شــکل 
گرفته بود؛ زمانی که کتاب های کمیک که قبال به نظر والدین اقالمی 
دورانداختنی بودند تبدیل به کاالهایی باارزش برای کلکسیونرهایی 
شــدند که دوران کودکی شــان را با قهرمانان محبوبشــان در این 
کتاب ها گذرانده بودند. در دهه ۸0 جمع آوری کتاب های کمیک نظر 
رسانه های جریان اصلی را هم به خود جلب کرده بود و داستان هایی 
منتشر می شدند از کتاب های کمیک عصر طالیی که به قیمت هزاران 
دالر به فروش می رسیدند. خود شــرکت های انتشاراتی هم به بازار 
این کلکسیون ها دامن می زدند: با نشر کتاب ها با جلدهای متفاوت، 
چاپ های برجسته یا سایر تکنیک های چشمگیر چاپ. این کتاب ها 
به چشم برهم زدنی توسط خریداران بلعیده می شدند و البته توسط 
محتکرانی که به نظرشان ایده انبار کردن این نسحه ها و بعد فروش 

پرسودشان درآینده کامال                        ایده قابل اتکایی بود. 

ران پِِرلمن وارد می شود  
در حالی که مشــتریان، کتاب های کمیــک را روی هوا می زدند، 
مارول نظر مردی به نام ران پرلمن را به خود جلب کرد. پرلمن تاجر 
میلیونری بود که سهام گسترده ای در حوزه های مختلف داشت. او در 
سال 1۹۸۹، ۸۲,۵ میلیون دالر هزینه کرد تا گروه مارول اینترتینمنت 
را که تا آن زمان در تملک نیو ورلد پیکچرز بود بخرد. ظرف دو سال 
مارول وارد بازار بورس شد و پرلمن شروع به خرج های بیشتر کرد؛ او 
سهام شرکتی به نام توی بیز و دو شرکت پانینی استیکرز )تولیدکننده 
کارت های بازی( و هیروز ورلد )تولیدکننده لباس( را خرید. می گویند 

این خریدها برای مارول 700 میلیون دالر هزینه داشت. 
در اوایل دهه ۹0 مارول بر موفقیت مرد عنکبوتی و مردان ایکس 
سوار بود که ارقام فروش چشمگیری داشتند. فروش مجموعه کمیک 
جدید ارتش ایکس هم به همان خوبــی بود و این فروش را مدیون 
استراتژی فروش بود: اولین نسخه در بسته بندی ارائه شد که هریک 
از آن ها شامل یک کارت از مجموعه پنج تایی کارت های بازی هم بود، 

تقریبا تمامی داستان های کتاب های کمیک )کتاب های مصور( 
شناخته شده یک لحظه کامال تیره وتار دارند: جایی در داستان به نظر 
می رسد که همه چیز از دست رفته است. قهرمانان به زانو درآمده اند، 
شهر تبدیل به خرابه ای شده و ضدقهرمانان دارند برای کشتار آماده 
می شــوند. برای شــرکت مارول )Marvel( این لحظه تیره و تار در 

زمستان سال 1۹۹۶ از راه رسید. 
شرکتی که در دهه های ۶0 ، 70 و ۸0 و بیشتر به لطف روایت گری 
کتاب های کمیکی مانند »چهار شگفت انگیز« )پدیدآورندگان: استن 
لی و جک کربی( و »مرد عنکبوتی خارق العاده« )پدیدآورندگان: استن 
لی، استیو دیتکو( قد برافراشته بود، در اوایل دهه ۹0 میالدی به نقطه 
اوج موفقیت مالی رســید. اما بعد پس از ترکیدن حباب های مالی و 
چند مورد معامله تجاری بحث برانگیز، ارزش سهام مارول سقوط کرد؛ 
ســهامی که روزگاری در سال 1۹۹۳ به قیمت هر سهم ۳۵,7۵ دالر 
رسیده بود، سه سال بعد تا ۲,۳7 دالر تنزل یافت. جنگ ناخوشایندی 
میان گروهی از سرمایه گذاران ثروتمند به دنبال این اتفاق درگرفت و 
برای مدتی آینده شرکت در هاله ای از ابهام فرو رفت. با این حال مارول 
با تمامی دسیسه های شرکتی که در اواخر 1۹۹۶ شکل گرفته بود و 
تا ماه ها بعد هم ادامه داشــت جنگید و یک دهه بعد به عنوان غول 
صنعت فیلم سازی از زیر آوار بیرون آمد )آنچه در این بخش می خوانید 
ترجمه همراه اندکی تلخیص و برگفته از مطلبی است که در سایت 

Den of Geek منتشر شده(.

پیشگویی فاجعه  
ســال 1۹۹۳ زمانی که مارول و صنعت کمیک به صورت کلی به 
نظر قبراق می رســیدند، نیل گیمن، نویسنده کتاب »مرد شنی« )از 
مشهورترین نویســندگان کتاب های کمیک و آثار تخیلی(، در برابر 
۳ هزار فروشــنده ایستاد و سخنرانی ای کرد که تعداد کمی مایل به 
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یسک به نظر  یکا( ببندد، جزئیات این قرارداد پرر یل لینچ )بخش سرمایه گذاری بانک آمر سال 2۰۰5 مارول توانست قراردادی با مر
یکا به عنوان بیمه سرمایه گذاری در نظر گرفته  می رسید: مارول پیشنهاد داده بود دو جواهر از میان قهرمانانش یعنی تور )Thor( و کاپیتان آمر
شوند. اگر فیلم هایش موفق به سوددهی نمی شدند، این دو ابرقهرمان ناگهان دیگر به بانک تعلق داشتند.

اگر کلکسیونرها می خواستند هر پنج کارت را داشته باشند باید از یک 
کتاب کمیک چند نســخه می خریدند و این دقیقا همان کاری بود 
که کردند. گاهی هواداران شش نسخه می خریدند، پنج تا برای اینکه 
بالفاصله بسته بندی اش را باز کنند و یکی هم برای اینکه دست نخورده 

در مجموعه شان باقی بماند. 
بعد درســت همان طور که گیمن پیش بینی کــرده بود حباب 
ترکید. در فاصله سال های 1۹۹۳ تا 1۹۹۶ درآمد کتاب های کمیک 
و کارت های بازی سقوط کرد. بعضی ها معتقد بودند که تاکتیک های 
پرلمــن کل صنعت را به خطر انداخته اســت. چاک روزانســکی، 
مدیرعامل شرکت مایل های کامیکس نوشت: »پرلمن به درستی ادعا 
کرد که اگر قیمت ها را باال ببرند، هواداران واقعی مارول بخش بیشتر 
و بیشتری از درآمد قابل هزینه شان را صرف خرید آن ها می کنند. بعد 
که به فروش قابل توجهی رســید برای اینکه نظریه اش را ثابت کند 
مارول را تبدیل به سهامی عام کرد و 40 درصد سهامش را به قیمت 
بیشــتری از کل مبلغی که خرج خرید شرکت کرده بود، به فروش 
رساند. با این حال اشکال نقشه اش این بود که به سرمایه گذاران مارول 
وعده افزایش قیمت بیشتری را داد. برای بیشتر فروشندگان کتاب های 
کمیک در اوایل 1۹۹۳ اشــکال این نقشه مشخص شد چون هر روز 
تعداد بیشتری از مشتریان کتاب های کمیک دست از خرید کشیدند 
چون قیمت ها زیادی باال رفته بودند و کیفیت کلی کمیک های مارول 

هم افت کرده بود.«

نبرد در هیئت مدیره  
ســال 1۹۹۵ مارول اینترتینمنت تا خرخره زیر بدهی بود. برای 
جبران زیان فراوان، پرلمن تصمیم گرفت وارد قلمروی جدیدی شود: 
او اســتودیو مارول را راه انداخت، کاری که امید داشت پس از سال ها 
جدال های حقوقی، عاقبت معروف ترین قهرمانان شــرکت را بر پرده 
سینما بنشاند. برای این کار نقشه اش این بود که باقی سهام توی بیز را 
هم بخرد و با ادغامش با مارول، یک موجودیت یکپارچه و قوی تر خلق 
کند. سهامداران مارول مخالفت کردند، بحثشان این بود که خسارت 
مالی ارزش سهام مارول بیشتر از این حرف ها است. واکنش پرلمن این 
بود که اگر جز این باشد اعالم ورشکستگی می کند؛ بنابراین این قدرت 
در اختیارش بود که مارول را حتی بدون جلب رضایت ســهامداران 
سازمان دهی دوباره کند. نبردی که در هیئت مدیره شکل گرفت تقریبا 
دو سال ادامه پیدا کرد. یکی از سهامداران به نام کارل ایکان تالش کرد 
در برابر پرلمن بایستد و رسانه های اقتصادی هم مشتاقانه این تضاد 

عمومی را گزارش می کردند. 
در دسامبر سال 1۹۹۸ این نبرد سرانجام خاتمه یافت و نتیجه اش 
چیزی بود که کمتر کسی گمانش را می برد: پس از یک پرونده قضایی 
طوالنی، توی بیز و مارول اینترتینمنت ادغام شدند اما پرلمن و رقیبش 
ایکان هردو در این پروسه برکنار و باقی مدیران نزدیک به پرلمن هم 
کنار گذاشته شدند. این برکناری حاصل کار دو مدیر توی بیز بود که 
از سال 1۹۹۳ در هیئت مدیره مارول هم عضو بودند: ایزاک پرلماتر و 
آوی آراد. ســپس جورف ماالماری ۵۵ ساله که از دهه ۸0 در شرکت 
حضور داشــت به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شــد. با خوابیدن 
گردو خاک مجادالت مالی در هیئت مدیره، مارول عاقبت حواسش 
را متوجه هدفی کرد که از دهه ۸0 دنبالش بود: صنعت فیلم سازی. 
آوی که در توی بیز نظارت بر خط تولید اسباب بازی های تولیدشده بر 
اساس شخصیت های قهرمانان را بر عهده داشت، خیلی زود استن لی 

در اوایل دهه ۹۰ مارول 
بر موفقیت مرد عنکبوتی 
و مردان ایکس سوار بود 
که ارقام فروش چشمگیری 
داشتند. فروش مجموعه 
کمیک جدید ارتش ایکس 
هم به همان خوبی بود و این 
فروش را مدیون استراتژی 
فروش بود: اولین نسخه 
در بسته بندی ارائه شد که 
هریک از آن ها شامل یک 
کارت از مجموعه پنج تایی 
کارت های بازی هم بود؛ اگر 
کلکسیونرها می خواستند هر 
پنج کارت را داشته باشند 
باید از یک کتاب کمیک چند 
نسخه می خریدند

را به عنوان مدیر مارول فیلمز منصوب کرد )استن لی خالق بخشی 
از مهم تریــن و محبوب ترین قهرمانان کتاب های کمیک اســت و از 
چهره های ماندگار برای هواداران این رده از کتاب ها و فیلم ها(. آراد به 
عنوان تهیه کننده مجموعه انیمیشنی تلویزیونی مردان ایکس حضور 
داشــت و در تابستان سال 1۹۹۳ توانسته بود با کمپانی فاکس قرن 

بیستم قراردادی برای تولید فیلم مردان ایکس منعقد کند. 
در تمام این زمان ها تولید فیلم بر اساس قهرمانان کتاب های مارول 
توسط کمپانی های فیلم سازی انجام می شد تا اینکه در سال ۲004 
یک کارشناس استعدادیاب با نام دیوید میزل پروپوزالی به شرکت داد: 
چرا تولید فیلم ها را زیر برند خودتان انجام ندهید و سودش را خودتان 
به جیب نزنید؟ وقتی هم که خودتان فیلم هایتان را تولید کنید، چرا 
برخی مواقع داستان قهرمانان کمیک های مختلف در یک زمان با هم 
تالقی پیدا نکنند، درست همان طور که در کتاب های کمیک هست؟ 
اما ارزش سهام مارول تازه داشت به تعادل قبل می رسید. چطور هیئت 

مدیره با سرمایه گذاری عظیم این چنینی موافقت می کرد؟
ســال ۲00۵ مارول توانســت قراردادی با مریــل لینچ )بخش 
سرمایه گذاری بانک آمریکا( ببندد، جزئیات این قرارداد پرریسک به 
نظر می رسید: مارول پیشنهاد داده بود دو جواهر از میان قهرمانانش 
یعنی تور )Thor( و کاپیتان آمریکا به عنوان بیمه سرمایه گذاری در 
نظر گرفته شوند. اگر فیلم هایش موفق به سوددهی نمی شدند، این 
دو ابرقهرمان ناگهان دیگر به بانک تعلق داشتند. بانک ۵۲۵ میلیون 
دالر در یک بازه 7 ســاله به مارول داد تا هزینه ســاخت 10 فیلم با 
بودجه هایی بین 4۵ تا 1۸0 میلیون شود. حاال دیگر مارول می توانست 
حق امتیاز ساخت فیلم از قهرمانانش را که قبال واگذار کرده بود پس 
 Black( بیوه سیاه ،)Iron Man( بگیرد، قهرمانانی مانند مرد آهنین
Widow(، تور و هالک )Hulk(. مدت کوتاهی پس از قرارداد با مریل 
لینچ، مارول اعالم کرد که اولین فیلم مستقلش روانه سینما خواهد 

شد: مرد آهنین. 
حاال پس از سال ها از آن روزها، تنها مجموعه فیلم های انتقام جویان 
)The Avengers( توانســته است میلیاردها دالر سود نصیب این 
شرکت کند. مرد آهنین ۳ تبدیل به دومین محصول کمپانی شد که 
بیش از یک میلیارد دالر فروش داشت. بزرگ ترین عمل قهرمانانه ای 
که از مارول ســر زد در واقع نجات خودش بود و تبدیل آن روزهای 

تیره وتار سال 1۹۹۶ به یک پیروزی چندمیلیارددالری. 



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و سیزده، آبان 1261400

تجـربــه

اساس کار میل چیمپ از ابتدا بر محور بازاریابی ایمیلی می چرخید. 
در واقع این شــرکت پلت فرمی بود که کسب وکارها با استفاده از آن 
می توانستند فهرست ایمیل های مشتریانشان را سر و سامانی بدهند، 
کمپین های بازاریابِی ایمیلی تعریف کنند و با کمک اتوماسیونی که 
این سرویس در اختیارشان می گذاشت تبلیغاتشان را برای مشتریان 
ارســال کنند. حاال و همچنان هم خدمات بازاریابی ایمیلی یکی از 
اساســی ترین                        خدمات این وب سایت اســت اما همان طور که روزگار 
پیش رفت و بازاریابی و تجارت الکترونیک به شیوه های بسیار دیگری 
خود را در روزگار تکنولوژی های نوین پیش کشاند، میل چیمپ هم 
توانست خودش را با تغییرات وفق دهد و به میزان و تنوع خدماتش 
بیفزاید. حاال این شــرکت می گوید: »ما دیگر فقط یک ابزار بازاریابی 
ایمیلی نیســتیم، ما یک پلت فرم »همه کاره« ایم. پلت فرمی که قرار 
است شاخه های متعددی را پوشش دهد: بازاریابی و گسترش شبکه 
مخاطبان در بستر شبکه های اجتماعی، تبلیغات دیجیتال، طراحی 
وب ســایت، بازارهایی برای خلق و تولید محتوا، اتوماسیون پیشرفته 
و خدمات مربوط به مدیریت ارتباط با مشــتریان.« این شرکت حاال 
دفاتری در بروکلین، اوکلند و ونکوور دارد و دفتر مرکزی اش در آتالنتا 

است. 

فروش 12 میلیارد دالری  
اخیرا شرکت نرم افزارهای مالی اینتویت )Intuit Inc( حاضر شد 
برای خرید شرکت میل چیمپ 1۲ میلیارد دالر بپردازد، شرکتی که 
یکی از پیشروان حوزه بازاریابی ایمیلی است. جیسون لمکین، موسس 
و مدیرعامل شرکت خدمات اینترنتی SaaStr می گوید: »میل چیمپ 
 )cloud( موفق ترین اســتارت آپ خصوصی و خودکفای حوزه ابری
اســت. آنچه در این جا می خوانید ترجمه مطلبی است که در نشریه 
فوربز به چاپ رسید، مطلبی در مورد فروش چشمگیر این شرکت ۲0 

شرکتی 20 ساله که به ارزش 12 میلیارد دالری رسید

داستان شامپانزه
حدود ۲0 سال پیش بن چســتنات و دن کورزوس یک شرکت 
طراحی وب راه  انداختند که با نام راکت ســاینس گروپ شــناخته 
می شد. تمرکز آن ها بر مشتریان بزرگ و شرکت ها بود اما در کنارش 
یک ســرویس بازاریابی ایمیلی هم برای کسب وکارهای کوچک راه 
انداختند. »میل چیمپ« به عنوان جایگزینی برای نرم افزارهای حجیم 
و گران قیمت ســال های آغازین قرن بیست و یک طراحی شد. این 
نرم افزار به صاحبان کسب وکارهای کوچک که دسترسی به ابزارهای 
پیشرفته و منابع کافی رقبای بزرگشان نداشتند امکان دسترسی به 

تکنولوژی را می داد و برای رشد و توانمندسازی به کارشان می آمد. 
بــن و دن هر دو حال و روز کســب وکارهای کوچــک را درک 
می کردند. بن در کودکی به کارهای مادرش در آرایشــگاهی که راه 
انداختــه بود کمک می کرد و پدر و مادر دن هم صاحب یک نانوایی 
بودند. وقتی که میل چیمپ را به عنوان بخش جانبی کار اصلی شان راه 
انداختند خیلی زود به این نتیجه رسیدند که این سایت به آن ها این 
آزادی را می دهد که در کار کردن با این کسب وکارهای کوچک بتوانند 
خالقیت بیشتری به خرج دهند و خیلی زود خدماتشان را با توجه به 
نیازهای آنان مطابقت دهند. برای همین بود که در سال ۲007 هردو 
تصمیم گرفتند که آن آژانس طراحی وب را تعطیل کنند و به صورت 
ویژه بر روی آن بخشی از کار تمرکز کنند که گویا بیشتر هم گرفته 

بود و خواهان بیشتری داشت. 

تمرکز بر نقاط و 
دسته بندی های پرهوادار 

و داغ بازار بسیار 
وسوسه برانگیز است. رشد 
قطعا جذاب است و کال هم 

راحت تر می توان در این 
دسته ها سرمایه جذب کرد 

و استعدادها را هم به سمت 
خود کشاند. از سوی دیگر 
دسته بندی های داغ بازار 

باید برای رقابت هم مدیریت 
شوند و همین کار را برای 

اینکه یک سر و گردن از 
دیگران باالتر ایستاد و در 

همهمه بازار خودی نشان داد 
سخت تر می کند 
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امروز میل چیمپ 13 میلیون پایگاه جهانی و 2.4 میلیون نفر کاربر فعال ماهانه دارد. از این مقدار، ۸۰۰ هزار کاربر، 
اشتراک پرداخت می کنند و نیمی از آن ها هم خارج از ایاالت متحده هستند. اگر در مورد درآمد هم صحبت کنیم این 
شرکت سال گذشته به رقم ۸۰۰ میلیون دالر رسید که 2۰ درصد رشد را در فروش نشان می داد

ساله و درس هایی که کارآفرینان می توانند از نحوه عملکرد آن بگیرند.
ریشه میل چیمپ به سال ۲001 بازمی گردد. در آن زمان موسسان 
شرکت یک آژانس طراحی وب داشتند و برخی از وب سایت ها را هم 
برای خودشــان طراحی می کردند. یکی از این ســایت ها مخصوص 
کارت پستال های الکترونیک بود اما نتوانست نظر چندانی به خودش 
جلب کند. اما جالب این جا اســت که کلش هم بی نتیجه نبود. یکی 
از پرطرفدارترین شخصیت های کارت پستا ل های الکترونیک سایت 
یک شــامپانزه  )chimp( بود و همین شد که موسسان از آن برای 
میل چیمپ استفاده کردند. هرچند تا حدود سال ۲007 این سایت در 

واقع یکی از پروژه های جانبی شرکت بود. 
امروز میل چیمپ 1۳ میلیون پایگاه جهانی و ۲,4 میلیون نفر کاربر 
فعــال ماهانه دارد. از این مقدار، ۸00 هزار کاربر، اشــتراک پرداخت 
می کنند و نیمی از آن ها هم خارج از ایاالت متحده هســتند. اگر در 
مورد درآمد هم صحبت کنیم این شرکت سال گذشته به رقم ۸00 
میلیون دالر رســید که ۲0 درصد رشــد را در فروش نشان می داد. 
خب حاال از کل این داستان چه درس هایی می توان برای کارآفرینان 

برداشت کرد؟ اجازه بدهید نگاهی بیندازیم:
هوش مصنوعی: شاید میل چیمپ محصول ساده ای به نظر برسد 
اما در واقع فرآیندهای اتوماســیون پیچیده ای در این پلت فرم تعبیه 
شده. و البته باید تاکید کرد که شرکت این هوشمندی را داشت که از 
پایگاه داده  ای عظیمش به عنوان مزیت استفاده کند )این یکی از دالیل 
کلیدی خرید شرکت توسط اینتویت بود(. در نظر داشته باشید که 70 
میلیارد اطالعات تماس وجود دارد و میل چیمپ از اتوماسیون مبتنی 
بر هوش مصنوعی برخوردار اســت که می تواند هر روز ۲,۳ میلیون 

پیش بینی مبتنی بر این تکنولوژی داشته باشد. 
استراتژی خودکفایی: در حالی که رکورد سرمایه گذاری خطرپذیر 
در حال اوج گیری است، خودکفایی ممکن است درست به نظر نرسد 
اما واقعیت این اســت که شمار نسبتا کمی از شرکت ها برای شیوه 
تامین مالی خطرپذیر صالحیت دارند. در واقع بسیار اتفاق می افتد که 
کارآفرینان زمان گران قدری را در پی جذب سرمایه گذاری خطرپذیر 
هدر بدهند. مت هالران، از شرکای اصلی شرکت کالد اپس کپیتال 
پارتنرز می گوید: »عمده دسته های مختلف شرکت های نرم افزاری باید 
تبدیل به موقعیت هایی برای خودکفایی شــوند و با توجه به مقیاس 
کل بازار در دســترس در سطح جهانی نمی شود آن ها را شرکت های 

سرمایه گذاری خطرپذیر به شمار آورد.«
مدل کسب وکار: این عامل مطمئنا می تواند سبب تفاوت باشد اما 
همزمان با تغییر بازار هم باید تکامل یابد. لمکین می گوید: »میل چیمپ 
گواهی بر قدرت مدل پایه رایگان )Freemium( است و اینکه الزم 
نیست حتما از همان نقطه شروع کنید. این شرکت با روندی آهسته به 
این مدل رسید اما وقتی رسید واقعا غوغا کرد« )بنا بر توضیحاتی که در 
ویکی پدیا هم می توانید پیدا کنید مدل پایه رایگان یک روش کسب و 
کار و دریافت پول است که معموالً یک کاال مانند نرم افزار، رسانه، بازی 
یا خدمات وب به صورت رایگان افزار ارائه می شود ولی برای دسترسی 
به امکانات جانبی مانند امکانات ویژه، خدمات بیشتر، یا نمایش بهتر 

نرم افزار از کاربر درخواست پرداخت می شود(.
خالف جریان شنا کنید: تمرکز بر نقاط و دسته بندی های پرهوادار 
و داغ بازار بســیار وسوسه برانگیز است. رشد قطعا جذاب است و کال 
هم راحت تر می توان در این دسته ها سرمایه جذب کرد و استعدادها 
را هم به ســمت خود کشاند. از سوی دیگر دسته بندی های داغ بازار 

باید برای رقابت هم مدیریت شوند و همین کار را برای اینکه یک سر 
و گردن از دیگران باالتر ایســتاد و در همهمه بازار خودی نشان داد 

سخت تر می کند. 
به بیان دیگر شاید عاقالنه باشد که بر خالف خرد عمومی حرکت 
کرد اما این شنای خالف جریان باید مبتنی بر یک نیاز پاسخ داده نشده 

باشد. و این قطعا در مورد میل چیمپ مصداق دارد. 
مورات بایسر، یکی از شرکای شرکت سی آروی می گوید: »همیشه 
حرِف این هست که ایمیل دیگر مرده اما ایمیل همیشه از پس این 
تیترهای مرگبار عبور کرده و به راهش ادامه داده اســت. ایمیل یکی 
از اساسی ترین قسمت جعبه ابزار شماست و هرساله مبلغ های کالنی 

صرف آن می شود.« 

موسسان شرکت یک آژانس 
طراحی وب داشتند و برخی از 
وب سایت ها را هم برای خودشان 
طراحی می کردند. یکی از این 
سایت ها مخصوص کارت پستال های 
الکترونیک بود اما نتوانست 
نظر چندانی به خودش جلب 
کند. اما جالب این جا است که 
کلش هم بی نتیجه نبود. یکی 
از پرطرفدارترین شخصیت های 
کارت پستا ل های الکترونیک سایت 
یک شامپانزه  )chimp( بود و 
همین شد که موسسان از آن برای 
میل چیمپ استفاده کردند

رویدیگرسکه

فروش 1۲ میلیارد دالری میل چیمپ به یکی از شــرکت های غول پیکر حوزه تکنولوژی اتفاق 
بزرگی بود که تا روزها تیتر اخبار می شد. رقم خرید رقم قابل توجهی بود. همان طور که خواندید 
حتی رسانه ها شــروع کردند به انتشار اینکه کارآفرینان چه درس هایی می توانند از موفقیت این 
شرکت ۲0 ساله بگیرند. اما برای شرکتی که در تمامی محتوای تبلیغاتی و شعارهایش بر محور 
حمایت از کســب وکارهای کوچک و آدم ها تکیه دارد یک مســئله دیگر هم وجود دارد. بیزینس 
اینســایدر گزارش داده اســت که این فروش کارمندان این شرکت را شوکه و ناراضی کرده است. 

کسانی که می گویند دو موسس آن قول داده بودند هرگز شرکت را نفروشند. 
در گزارش بیزینس اینسایدر خبرنگار نوشته است: »از بسیاری از کارکنان شرکت شنیدم که 
بسیار نارحت اند و حس می کنند این کار ریاکارانه بوده به خصوص برای برندی که همیشه تصویری 
برابرخواهانه از خودش نشان داده و حاال این طور دست به فروش می زند. یکی از مزایای کار کردن در 
استارت آپ های متکی به سرمایه گذاری خطرپذیر این است که کارمندان هم می توانند سهام بخرند 
و وقتی چنین شــرکت هایی خریده و یا وارد بازار بورس می شوند، خیلی وقت ها جمعی یا بخش 

زیادی از کارمندان یک شبه میلیونر می شوند اما کارمندان میل چیمپ این مزیت را هم نداشتند.«
بن چســتنات و دن کورزوس توانستند میلیاردها دالر از ساخت شرکتی که ۲0 سال پیش پا 
گرفت کسب درآمد کنند. این برای گواهی دادن به موفقیت آن ها به عنوان دو کارآفرین کافی است. 
آنچه بیزینس اینسایدر به آن پرداخته است البته بعد اخالقی کسب و کار است. شرکت ها و موسسان 

مختلف شرکت ها در شرایط مشابه چه تصمیمی ممکن است بگیرند؟
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تجـربــه

ینان است. این پدیده ممکن است نتیجه  یسک ها برای کارآفر ین شیاطین و ر به تعویق انداختن یکی از بزرگ تر
یم و به صورت کلی ممکن است حاصل  نبود عادت هایی باشد که به ما کمک می کنند برای کار زمان بگذار
سازمان دهی ضعیف و حواس پرتی مداوم باشند.

4 نکته برای مقابله با عقب انداختن کارها

رهایی از کوه کارهای نیمه تمام

آدم خیلی راحت در دام اهمال کاری و به تعویق انداختن کارهایی می افتد که دوستشان 
ندارد؛ راحت تر بگوییم، ممکن است در این موارد تنبلی پیشه کنیم. خجالتی ندارد؛ برای 
همه ما پیش آمده. این شــرایط را به خصوص زمانی تجربه می کنید که کســب و کار 
خودتان را دارید و باید اطمینان حاصل کنید که همه چیز سر جای خودش است و کارها 

و برنامه ها در تاریخ های از پیش تعیین شده و سروقت به پایان خواهند رسید. 
در واقع به تعویق انداختن یکی از بزرگ ترین شــیاطین و ریسک ها برای کارآفرینان 
است. این پدیده ممکن است نتیجه نبود عادت هایی باشد که به ما کمک می کنند برای 
کار زمان بگذاریم و به صورت کلی ممکن است حاصل سازمان دهی ضعیف و حواس پرتی 
مداوم باشــد. با این احوال وقتی سرانجام تصمیم گرفتید تمام آن کارهای عقب مانده را 
انجام دهید، برخی حقه ها و تکنیک ها هم هســتند که می توانند برای گذراندن روزی 

قابل تحمل تر به کمکتان بیایند. 
آنچه در این بخش خواهید خواند ترجمه بخشی از مطلبی است که در نشریه کارآفرین 
آمریکا به چاپ رســیده و شــامل راهکارهای ساده ای اســت برای یکی از رنج آورترین 
احساســاتی که شاید در طول روز کاری گریبان گیرمان باشد: به پایان رساندن کارهای 
نیمه تمام. گرچه تاکید این مطلب بر کارآفرینان و رهبران کاری است اما توصیه هایش را 
می توان در شرایط کاری مختلف و در جایگاه های شغلی متفاوت به کار بست. به احتمال 
بسیار این توصیه ها را قبال شنیده و یا تجربه کرده اید اما خالصه اش در این جا خیلی روشن 
و کوتاه می آید. شاید با توسل به آن ها بتوانید برنامه متفاوت و متغیری برای روز کاری تان 

تعریف کنید که از کوه کارهای ناتمام و حس بدی که به دنبالش می آید، بکاهد. 

زمانتان را تقسیم کنید
به جای اینکه تمام کارهایی را که خیلی مورد عالقه تان نیستند در 1

یک زمان                        و یک روز کاری انجام دهید )که همین موجب به تعویق 
انداختن می شود( راه بهتر این است که آن ها را با کارهایی جالب تر ترکیب کنید تا 
در پایان روز یا ماه کوهی از کارهای نیمه تمام روی دستتان نمانده باشد. روی این 
دسته از کارها به صورت بی وقفه ۵0 دقیقه کار کنید و بعد 1۵ دقیقه استراحت 
کنید و بعد یک کار دیگر انجام دهید. برای اینکه به این ایده عادت کنید پیشنهاد 

می شود که یک جدول کاری خاص برای هر روزتان تعریف کنید که شامل تمامی 
این برنامه ها باشد. 

 به خودتان انگیزه بدهید
معلوم است که می توانید پس از یک روز کاری به خودتان جایزه بدهید: از 2

شکالت گرفته تا دیدن یک فیلم تا پیاده روی. این جایزه باید چیزی باشد 
که باعث انگیزه تان شود؛ آن قدر که به خاطرش بتوانید برنامه کاری تان را به دور از اخالل 
در کار پیش ببرید. به یاد داشته باشید که هرچه زمان کارتان را بیشتر قطع کنید کل کار 

زمان بیشتری طول خواهد کشید. 

از شر حواس پرت کن ها خالص شوید
گوشــی تان را خاموش کنید یا آن را روی حالــت بی صدا بگذارید و دور 3

از خودتــان قرارش دهید تا حواســتان را پرت نکند. تمامــی ابزارهای 
حواس پرت کن را از خودتان دور نگه دارید و اگر قرار اســت به موســیقی گوش دهید 
مطمئن شوید که لیستی که دارد پخش می شود، قرار نیست حواستان را پرت کند )مثال 
با آن بزنید زیر آواز(. فرقی نمی کند که در خانه یا محل کار مشــغول باشید، اگر فضای 
کاری تان را با کسی دیگر سهیم هستید از آن ها بخواهید که در مدت زمانی که الزم است 

تا کارتان را به پایان برسانید، حواستان را پرت نکنند. 

کارها را با تیمتان تقسیم کنید
چه کسی گفته که کارآفرین بودن مزایای خودش را ندارد؟ کارها را پخش 4

کنید تا کلش در مدت زمان کمتری به پایان برسد بدون اینکه الزم باشد 
خودتان تمام کارها را انجام دهید. نکته این بخش در این جا است که به عنوان یک رهبر، 
تمام کارها جوری نیستند که بتوانید آن ها را میان اعضای تیمتان تقسیم کنید و بسیاری 
از آن ها همچنان مســئولیت خودتان را طلب می کنند، در این موارد چاره ای نیست جز 
اینکه به رهنمودهای قبلی توجه کنید. اما مطمئن باشید که اگر این نکات را جدی بگیرید 

خواهید دید که کارها قبل از آنکه فکرش را بکنید به سرانجام خواهند رسید. 

راه بهتر این است که 
کارهای نیمه تمام را با 
کارهایی جالب تر ترکیب 
کنید تا در پایان روز یا ماه 
کوهی از کارهای نیمه تمام 
روی دستتان نمانده 
باشد. روی این دسته از 
کارها به صورت بی وقفه 
5۰ دقیقه کار کنید و بعد 
۱5 دقیقه استراحت کنید 
و بعد یک کار دیگر انجام 
دهید. برای اینکه به این 
ایده عادت کنید پیشنهاد 
می شود که یک جدول 
کاری خاص برای هرروزتان 
تعریف کنید که شامل 
تمامی این برنامه ها باشد 



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

زمستان سرد سخت
چرا بحران انرژی امسال متفاوت است؟
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آیندهپژوهی

آفریقای آینده
قاره سیاه در حال تغییر است، اما سیاست آمریکا همان است که بود

در نقش یک کل منســجم نگاه کند. همچنین در این استراتژی جدید 
باید آمریکا رقابت بیش از اندازه تأکیدشــده بین آمریکا و چین را کنار 
بگذارد و به درگیرشدن با خود آفریقایی ها بپردازد. انجام این کار نیازمند 
این اســت که آمریکا چارچوب مسایل مورد توجه خود را در آفریقا بازتر 
کند و خاصه بر دموکراسی و حقوق بشر متمرکز باشد و به پروبال دادن 
به نهادها در این قاره اهمیت بیشتری بدهد تا به حفظ روابط با شخص 

رهبران کشورهای آفریقایی.

قرن آفریقا  
در اوان هزاره جدید میالدی، تابو امبکی رئیس جمهور وقت آفریقای 
جنوبــی قرن جدید را »قرن آفریقا« نامیــد و دلیل خوبی هم برای این 
نام گذاری داشت. انتظار می رود که بین سال های ۲0۲0 تا ۲0۵0 جمعیت 
قاره آفریقا تقریباً دو برابر شود که بیشترین نرخ افزایش جمعیت از سایر 
نقاط جهان خواهد بود. انتظار می رود که نیجریه به تنهایی در سال ۲0۵0 
بیش از 400 میلیون نفر جمعیت داشته باشد که جمعیت آن از آمریکا 
نیز که سومین کشور پرجمعیت جهان است بیشتر خواهد شد. همچنین 
جمعیت آفریقا با فاصله زیادی جوان تر از ســایر مناطق خواهد بود که 
معنی اش این اســت که در آینده نیروی کار چشمگیری را برای جهان 
تأمیــن خواهد کرد. همه گیری کوویدـ  1۹ رشــد اقتصادی کوتاه مدت 
این قاره را کاهش داد اما چشــم انداز بلندمدت امیدوارکننده است: رشد 

آفریقا هیچ گاه جزو اولویت های باالی ایاالت متحده نبوده است. سه 
رئیس جمهور این کشور، بیل کلینتون و جورج بوش و باراک اوباما، همگی 
ـ از جمله کمک  ابتکار عمل های اثرگذاری در این قاره به ثمر رسانده اندـ 
ـ ولی دولت های  به پیشرفت تجارت، سالمت و انرژی به اضافه موارد دیگرـ 
آن ها فقط توجهی محدود و مقطعی به این قاره داشت. دونالد ترامپ حتی 
کمتر از این ها به این منطقه فکر می کرد: او اولین رئیس جمهوری بعد از 
رونالد ریگان بود که به آفریقا سفر نکرد و تا جایی که می توان تشخیص 
داد، سیاست او در آفریقا تمرکز روی اهداف محدودی مثل رقابت با چین 
و کاهش ردپای نظامی آمریکا و گسترش درگیرشدن بخش خصوصی بود.

دولت جو بایدن نیز به طریقی مشابه، قدم های آهسته ای در بلوک های 
آفریقایی برداشته است. بایدن با اینکه واکنش دیپلماتیک به جنگ داخلی 
هولناک اتیوپی نشان داده و هشدارهای معدودی در قبال سایر حوزه ها 
مثل تجارت و ســرمایه گذاری در منطقه آفریقا داده است، استراتژی ای 
را در این قاره شــکل نداده است. تغییرات شدید جمعیتی و اقتصادی و 
سیاسی دارد سرتاسر قاره آفریقا را درمی نوردد و ایجاب می کند که آمریکا 
درگیرشدن مثبت خود را در آفریقا بیشتر کند و نیاز است که آفریقا در 

فهرست اولویت های سیاست خارجی آمریکا جایگاه باالتری داشته باشد.
دولت بایدن در ماه های آینده باید یک اســتراتژی قدرتمند را ایجاد 
کند که به طرز فکر آمریکا در قبال آفریقا شکل جدیدی بدهد و به جای 
فقط فکر کردن به کشــورهای آفریقایی زیر خط صحرا به تمام این قاره 

چرا باید خواند:
کشورهای آفریقایی 

به تدریج در عرصه 
بین المللی اهمیت 

بیشتری پیدا می کنند و 
شناسایی روند تحوالت 

و نقش قاره آفریقا در 
روابط بین الملل آینده 
برای سیاست گذاران 
ما نیز واجد جذابیت 

است.

منبع  فارن افرز 

یان تمین
کارشناس مسائل آفریقا

بخش اعظم دولت آمریکا 
خطی بوروکراتیک کشیده 
است بین آفریقای زیر خط 

صحرا و آفریقای شمالی که 
با این دومی طوری رفتار 

می شود گویی که بخشی از 
یک خاورمیانه ای است که 

وسعت پیدا کرده است. 
اما این خط کشی و حدومرز 

تعیین کردن بیش ازپیش 
کاری غیرمنطقی است
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ین نرخ افزایش جمعیت   دو برابر شود که بیشتر
ً
یبا یقا تقر انتظار می رود که بین سال های 2۰2۰ تا 2۰5۰ جمعیت قاره آفر

یه به تنهایی در سال 2۰5۰ بیش از 4۰۰ میلیون نفر جمعیت داشته  از سایر نقاط جهان خواهد بود. انتظار می رود که نیجر
یکا نیز که سومین کشور پرجمعیت جهان است بیشتر خواهد شد. باشد که جمعیت آن از آمر

جمعیت ــ به خصوص در شهرها، جایی که بیشترین نوآوری ها در آنجا 
ـ ترکیب خواهد شــد با ظرفیت عظیم این قاره برای  انجام می شــودـ 
خالقیت و نوآوری که معنی اش می شود یک ظرفیت اقتصادی فوق العاده.

افزون بر این ها، ۵4 کشور قاره آفریقا می توانند یک بلوک سیاسی را در 
صحنه جهانی شکل بدهند و در حال حاضر هم دارند نشان می دهند که 
ـ برای  این توانایی را دارند که به اتفاق هم در این عرصه نقش بازی کنندـ 
مثال، از طریق حوزه تجارت آزاد قاره ای آفریقا که به تازگی شکل گرفته 
است. اگر کشــورهای آفریقایی، مخصوصاً تأثیرگذارترین آن ها، بتوانند 
صدای واقعاً متحدی پیدا کنند، می توانند یک نیروی سیاســی باشند. 
این روندهای جمعیتی و اقتصادی و سیاسی همگی آفریقا را بیش ازپیش 
بــرای ایاالت متحده بااهمیت کرده اند. این قاره عالوه بر قدرت رشــد و 
ـ از جمله جاهایی  نوآوری اش می تواند موتور گسترش دموکراسی باشدـ 
ـ و مشاوران سیاست بین المللی  مثل سودان و زامبیا که انتظارش نمی رودـ 
در آمریکا می گویند که این شرایط می تواند تالش های آمریکا و جهان را 
برای مانع شدن دموکراتیک از عقبگرد کشورها شدت بخشد. کشورهای 
بانفوذ آفریقایی نیز متحد بالقوه ایاالت متحده در بیشتر مسائل جهانی، از 

جمله تغییر اقلیم، خواهند بود.
با وجود این و در عین حال، نگرانی های امنیتی در مناطقی مثل ساحل 
صحرا و آفریقای شرقی و جنوبی که در امتداد ساحل اقیانوس هند واقع 
شده اند رو به افزایش است: طبق یکی از تخمین ها در این زمینه، نزدیک 
به 70 درصد برنامه های شورای امنیت سازمان ملل به صلح و امنیت در 
قاره آفریقا اختصاص پیدا کرده است. چین و روسیه و ترکیه و کشورهای 
خاورمیانه در حال افزایش نفوذ خود در این قاره هستند و اغلب نیز این 
کار به تقویت حکومت ها و دســته های اقتدارگرایی می انجامد که نگاه 

خصمانه ای به منافع آمریکا دارند.

شکل گیری مجدد آفریقا  
حرکت آفریقا به سمت باال در فهرســت اولویت های برنامه سیاست 
خارجی آمریکا نیازمند این خواهد بود که فکر شود چطور این قاره دوباره 
ـ هم از نظر جغرافیایی و هم جغرافیای سیاسی. بخش اعظم  شکل یابدـ 
دولت آمریکا خطی بوروکراتیک کشیده است بین آفریقای زیر خط صحرا 
و آفریقای شمالی که با این دومی طوری رفتار می شود گویی که بخشی 
از یک خاورمیانه ای است که وسعت پیدا کرده است. اما این خط کشی و 
حدومرز تعیین کردن بیش ازپیش کاری غیرمنطقی است. افراد و کاالها و 
ســالح ها آزادانه از صحرای بزرگ آفریقا می گذرند و خأل قدرت در لیبی 
به بی ثباتی کشورهای ساحل صحرا مثل چاد و مالی و نیجر کمک کرده 

است. به عبارت دیگر، قاره آفریقا هویت به هم مرتبِط واحدی است. 
اتحادیه آفریقا، که کشورهای آفریقای شمالی در آن نفوذ چشمگیری 
دارند، تمایزی بین آفریقای شمالی و بقیه این قاره قایل نیستند. کشورهای 
آفریقای شــمالی می توانند همکاری اقتصادی و دیپلماتیک بیشتری با 
سراسر قاره داشته باشــند اگر توجه بیشتری به جنوب نشان دهند ــ 
تحولی که ایاالت متحده باید مشوق آن باشد. ستاد فرماندهی آفریقای 
ایاالت متحده برای اعتبار دادن به این ماجرا همین حاال هم این تمایز را 
که تاریخش گذشته و منسوخ شده است حذف کرده اما بقیه دولت آمریکا 
نیز باید همین کار را بکنند. رفتار با قاره آفریقا در مقام یک کل می تواند به 
مقامات آمریکایی کمک کند تا به چالش هایی که پیش رو دارند، همچون 
مهاجرت یا تروریسم که در سراسر مناطق صحرا و ساحل صحرا جریان 
دارد، پاســخ دهند. این چالش ها در دهه های آینده باعث اخالل رشــد 
چشمگیر جمعیت و اهمیت جغرافیای سیاسی در این قاره خواهند شد و 

آن را به منطقه ای بی ثبات تبدیل خواهند کرد. برداشتن خط تمایز بین 
آفریقای شمالی و سایر نقاط آفریقا و نگاه کردن به این قاره در مقام یک 
کل واحد باعث خواهد شد که توجهات به قاره ای که با خاورمیانه و اروپا 
مرز مشترک دارد بیشتر شود و کمک خواهد کرد به امن شدن منابعی که 

دولت آمریکا در آفریقا روی آن ها متمرکز شده است.
واشنگتن باید فهم ژئوپلیتیک خود را نیز از قاره آفریقا بازتعریف کند 
و دوباره به آن شــکل بدهد، خاصه فهم را از اینکه چطور قاره آفریقا در 
سرتاسر دریای سرخ به کشورهای حاشیه خلیج فارس ارتباط پیدا می کند. 
در طی دهه های گذشته، پیوندهای سیاسی و اقتصادی بین شاخ آفریقا 
و خاورمیانه به اندازه زیادی گسترش یافته است. قطر، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی بیش از آنچه در این منطقه و نیز در کشــورهای 
ساحل صحرا الزم بوده است سرمایه گذاری کرده اند اما رقابت ها در بین 
این کشورها باعث شده است که سرمایه گذاری ها به شاخ آفریقا نیز برسد، 
به خصوص به سومالی و باعث شود نظام های سیاسی ای که همین حاال 
هم متالشی شده اند با بی ثباتی بیشتری مواجه شوند. خط سیر اتیوپی و 
ـ  به شدت بر  ـ احتماالً دو اولویت باالتر بایدن تاکنون در آفریقاـ  سودانـ 
منافع کشورهای خاورمیانه تأثیر گذاشته اند. بسیاری از سودانی ها نگرانند 
که انقالب شان، که در سال ۲01۹ دیکتاتور این کشور عمرالبشیر را کنار 
گذاشــت، به دست نیروهای خارجی که مخالف یک سودان دموکراتیک 
هستند کنار زده شود. بایدن حق داشت که با ارسال کاردار ویژه آمریکا 
به شاخ آفریقا موقعیت جدیدی برای این کشور درست کند و این سمت 
را با دیپلمات سرد و گرم چشیده ای مثل جفری فلتمن پر کند. مشاوران 
سیاست خارجی ایاالت متحده توصیه می کنند که دولت باید همکاری 
بیــن بخش های اداری و نهادهای مربوط به سیاســت خارجی در حوزه 
آفریقا با مستحکم کند تا بتواند کشورهای هر دو سوی دریای سرخ را به 

اولویت های اصلی امنیت ملی آمریکا نزدیک کند.
نکته آخر اینکه ایاالت متحده باید این قضیه را کنار بگذارد که آمریکا 
دارد با چین بر سر سیادت و تسلط در آفریقا رقابت می کند. برای اطمینان 
از این ماجرا باید گفت که عناصری در این رقابت استراتژیک هست که به 
فعالیت های هر دو کشور جهت می دهد و باید دانست که اقدامات چین 
به روشنی موجب پروبال گرفتن رژیم های اقتدارگرا می شود. اما شکل دادن 
به سیاست خارجی آمریکا در آفریقا در این مسیر، چنانکه دولت ترامپ این 
کار را کرد، موجب به خطر انداختن بیش از 1.۳ میلیارد نفر از مردم این 
قاره می شود چرا که موجب می شود آن ها تماشاچی درگیری ژئوپلیتیک 
بزرگ تری باشند که منافع زیادی هم در آن ندارند. همچنین این کار این 
واقعیت را انکار می کند که چین به شیوه هایی با آفریقا درگیر شده است که 

ترامپ اولين 
رئيس جمهوری 

بعد از رونالد ریگان 
بود که به آفریقا 
سفر نكرد و تا 

جایی که می توان 
تشخيص داد، 
سياست او در 

آفریقا تمرکز روی 
اهداف محدودی 

مثل رقابت با 
چين و کاهش 
ردپای نظامی 

آمریكا و گسترش 
درگيرشدن بخش 

خصوصی بود
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آیندهپژوهی

آمریکا نشده است، یعنی از طریق وام دادن و سایر شکل های حمایتی با 
شیوه های دیگران یکی نیست. کاری که چین در این وام دهی ها با کشورها 
می کند خالف منافع گیرنده وام است ــ از جمله اینکه موجب افزایش 
ـ ولی آمریکا در بیشتر موارد  خیلی زیاد بدهی های این کشورها می شودـ 
راه حل جایگزینی ارائه نداده اســت و فقط به انتقاد به رفتار چین در این 
کشورها بسنده کرده است. ایاالت متحده باید به آفریقایی ها نشان دهد 
که به خاطر ارزش ها و ظرفیت هایی که آن ها به ارث برده اند به آن ها توجه 
دارد، نه به خاطر نقــش آن ها در رقابت با یک قدرت بزرگ تر. این حرف 
بدین معناســت که آمریکا باید رقابت های خسته کننده را کنار بگذارد 
و جایگزینی ارائه کند بــرای آن نوع حمایت های اقتصادی که چین به 

کشورهای آفریقایی پیشنهاد می کند.

ارزش ها در سیاست خارجی  
بایدن در کارزارهای انتخاباتی اش در مبارزات ریاست جمهوری قول 
داد که ارزش ها را در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار دهد. دولت او 
برای اینکه به قول خود وفا کند باید کاری بیش از شکل دهی دوباره 
فهم خود از قاره آفریقا انجام دهد. دولت بایدن باید چارچوب زمانی 
سیاست خود را طوالنی تر کند و بیشتر روی تقویت نهادهایی تمرکز 
کند تا تمرکز روی حفظ روابط با شخص رهبران آفریقایی. پیشبرد 
ارزش هایی مثل دموکراسی و احترام به حقوق بشر یک تالش بلندمدت 
است. با این حال، بسیار محتمل است که این مسایل به وسیله منافع 
کوتاه مدت به عقب رانده شوند، به خصوص منافعی که به امنیت پیوند 
می خورند. برای نمونه، وقتی رهبران گینه، ساحل ایوری، جمهوری 
کنگو و رواندا همگی در ســال های اخیــر محدودیت های دوره های 
حکومت خود را دستکاری کردند، واکنش آمریکا سکوت بود. واشنگتن 
چند بیانیه به دقت نوشته شــده صادر کرد و دیپلمات های آمریکایی 
بی شک احساسات خود را پشت درهای بسته بروز دادند ولی هیچ یک 
از این رهبران با عواقب معنی دار مداخله در محدودیت های حکمرانی 
خود مواجه نشــدند. نظرسنجی ها از افکار عمومی نشان می دهد که 
اکثریــت قاطع آفریقایی ها حامی محدودیت دودوره ای برای رهبران 
خود هستند. با این حال، سیاست گذاران آمریکایی مایل نبوده اند که 
خطر خراب شــدن کوتاه مدت روابط با رهبران آفریقایی را بپذیرند، 

به جای اینکه از انسجام نهادهای دموکراتیک آفریقایی دفاع کنند.
داده های نظرسنجی ها همچنین نشان می دهد که اکثریت آفریقایی ها 
در بســیاری از ارزش هایی را که دولت بایدن به دنبال تأکید گذاشتن بر 

آن هاست سهیم اند، ارزش هایی مثل حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد 
و عادالنه و آزادی انجمن ها و آزادی بیان. در بسیاری از موارد، این رهبران 
آفریقایی هستند که به این ارزش های اعتقادی ندارند. در نزدیک به همه 
مواقع، ایاالت متحده در کنار اقتدارگرایان ایستاده است به خاطر بی ثباتی 
کوتاه مدت کســی که بعد از آن ها خواهد آمد، به علت نگرانی از آشوب ها 
و بی نظمی های دوران انتقالی یا به هوای حفظ امنیتی که همکاری با آن 
رهبران اقتدارگرا به ارمغان آورده است. یکی از این موارد مربوط به اوایل 
سال جاری میالدی بود که در کشور چاد، محمد دبی پسر ادریس دبی 
مردی که ســال های قدرت را در این کشور در اختیار داشت جایگزین 
پدرش پس از مرگ او شد، برخالف رویه ای که قانون اساسی این کشور در 
مورد به دست گرفتن حکومت مشخص کرده بود. ایاالت متحده تصمیم 
گرفــت که به آنچه اتفاق افتاده نام »کودتا« ندهد و به جای آن، احتماالً 

همکاری بلندمدت ضدتروریستی خود را با چاد حفظ کند. 
اما هرچه بیشتر رهبران نامحبوب آفریقایی بر مسند کار باقی بمانند، 
احتماالً آشــوب و بی نظمی بیشــتری در انتقال نهایی قدرت آ ن ها رخ 
خواهد داد. برای مثال، بعد از تمام شدن دوره زمانی حکومت آلفا کونده، 
رئیس جمهور گینه، او در اوایل سال جاری میالدی با کودتا حکومت را در 
دست گرفت. بنابراین دولت بایدن باید یک استراتژی چندوجهی را برای 
قاره آفریقا دنبال کند که بر پایه ارزش هایی باشــد که هم آمریکایی ها و 
هم آفریقایی ها در آن سهیم هستند و این دولت باید برای پیاده سازی این 
اســتراتژی ها صبر و حوصله هم داشته باشد. این کار بدان معنی خواهد 
بــود که دولت آمریکا منافع کوتاه مدت خود را فدای اهداف بلندمدت تر 
بر پایه ارزش هایی که خودش قبول دارد بکند و به تدریج در ذهن مردم 
آفریقا این فکر ملکه شود که اصول دموکراتیکی که آمریکایی ها در قاره 
آفریقا دنبال می کند متفاوت است با آنچه کشورهایی نظیر چین و روسیه 

در آنجا می گردند.
ایاالت متحده همچنین باید نهادها را به افراد ترجیح دهد. واشنگتن 
با عمل کردن عکس این مسیر درس های سختی را یاد گرفته است. برای 
نمونه، وقتی که سودان جنوبی استقالل خود را در سال ۲011 به دست 
آورد، سیاســت گذاران آمریکایی به اشتباه بر این عقیده بودند که روابط 
دیرینه با بانفوذترین سیاستمداران این کشور آ ن ها را قادر خواهد ساخت 
که آن سیاســتمداران را ترغیب به کوتاه آمدن کنند و کشور را به سمت 
بی ثباتی و دموکراســی سوق دهند. اما رهبران ســودان جنوبی در هر 
گامی که برداشتند به فکر منافع خود بودند و از آنچه آمریکا می خواست 

سرپیچی کردند.
مقامات آمریکایی در اتیوپی نیز اشتباه مشابهی کردند و به استقبال 
احمد ابی رفتند که در ســال ۲01۸ نخست وزیر شــد، بدون اینکه در 
عملکرد او تشکیک کنند. بدون شــک، ابی در اوایل کار خود قدم هایی 
را در مسیر احترام به حقوق بشر برداشت. ایاالت متحده به همراه کمیته 
جایزه نوبل صلح و تعدادی از مفسران )ازجمله نگارنده( خیلی زود ابی را 
برکشــیدند و او را در مقام نوع جدیدی از رهبران اروپایی تصویر کردند. 
ایاالت متحده اشتباه مشابهی را نیز درباره سلف او، ملس زناوی، کرد. اما 
بعدتر مشــخص شد که در مسیر آینده اتیوپی به سمت دموکراسی، ابی 
بر شــعله های آتش درگیری های قومی دمید و کشــور را به یک جنگ 
داخلی هولناک سوق داد. اگر آمریکا به جای اینکه از افراد حمایت کند، 
روی نهادهای دموکراتیک تمرکز کند، چنین اشتباهاتی در آینده کمتر 
رخ خواهد داد. در نهایت باید گفت که آمریکا باید اســتراتژی خود را در 
قاره آفریقا تغییر دهد تا بتواند در آینده نقش اثرگذارتری در این قاره مهم 

داشته باشد. 

کاری که چين 
در وام دهی به 
کشورهای 

آفریقایی می کند 
خالف منافع 

گيرنده وام است 
ــ از جمله اینكه 
موجب افزایش 

خيلی زیاد 
بدهی های این 

کشورها می شود 
ــ ولی آمریكا 

در بيشتر موارد 
راه حل جایگزینی 
ارائه نداده است و 
فقط به انتقاد به 
رفتار چين در این 
کشورها بسنده 

کرده است
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در هفته های گذشته اخباری از دیوان عالی آمریکا منتشر شد که 
دوره جدیدش شــروع شده است. فدرال رزرو نیز اعالم کرده است که 
می خواهد نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین فیس بوک نیز بعد از اینکه 
شش ساعت با قطعی تمام پلت فرم هایش درگیر بود، شاهد افشاگری 
بود که در جلســه با سنا ادعا می کرد که این شرکت به طور عمدی در 
جست وجوی عصبانی کردن مردم آمریکا و شکاف انداختن در جامعه 
آمریکا است تا بتواند افراد را بیشتر درگیر کند و بیشتر آگهی اینترنتی 

بفروشد.
سرنخ اصلی این اخبار ظاهراً جداگانه این است که هر سه این نهادها 
تبدیل شده اند به مرکز اصلی قدرت در زندگی های ما و حتی از گذشته 
نیز مسئولیت پذیری کمتری در قبال ما به خرج می دهند. چنین است 
که آن ها به چالش بنیادینی برای دموکراسی بدل شده اند. فیس بوک و 
سه هیوالی دیگر حوزه فناوری )آمازون، گوگل و اپل( دارند نقش هایی 
را بازی می کنند که زمانی در دست دولت بود، از امنیتی سایبری گرفته 
تا تجسس در فضای شخصی ما. اما مشکلی اینجاست که این شرکت ها 

مسئولیت ناپذیر هستند.
این تصمیم که کدام سیاستمدار اجازه داشته باشد با مردم ارتباط 
برقرار کند و کدام دروغ هایی که آن ها می گویند بتواند جلویش گرفته 
شود، عواقب خیلی زیادی خواهد داشت و بستگی به این دارد که این 
شرکت های قواعد دموکراتیک را پیش بگیرند یا اقتدارگرایانه را. در ماه 
ژانویه سال جاری میالدی، مارک زاکربرگ ظاهراً به نیک گلگ، معاون 
سابق نخست وزیر بریتانیا و معاون فعلی شرکت فیس بوک، محول کرده 

بود که تصمیم بگیرد آیا دونالد ترامپ به این پتلفرم بازگردد یا نه.
بدتر از همه اینکه آن ها باعث رشــد و ترویج و نشــر نفرت پراکنی 
می شــوند. همان طور که در هفته های گذشته فرانسیس هوگن، یکی 
از دانشمندان علوم داده که سابقاً در فیس بوک کار می کرد، در مقابل 
ســنا شهادت داد، الگوریتم های این پلت فرم طوری طراحی شده اند تا 
محتواهایی را انتخاب کنند که کاربر را عصبانی می کند چون عصبانیت 
باعث می شــود کاربر بیشــترین درگیری را با پلت فرم داشته باشد و 
درگیری کاربر با پلت فرم دالرهای تبلیغاتی بیشتری را نصیب شرکت 

می کند.
این مقام سابق فیس بوک مارک زاکربرگ و شرکتش را متهم کرد 
که آگاهانه و برای افزایش سود خود، محصوالتی را تبلیغ می کند که به 
کودکان و نوجوانان آسیب می رسانند. او گفت: »به اعتقاد من، محصوالت 
فیس بوک به کودکان آسیب می رساند و باعث تفرقه می شود. رهبری 
این شــرکت می داند چگونه فیس بوک و اینستاگرام را امن تر کند اما 
تغییرات الزم را انجام نمی دهد چون ســودهای عظیم خود را بر مردم 
ترجیح می دهد.« هوگن گفت که اقدامات کنگره در این خصوص الزم 
است. آن ها بدون کمک نمایندگان کنگره این بحران را حل نمی کنند. 
جلسه شهادت در مقابل نمایندگان سنا سه هفته پس از آن آغاز شد 
که روزنامه وال استریت ژورنال بر اساس اسناد و مدارک جمع آوری شده 
هوگن، چندین گزارش افشاگری را منتشر کرد. این افشاگری ها شامل 

این حقایق است که محققان اینستاگرام که فیس بوک مالکیت آن را 
برعهده دارد، از اثر اپلیکیشن خود بر انتشار ذهنیت ناخوشایند از بدن 
نوجوانان و وخامت سالمت روانی آن ها آگاهی داشته اند اما عامدانه این 
تأثیرات را کم اهمیت جلوه داده اند. هوگن در طول نزدیک به دو سال کار 
با فیس بوک در مقام مدیر محصول تیم مدنی صداقت فیس بوک فعالیت 
می کرد و بر جلوگیری از دخالت در انتخابات و مقابله با اطالعات غلط 
متمرکز بود. او در ماه آوریل سال کنونی میالدی از فیس بوک استعفا 
داد و هزاران صفحه از اســناد داخلی این شرکت را با خود خارج کرد. 
به احتمال خیلی زیاد، الگوریتم های مشابهی نیز در شرکت های گوگل 
و آمازون و اپل استفاده می شود تا سعی کند کاربران را عصبانی کند تا 
آن ها بیشتر درگیر پلت فرم شوند. چنین عصبانیت هایی به جامعه کمانه 

می کند و خشم و تنفر و اختالف ایجاد می کند.
با این حال، این شــرکت ها قدرت خیلی زیادی دارند به طوری که 
دولت نمی داند باید چطور آن ها را کنترل کند. فکر می کنید چند دفعه 
مدیران فیس بوک در حضور نمایندگان کنگره آمریکا در چهار سال اخیر 
شهادت داده اند؟ جواب: ۳0 دفعه. کنگره چند قانون تصویب کرده است 
برای اینکه در این دوره فیس بوک را محدود کند؟ جواب: صفر. هیچ یک 
از این شرکت ها در قبال بازار مسئولیت پذیری نشان نمی دهند. آن ها 
اکنون بازار را می ســازند. آن ها حتی در قبال خودشان هم مسئولیت 
نشان نمی دهند. کمیته نظارت بر فیس بوک به یک جوک بیمزه تبدیل 

شده است.
مســئله این است که فیس بوک و دیگر پلت فرم های مشابه باید به 
هر طریق ممکن کنترل شوند و دولت دوباره تسلط خود را بر مردم و 
برجسته سازی اولویت های اجتماعی و سیاسی در دست بگیرد. برای این 
کار هم باید قانون گذاری کرد و هم سیاستمداران به اجماع برسند که 
باید این کار را خاتمه داد. آینده فیس بوک باید از طریق سیاسی حل 

شود و قدرت در دست شرکت ها متمرکز نشود. 

چرا باید خواند:
چرا باید خواند: 
رسانه های اجتماعی 
در ایران نیز مثل 
همه جای دنیا محبوبیت 
زیادی دارند و دانستن 
پشت پرده های این 
شبکه ها و روندهای 
آینده آن ها برای 
صاحبان کسب وکار و 
کاربران اهمیت زیادی 
دارد.

منبع  گاردین 

آینده فیس بوک
روابط پیچیده قدرت در ایاالت متحده آینده رسانه ای اجتماعی را تعیین می کند

یکا در  فکر می کنید چند دفعه مدیران فیس بوک در حضور نمایندگان کنگره آمر
چهار سال اخیر شهادت داده اند؟ جواب: 3۰ دفعه. کنگره چند قانون تصویب 
کرده است برای اینکه در این دوره فیس بوک را محدود کند؟ جواب: صفر

روبرت رایش
 استاد سیاست گذاری عمومی 

دانشگاه برکلی
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آیندهپژوهی

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

آمازون، ارزشمندترین برند دنیا
100 برند ارزشمند دنیا رشد 42 درصدی ارزش را تجربه کردند

چرا باید خواند:
در یک سال گذشته 
شرکت های زیادی 

ورشکسته شدند ولی 
این مسئله نتوانست 

باعث از بین رفتن 
سرعت رشد ارزش 

برندهای بزرگ شود.

منبع  کانتار براندز  

آمــازون قرار دارد که ارزش آن برابر با ۶۸۳ میلیارد دالر اســت. این 
شــرکت که در زمینه خرده فروشی آنالین فعالیت می                                              کند طی یک 
سال گذشته رشد ۶4 درصدی را در ارزش خود تجربه کرد و توانست 

جایگاه ارزشمندترین برند دنیا را از آن خود کند.
 ایــن مرکز مطالعاتی در گزارش خود به معرفی ارزشــمندترین 
برندهای دنیا در ســال ۲0۲1 و نرخ رشد آن ها نسبت به سال قبل 

پرداخته است و در این جا خالصه ای از این گزارش را می                                              بییند.

کدام شرکت ها بیشترین سهم را در میان برندهای   
ارزشمند داشتند

شــرکت هایی که در این رده بندی وارد شــدند در 10 دسته قرار 
داشتند. مطالعات نشان داده است بیشترین نرخ رشد به شرکت های 
فعال در زمینه کاالهای مصرفی و خرده فروشــی اختصاص داشت و 
نام ها                                              ی مطرح و شناخته شده ای مانند والمارت و کاتسکو در این گروه 
دیده می                                              شــدند. در ســال ۲0۲1 ارزش برند والمارت برابر با ۵۹.۵۸ 
میلیارد دالر و ارزش برند کاســتکو برابــر با ۳۵.1 میلیارد دالر بود و 
برند جی دی که در فهرست برندهایی که باالترین نرخ رشد را در یک 
ســال مورد مطالعه تجربه کردند قرار دارد، توانست به ارزش بالغ بر 
44.۵ میلیارد دالر برسد. دومین دسته از برندهای ارزشمند در گروه 
شرکت های ارائه دهنده راهکارهای بیزینس و خدمات تکنولوژیکی قرار 
دارد. شرکت هایی از قبیل مایکروسافت، آی بی ام، اوراکل و اینتل در 
این دسته قرار گرفته اند و اغلب در دسته برندهایی قرار دارند که ارزش 

آن ها در یک سال اخیر با سرعت باالیی رشد کرده است.
برندهــای فعال در زمینه خدمات مالی جایــگاه بعدی را دارند و 
نام ها                                              یی مانند برند ویزا، پی پال و ولزفارگو در این گروه دیده می                                              شوند. 
رده بعدی به شــرکت های رسانه ای و سرگرمی اختصاص دارد که از 
گوگل و فیس بوک و تنسنت گرفته تا شرکت قدیمی دیزنی در این 
گروه مشاهده می                                              شوند. در سال قبل ارزش برند دیزنی برابر با ۵۵.۲ 
میلیارد دالر و ارزش برند لینکداین بالغ بر ۳۵.۵ میلیارد دالر اعالم شد.

شــرکت های فعال در حوزه مخابراتی، تکنولوژی، خودروســازی 
و حمل و نقل، غذا و نوشــیدنی ها                                              ، بیمه و لجستیک به ترتیب سهم 

جایگاه پنجم تا دهم این فهرست را به خود اختصاص داده اند.
 
10 برند ارزشمند دنیا کدام اند  

اولین برند ارزشمند دنیا برند آمازون است که ارزشی بالغ بر ۶۸۳ 
میلیــارد دالر دارد. در جایگاه دوم برند اپل قرار دارد که ارزش آن به 
۶1۲ میلیارد دالر می                                              رسد و در حوزه تکنولوژی فعالیت می                                              کند. نرخ 
رشــد ارزش این برند در یک ســال مورد مطالعه بالغ بر 74 درصد 
بود. دورکاری اغلب افراد و نیاز آن ها به در اختیار داشــتن تجهیزات 
الزم برای انجام کارشــان از منزل باعث شد تا تقاضا برای محصوالت 
این شــرکت در دنیا به سرعت رشد کند و سود زیادی را نصیب این 

شرکت بکند.

در سال ۲0۲0، نرخ رشد اقتصادی دنیا با باالترین سرعت از سال 
1۹۳0 تا آن زمان تنزل پیدا کرد. این بزرگ ترین رکود اقتصادی دنیا 
بعد از رکود بزرگ دهه 1۹۳0 بود. اما این بحران به تدریج رنگ باخت. 
از اواســط سال ۲0۲1 روند بازسازی اقتصادی دنیا شروع شد؛ زمانی 
که سرعت واکسیناسیون در دنیا افزایش پیدا کرد و کشورهایی که 
توانســتند بخش زیادی از جمعیت خود را واکسینه کنند به تدریج 
به وضعیت نرمال زندگی بازگشتند. در دوران همه گیری کرونا شمار 
زیادی از مشــاغل از بین رفتند و شرکت هایی هم به دلیل معضالت 
مالی ورشکسته شدند ولی شرایط برای شماری از شرکت های بزرگ 
متفاوت بود. آن ها از اوضاع ایجادشده در اقتصاد دنیا برای کسب سود 
بیشتر استفاده کردند و در نتیجه ارزش برند آن ها در سال ۲0۲1 در 

مقایسه با سال قبل از آن افزایش پیدا کرد. 
بر مبنای مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعاتی »کانتار براندز« 
در سال قبل ارزش مالی 100 برند بزرگ دنیا برابر با 7 هزار میلیارد 
دالر بود که نســبت به سال ۲0۲0 بالغ بر 4۲ درصد رشد کرده بود. 
این شرکت ها در جریان بحران کرونا نه تنها آسیبی متحمل نشدند، 
بلکه توانستند با سرعت زیادی هم رشد کنند و به قدرت های بزرگ و 
برتر اقتصادی تبدیل شوند. در رأس این شرکت ها، شرکت امریکایی 
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ین نرخ رشد ارزش به شرکت تسال اختصاص داشت  باالتر
که بالغ بر 275 درصد بود و شرکت تیک تاک با تجربه افزایش 
ارزش 15۸ درصدی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.

سومین برند ارزشمند سال ۲0۲1، برند گوگل است که ارزش آن 
به 4۵۸ میلیارد دالر رســید. این شرکت که در حوزه رسانه و تفریح 
فعالیت می                                              کند رشد بالغ بر 4۲ درصدی را در ارزش خود تجربه کرد 

و توانست جایگاهش را نسبت به سال قبل ارتقا دهد.
در جایگاه چهارم مایکروســافت قرار دارد که ارزش آن در ســال 
۲0۲1 برابر با 410.۲7 میلیارد دالر بود و نسبت به سال قبل افزایشی 
بالغ بر ۲۶ درصدی را تجربه کرد. شــرکت تنسنت که یک شرکت 
فعال در زمینه رسانه و تفریح است در این رده بندی جایگاه پنجم را 
دارد. ارزش آن در ســال ۲0۲1 برابر با ۲40.۹۳ میلیارد دالر بود که 
نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۶0 درصدی همراه بود. در جایگاه 
ششم این فهرست شرکت فیس بوک و در جایگاه ها                                              ی هفتم تا دهم به 
ترتیب شرکت های علی بابا، ویزا، مک دونالد و مستر کارد قرار داشتند. 
نرخ رشــد ارزش شرکت علی بابا در این سال برابر با ۲۹ درصد بود و 
توانست ارزشی معادل 1۹۶.۹1 میلیارد دالر را به خود اختصاص دهد 
در حالی که نرخ رشد ارزش شرکت ویزا برابر با ۲ درصد و نرخ رشد 
ارزش شرکت های مک دونالد و مسترکارت به ترتیب برابر با ۲0 و 4 

درصد بود.

کدام شرکت ها با باالترین نرخ رشد کردند  
بخش دیگری از این گزارش به مقایسه نرخ رشد ارزش برندهای 
مختلف در یک سال اخیر پرداخته است. بر مبنای این گزارش در سال 
قبل باالترین نرخ رشد به برند تسال اختصاص داشت و ارزش آن طی 
یک سال بالغ بر ۲7۵ درصد رشد کرد. ارزش دو برند تسال و تیک تاک 
در این سال بالغ بر 40 میلیارد دالر بود و نرخ رشد آن ها در مقایسه با 
سال قبل تقریبا پنج برابر شد. در همین سال نرخ رشد برند تیک تاک 
برابر با 1۵۸ درصد و نرخ رشــد برند »پین دودو« بالغ بر 1۳1 درصد 
بود. ارزش برند اینستاگرام رشدی بالغ بر 100 درصدی را تجربه کرد 
و ارزش شــرکت چیپوتله که یک شرکت فعال در صنعت غذا است 
توانســت ۸۲ درصد رشد کند. نرخ رشد شرکت جی دی در این سال 

برابر با 7۵ درصد بود. 
نکته دیکر سهم هر گروه از شرکت ها در این حوزه است. بررسی ها 
نشان داده است بیشترین نرخ رشد به شرکت هایی اختصاص داشت 
که در حوزه خرده فروشی آنالین فعالیت می کردند. شرکت هایی که 
در دوره همه گیری کرونا بخــش بزرگی از بار ارایه خدمات به مردم 
را بر عهده گرفتند. در روزهای همه گیری که اغلب مشــاغل تعطیل 
بودند، سهم خریدهای آنالین به کل هزینه های مصرفی مردم افزایش 
چشمگیری پیدا کرده بود شرکت های فعالی در حوزه خرده فروشی 
آنالین توانســتند درآمد زیادی کسب کنند. از جمله این شرکت ها 
می توان به شرکت آمازون اشاره کرد که رتبه ارزشمندترین برند دنیا را 

به خود اختصاص داده است. 
 دومین دســته از شرکت ها را شــرکت های فعال در زمینه ارایه 
خدمات تکنولوژی تشکیل می دادند. شرکت هایی از قبیل مایکروسافت 
که خدماتشان در تداوم فعالیت مشــاغل اهمیت زیادی داشت. در 
این ســال که بخش زیادی از مشــاغل به صورت آنالین و دورکاری 
فعالیت می کردند، تعداد زیادی از شــرکت ها اقدام به توســعه زیر 
ساخت های تکنولوژیکی خود کردند تا از این طریق فرصت و امکان 
تداوم فعالیت های اقتصادی در دوره های بحرانی را فراهم کنند. توسعه 
زیرساخت های تکنولوژیکی در بســیاری از شرکت ها با این دیدگاه 
انجام شد که باید برای بحران های احتمالی آینده آماده بود و زمینه 
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ارزشنام برندرتبه
نرخ رشد ساالنهحوزه فعالیت )میلیارد دالر(

)درصد(
۶4خرده فروشی و کاالهای مصرفی۶۸۳.۸۵آمازون1

74تکنولوژی۶1۲اپل۲

4۲رسانه و سرگرمی4۵۸گوگل۳

۲۶ارائه راهکارهای بیزینسی و خدمات تکنولوژیکی410.۲7مایکروسافت4

۶0رسانه و سرگرمی۲40.۹۳تنسنت۵

۵4رسانه و سرگرمی۲۲۶.74فیس بوک۶

۲۹خرده فروشی و کاالهای مصرفی1۹۶.۹1علی بابا7

۲خدمات مالی1۹1.۲۹ویزا۸

۲0غذا و نوشیدنی1۵4.۹۲مک دونالد۹

4خدمات مالی11۲.۸۸مسترکارد10

11Moutai10۹.۳۳10۳غذا و نوشیدنی
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1۳verzion101.۹4۸خدمات مخابراتی

14 AT&T100.۶۵۵-خدمات مخابراتی

۹ارائه راهکارهای بیزینسی و خدمات تکنولوژیکی۹1.۳4آی بی ام1۵

4غذا و نوشیدنی۸7.۶0کوکاکوال1۶

۶۸خرده فروشی و کاالهای مصرفی۸۳.71نایک17

100رسانه و سرگرمی۸۲.۹0اینستاگرام1۸

۶۶خدمات مالی۸0.۶۲پی پال1۹

-ارائه راهکارهای بیزینسی و خدمات تکنولوژیکی7۸.۵۲ادوب۲0

٢٧۵ 

١۵٨ 

١٣١ 
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٨٨ 
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Meituan

Moutai

Instagram
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chipotle
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برندهایی که باالترین نرخ رشد ارزش را در یک سال قبل تجربه کردند )درصد()دصرد(دندرک ھبرجت لبق لاس کی رد ار شزرا دشر خرن نیرتالاب ھک ییاھدنرب

را برای تداوم فعالیت حتــی در محیطی خارج از دفاتر کاری فراهم 
کرد. به همین دلیل است که شرکت های فعال در زمینه ارایه خدمات 

تکنولوژی توانستند جایگاه قدرتمندتری به دست بیاورند.   
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آیندهپژوهی

توسعه بازار رمزارز                       ها و ارزهای مجازی فرصت های اقتصادی تازه ای 
را در دنیا ایجاد کرده است. فرصت هایی                        از قبیل امکان پرداخت سریع 
و ســاده، ارائه خدمات مالی خالقانه و نویــن، و در نهایت رهایی از 
نظام مالی وابســته به بانک در سراسر دنیا. اما این دنیای تازه عالوه 
بر فرصت های زیاد، خطراتی را نیز در اقتصاد دنیا ایجاد کرده اســت. 
خطراتی که می تواند در میان مدت ســاختار مالی دنیا را نابود کند. 
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به این فرصت ها 
و تهدید ها ی تازه نوشت: »نظام مالی دنیا با تحوالت زیادی روبه رو شده 
است و حرکت در این مسیر می تواند ما را وارد دنیای تازه ای بکند. باید 

برای این تغییرات آماده بود و جزئیات آن                        را شناخت.«
در بخش اول گزارش ارزش بــازار دارایی ها ی مجازی در دنیا در 
سپتامبر سال ۲0۲1 بالغ بر ۲ هزار میلیارد دالر ارزیابی شده است که 
نسبت به ماه ها ی اول سال ۲0۲0 بالغ بر 10 برابر شده است. در نتیجه 
تحوالت سریع در دنیای رمزارز                       ها در سال های اخیر می توان این طور 
                       بیان کرد که کل اکوسیســتم رمزارز                       ها در دنیا در حال شــکوفایی و 
رشد اســت. هر روز خبری در مورد تغییرات ایجادشده در این بازار 
به گوش می رسد و زیرســاخت های مرتبط با این صنعت با سرعت 
متحول می شود.                        قانون گذاران در کشــورهای غربی به دنبال یافتن 
راهی برای                        افزایش نظارت بر                        مبادالت انجام شده در این فضا هستند 
و دریافت مالیات بر ارزش مبادالت را در دستور کار خود قرار داده اند؛ 
ولی همزمان با این تالش ها ی پیگیر، شرکت ها و موسسات مالی بیش 
از پیش رمزارز                       ها را به عنوان پول مورد استفاده در مبادالت می پذیرند. 
شــرکت هایی از قبیل تسال که امکان مبادله                        محصوالتش با استفاده 
از رمزارز                       ها را فراهم کرده است یا شرکت های بزرگی مانند آمازون و 
والمارت که به دنبال راهی برای قرار دادن رمزارز                       ها در فهرست ارزهایی 

هستند که برای فروش محصوالتشان کاربرد دارد. 
 
چالش های پیش روی اقتصاد دنیا کدام است  

سازمان های بین المللی اقتصادی در مورد رشد سریع بازار ارزهای 
مجازی در دنیا هشدار داده اند و این بازار را تهدیدی برای نظام پایدار 
مالی و اقتصادی دنیا می دانند. عدم دسترســی به اطالعات مرتبط با 
حجــم و ارزش مبادالت در این بازارهــا، میزان پذیرش آن ها و عدم 
وجود اطالعات کافی در مورد افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند 

مسئله ای است که باعث چالش های اقتصادی زیادی شده است.
روسای بانک های مرکزی در کشورهای صنعتی بر این باور هستند 
که عدم وجود پشتوانه مالی برای بازار رمزارز                       ها خطری جدی است.                        در 
واقع ارزش این بازار به دلیل فعالیت های سفته بازی ایجاد شده است 
و ارزش واقعــی برای آن                        نمی توان متصور بود. موضوع نگران کننده تر 
این است که سرعت پذیرش رمزارز                       ها در کشورهای در حال توسعه و 
بازا رها ی در حال گذار بیش از کشورهای صنعتی است. رشد مبادالت 
رمزارز                       ها در کشورهای در حال توسعه در سال ۲0۲1 با سرعت زیادی 
افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بررسی ها  نشان می دهد 

ســطح آگاهی در مورد عملکرد این بازار در کشورهای مذکور کمتر 
است.

پیش بینی می شود تداوم روند پذیرش رمزارز                       ها در کشورهای دنیا 
تهدیدی جدی برای نظام مالی دنیا باشد. این مسئله سبب می شود تا 
اقتصادهای دنیا دالریزه شوند و شهروندان به جای پول ملی کشور خود 
از رمزارز                       ها که با واحد دالر سنجیده می شود برای خرید محصوالت 
مورد نیاز خود اســتفاده کنند. حاکم شــدن رمزارز                       ها در بازار پول 
کشورهای در حال توسعه باعث می شود تا قدرت بانک های مرکزی 
برای اجرای سیاست های پولی و مالی و کنترل اوضاع                        اقتصادی کشور 
کاهــش پیدا کند که به دنبال خود افزایش خطرات مالی و تضعیف 

ثبات مالی کشورها را به همراه می آورد.

افزایش فرار مالیاتی، معضل تازه اقتصاد دنیا  
صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از گزارش به ایجاد فرصت 
برای فرار مالیاتی بعد از توســعه اســتفاده از رمزارز                       ها در دنیا اشاره 
کرد و نوشــت: »دارایی ها ی مجازی بستر را برای فرار مالیاتی فراهم 
می کند. بررسی ها  نشان داده است در یک سال اخیر شمار زیادی از 
شــرکت های بزرگ برای فرار مالیاتی اقدام به سرمایه گذاری در بازار 
رمزارز                       ها کردند. از این طریق، هم توانستند سود کسب کنند و هم از 
پرداخت مالیات فرار کنند. به همین دلیل است که دولت های غربی به 
دنبال راهی برای نظارت بیشتر و دقیق تر بر عملکرد این بازار هستند. 
برخی بر این باورند که با ایجاد قوانینی که باعث افزایش نظارت بر بازار 
رمزارز                       ها می شود، استقبال از                        این بازار و سرمایه گذاری در آن ها کمتر 
می شود زیرا سهم زیادی از سرمایه ها ی موجود در این بازار برای خارج 
شدن از سیســتم نظارتی دولتی وارد این بازار شده است. حتی اگر 
این دیدگاه صحیح باشد، باید به این نکته توجه داشت که دنیا برای 
حفاظت از زیرساخت های مالی خود چاره دیگری ندارد و باید این بازار 

را مدیریت کند.«
افزایش تقاضا برای دارایی ها ی مجازی می تواند بستر را برای خروج 
ســرمایه ها  از بازارهای مهم صنعتی و اقتصادی و حتی از کشورهای 
خاص فراهم کند که تاثیر این مســئله روی بازار ارزهای خارجی در 
کشورها و روی ارزش سرمایه گذاری خارجی در دنیا مشهود خواهد 
بود. در واقع با توســعه بازار رمزارز                       ها، گردش ســرمایه ها  در اقتصاد 
متفاوت خواهد بود و شــاید اصولی که در سال های اخیر در فضای 
تجاری و اقتصادی دنیا پیگیری می شد، دیگر مشهود نباشد. این تحول 
می  تواند روی رشد اقتصادی کشورها در سال های آتی تاثیرگذار باشد.

نکته دیگری که در این گزارش مورد بررســی قرار گرفته اســت 
حجم باالی انرژی مصرفی در فرایند استخراج رمزارز                       ها و مبادله آن 
                       اســت. این صنعت، در زمره صنایع انرژی بر قرار دارد و حجم و ارزش 
انرژی مصرفی در فرایند کار این صنعت بسیار زیاد است. در ماه ها ی 
اخیر دولت چین رسما فعالیت در این بازار را ممنوع اعالم کرد و در 
نتیجه این سیاست شمار زیادی از شرکت های فعال در زمینه استخراج 

چرا باید خواند:
بازار رمزارز                       ها در 

سال های اخیر 
با سرعت زیادی 
رشد کرده است. 

سازمان های بین المللی 
توسعه این بازار را 

تهدیدی برای نظام 
مالی سنتی می دانند.

منبع  صندوق بین المللی پول

با توجه به توسعه 
سریع بازار استيبل 
کوین ها  در دنيا، 

قانون گذاران 
موظف هستند که 
نظارت دقيقی بر 

این بازار هم داشته 
باشند تا خطراتی 
را که ممكن است 

برای اقتصاد 
سنتی داشته 

باشد بشناسند 
و از فرصت های 
موجود در این 

بازار برای تقویت 
جایگاه اقتصادی 
خود استفاده کنند

فرار مالیاتی با رمزارز                       ها 
توسعه بازار رمزارز                       ها چه خطراتی را به اقتصاد دنیا تحمیل می کند
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دولت چین رسما اعالم کرده است که فعالیت در بازار 
رمزارز                       ها ممنوع است و این سیاست سبب شد تا بسیاری از 
شرکت ها از چین به دیگر کشورهای دنیا مهاجرت کنند.

رمزارز                       هــا یا مبادله آن                        از چین خارج شــدند و به کشــورهای دیگر 
مهاجرت کردند. این سیاست روی مصرف انرژی داخلی در کشورها 
بسیار اثرگذار خواهد بود و معادالت انرژی                        را متحول خواهد کرد. این 
مسئله برای کشورهایی که وابسته به سوخت های فسیلی هستند و 
صنعت رمزارز                       ها در آن ها باعث افزایش قابل توجه انتشار کربن می شود 

                       از اهمیت باالتری برخوردار است.
دولت چین در سال های اخیر بارها در مورد ممنوعیت فعالیت در 
بازار رمزارز                       ها صحبت کرده اســت ولی اخیرا این قانون را رسما اجرا 
و تاکید کرد هیچ یک از بانک ها و سیســتم ها ی مالی چینی نباید در 
فرایند جابه جایی پول برای مبادالت رمزارز                       ی وارد شــوند. این قانون 
درواقع خط                        بطالنی بر عملکرد بازار رمزارز                       ها کشید و کشور را به سمت 
تازه ای هدایت کرد. همزمان با اعالم این محدودیت، دولت چین عرضه 

یوان دیجیتال به اقتصاد را نیز شروع کرد.

چگونه می توان بازار رمزارز                       ها را مدیریت کرد  
به عنوان اولین گام برای مدیریت بازار رمزارز                       ها، باید بستری برای 
نظارت بر این بازار فراهم شود. رصد پیشرفت های سریع صنعتی در 
اکوسیستم ها ی مجازی در دنیا                        اولین و اصلی ترین سیاست است. از 
طرف دیگر افزایش نظارت بر این بازار در کنار قانونمندسازی فعالیت 
در این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار است. قانون گذاران باید اجرای 
استانداردهای جهانی کنونی برای مبادله در بازار رمزارز                       ها را به عنوان 
زیربنای فعالیت در این صنعت در نظر بگیرند و به دنبال راهی برای 
تقویت قدرت نظارت خود بر بازار باشــند. با این کار است که امکان 
استفاده از سرمایه ها ی موجود در این بازار برای پولشویی و فعالیت های 
مالی غیرقانونی از بین می رود و مدیریت سرمایه ها ی موجود در این 

بازار                        با نظارت سیستم مالی کشورها به درستی انجام خواهد شد. 
با توجه به توسعه سریع بازار استیبل کوین ها  در دنیا، قانون گذاران 

حجم باالی 
مصرف انرژی در 
فرایند استخراج 

و مبادله رمزارز                       ها 
مسئله ای بسيار 
مهم است که در 

تصميم گيری های 
آتی در این بازار 
اثرگذار خواهد 

بود

موظف هســتند که نظارت دقیقی بر این بازار هم داشــته باشند تا 
خطراتی را که ممکن است برای اقتصاد سنتی داشته باشد بشناسند 
و از فرصت های موجود در این بازار برای تقویت جایگاه اقتصادی خود 

استفاده کنند.
 در برخی از کشــورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار، 
افزایش پذیرش رمزارز                       ها با تضعیف قدرت بانک های مرکزی و آ                      سیب 

پذیری این دســتگاه مهم اقتصادی کشور همراه خواهد بود. در این 
کشورها، دولت ها باید تقویت زیرســاخت های کالن اقتصادی را به 
عنوان یک اصل مهم اقتصادی در دستور کار خود قرار دهند و ایجاد 
ارزهای دیجیتال ملی را به عنوان سیاستی مهم اجرا کنند. با توسعه 
استفاده از ارزهای دیجیتال ملی می توان انتظار داشت استقبال از بازار 
رمزارز                       ها کمتر شود و پول ملی داخلی محبوبیت بیشتری پیدا کند. 
البته این وضعیت در شرایطی ایجاد می شود که بازار پول داخلی کشور 

باثبات باشد و                        اقتصاد کشور دالریزه نشده باشد. 
 اما برای مقابله با توسعه سریع بازار رمزارز                       ها و مقابله با خطراتی که 
این بازار برای اقتصاد دنیا ایجاد می کند، بانک های مرکزی کشورهای 
مختلف می توانند سیستم ها ی مالی تازه ای را ایجاد کنند که سرعت 
انتقال پول در سطح بین المللی را افزایش و                        هزینه انتقال پول را کاهش 
می دهد و کارایی نظام مالی را بیشتر می کند. افزایش شفافیت در نظام 
پرداخت های مالی بین المللی هم مسئله ای است که باید در این دوره 

مورد توجه قرار بگیرد.
مســئله بااهمیت این است که معضل اقتصادی ایجادشده در اثر 
توسعه استفاده از ارزهای مجازی در دنیا، مشکلی جهانی است و برای 
مقابله با آن                        هم باید کل دنیا همسو شوند. باید تالش شود تا با ابزارهای 
مالی قابل اعتماد فضایی برای بهره گیری از مزایای بازار رمزارز                       ها فراهم 
شود و در عین حال خطراتی که این بازار برای اقتصاد ایجاد می کند 

به حداقل برسد. 

توسعه بازار رمزارز                       ها در 
کشورهای در حال توسعه باعث 
دالریزه شدن اقتصاد و کاهش 
وابستگی به پول ملی کشورها 
می شود
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با وجود اینکه سال ۲0۲0            سال بسیار سختی برای اقتصاد دنیا بود 
ولی روند بازسازی اقتصاد جهان سریع تر از انتظار شروع شد و            بسیاری 
از کشور در سال ۲0۲1 توانستند از بحران خارج شوند. کشورهایی در 
این زمینه موفق تر عمل کردند که توانستند با سرعت بیشتری بحران 
کرونا را مدیریت کنند و از چالش های ناشی از همه گیری رها شوند. 

بنابراین سرعت واکسیناسیون در این روند بسیار اثرگذار بود.
 بر مبنای گزارش افق تجارت جهانی که توسط دولت بریتانیا تهیه 
شده است، در دهه های آتی روند رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا 
تسریع می              شود. در دهه های پیش رو سهم تجارت در اقتصاد دنیا ارتقا 
خواهد یافت و کاالها و خدمات بیشتری برای عرضه به بازار جهانی 
وجود خواهد داشت. در فاصله ســال های ۲000 تا ۲0۲0 میالدی، 
ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۲.۶ درصد در سال رشد می              کند. 
بررسی ها نشان می              دهد            در فاصله سال های ۲000 تا ۲007 متوسط 
نرخ رشــد اقتصادی ساالنه در دنیا برابر با ۳.۵ درصد بوده است ولی 
در سال های ۲011 تا ۲0۲0 و بعد از پشت سر گذاشتن بحران مالی 
سال های ۲007 تا ۲011، نرخ رشد اقتصادی دنیا به مرز ۲.۹ درصد 
در هر سال رسید. دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ساالنه در دهه دوم 
قرن جاری در مقایسه با دهه اول را می              توان کاهش نرخ رشد جمعیت، 
کمتر بودن نرخ توسعه تکنولوژیکی و صنعتی در کشورهای در حال 
توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی و تضعیف زیرساخت های مالی 
و ســرمایه گذاری دنیا دانست. البته سرعت پایین روند جهانی سازی 

اقتصادی هم در این تحول منفی اقتصادی تاثیرگذار بود.
 
تا سال 2050، ارزش اقتصاد دنیا سه برابر می              شود  

اما بعد از خارج شدن اقتصاد دنیا از دوره بحرانی کرونا، سرعت رشد 
اقتصادی هم بیشتر می              شود. پیش بینی می شود در سال های ۲0۲1 

تا ۲0۲۶ ما شــاهد بازسازی تدریجی اقتصاد دنیا و افزایش نرخ رشد 
اقتصادی باشیم. در دهه ۲0۳0 میالدی متوسط نرخ رشد اقتصادی 

ساالنه در دنیا به ۲.۳ درصد               و در دهه بعدی به ۲ درصد می              رسد.
 پیش بینی می              شود تا ســال ۲0۵0 ارزش تولید ناخالص داخلی 
دنیا به مرز ۳۸0 هزار میلیارد دالر می              رســد در حالی که در ســال 
۲01۹ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۸7 هزار میلیارد دالر 
بود. این رشــد اقتصادی معادل تجربه افزایش بالغ بر ۳00 درصدی 
ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا است که می              تواند تاثیرات ماندگاری 
روی ساختار مالی دنیا بر جای بگذارد. در این گذر، هم سهم کشورها 
در اقتصاد دنیا تغییر می              کند و هــم الگوی مصرف و تولید متحول 
خواهد شد. بدون شک کشورهایی که در توسعه تکنولوژیکی پیشگام 
بوده اند بیش از دیگر کشورها سهم دریافت می              کنند و کشورهایی که 
نتوانسته اند با دنیا در مسیر توسعه تکنولوژی همسو باشند، از مسیر 

رشد بازخواهند ماند.
 مهم ترین تحولی که در این سال ها تجربه شده است، تغییر سهم 
کشورهای دنیا در رشد اقتصادی دنیا است. در شرایطی که در فاصله 
سال های ۲000 تا ۲01۹ سهم کشورهای اروپایی در رشد اقتصادی 
دنیا بالغ بر 10 درصد بود، در ســال های ۲0۲0 تا ۲0۵0 ســهم این 
کشورها در رشد اقتصادی دنیا به 7 درصد تقلیل خواهد یافت. سهم 
کشورهای امریکای شمالی هم در این دو بازه زمانی تغییر خواهد کرد 
و از 1۹ درصد در سال های ۲000 تا ۲00۹ به 1۸ درصد در بازه زمانی 

۲0۲0 تا ۲0۵0 می              رسد. 

سهم هر منطقه در اقتصاد دنیا چقدر است  
در بخش دیگری از این گزارش به سهم هر            منطقه در کل اقتصاد 
دنیا پرداخته و پیش بینی هایی برای ســال های ۲0۳0 و ۲0۵0 هم 
ارائه شــده است. آمارها نشان می              دهد در سال ۲01۹ سهم امریکای 
شمالی در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۲۶.۶ درصد بود            در حالی 
که در سال ۲0۳0 به حدود ۲۳.۵ درصد می              رسد. این سهم در سال 

چرا باید خواند:
همه گیری کرونا 

تغییرات زیادی را در 
اقتصاد دنیا ایجاد کرد. 

انتظار می رود این تغییر 
باعث تحول جایگاه 

کشورها در اقتصاد دنیا 
شود.

منبع  افق تجارت جهانی 

سقوط خاورمیانه
سهم هر منطقه در اقتصاد دنیا تا 30 سال آینده چه تغییری می کند؟
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سهم هر منطقه در اقتصاد دنیا )درصد(
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در سال های 
2٠2٠ تا 2٠3٠ 

جمعيت دنيا از 7.8 
ميليارد نفر به بالغ 
بر 8.٥ ميليارد نفر 
می              رسد که نشان 
از رشد حدود 9 

درصدی جمعيت 
دارد و پایين ترین 
نرخ رشد جمعيت 

           ظرف ١٠ سال 
است که از دهه 
١96٠ تاکنون 
           تجربه شده است

تاثیر کاهش نرخ رشد جمعیت روی اقتصاد 15 تا 2۰ سال بعد نمایان می              شود؛ زمانی که نیروهای کاری قبلی 
بازنشسته شده اند و باید گروهای تازه وارد بازار کار شوند ولی به دلیل کاهش زادوولد شمار  آن ها به اندازه ای 
نیست که بتوانند جایگزین نیروهای خارج شده از بازار کار شوند.

۲0۵0 به ۲0.۵ درصد تنزل خواهد یافت. در این بازه زمانی، کشورهای 
اروپایی شــاهد افت سهم خود در تولید ناخالص داخلی دنیا از 1۹.۹ 

درصد در سال ۲01۹ به 14.1 درصد در سال ۲0۵0 خواهند بود.
 در مقابل سهم کشور چین در اقتصاد دنیا با سرعت رشد خواهد 
کرد. در سال ۲01۹ سهم این کشور در اقتصاد دنیا برابر با 1۶.۹ درصد 
بود ولی پیش بینی می              شــود در سال ۲0۳0 به مرز ۲1.۹ درصد و در 

۲0۵0 به ۲۶.۹ درصد برسد.
در دوره های زمانی مورد بررســی سهم کشورهای جنوب آسیا، 
کشــورهای افریقایی و کشورهای اروپای شــرقی و آسیای            مرکزی 
در تولید ناخالص داخلی دنیا رشــد خواهد کرد در حالی که ســهم 
کشورهای امریکای التین، بریتانیا و خاورمیانه            با کاهش همراه خواهد 

بود.
 تغییر سهم اقتصاد هر منطقه در کل تولید ناخالص داخلی دنیا 
ریشه در نرخ رشد اقتصادی و میزان تولید ثروت در منطقه دارد. باید 
در نظر داشــت که کشورها برای حرکت در مسیر رشد نیاز دارند تا 
ســاختاری پویا برای تولید ثروت داشته باشند و اگر در این مسیر از 
دیگر کشورها عقب بمانند با معضالت زیادی روبه رو خواهند شد. یکی 

از این معضالت هم کاهش سهم آن ها در اقتصاد دنیا است که می              تواند 
روی معادالت قدرت در عرصه اقتصادی و حتی سیاســی تاثیرگذار 

باشد.

سهم خاورمیانه از اقتصاد دنیا کاهش می              یابد  
این مطالعه نشــان می              دهد در ســال ۲01۹ ارزش تولید ناخالص 
داخلی اسمی            در امریکای شــمالی برابر با ۲۳ هزار میلیارد دالر بود            و 
این منطقه بیشترین ســهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشت در 
حالــی که اروپا با 17 هزار            میلیــارد دالر تولید ناخالص داخلی جایگاه 
دوم را به خود اختصاص داده بود. در سال ۲01۹            ارزش تولید ناخالص 
داخلی کشورهای چین و هنگ کنگ برابر با 1۵ هزار میلیارد دالر بود 
و این کشورها جایگاه سوم جهان را از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی 
به خود اختصاص داده بودند؛ ولی تا سال ۲0۵0 می              توانند جایگاه اول 
را به            دســت بیاورند. پیش بینی می              شــود ارزش تولید ناخالص داخلی 
این کشــورها در ســال ۲0۵0 برابر با 10۳ هزار میلیارد دالر باشــد و 
این کشــورها بزرگ ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا به خود 
اختصاص دهند. در ســال ۲0۵0 ارزش تولید ناخالص داخلی امریکای 

سهم هر گروه از کشورها در رشد جمعیت در دنیا بر مبنای سطح درآمد کشور

تغییرات جمعیتی در دنیا از 19۸۰ تا2۰5۰ - میلیارد نفر

 کشورهای کم درآمد )درآمد سرانه ۰ تا ۱۰۳۵ دالر در سال(
 کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین )درآمد سرانه ۱۰۳۵ تا ۴۰۴۵ دالر در سال(
 کشورهای با درآمد متوسط            رو به باال )درآمد سرانه ۴۰۴۵ تا ۹۳۷۰ دالر در سال(

 کشورهای با درآمد باال )درآمد سرانه بالغ بر ۹۳۷۰ دالر در سال(
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2040-2050
2030 -2040
2020-2030
2010-2020
2000-2010

جمعیت جهان
شمار جمعیت افزوده شده به جمعیت دنیا در یک دهه
نرخ رشد جمعیت در یک دهه )درصد(
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شمالی به 7۸ هزار میلیارد دالر می              رسد ولی از نظر بزرگی اقتصاد بعد 
از چین و هنگ کنگ جایگاه دوم را خواهد داشت و اروپا جایگاه سوم را 
به خود اختصاص می              دهد. نکته مهم این اســت که در سال ۲01۹ در 
میان ۹ منطقه مهم جغرافیایی در دنیا، کشورهای افریقایی جایگاه آخر 
را به خود اختصاص داده بودند            و کشورهای خاورمیانه جایگاه هشتم را 
داشتند. ارزش تولید ناخالص داخلی افریقا برابر با ۲.4 هزار میلیارد دالر 
و ارزش تولید ناخالص داخلی کشــورهای خاورمیانه برابر با ۲.۸ هزار 
میلیارد دالر بود. ولی در سال ۲0۵0 جایگاه این دو منطقه در دنیا تغییر 
خواهد کرد. در شرایطی که کشورهای خاورمیانه به قعر جدول سقوط 
می              کنند جایگاه کشور های افریقایی به            جایگاه هفتم            تغییر می              کند. ارزش 
تولید ناخالص داخلی افریقا از ۲.4 هزار میلیارد دالر در سال ۲01۹ به 
17 هز ار میلیارد دالر در سال ۲0۵0 می              رسد در حالی که ارزش تولید 
ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه از ۲.۸ هزار میلیارد دالر در سال 

۲01۹ تنها به 10 هزار میلیارد دالر در سال ۲0۵0 می              رسد. 

رشد جمعیت عامل مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصادی   
خواهد بود

رشد جمعیت یکی از فاکتورهای بســیار مهم برای افزایش نرخ 
رشد اقتصادی است. از یک طرف رشد تقاضا به دلیل رشد جمعیت 
عامل تاثیرگذار در افزایش نرخ رشــد اقتصادی است و از طرف دیگر 
جمعیت جوان سازنده نیروی کار در کشورها هستند که وجودشان 
برای ســاختن اقتصادی پویا و صنعتی در حال رشد و نوآور ضروری 
است. پیش بینی می              شود در سال های ۲0۲0 تا ۲0۳0 جمعیت دنیا 
از 7.۸ میلیارد نفر به بالغ بر ۸.۵ میلیارد نفر برســد که نشان از رشد 

حدود ۹ درصدی جمعیت دنیا طی یک دهه دارد و پایین ترین نرخ 
رشــد جمعیت            ظرف 10 سال است که از دهه 1۹۶0 تاکنون            تجربه 
شــده است. آمارها نشان می              دهد سرعت رشد جمعیت در دهه های 
اخیر پایین بوده است که تغییر الگوی زندگی یکی از دالیل آن است؛ 
ولی            مسئله این جاست که تنها در کشورهای صنعتی کاهش جمعیت 
و سالمندی جمعیت تجربه نشده اســت بلکه در سال های اخیر در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار هم این 
معضل تجربه شده است. برخی شرایط اقتصادی را دلیل اصلی نرخ 
پایین رشد جمعیت می              دانند و گروهی دیگر تغییر روش زندگی را در 
این وضعیت تازه اثرگذار قلمداد می              کنند.            شناسایی دلیل این معضل 
و تالش برای برطرف کردن آن موضوعی است که در سال های اخیر 
           مورد مطالعه قرار گرفته است و هنوز نمی توان این طور بیان کرد که 

دنیا توانسته به راه حلی دست پیدا کند.
باید در نظر داشــت تاثیر کاهش نرخ رشد جمعیت روی اقتصاد 
1۵ تا ۲0 ســال بعد نمایان می              شود؛ زمانی که نیروهای کاری قبلی 
بازنشسته شده اند و باید گروهای تازه وارد بازار کار شوند ولی به دلیل 
کاهش زادوولد شــمار آن ها به اندازه ای نیست که بتوانند جایگزین 

نیروهای خارج شده از بازار کار شوند.
از طرف دیگر باید این جمعیت تازه نفس آموزش ها و مهارت های 
الزم را نیز دریافت کنند ولی از آن جا که            7۵ درصد از رشد جمعیت تا 
سال ۲0۵0 در کشورهای فقیر افریقایی و آسیایی محقق خواهد شد، 
سهم زیادی از این افراد نمی توانند در توسعه اقتصادی دنیا نقشی ایفا 

کنند و حتی در رشد اقتصادی کشور خود نیز سهیم باشند. 
بنابراین برای اینکه از رشــد جمعیت در کشورهای فقیر به نفع 
اقتصاد دنیا بهره گرفته شود، باید ســرمایه گذاری در زمینه توسعه 
زیرســاخت های آموزشی و مهارت  آموزی در این کشورها انجام شود. 
تالش هــای جهانی برای کاهش نرخ فقر در این کشــورها و هدایت 
کودکان و نوجوانان به ســمت آموزش می              تواند بســتر را برای رشد 
اقتصادی این کشورها و رشد اقتصادی دنیا فراهم کند که مسئله بسیار 
بااهمیتی است. این سیاست می              تواند باعث رشد متوازن تر اقتصاد در 
دنیا و شناسایی افراد توانمندی باشد که می              توانند نقش مهم تری در 

اقتصاد دنیا به خود اختصاص دهند.

 جهان به کدام سو می              رود  
در انتها باید به این مسئله توجه کرد که اقتصاد دنیا در مسیر حرکت 
به سمت و سوی تازه ای است. معادالت قدرت اقتصادی در دنیا در حال 
تغییر است و چین و هنگ کنگ در سال های آتی به قدرت برتر اقتصاد 
دنیا تبدیل می              شوند. بدون شک تبدیل شدن به قدرت برتر اقتصادی 
می              تواند قدرت گیری سیاسی و جهانی را نیز به همراه بیاورد. از طرف 
دیگر جایگاه کشورهای غربی در این رده بندی در حال کاهش است ولی 
همچنان این کشورها به تولید علم و تکنولوژی در دنیا ادامه می              دهند 
و عضوی اثرگذار در جامعه جهانی خواهند بود. مسئله نگران کننده افت 
جایگاه کشورهای خاورمیانه در رده بندی اقتصادی دنیا است. مسئله ای 
که باید            از امروز برای آن چاره ای اندیشــیده شود و سرمایه گذاری های 
جدیدی برای هدایت به سمت توسعه یافتگی انجام شود. این سرمایه ها 
باید صرف توسعه آموزش و ایجاد فرصت های شغلی شود و ساختار مالی 
کشورهای این منطقه اصالح شود. این افت جایگاه برای منطقه ای که 
بزرگ ترین ثروت طبیعی را در اختیار دارد معضل بزرگی است و باید از 

همین امروز برای تغییر این وضعیت اقدام کرد. 

رتبه بندی منطقه ای
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          امریکای شمالی

اروپا

چین وهنگ کنگ

آسیا-پاسیفیک

امریکای التین

جنوب آسیا                                                                                                   

اروپای شرقی وآسیای مرکزی

خاورمیانه

آفریقا

چین و هنگ کنگ

امریکای شمالی

اروپا

آسیا-پاسیفیک

جنوب آسیا

امریکای التین

آفریقا                                                                                                                                               

اروپای شرقی وآسیای مرکزی

خاورمیانه

           GDPاسمیرتبه
رتبه           GDPاسمی)هزارمیلیارددالر( 201۹2050

7٥ درصد از رشد 
جمعيت دنيا در 

سه دهه آینده در 
کشورهای فقير 
اتفاق می              افتد و 
سرمایه گذاری 
در جهت توسعه 
آموزش در این 

کشورها می              تواند 
نقش مهمی در 

ایجاد نيروهایی 
توانمند و اثرگذار 
در اقتصاد داشته 

باشد
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روند سریع بازسازی اقتصادی در کشورهای دنیا به دنبال تسریع روند 
واکسیناسیون سبب شده است تا نرخ                                              تورم هم سیر افزایشی به خود 
بگیرد. طبق گزارش منتشــر شده توسط صندوق بین المللی پول تا 
اواســط سال ۲0۲۲ میالدی روند افزایش نرخ تورم در کشورهای در 
حال توســعه و کشورهای صنعتی ادامه خواهد داشت و از نیمه دوم 
ســال بعد ما شاهد بازگشت تورم به سطح سال ۲01۹ خواهیم بود. 
دلیل اصلی رشد تورم را می                       توان تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد                                              در 
جریان همه گیری کرونا، کمبود عرضه انواع کاالها و محصوالت معدنی 
به دلیل شرایط کرونایی و در نهایت رشد تقاضا به دلیل خروج سریع 
کشورها از بحران کرونا دانست. البته افزایش قیمت کاالهای اساسی 

هم در این روند تاثیرگذار است.
به دلیل همین وضعیت است که صندوق بین المللی پول از مقامات 
ارشد اقتصادی و سیاست گذاران کشــورها خواسته است تا با دقت 
اوضاع اقتصادی را رصد کنند. در این گزارش آمده است: »باید حمایت 
از اقتصاد ادامه پیدا کند در غیر این صورت بحران ها                       ی اقتصادی بزرگی 
ایجاد خواهد شــد ولی سیاســت گذاران باید ضمن نظارت بر اوضاع 
اقتصادی در کشورشان آماده نشان دادن عکس العمل ها                       ی شدید در 
مقابل افزایش ناگهانی نرخ تورم هم باشند. باید در نظر داشت که رشد 
تورم در وضعیت اقتصادی شکننده کنونی می                       تواند معضالت زیادی را 

به همراه بیاورد                                              و باید با آن مقابله کرد.«

رشد تورم در کشورهای در حال توسعه نگران کننده تر   
است

در بخش دیگری از این گزارش به مقایسه نرخ تورم در کشورهای 
صنعتی و کشورهای در حال توســعه پرداخته شده است.                                              صندوق 
بین المللی پــول اعالم کرد: »با وجود اینکه بخــش زیادی از منابع 
مالی تزریق شده به اقتصاد، در کشورهای صنعتی تزریق شده است 
ولی نگرانی در مورد افزایش شــدید نرخ تورم در این کشورها کمتر 
است. این کشورها رشــد متعادل تورم را تجربه می                       کنند و وضعیت 
اقتصادی در آن ها قابل مدیریت و کنترل اســت. انتظار می                       رود روند 
احیای فرصت های شغلی در این کشورها هم سرعت بگیرد و در سال 
۲0۲۲ به تدریج تاثیر بحران کرونا روی بیکاری در این کشــورها از 
بین برود. ولی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار، 
وضعیت نگران کننده است. این کشورها زیرساخت های مالی ضعیفی 
دارند و در جریان کرونا نتوانستند از اقتصاد حمایت کنند. به همین 
دلیل زیرساخت های اقتصادی                                              این کشورها نگران کننده است. سرعت 
افزایش تورم در کشورهای در حال توسعه                                              از اواسط امسال به شدت 
افزایش یافته است و اغلب این کشورها شاهد افت شدید ارزش پول 
ملی هستند. رشد بیکاری و چالش های اجتماعی و انسانی ناشی از آن، 
معضالت زیادی را برای این کشورها به وجود آورده است و بدون شک 
این مشکالت تا انتهای سال بعد در اقتصاد آن ها مشاهده خواهد شد.«

پیش بینی می                       شــود در ماه ها                       ی پایانی ســال جاری نرخ تورم در 

کشــورهای صنعتی و توســعه یافته دنیا به ۳.۶ درصد برسد                                              ولی به 
تدریج از نیمه ســال بعد نرخ تورم در این کشــورها به مرز ۲ درصد 
تنزل خواهد یافت. اما در کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت 
اســت. از انتهای امسال متوسط نرخ تورم در این گروه از کشورها به 
بالغ بر ۶.۸ درصد می                       رسد                                              و این شرایط تا اواخر سال بعد ادامه خواهد 
داشت. در خوش بینانه ترین حالت در ماه ها                       ی پایانی سال بعد تورم در 
کشــورهای در حال توسعه دنیا به مرز 4 درصد می                       رسد که دو برابر 
تورم در کشــورهای صنعتی خواهد بود. البته باید در نظر داشت به 
دلیل شــرایط حاکم بر اقتصاد دنیا و عدم اطمینان در مورد وضعیت 
همه گیری در کشورهای مختلف در ماه ها                       ی آتی، نمی توان با قطعیت 
در مورد این پیش بینی ها                        صحبت کرد. احتمال این مسئله که تورم 
برای دوره طوالنی تری در تمامی دنیا مشــاهده شود وجود دارد ولی 
نکته بااهمیت این است که با هر ســناریویی، متوسط نرخ تورم در 

کشورهای در حال توسعه دو برابر کشورهای صنعتی خواهد بود.
 مسئله مهم دیگر پیش بینی رشد 40 درصدی قیمت مواد غذایی 
است که می                       تواند چالش های زیادی را برای فقرا ایجاد کند و معضل 

گرسنگی را در دنیا افزایش دهد.
 
چه باید کرد؟  

سیاســت گذاران اقتصادی باید نظارت دقیقی بر اوضاع اقتصادی 
داشته باشــند و ضمن تداوم روند حمایت از اقتصاد به دلیل شرایط 
کرونایی در دنیا، باید عکس العمل ها                       ی سریعی در مقابل تغییرات زیاد و 
ناگهانی نرخ تورم نشان دهند. باید شرایط داخلی کشورها برای تطبیق 
با این اوضاع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در کشوری مثل امریکا 
که همیشــه نرخ پایین تورم به عنوان یک معضل اقتصادی معرفی 
می                       شد، افزایش اندک تورم برای دوره ای چندماهه یا یک ساله مشکل 
بزرگی نیست و حتی می                       تواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی 
در این کشورها فراهم کند. از طرف دیگر برآوردها نشان می                       دهد در 
کشورهای اروپای غربی و ژاپن هم نرخ تورم چندان چشمگیر نخواهد 
بود ولی برای کشوری در حال توسعه که همیشه با تورم مواجه بوده 
است، افزایش دوباره تورم به معنای افزایش نرخ فقر و گرسنگی است 
که می                       تواند معضالت اقتصادی-اجتماعی به همراه بیاورد. به خصوص 
رشــد تورم در حوزه مواد غذایی می                       تواند آســیب زیادی به سالمت 
مردمی وارد کند که دوره ســخت کرونا را پشت سر گذاشته اند و با 

چالش های مرتبط با آن دست و پنجه نرم می                       کنند.
در این شرایط نقش سیاست های مالی و تاکید دولت ها برای مقابله 
با تورم اهمیت دارد. رشد تورم در حوزه مواد غذایی می                       تواند بستر را 
برای افت شدید ســطح رفاه و امنیت غذایی در کشورها                                              ایجاد کند. 
معضلی که با گذر زمان آســیب ها                       ی اقتصادی و اجتماعی را نیز در 
کشورها ایجاد خواهد کرد و                                              فاصله طبقاتی را به شدت افزایش می                       دهد. 
حال باید دید در سال آینده کدام یک از کشورها بهتر می                       توانند شرایط 

پساکرونایی را مدیریت کنند. 

چرا باید خواند:
با پایان تدریجی بحران 
کرونا در دنیا، سواالت 
زیادی در مورد تاثیر 
این دو سال سخت بر 
روی اقتصاد دنیا پیش 
می آید. پیش بینی 
می                       شود اولین و 
مهم ترین معضل در 
دنیای پساکرونا، رشد 
تورم باشد.

منبع  صندوق بین المللی پول 

تورم، مشکل بزرگ دنیای پساکرونا
رشد تورم در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است

صندوق بين المللی 
پول پيش بينی 
کرد تا انتهای 

امسال نرخ تورم 
در کشورهای 
صنعتی به 3.6 

درصد و در 
کشورهای در 

حال توسعه به 6.8 
درصد می                       رسد

پیش بینی می                       شود در ماه ها                       ی آتی شاهد تورم بالغ بر 4۰ 
درصدی در قیمت مواد غذایی باشیم. این تورم می                       تواند شمار 
یر خط فقر بکشاند. یادی از مردم را به ز ز
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آیندهپژوهی

سریع ترین اینترنت دنیا
سنگاپور رکورددار سرعت اینترنت میان 1۸0 کشور دنیاست

چرا باید خواند:
در این روزها که اقتصاد 

دیجیتال با سرعت 
زیادی در حال رشد 
است، سرعت باالی 

اینترنت به عنوان 
شاخصی مهم که ضامن 

سرعت باالی رشد 
اقتصادی است معرفی 

می شود.

  visualcapitalist  آن ها می توان به سطح توسعه یافتگی زیرساخت ها، توسعه یافتگی منبع
کابل های ارتباطی، وسعت کشور و میزان سرمایه گذاری در زمینه 

توسعه خدمات ارتباطی در دنیا اشاره کرد.
 طبق گزارش ارائه شــده توسط شاخص جهانی تست سرعت 
در ســال ۲0۲1 میالدی سنگاپور بیشترین سرعت اینترنت را در 
دنیا داشت. ســرعت اینترنت ثابت در این کشور کوچک آسیایی 
برابر با ۲۶۲.۲ مگابایت در هر ثانیه بود. این کشــور برای توســعه 
زیرساخت های تکنولوژیکی ســرمایه گذاری زیادی کرده است تا 

بتواند از فرصت های موجود بهترین و بیشترین استفاده را بکند.
در فهرست کشورهایی که باالترین ســرعت اینترنت را دارند، 
هنگ کنگ              جایگاه دوم را دارد. سرعت اینترنت در این کشور برابر با 
۲۵4.4 مگابایت در هر ثانیه بود. کشورهای              موناکو، سوییس و تایلند 
در این سال از نظر سرعت اینترنت جایگاه سوم تا پنجم را داشتند 
و کشورهای رومانی، کره جنوبی، دانمارک، شیلی              و فرانسه جایگاه 

توســعه اقتصاد دیجیتال در سال های اخیر با سرعت باالیی در 
جریان اســت. در دوران همه گیری کرونا ســرعت توسعه اقتصاد 
دیجیتال بیش از پیش بینی های قبلی بود و کسب و کارهای آنالین 

به راهی برای تامین معاش در دنیا تبدیل شده بودند. 
اما برای اینکه یک کشــور بتواند از فرصت های ناشی از توسعه 
دیجیتالی و توســعه اقتصاد دیجیتال اســتفاده کنــد، نیاز دارد 
که زیرســاخت های الزم را فراهم کند. زیرســاخت هایی که برای 
آماده ســازی آن باید از ســال ها قبل برنامه ریزی می شد و توسعه 
اینترنت و عرضه اینترنت با ســرعت باال یکی از این زیرساخت ها 

است.
 یکی از معیارهای مهم توســعه یافتگی اقتصادی و صنعتی در 
دنیا، سرعت اینترنت است که به دو بخش سرعت اینترنت موبایل 
و سرعت اینترنت خط ثابت تقسیم می شود. عوامل مختلفی روی 
ســرعت اینترنت در کشــورهای مختلف تاثیــر دارد که از جمله 

سرعت اینترنت ثابت در کشورهای منتخب
رتبه در میان 180 کشورنام کشورسرعت اینترنت )مگابایت در ثانیه(

1۸0کوبا۳.4۶

1۵1لیبی1۶.۵۳

14۲نیجریه1۸.1۵

1۳4ایران۲1.۳۵

1۳۲ونزوئال۲۲.۳۳

1۲۵فلسطین۲۵.0۲

1۲4آذربایجان۲۵.۳۶

114اندونزی۲۶.۹۵

10۸عراق۳۳.1۳

۹۵ترکیه40.۵۸

۹4ازبکستان40.۶4

7۹مکزیک۵۳.04

7۳آرژانتین۵7.4۹

۶۶عمان۶۵.۳

۵0روسیه۹۳.۳7

4۲قطر10۹.۵7

۳7آلمان1۳0.7۶

۳1کویت141.4۲

۲۵نروژ1۶1.۶1

۲1سوئد1۶7.۲۹

سرعت اینترنت موبایل در کشورهای منتخب
رتبه در میان 140 کشورنام کشورسرعت اینترنت )مگابایت در ثانیه(

140افغانستان7.07

1۳۹ونزوئال7.41

1۳۵زیمبابوه1۳.71

1۳۲سودان1۵.۶۶

1۳1تاجیکستان1۵.7

1۲۶هند17.۹۶

1۲۲ازبکستان1۸.۹۲

11۹سوریه۲0.0۹

11۲اندونزی۲1.۹۶

۸۹مالزی۲۹.14

۸4اوکراین۳1.۲

۸0ایران۳۲.۳

74ارمنستان۳۳.71

۶۲آذربایجان۳۹.۲۵

۶0عراق40.۲1

۵۳ترکیه47.4۳

۳7ژاپن۶1.۳۲

۲۸فرانسه7۲.47

۲۳بریتانیا۸0.۸۲

۲1بحرین۸1.۵4
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در سال 2٠2١ 
سنگاپور رکورددار 

بيشترین و کوبا 
رکورددار کمترین 
سرعت اینترنت 
ثابت در دنيا بود

در انتهای فهرست کشورهای دنیا بر مبنای سرعت اینترنت ثابت، کوبا، 
ترکمنستان، یمن و موزامبیک قرار دارند و در انتهای فهرست کشورهای دنیا بر 
مبنای سرعت اینترنت موبایل، افغانستان و ونزوئال قرار دارند.

ششم تا دهم را داشتند.
در انتهای فهرست کشــورهای دنیا بر مبنای سرعت اینترنت 
ثابت، کشورهای کوبا، ترکمنســتان، یمن و موزامبیک قرار دارند. 
سرعت اینترنت در کوبا برابر با ۳.4۶، در ترکمنستان برابر با 4.4۹، 
در یمن ۵.۹۵ و در موزامبیک برابر با ۸.۸4 مگابایت در ثانیه است. 
ســودان، افغانســتان، بروندی و الجزایر در جایگاه های بعدی قرار 
دارند و سرعت اینترنت در این کشــورها در حدود ۹ مگابایت در 
ثانیه است. تونس و گامبیا به ترتیب جایگاه 171 و 17۲ را در این 
فهرست دارند و ســرعت اینترنت در آن ها برابر با 10.۳ و 10.0۹ 

مگابایت در ثانیه است.

سرعت اینترنت ثابت در کشورهای منتخب   
در این بخش به بررسی سرعت اینترنت در شماری از کشورهای 
منتخب دنیا می پردازیم. در سال ۲0۲1، سرعت اینترنت در سوئد 
1۶7.۲۹ مگابایــت در ثانیه و در هلند برابر با 1۶1.۸۵ مگابایت در 
ثانیه بود. در میان 1۸0 کشــور مــورد مطالعه بریتانیا جایگاه 47 
را از نظر ســرعت اینترنت داشت و روسیه با داشتن سرعتی برابر 
با ۹۳.۳7 مگابایت در ثانیه توانســت جایگاه پنجاهم فهرست را به 
خود اختصاص دهد. عمان و هند به ترتیب جایگاه شصت و ششم 
و شــصت و هشــتم را به خود اختصاص دادند و              قزاقستان جایگاه 
هفتادم را به دست آورد. سرعت اینترنت در این سه کشور به ترتیب 
برابــر با ۶۵.۳ مگابایت در ثانیه، ۶۲.4۵ مگابایت در ثانیه و ۶1.0۵ 

مگابایت در ثانیه بود.
 ترکیه در این رده بندی جایگاه              ۹۵ را داشت و سرعت اینترنت 
در این کشــور برابر با 40.۵۸ مگابایت در ثانیه بود و ارمنستان با 
قرار گرفتن در جایگاه 100 این فهرســت خبر از ســرعت ۳7.۲1 
مگابایــت در ثانیه ای اینترنت ثابت خود داد. ســرعت اینترنت در 
تاجیکستان در سال ۲0۲1 برابر با ۳۳.۸۵، در عراق برابر با ۳۳.1۳ 
و در آذربایجــان برابر با ۲۵.۵۲ مگابایت در ثانیه بود. ایران در این 
رده بندی جایگاه 1۳4 را داشت و سرعت اینترنت در این کشور برابر 

با ۲1.۳۵ مگابایت در ثانیه بود.

باالترین سرعت اینترنت موبایل در کدام کشورها وجود   
دارد

در این گزارش              کشورهای دنیا بر مبنای سرعت اینترنت موبایل 
هم رده بندی شــده اند. البته به جای بررسی وضعیت 1۸0 کشور، 
سرعت اینترنت موبایل در 140 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته 
است. آمار نشان می دهد امارات باالترین سرعت اینترنت موبایل را 
در دنیا دارد و سرعت اینترنت موبایل در این کشور برابر با 1۹۵.۵۲ 
مگابایــت در ثانیه اســت. کره جنوبی، نروژ، قطــر و چین در این 
رده بنــدی جایگاه دوم تا پنجم را دارند و ســرعت اینترنت در این 
کشــورها به ترتیب برابر با 1۹۲.1۶، 17۳.۵4، 1۶۹.17 و 1۶۳.4۵ 
مگابایت در ثانیه اســت. عربســتان و کویت و قبرس و استرالیا و 
بلغارســتان در این رده بندی جایگاه ششم تا دهم را دارند. سرعت 
اینترنت موبایل در سوییس برابر با 11۵.۸۳ مگابایت در ثانیه است 
و کشورهای لوکزامبورگ، دانمارک، هلند و عمان به ترتیب جایگاه 
دوازده تا پانزدهم این فهرست را به خود اختصاص داده اند. امریکا 
و سنگاپور و کانادا در این رده بندی جایگاه هفدهم تا نوزدهم را به 

خود اختصاص داده اند.

در انتهای این فهرست کشور افغانســتان قرار دارد که سرعت 
اینترنت در آن برابر با 7.07 مگابایت در ثانیه اســت. کشــورهای 
ونزوئال، فلســطین، بنگالدش، غنا، زیمبابوه و ســومالی به ترتیب 
جایگاه 1۳۹ تا 1۳4 این فهرســت را به خــود اختصاص داده اند. 
سرعت اینترنت موبایل در تاجیکستان که در این رده بندی جایگاه 

1۳1 را دارد، برابر با 1۵.7 مگابایت در ثانیه اعالم شده است.
ایران در میان 140 کشــور دنیا از نظر سرعت اینترنت موبایل 
جایگاه هشــتادم را به خود اختصاص داده است. سرعت اینترنت 
موبایل در این کشــور برابر با۳۲.۳ مگابایت در ثانیه است. در این 
رده بندی ارمنستان جایگاه هفتاد و چهارم و مکزیک              جایگاه هفتاد 
و یکم را دارد. سرعت اینترنت موبایل در آذربایجان برابر با ۳۹.۲۵، 
در برابر با 40.۲1 و در ترکیه برابر با 47.4۳ مگابایت در ثانیه است؛ 
در حالی که در ژاپن به ۶1.۳۲، در بلژیک به 70.۲4، در فرانسه به 

7۲.74 و در بحرین به ۸1.۵4 مگابایت در ثانیه می رسد. 

٢۶٢.٢ 

٢۵۴.۴ 

٢۴٢.٩ 

٢٢٢ 

٢٢١ 

٢١٧.٩ 

٢١۶.٧ 

٢١۶.١٣ 

٢٠٩.٨ 

٢٠١.۶ 

٢٠١.۵۵ 

١٩٩ 

١٩۵.١١ 

١٩۴.٧٧ 

١٩٣.١۵ 

١٨٧.٣۶ 

١٨٠.٣۵ 

١٧۶.۴۶ 

١٧٣.١۶ 

١٧٠.٨۴ 

١۵٢ .٢٣٠ .٢١٠ .١٩٠ .١٧٠ .٠۵٢٧٠ .٠. 

 روپاگنس

 گنک گنھ

 وکانوم

 سییوس

 دنلیات

 ینامور

 یبونج هرک

 کرامناد

 یلیش

 ھسنارف

 ناتسراجم

 اکیرما

 تاراما

 نیاتشا نتخیل

 نیچ

 ایناپسا

 نپاژ

 اداناک

 گروبماسکول

 ویاکام

)ھیناث رھ رد تیاب اگم(دنراد ار تباث تنرتنیا تعرس نیرت عیرس ھک ییاھروشک

١٩۵.۵٢ 

١٩٢.١۶ 

١٧٣.۵۴ 

١۶٩.١٧ 

١۶٣.۴۵ 

١۴٩.٩۵ 

١۴١.۴۶ 

١٣۶.١٨ 

١٢۶.٩٧ 

١٢۶.٢١ 

١١۵.٨٣ 

١١٠.۶٧ 

١٠٣.٣۵ 

١٠٠.۴٨ 

٩٧.٨١ 

٩٧.٠۶ 

٩۶.٣١ 

٩١.٧۵ 

٨٧.۶۵ 

٨٣.٠١ 

١ .١٣٠ .١١٠ .٩٠ .٧٠۵٢١٠ .١٩٠ .١٧٠ .٠. 

 تاراما

 یبونج هرک

 ژورن

 رطق

 نیچ

 ناتسبرع

 تیوک

 سربق

 ایلارتسا

 ناتسراغلب

 سییوس

 گروبماسکول

 کرامناد

 دنلھ

 نامع

 دیوس

 اکیرما

 روپاگنس

 اداناک

 دنالنف

)ھیناث رد تیاب اگم( دنراد ار لیابوم تنرتنیا تعرس نیرتالاب ھک ییاھروشک
کشورهایی که باالترین سرعت انترنت موبایل را دارند )مگابایت در ثانیه(

بیشترین سرعت اینترنت ثابت در کشورهای منتخب )مگابایت در ثانیه(
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آیندهپژوهی

در شــرایطی که بحران همه گیــری کرونا اندکــی فروکش کرده و 
اقتصادهای جهان در تالش برای احیا هستند، شاهد آن هستیم که تقاضا 
برای انرژی، نیروی کار و حمل و نقل افزایش یافته است.  این سرعت گیری 
ناگهانی دارد فشار زیادی روی زنجیره های تامین وارد می آورد و تالش برای 
باز نگه داشتن کارخانه ها و پر نگه داشتن قفسه فروشگاه ها به هدف دشواری 
بدل شــده است.  از لیورپول گرفته تا لس آنجلس و پکن، جهان با بحران 
زنجیره تامین مواجه شــده که به نوبه خود، تبعات اقتصادی بزرگی دارد.  
این جا به بررسی تاثیر این بحران بر ۶ اقتصاد بزرگ جهان و نیز عملکرد 

آن ها  تا پایان سال جاری میالدی می پردازیم. 

استرالیا
کمبود الوار، فوالد و بسیاری از مصالح دیگر امروز به کابوس یک

اقتصاد استرالیا بدل شده است.  استرالیا صنعت ساخت و 
ســاز بزرگی دارد و حاال این صنعت اصال قادر نیست عرضه و تقاضا را در 
وضعیتی متعادل نگه دارد.  اصوال وضعیت مســکن در استرالیا این روزها 
با ســرعت زیادی در حال تغییر اســت و قیمت ها با بیشترین سرعت از 
سال 1۹۸۹ تاکنون در حال افزایش هستند.  علتش را می توان در تقاضای 
دوران پســاکرونا و نیز تشویق های دولت جست وجو کرد.  حاال شرکت ها 
در تالش اند که مواد و مصالح مورد نیاز خود را تامین کنند و به تقاضای 
فزاینده موجود برای مسکن پاسخ بدهند؛ اما معضالت یکی پس از دیگری 

پیش پایشان قرار می گیرد. 
آدام رابســون مدیر پرکارو که یک کســب و کار در زمینه طراحی و 
ساخت ساختمان در کویینزلند استرالیا است می گوید تحویل محموله های 
فوالد و الــوار هفته ها به تعویق افتاده و مثال باری که باید چهار هفته ای 
می رسید، حاال چهار ماهه می رسد.  به گفته رابسون، بخش زیادی از الوار 
مورد اســتفاده استرالیا از چین و هند می آمد، اما حاال حتی کانتینرهای 

کافی برای انتقال آن ها  به بنادر نیز وجود ندارد. 
بر اساس پیش بینی های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، انتظار 
می رود رشد اقتصاد استرالیا امسال چهار درصد باشد.  این در حالی است که 
دو تا از پرجمعیت ترین ایالت های استرالیا یعنی نیو ساوت ولز و ویکتوریا در 
قرنطینه های کرونایی به سر می برند.  در عین حال انتظار می رود که افزایش 
هزینه حمل بار با کشتی و نیز افزایش دستمزدها با خود جهش ناگهانی در 

نرخ تورم را نیز به همراه بیاورند.  
یک مشکل دیگر کمبود کارگران مهاجر شدید است به افزایش هزینه ها 
انجامیده است.  رابسون می گوید: »اوضاع آن قدر بد شده که برق کاران و 
تعمیرکنندگان لوازم دیگر قیمت های خودشان را بر ما تحمیل می کنند؛ 
چون حتی نتوانسته ایم نیروی کار الزم را بر اساس ویزای 4۵1 مهاجرتی 

به کشور بیاوریم. «
در عین حال، وضعیت کمبود الوار باعث شده که اتحادیه خانه سازان 
استرالیا از دولت بخواهد که ساالنه ۲۵0 هزار درخت دیگر نیز بکارد تا در 
آینده، کشور بتواند مشکل کمبود الوار خود را تا حدی کنترل کند.  دنیتا 
داون رئیس این اتحادیه اخیرا گفته که »صنعت ساخت و ساز خانه، موتور 
اقتصاد اســترالیا است و به عرضه منظم، مداوم و مطمئن الوار به صورت 
داخلی نیاز دارد.  همان طور که در جریان کمبودهای 1۸ ماه اخیر مشاهده 
شد، استرالیا نمی تواند باز هم به واردات متکی بماند و انتظار داشته باشد که 
خأل موجود در عرصه فعالیت ساخت و ساز را به این ترتیب پر کند.  بنابراین 

باید هرچه سریع تر وارد عمل شد. «

آمریکا
در فاصله اندکی از ســاحل لس آنجلس، شــمار زیادی از دو

کشــتی های باری منتظرند تا محموله های خود را خالی 
کنند.  فصل تعطیالت کریسمس نزدیک می شود و شرکت های مختلف 
در سراســر آمریکا پیش بینی کرده اند که در تامیــن کاالهای مورد نیاز 
مشــتریان برای این فصل، با مشــکالت جدی مواجه باشند.  احتمالش 
هست که مصرف کنندگان آمریکایی در تهیه اجناس مختلف مربوط به 
تعطیالت - از درختان مصنوعی کریســمس گرفته تا وسایل ورزشی و 
حتی بوقلمون- شرایط جدیدی را تجربه کنند و قیمت های باالتری را نیز 
بپردازند.  خرده فروشی ها هشدار داده اند که احتمالش هست دوباره کمبود 

اجناسی مثل دستمال توالت در فروشگاه ها رخ دهد. 
برخی کارشناسان پیش بینی کرده اند که ۸0 درصد از جمعیت آمریکا 
تا پایان سال جاری میالدی و آغاز فصل تعطیالت واکسینه خواهند شد.  
اما قضیه این است که تاثیر بحران کرونا و تبعات منفی آن بر زنجیره تامین 
جهانی، خیلی درازمدت تر از این زمان خواهد بود و حتی واکسینه شــدن 
اکثریت جمعیت هم به تنهایی به حل و فصل مشکالت اقتصادی نخواهد 

انجامید.  
بالتکلیفی کشتی های باری نیز تنها بخشــی از ماجراست.  آمریکا با 
کمبود شــدید نیروی کار به خصوص در بخش تفریح و سرگرمی مواجه 
شده است.  در پایان ماه ژوئن، 10 میلیون فرصت شغلی خالی در آمریکا 

چرا باید خواند:
یک تابستان کرونایی 

دیگر هم تمام شده 
و زمستان کرونایی 

دیگری در پیش 
است.  در این گزارش، 

پیش بینی هایی را 
درباره وضعیت شش 

اقتصاد بزرگ جهان در 
ماه های باقی مانده از 

سال مطرح کرده ایم که 
همچنان تاثیر بحران 

کرونا نیز در آن ها 
 مشاهده می شود.  

منبع:  گاردین 

 ] آینده جهان   [

پیش بینی های کم جان کریسمسی
6 اقتصاد بزرگ دنیا تا پایان سال میالدی چه می کنند؟
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افزایش ناگهانی و شدید قیمت گاز که به دلیل کمبود جهانی عرضه گاز رخ داده، حتی نرخ تورم را در انگلیس 
باالتر نیز خواهد برد.  اگر دولت انگلیس نتواند به موقع از خانوارهای نیازمند حمایت کند، قطعا سطح 
استانداردهای زندگی در این کشور دستخوش تغییر اساسی خواهد شد .

وجود داشــت و پشت شیشه بسیاری از رســتوران ها و مغازه ها می توان 
کاغذی دید که رویش نوشته شده: »نیروی کار نیازمندیم«. 

جمهوری خواهان آمریکایی می گویند افزایش مزایای بیکاری در دوره 
کرونا توســط دولت دموکرات عمال علت کمبود نیروی کار اســت.  ارائه 
این مزایا حاال دیگر تداوم ندارد؛ اما شــواهدی از اینکه صنایع نیازمند به 
نیروی کار توانسته باشند نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند نیز وجود 
ندارد.  دســتمزدهای اندک باعث شده که میلیون ها نفر در آمریکا به این 
نتیجه برسند که می خواهند در شغل خود تجدید نظر کنند؛ پدیده ای که 
اقتصاددانان نامش را »استعفای بزرگ« گذاشته اند.  در همین حال، نبود 
خدمات به صرفه مراقبت از کودک و بسته ماندن برخی مدارس هم باعث 
شده که بسیاری از افرادی که پیش تر سر کار می رفتند حاال درخانه ماندن 

را ترجیح بدهند.  
ســایه ویروس کرونا هنوز در بسیاری از کشورهای جهان که تولید و 
صادرات کاال دارند بسیار جدی است و بحران تا مدتی ادامه خواهد داشت.  
این یعنی کشوری مثل آمریکا هنوز تحت تاثیر این مشکالت قرار خواهد 
داشت.  جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا حق دارد بگوید: »خسته کننده 
است که ببینیم این همه مانع و مشکل در مسیر زنجیره تامین همچنان 

باقی مانده و حتی اوضاع بدتر هم شده است. «

آلمان
افزایش 14. ۳ درصدی هزینه انرژی در آلمان و تاثیر آن بر سه

قیمت بنزین )افزایش تا ۲0 درصد( و همچنین مواد غذایی 
)افزایش 4. ۹ درصدی( همگی باعث شدند نرخ تورم در ماه سپتامبر به 4. 1 

درصد برسد که باالترین نرخ تورم آلمان در سی سال اخیر است. 
علت این تحول را می توان در افزایش تقاضا، کاهش عرضه و نیز نبود 
منابع انرژی جایگزین جســت وجو کرد.  عده ای در آلمان حتی روسیه را 
متهم کرده اند که به صورت مصنوعی در حال کاهش عرضه انرژی بوده تا 
فشار خط لوله گاز نورد استریم ۲ را افزایش بدهد و البته کرملین هم این 

اتهام را رد کرده است.  
بوندس بانک پیش بینی کرده که نرخ تورم در آلمان تا پایان سال جاری 
میالدی باز هم افزایش یابد و به ۵ درصد برسد.  افزایش قیمت ها به افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده نیز منتهی می شود که پارسال به صورت موقتی در 
میان پاندمی کرونا کاهش یافته بود.  تحول دیگر هم کمبود فلزات، چوب و 

نیمه رساناهاست که باز هم روی قیمت ها تاثیر می گذارد. 
مجموعه این تحوالت، مشــکالتی را در راه زنجیره تامین ایجاد کرده 
و انتظار می رود این مشکالت همچنان تا پایان سال جاری میالدی ادامه 
داشته باشند و نزدیک به 40 میلیارد دالر هزینه روی دست اقتصاد آلمان 
بگذارند.  تاثیر این شــرایط احتماال بیشتر از همه در سال ۲0۲۲ میالدی 
احساس خواهد شد.  پیش بینی ها در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی 
آلمان در ســال جاری نیز ۲. ۵ درصد اســت و احتمال افزایش آن تا ۵. 1 

درصد در سال آینده میالدی وجود دارد.  
با این حال، کســی در آلمان از بحــران و وضعیت اضطراری و چنین 
کلماتی اســتفاده نمی کند.  با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندگان فشار 
زیــادی را از بابت اختالل های زنجیره تامین حس کرده اند و تعویق های 
طوالنی در زمینه تحویل کاالهای لوکس )مثل مبلمان، خودرو و اجناس 

برقی( را تجربه کرده اند، قفسه فروشگاه ها در آلمان خالی نمانده است. 
البته مشکالت مربوط به زنجیره تامین در کنار کمبود نیروی کار اخیرا 
باعث شد خودروسازی مثل اوپل مجبور شود یکی از کارخانه هایش را که 
در شــهر آیزناخ خودروی هیبریدی تولید می کرد تعطیل کند.  مشخص 

نیســت این کارخانه کی دوباره بازگشایی شود و فقط گفته شده که اگر 
مشکالت زنجیره تامین حل شده باشد، می توان به بازگشایی در سال آینده 

میالدی امیدوار بود.  
آلمان در عین حال با معضل جدی کمبود نیروی کار مواجه اســت؛ 
یعنی چیزی نزدیک به 400 هزار کارگر در سال.  این مسئله  به شدت روی 
رشد اقتصادی آلمان تاثیر دارد و حتی در زندگی روزمره در این کشور نیز 
خود را نشان می دهد.  این مشکل بیش از همه در صنعت خودرو، بخش 
مراقبت های درمانی، تولید مبتنی بر مهارت، فناوری اطالعات، مهندسی و 
امور مبتنی بر مهارت های سنتی مثل نجاری و لوله کشی نشان می دهد.  از 
سوی دیگر، اقتصاددانان هشدار داده اند که مشکل جمعیتی در حوزه سنی 
نیروی کار نیز در آلمان جدی است و بسیاری از افراد در سن کار به زودی 

وارد سن بازنشستگی خواهند شد.  
در همین میان، افزایش تورم باعث شده که شمار بیشتری از کارگران 
شــاغل در آلمان از جمله رانندگان قطار و کادر درمان در هفته های اخیر 

دست به اعتصاب بزنند و خواهان افزایش دستمزدها شوند. 
مارسل فراتزشر از انستیتو تحقیقات اقتصادی آلمان معتقد است که 
دولت می تواند در زمینه اجاره خانه ها مداخالتی داشته باشد چون اکثر این 
کارگران صاحب خانه نیستند.  با این حال، او تاکید دارد که تورم می تواند 
نشانه ای از عادی شدن اوضاع هم باشد؛ چون رکودی که در دوران پاندمی 
کرونا در قیمت ها دیده می شــد حاال جای خود را به تورم داده و بنابراین 

می توان به آینده هم امیدوار بود.  

روسیه
در حالی که هزینه انرژی در نقاط مختلف جهان در حال چهار

افزایش اســت، روسیه در موقعیت حسادت برانگیزی قرار 
دارد؛ چون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت و گاز در جهان است.  در 
تلویزیون روسیه تصاویری از صف های طوالنی رانندگان کامیون در انتظار 
بنزین در انگلیس پخش می شود و کرملین به اروپایی ها وعده داده که اگر 
خط لوله نورد استریم ۲ زودتر شروع به کار کند، قیمت گاز در اروپا حالت 

عادی پیدا خواهد کرد.  
واقعیت این اســت که اقتصاد روســیه را نمی توان به این راحتی ها با 
قیمت انرژی شوک کرد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد روسیه خودش را 
در سال ۲014 با ممنوعیت واردات گوشت، میوه، لبنیات و سبزی جات از 

بخش ساخت و ساز استرالیا 
به عرضه منظم، مداوم و 
مطمئن الوار به صورت داخلی 
نیاز دارد، بنابراین نمی تواند 
باز هم به واردات متکی 
بماند و انتظار داشته باشد 
که خأل موجود در عرصه 
فعالیت ساخت و ساز را 
به راحتی پر کند 

دستمزدهای 
اندک باعث شده 
که ميليون ها نفر 
در آمریكا به این 
نتيجه برسند 
که می خواهند 
در شغل خود 
تجدید نظر 

کنند؛ پدیده ای 
که اقتصاددانان 

نامش را »استعفای 
بزرگ« گذاشته اند
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آیندهپژوهی

کشورهای غربی شوکه کرده بود.  با این حال، مثال رستوران های روسیه نیز 
مشکالتی را تجربه کرده اند و گوشت با کیفیت از دسترس شان خارج شده؛ 

چون این گوشت ها با قیمت باال به چین صادر می شود.  
نرخ تورم مواد غذایی در روســیه امسال هفت درصد بوده است و این 
باالترین رقم نرخ تورم در پنج سال اخیر است.  از سوی دیگر، کمبود برخی 
مواد غذایی در قفسه های فروشگاه های روسیه احساس شده است.  این در 
حالی است که هتل ها و رستوران ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه اند که 
عالوه بر کم بودن دستمزدها، ناشی از بحران مهاجرت در روسیه نیز هست.  
بخش کشاورزی و ساخت و ساز در روسیه در حال حاضر با کمبود ۶00 
هــزار نفری نیروی کار مواجه اند.  این نیروی کاری بود که از کشــورهای 
آسیای مرکزی به روسیه می آمد اما در دوران پاندمی کرونا این روند مختل 

شد.  

چین
چراغ ها در بخش های زیادی از اقتصاد چین دارد خاموش پنج

می شود.  بانک های ســرمایه گذاری نومورا و گلدمن ساکز 
پیش بینی های خود برای رشــد دومین اقتصاد بــزرگ جهان را کاهش 
داده اند و علتش هم کمبود برق در کارخانه های چین و عقب افتادن تحویل 
سفارش ها در بنادر است.  گلدمن ساکز مسئله  کمبود برق و محدودیت های 
انرژی در چین را »شوک دیگری در راه رشد اقتصادی« این کشور خوانده 
و آن را بر پیش بینی های رشد اقتصادی چین در سال ۲0۲1 و ۲0۲۲ موثر 
دانسته است.  این مشکل چنان جدی شده که چین از روسیه درخواست 
کرده که میزان برق صادراتی اش به چین را افزایش دهد.  درست است که 
زندگی روزمره مردم هم بر اثر کمبود برق دچار مشکالت جدی می شود، 
اما شکی نیست که بزرگ ترین آسیب را کارخانه ها متحمل می شوند و به 

تبع آن، زنجیره تامین جهانی به شدت آسیب دیده و خواهد دید. 

از سوی دیگر، بحران شرکت ساختمان سازی اورگراند چین و بدهی های 
عظیم این شرکت هم سایه سنگینی بر اقتصاد چین انداخته است.  هنوز 
مشخص نیست تاثیر بحران اورگراند بر اقتصاد چین و اقتصاد جهانی چه 
خواهد بود، اما شوک تاثیر آن بر بازار سهام از حاال قابل مشاهده است.  نکته 
نگران کننده این است که گروه اورگراند در زمینه های مختلفی مثل ساخت 
وسایل الکتریکی نیز فعال اســت و بنابراین شوک های پیش بینی نشده 

دیگری نیز در راستای بدهی های این شرکت در راه خواهد بود.  

انگلیس
تا پیش از تابســتان امســال تصور بر این بود که انگلیس شش

توانسته بحران ابتال به کرونا را تا حدی کنترل کند و امیدها 
به بازگشت فعالیت کسب و کارها و کارخانه ها به حال عادی باال رفته بود؛ 
اما وقتی سویه دلتای کرونا وارد معادالت شد همه چیز دوباره به هم ریخت 
و حتی بارها کارگران مجبور شدند تحت قرنطینه های مختلف قرار بگیرند.  
حاال در انگلیس عالوه بر کمبود نیروی کار، مشکل کمبود بنزین 
هم وجود دارد که دردســر جدیدی در راه رسیدن نیروی کار و مردم 
عادی به کارخانه ها، ادارات، بیمارستان ها و مدارس است.  این دوران 
دارد به سرعت تبعات اقتصادی به جا می گذارد؛ زیرا از پیش تر مشکل 
کمبود راننده کامیون نیز وجود داشت و این خودش باعث اختالل در 
زنجیره تامین شــده بود و نیز قیمت اجناس مختلف - از چیپ های 
کامپیوتری تا گاز طبیعی مایع- را باال برده بود.  شکی نیست که این 
بخش از مشکل، ناشی از برگزیت )خروج انگلیس از اتحادیه اروپا( و 
ایجاد مشــکل بر سر راه حضور نیروی کار از کشورهای اروپایی دیگر 
در انگلیس بود.  حاال منتقدان دولت انگلیس می گویند عدم آمادگی 
دولت برای تبعات برگزیت باعث شده که اختالل های مربوط به زنجیره 

تامین بسیار بیشتر از کشورهای دیگر روی انگلیس تاثیر بگذارد. 
در حال حاضر، اقتصاد انگلیس به اندازه ۳. ۵ درصد کوچک تر از آن 
است که پیش از وقوع بحران کرونا بود.  البته در برخی حوزه ها مثل 
دکوراسیون و وسایل خانه رشد هم صورت گرفت و علتش خانه نشینی 
مصرف کنندگان و خرج کردن شان برای خانه بود.  با این حال، اوضاع به 
هیچ وجه مشابه سال ۲01۹ نیست.  انتظار می رود کند شدن فعالیت ها 
در تمام بخش ها و مناطق انگلیس که در ماه های اخیر دیده شده، در 
ادامه ســال جاری میالدی نیز تداوم داشته باشد و هر برنامه ای را که 
برای احیای کسب و کارها تا سال ۲0۲۲ وجود داشته، تحت تاثیر خود 
قرار بدهد؛ زیرا کمبود نیروی کار و اختالل در زنجیره تامین مسائلی 

نیستند که در کوتاه مدت راه حلی داشته باشند. 
اتاق بازرگانی انگلیس پیش بینی کرده که تالش های دولت برای 
تشــویق به سرمایه گذاری در کســب و کارها در سال جاری کاهش 
داشته باشد.  در عین حال، مصرف کنندگانی که در 1۸ ماه گذشته و 
به دلیل بحران کرونا پول هایشان را به جای تفریح، پس انداز کرده اند 
احتماال همچنان عادت های محتاطانه این مدت در زمینه خرید و پول 
خرج کردن را حفظ کرده اند.  باال رفتن نرخ تورم نیز مزید بر علت بوده 
اســت.  بنا بر پیش بینی بانک انگلیس، نرخ تورم تا پایان سال جاری 

میالدی 4 درصد خواهد بود. 
افزایش ناگهانی و شدید قیمت گاز که به دلیل کمبود جهانی عرضه 
گاز رخ داده، حتــی نرخ تورم را در انگلیس باالتر نیز خواهد برد.  اگر 
دولت انگلیس نتواند به موقع از خانوارهای نیازمند حمایت کند، قطعا 
ســطح استانداردهای زندگی در این کشور دستخوش تغییر اساسی 

خواهد شد.  

پيش بينی ها در 
خصوص رشد 
توليد ناخالص 
داخلی آلمان در 
سال جاری نيز 
2. ٥ درصد است 
و احتمال افزایش 

آن تا ٥. ١ درصد در 
سال آینده ميالدی 

وجود دارد 
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آسیا می تواند جذب کننده ۸۰ درصد از پتانسیل سرمایه گذاری های هوشمند 
در عرصه مقابله با تغییرات آب و هوایی تا سال 2۰3۰ میالدی باشد و این 
یلیون دالر نیز برسند . سرمایه گذاری ها می توانند حتی به سطح 29 تر

چرا باید خواند:
هزینه عدم توجه به تغییرات آب و 
هوایی آن قدر زیاد شده که حتی 
کسانی که به دنبال پول درآوردن از 
حفظ شرایط موجود بودند هم به ایجاد 
تغییر برای اجتناب از مصایب بزرگ 
آینده راضی شده اند.  بخوانید تا ببینید 
راه برای سرمایه گذاری سبز چقدر 
هموار شده و چرا باید به این مسئله  
خیلی بیشتر از قبل توجه کرد. 

منبع  ایژیا نیکی 

آینده جهان [   [

بالیایی که می توانند فرصت باشند
توجه سرمایه گذاران چطور به تغییرات اقلیمی جلب شد؟

خشکسالی ها و ســیل هایی که در سال های اخیر آسیا و 
نقاط دیگر جهان را تحت تاثیر خود قرار داده اند، نشانه واضحی 
از شــدت گرفتن بالیایی هستند که تغییرات آب و هوایی به 
همــراه آورده اند.  هزینه عدم توجه به این بالیا حاال بســیار 
عظیم شده است و هر سال هشدارهای بیشتری در خصوص 
آینده مطرح می شود.  واقعیت این است که اگر تا سال ۲0۵0 
میالدی گام های ضروری برای مقابله با آزادسازی دی اکسید 
کربن در اتمسفر برداشته نشود، بی شک بشر با آینده ای تاریک 

مواجه خواهد بود.  
این روزها وضعیت بالیای طبیعی به جایی رسیده که در 
امرار معاش مردم در نقاط مختلف جهان تغییر و حتی اختالل 

ایجاد شده است.  مثال شاهد آن هستیم که اقیانوس ها و صخره های مرجانی در حال نابودی اند و 
زندگی سه میلیارد نفر از مردم دنیا که وابسته به صید است و )بخش اعظمشان در منطقه آسیا و 
اقیانوسیه ساکن اند( به خطر افتاده است.  درواقع اگر تا چند سال پیش نگرانی های اقلیمی بیشتر به 
مسئله  سالمت و حفظ محیط زیست برمی گشت، حاال باید مسئله  اختالل در معیشت و شغل را نیز 

به تبعات تغییرات آب و هوایی اضافه کنیم و برایشان چاره بیندیشیم.  
اما گذر از ســوخت های فسیلی و هرآنچه کربن تولید می کند، به یک تغییر تاریخی بزرگ در 
تمام بخش های اقتصاد نیاز دارد و هردو بخش خصوصی و دولتی باید در آن دخیل باشند.  این رویه 
باید در بخش های انرژی، کشــاورزی، شهرها، حمل و نقل و تولید که تشکیل دهنده ۹0 درصد از 

آزادسازی جهانی گارهای گلخانه ای هستند مورد توجه قرار بگیرد.  
البته دولت ها قادر نخواهند بود که هزینه این گذار عظیم را به تنهایی تامین کنند؛ 
زیرا محدودیت های مالی فزاینده همواره مانعی پیش روی سرمایه گذاری های درازمدت 
هستند.  از سوی دیگر، رسیدن به هدف صفر شدِن آزادسازی کربن نیز آن قدر سخت است 
که بدون حضور بخش خصوصی امکان تحققش وجود ندارد.  برای بانک ها و سرمایه گذاران، 

این فرصتی طالیی به شمار می آید.  
بر اساس تخمین های اینترنشنال فایننس کورپ )IFC(، آسیا می تواند جذب کننده ۸0 درصد 

از پتانســیل سرمایه گذاری های هوشــمند در عرصه مقابله 
با تغییرات آب و هوایی تا ســال ۲0۳0 میالدی باشد و این 
سرمایه گذاری ها می توانند حتی به سطح ۲۹ تریلیون دالر نیز 
برسند.  این سرمایه گذاری ها می توانند در حوزه های مختلف 
مثل ساخت آپارتمان های سبز و خودروهای برقی و کشاورزی 
هوشمند منطبق با اقلیم و غیره باشد.  در عرصه مالی، اوراق 
قرضه سبز و آبی مرتبط با تغییرات اقلیمی اولین گام در این راه 
هستند.  این نوع از اوراق قرضه می تواند سرمایه گذاران نوگراتر 
را که به مسئله  مقابله با تغییرات آب و هوایی حساس اند و یا 

ایده های پیشرو در این زمینه دارند جذب کند.  
شکی نیست که هیچ ابزار تامین مالی نمی تواند به 
تنهایی راه حل درازمدتی برای جذب سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی باشــد.  اما روش هــای ترکیبی )مثل 
صندوق های خیریــه در کنار جذب ســرمایه گذاری 
خصوصی( دارند به ابزار قدرتمندی تبدیل می شوند که 

برای توسعه پایدار در بازارهای نوظهور به کار می آیند.  
سرعت تطبیق بازارها و بخش خصوصی با اهداف مربوط 
به تغییرات اقلیمی و بسیج سرمایه الزم برای تحقق آن ها  تا 
حد زیادی به واضح بودن و اعتبار سیاست ها و چارچوب های قانونی در زمینه تغییرات آب و هوایی 
بستگی دارد.  درواقع، استاندارد شدن این سیاست ها در کنار شفافیت آن ها  مسئله  بسیار مهمی است.  
این یعنی سرمایه گذاران امکانش را خواهند داشت که به فلسفه مورد نظر خودشان در راه مقابله با 

تغییرات اقلیمی دست پیدا کنند و از این طریق به سود هم برسند.  
در حال حاضر در میان 40 کشور جهان، بیش از ۲00 چارچوب قانونی، استاندارد و راهنما در 
خصوص مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی تدوین شده است اما همچنان نقایص زیادی در این راه 
وجود دارد که جلوی رشد بازار را خواهد گرفت.  برای اجتناب از این مسئله ، به نهادهایی نیاز است 
که نفوذ جهانی و اطالعات الزم برای هماهنگ شدن این استانداردها را در اختیار داشته باشند.  مسئله  
اوراق قرضه سبز و آبی یکی از مهم ترین گام ها در این راه است و مثال فیلیپین یکی از کشورهایی 

است که در زمینه اوراق قرضه سبز موفق عمل کرده است.  
با تمام این اوصاف، شکی نیست که ناهماهنگی های زیادی همچنان در عرصه تامین 
هزینه برای اجرای سیاست های مقابله با تغییرات آب و هوایی وجود دارد و تالش دولت ها 
از یک ســو و نوآوری های بخش خصوصی از سوی دیگر هنوز به نقطه مناسبی نرسیده 
است.  این همان جایی است که نیاز به نقش آفرینی نهادهای مالی بین المللی و رسیدن به 

راه حل های بین المللی به وضوح دیده می شود.  

آلفونسو گارسیا مورا
قائم مقام اینترنشنال فایننس 

کورپ در منطقه آسیا و اقیانوسیه

استفنی فون فریدبرگ
معاون عملیاتی اینترنشنال 

)IFC(  فایننس کورپ
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آیندهپژوهی

وقتی ماشین صادرات چین دوباره روشن شد و کارخانه های ساخت لوازم خانگی و یا تولید لباس دوباره با قدرت شروع به کار 
یکا و بازارهای دیگر برسانند، یک اتفاق دیگر نیز افتاد: به بخش های وابسته به زغال سنگ مثل  کردند تا محصوالت خود را به آمر
فوالدسازی نیز اجازه مانور بیشتری داده شد تا اقتصاد چین که از قرنطینه های دوران کرونا ضربه خورده بود، بتواند خود را احیا کند.  

به این معما در مورد چین توجه کنید: چین کشــوری است که 
نیروگاه های برقش می توانند در سطحی بیشتر از تقاضای موجود برای 
برق، به فعالیت بپردازند.  پس علت اینکه دولت های محلی مجبورند 
برق را در سراسر کشور سهمیه بندی کنند چیست؟ برای رسیدن به 

پاسخ این پرسش، باید از ماجرای همه گیری کرونا شروع کنیم. 
الری میلی ویرتا تحلیل گر ارشد مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک 
در هلســینکی از همین نقطه ماجرا را شرح می دهد و می گوید: »در 
نیمه اول سال، مصرف زغال سنگ در چین به شدت باال رفت.  علتش 
این بود که بعد از دوران قرنطینه های کرونا، صنایع مختلف داشتند 

احیا می شدند و به انرژی بیشتری نیاز داشتند. «
به عبارت دیگر، وقتی ماشــین صادرات چین دوباره روشن شد و 
کارخانه های ساخت لوازم خانگی و یا تولید لباس دوباره با قدرت شروع 
به کار کردند تا محصوالت خود را به آمریکا و بازارهای دیگر برسانند، 
یک اتفاق دیگر نیز افتاد: به بخش های وابســته به زغال سنگ مثل 
فوالدســازی نیز اجازه مانور بیشتری داده شد تا اقتصاد چین که از 

قرنطینه های دوران کرونا ضربه خورده بود، بتواند خود را احیا کند.  
حاال قیمت زغال سنگ افزایش پیدا کرده است.  حدود ۹0 درصد 
از زغال سنگی که در چین استفاده می شود از معادن داخلی به دست 
می آید.  اما حجم استخراج زغال سنگ از استان های شمالی چین به 
میزان 17. 7 درصد کاهش نشان داده است.  در حالت عادی، افزایش 
قیمت زغال سنگ باید توسط مصرف کنندگان انرژی جبران می شد.  
اما برای تعرفه برق، سقف تعیین شده و این باعث شده که نیروگاه ها 
به مرز ورشکستگی کشانده شوند.  درواقع قیمت باالی زغال سنگ به 
ضرردهی فعالیت آن ها  انجامیده است.  اخیرا یازده نیروگاه تولید برق 
پکن خواهان افزایش قیمت برق شدند.  همچنین برخی از نیروگاه ها 

که با زغال سنگ کار می کردند تعطیل شدند.  این در حالی است که 
۵7 درصد از نیروی تولیدی در چین از زغال سنگ تامین می شود.  

در مناطق شــمالی چین، قطعی ناگهانی برق باعث بروز گره های 
ترافیکی وحشتناک و مشکالت چراغ های راهنمایی و رانندگی شده 
است.  در برخی شهرها، آسانسورها برای صرفه جویی در مصرف برق 
مورد اســتفاده قرار نمی گیرند.  همچنین برای تولید گرما در خانه، 
برخی از مردم دارند از زغال سنگ استفاده می کنند و به همین جهت 

مسمومیت با مونوکسید کربن افزایش پیدا کرده است.  
در مناطق جنوبی چین، برخی کارخانه ها به دلیل بی برقی فعالیت 
خود را متوقف کرده اند.  آن ها  که اقبال بیشتری داشتند، با برقی که 
در اختیــار دارند می توانند بین ۳ تــا 7 روز کار کنند.  اما بخش های 
حســاس به استفاده از انرژی مثل بخش نساجی و پالستیک سازی 
نیز با سهمیه بندی برق مواجه شده اند.  عالوه بر تالش برای مواجهه 
با مسئله  بی برقی و کم برقی، چین با مشکالتی در راه تحقق هدفش 
مبنی بر کاهش آزادسازی گازهای گلخانه ای به صورت درازمدت نیز 
مواجه است.  برنامه اقتصادی پنج ساله اخیر چین مبتنی بر کاهش 
1۳. ۵ درصدی میزان انرژی اســت که تا ســال ۲0۲۵ میالدی برای 

تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی به کار می رود.  
گه کائوفی مدیر یک کارخانه رو به تعطیلی نســاجی در استان 
ژجیانــگ در جنوب چین می گویــد دولت محلی طــوری برق را 
ســهمیه بندی کرده که کارخانه او در هر ده روز تنها هفت روز برق 
دارد.  حتــی ژنراتور هم نمی تواند برق مــورد نیاز کارخانه بزرگ او را 
تامین کند.  به همین جهت، باید پیش بینی های زیادی در زمینه قبول 
ســفارش ها صورت بگیرد و این مســئله  به دردسرهای بزرگی برای 

مشتریان انجامیده است.  
از سوی دیگر، سهمیه بندی برق باعث شده تاخیرهای طوالنی در 
زنجیره های تامین جهانی که وابسته به کارخانه های چین بوده اند نیز 
رخ بدهد.  در همین میان، وقتی کارخانه های کوچک برای حل مشکل 
تولید خود در عین کم برقی تــالش می کنند از منابع متنوع انرژی 
استفاده کنند، با جریمه های دولتی نیز مواجه می شوند چون قوانین 
مختلفی در سال های اخیر در این خصوص تدوین شده و دست و پای 

تولیدکنندگان را بسته است.  
چیــن به شــدت در حال اصــالح مــدار انرژی خود اســت تا 
نیروگاه هایش انعطاف پذیری بیشــتری داشته باشند.  حاال بخشی از 
هزینه های افزایش یافته تولید انرژی درواقع دارد از کارخانه ها به سمت 
مصرف کنندگان جهانی محصوالت چین ســرازیر می شود.  می توان 
پیش بینی کرد که در درازمدت، این سهمیه بندی برق چقدر نیاز به 

انرژی های جایگزین و پروژه های گاز طبیعی را افزایش خواهد داد.  
در همین میان، کمیسیون سیاست های انرژی چین اعالم کرده 
که در حال تعدیــل قراردادهای میان مدت و درازمدت بین معادن و 
نیروگاه هاســت و میزان زغال ســنگی که در اختیار کارخانه ها قرار 
می گیرد را کاهش خواهد داد و هدف هم این است که فشار مالی بر 

این بخش کم شود. 
با این حال، مشــکالت در این مســیر زیاد اســت و با توجه به 
نزدیک شدن زمستان، شرایط ســخت تر هم خواهد شد.  حدود ۸0 
درصد از گرمایش در چین از طریق زغال سنگ انجام می شود و حاال 
مسئله  سهمیه بندی برق هم ابعاد جدیدی از مشکالت گرمایشی و 
تامین انرژی را به نمایش گذاشته است.  این چالشی بزرگ برای چین 

است.   

آینده چین [   [

معمای اژدها
چرا چین کم برق شد؟

چرا باید خواند:
چین نیروگاه های زیادی 
دارد اما این روزها اخبار 
کم برقی در این کشور و 
تاثیر آن بر فعالیت های 
اقتصادی نیز به صورت 

گسترده به گوش 
می رسد.  این گزارش 
ابعاد مختلف ماجرا را 

توضیح می دهد. 

منبع  ان پی آر 
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این روزها شــاهدیم که چشم انداز اقتصادی ایتالیا ناگهان تغییر کرده 
اســت.            ســرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار صف کشیده اند و 
کارآفرینان به آینده امیدوارند.            این زمانی غریب برای خوش بینی است. 
           اقتصاد جهانی دارد به شــدت تالش می کند که از شوک همه گیری 
کرونا بیرون بیاید؛ اما رسیدن به فضای عادی جدید اصال آسان نیست. 
           چالش های بزرگ تر مثل تغییرات آب و هوایی، اختالل در زنجیره های 
تامین و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان اصال اجازه 

نفس کشیدن به اقتصادها را نمی دهد.            اما ایتالیا وضع متفاوتی دارد.
بعد از دو دهه رشــد آهسته اقتصادی و عملکردی که از پتانسیل 
این اقتصاد پایین تر بود، خوش بینی ها به آینده ایتالیا حاال دارد بیشتر و 
بیشتر می شود.            دو عامل احتماال در این جریان دخیل اند: اولی حضور 
یک دولت معتبر و موثر مثــل دولت ماریو دراگی در راس قدرت در 
کشور است و دومی نیز تمایل تازه اتحادیه اروپا به تامین حمایت مالی 
و سرمایه گذاری است.            این دو عامل لزوما به یکدیگر غیرمربوط نیستند.

در جریان احیای پایدار و محکم اقتصادی، سرمایه گذاری بخش 
خصوصی می تواند پیش برنده رشــد و ایجادکننده اشــتغال باشد. 
           اما بخش دولتی نیز باید با ســرمایه گذاری در دارایی های ملموس و 
غیرملموس، فضا را بهبود ببخشد و به عنوان یک اصالح گر و تنظیم گر 

معتبر نیز نقش خود را ایفا کند.
باور به توانایــی دولت فعلی ایتالیا در تحقق این نقش ها در حال 
حاضر باالســت.            در مرحله اول، سابقه ماریو دراگی مطرح است.            او به 
عنوان رییس بانک مرکزی اروپا تعهد خود به پیشــبرد اهدافی مثل 
وحدت و رفاه را نشــان داد و همچنین ثابت کرد که در صورت لزوم، 

می تواند تصمیم های شجاعانه نیز بگیرد.            
از ســوی دیگر، دراگی پست های دولت خود را با وزرای مستعد و 
باتجربه پر کرده اســت.            نتیجه اش دولتی است که هم پراگماتیک و 
هم قطعی عمل می کند اما در عین حال در مورد مسائل دردسرساز 
به بحث های الزم رو می آورد و از تجربه کردن نیز هراســی ندارد.            این 

ترکیب خوبی است.
با ایــن حال، نباید فرامــوش کرد که دولــت ایتالیا همچنان با 
محدودیت های مالی سختی مواجه است.            بدهی این کشور در دوران 
پاندمــی کرونا از 1۶0 درصد از تولید ناخالص داخلی باال زد و دولت 
نیز برای احیای رشد اقتصادی دچار مشکالت عدیده ای است.            اما این 
همان جایی اســت که اتحادیه اروپا وارد میدان می شود.            اگر پاندمی 

کرونا یک درس برای همه دنیا داشت، این بود که تا وقتی همه در امان 
نباشند هیچ کس در امان نیست.            به همین طریق می توان گفت که تا 
وقتی که بخش هایی از اتحادیه اروپا برای حفظ رشد اقتصادی و تامین 
سرمایه گذاری مشکل داشته باشند، هیچ بخش دیگری از اتحادیه اروپا 

نمی تواند پتانسیل های اقتصادی خود را محقق کند.            
در سال جاری میالدی اتحادیه اروپا قبول کرده که صندوق کمک 
7۵0 میلیارد یورویی )۸70 میلیارد دالری( تاسیس کند؛ صندوقی 
که به نام نسل آینده اتحادیه اروپا شناخته می شود.            این صندوق برای 
تامین مالی ســرمایه گذاری ها در حوزه های مهم مثل منابع انسانی، 
تحقیق و توسعه، تحول دیجیتال و گذار به سمت انرژی پاک فعالیت 
می کند.            اهمیت این صندوق از این جهت اســت که شرطش وجود 
برنامه های ملی معتبر در هر کشــور است و به صورت مرحله ای نیز 

پیش می رود.
صندوق نسل آینده اتحادیه اروپا می تواند مسیر جدیدی برای اروپا 
باشــد.            بعد از بحران مالی سال ۲00۸، بحران های بدهی مختلف در 
اروپا رخ داد و برنده آن، طرفداران ریاضت اقتصادی بودند.            اما این بار 
وضع فرق دارد.            این بار بحران کرونا به صورت کلی تمام اقتصاد جهان 
را تحــت تاثیر قرار داد؛ در حالی که در جریان بحران ســال ۲00۸، 
تقصیرها بر گردن کشورهایی افتاد که به عدم مسئولیت پذیری مالی 
متهم بودند.            در آن زمان، تردیدهای جدید درباره توان این کشــورها 
برای استفاده خردمندانه از کمک های مالی مطرح بود اما اتحادیه اروپا 
ظاهرا این بار تمایل داشــته روش خود را عوض کند و بیشــتر روی 
وحدت و هماهنگی بین کشورهای اروپایی تاکید کند.            این مسئله            به 

خصوص در مورد اقتصادهای جنوب اروپا به وضوح دیده می شود.            
همیــن ایتالیا را در نظر بگیرید.            اعتماد به توانایی دولت ایتالیا در 
تحقــق اهداف داخلی و اروپایی باال بوده و برنامه های اصالحی دولت 
در همان مراحل اولیه نیز معتبر به نظر آمده اند که این مسئله            قطعا از 
سابقه ماریو دراگی ناشی شده است.            این فضای اعتماد و خوش بینی 
به این معنی است که گذار از فضای کم رشدی به پررشدی امکان پذیر 

است؛ به خصوص اگر پای رهبر مطمئنی در میان باشد.            
به هر حال هنوز نمی دانیم که این خوش بینی به آینده اقتصاد ایتالیا 
بجاســت یا نه.            اما این را می دانیم که دولت این کشور و اتحادیه اروپا 
در مسیر هماهنگی با یکدیگر قرار گرفته اند و این یعنی افق اقتصادی 

آینده ایتالیا می تواند خیلی زود روشن شود.  

اعتماد به توانایی دولت ایتالیا در تحقق اهداف داخلی و اروپایی باال بوده و 
برنامه های اصالحی دولت در همان مراحل اولیه نیز معتبر به نظر آمده اند که این 
یو دراگی ناشی شده است. مسئله            قطعا از سابقه مار

چرا باید خواند:
این یادداشت به بررسی 
افق روشنی می پردازد 
که از نظر اروپایی ها 
پیش روی ایتالیا قرار 
گرفته و می تواند به 
احیای اقتصاد این کشور 
منجر شود.            بخوانید تا با 
ابعاد مختلف قضیه آشنا 
شوید.            

منبع  فایننشال تایمز 

مایکل اسپنس
اقتصاددان کانادایی-آمریکایی و 

برنده جایزه نوبل

 ] ایتالیا  آینده   [

 و سرانجام
جایی برای خوش بینی 

چطور ایتالیا به نقطه روشنی در آینده اروپا بدل شد؟
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آیندهپژوهی

پنجاه ســال پیش بود که شورای شــهر لندن بزرگ تالش خود 
را بــرای ارائه برنامه  لندن جدید شــروع کرد.            برنامه آن ها            این بود که 
بخش های زیادی از مناطــق معروف و قدیمی لندن از جمله میدان 
پیکادلی را خراب کنند و به جایش بزرگراه هایی از میان مناطق قدیمی 

بگذرد تا زندگی مردم در این مناطق آسان تر شود.            
امروز وقتی به این برنامه ها )که خوشبختانه ناکام ماندند( نگاه کنیم 
این سوال پیش می آید که اگر قرار بود این همه منطقه جالب در لندن 
تخریب شود، اصال چه کسی تمایل داشت از آن مناطق بگذرد و اصال 

بزرگراه ها قرار بود به کجا ختم شوند؟
نکته تفکر پنجاه سال پیش در مورد پیشرفت شهری این بود که 
ساکنین شهر اولویت اول نبودند، بلکه خودروی آن ها            اولویت اول بود. 
           درواقع بعد از جنگ جهانی دوم در بســیاری از نقاط جهان این تصور 
پیش آمده بود که قرار است خودروها در شهرها زندگی کنند و بنابراین 
بازطراحی بسیاری از شهرها بر مبنای حرکت خودروها صورت گرفت. 
           خوشبختانه این روند در طراحی برخی شهرهای دیگر تاثیر نگذاشت؛ 
اما به هر حال یک دوره عجیب و بی ربط بود که شهرهای جهان هنوز 

هم از آن رهایی نیافته اند.            
متفکران مدرنیسم از جمله لو کوربوزیه، فرانک لوید رایت و دیگران، 
به شــدت به این ایده توجه نشان می دادند که خانه هایی در محاصره 
فضای سبز ساخته شود و جریان هوا در آن ها            احساس شود.            این درواقع 
در نقطه مقابل فضای شــهرهایی بود که سابقه تاریخی داشتند و در 
محالت قدیمی شان، کوچه های باریک و تاریک و کم هوا و میدان های 
کوچک از قرن ها پیش باقی مانده بود.            محدودیت های این شهرها اجازه 
پیاده شدن و پذیرش ایده های مدرنیستی را نمی داد.            حتی ایده کوربوزیه 

برای پاریس در دهه 1۹۲0 میالدی )که به ایده شهر درخشان معروف 
شــده بود( این بود که پاریس در بلوک های جدید ســاخته شود و با 

بزرگراه های چند بانده بزرگ به هم مربوط شود.            
در سال 1۹۳۲، رایت مفهوم دیگری را معرفی کرد: مسکن سازی در 
حومه شهرها به صورت انبوه اما کم طبقه.            این خانه ها در میان فضای 
سبز ساخته می شــدند اما راه برای حرکت خودروها باید در آن ها            به 
ســهولت فراهم می بود.            تقریبا همزمان با او، طراحان شهری دیگری 
مثل پاتریک ابرکرامبی و رابرت موزز در تالش بودند شهرهای لندن و 
نیویورک را به شبکه ای از خیابان ها تبدیل کنند و هر محله ای که بین 
آن ها            باقی می ماند را از نو بسازند.            اما این اتفاق هم به آن شکل نیفتاد و 
حاال همان محله ها - مثل ناتینگ هیل و سوهو- برخی از گران ترین و 

دلخواه ترین فضاهای شهری در جهان به شمار می آیند.            
در قلب برنامه های مدرنیســتی مشــابه آنچه ذکر شد، سیستم 
جداسازی مســیر پیاده ها از ماشین ها از طریق روگذرهای چند الیه 
قرار داشت.            بخشی از این برنامه ها هنوز هم در شهرهای زیادی دیده 
می شود.            اما همان طور که جداسازی بخشی شهرها و تقسیم آن ها            به 
مناطق مسکونی، اداری، تفریحی و تجاری باعث مردگی زندگی روزمره 
شــد، آپارتاید ترافیک و مردم )جداسازی پیاده و سواره( هم هرگز به 
درستی پا نگرفته است.            هرچقدر هم که روگذر در شهرها اضافه شد، 

ترافیک باز رو به افزایش داشت.            
اما اخیرا توجه به بی فایدگی و ضرررسانی برخی برنامه های گذشته 
شهرسازی بیشتر شده و به جایش تمرکز بیشتری روی ایجاد تحول 
در جابه جا           یی های شــهری قرار گرفته است.            مثال درباره اتومبیل های 
خودران یا مفهوم شهر پانزده دقیقه ای صحبت های زیادی مطرح شده 
است.            شهر پانزده دقیقه ای همان تحول نوآورانه جابه جا           یی ُخرد است؛ 
یعنــی قابلیت زندگی در محله ای که همه چیز حداکثر تا فاصله 1۵ 
دقیقه ای در دسترس باشــد و جابه جا           یی نیز با وسایل نقلیه برقی و 
کرایه کردن دوچرخه و اسکوتر صورت بگیرد.            این برنامه ها بر اساس این 
تصور آغاز شده اند که قرار است به تاثیر تغییرات اقلیمی بیشتر توجه 

داشته باشیم و ضرر محیط زیستی فعالیت های خود را کم تر کنیم.            
با این حال، به نظر می رسد که اوضاع آن قدرها هم که تصور می شد 
تغییر نکرده اســت.            همین آمریکا را در نظر بگیرید.            هنوز هم شــش 
خودروی پرفروش در آمریکا همان ماشین های بزرگ مثل اس  یو وی و 
پیک آپ ها هستند.            در آمریکا و انگلیس هنوز خانه ها در جاهایی ساخته 
می شــوند که مسیر رفت و آمد آسان یا امکانات شهری قابل توجهی 
ندارند.            نتیجه اش این اســت که مردم همچنان باید برای انجام امور 

روزمره خود به شدت به خودروی شخصی وابسته باشند.
با این اوصاف، در آینده چه چیزی باید تغییر کند و این تغییر چطور 

روی شهرهای ما و طراحی آن ها            تاثیر خواهد گذاشت؟
اولین نکته ای که باید درکش کنیم این است که خودروها فضای 
زیادی را در شهرهای ما اشغال می کنند.            در اکثر شهرها بیش از نیمی 
از فضاهای عمومی را خودروهای شخصی اشغال کرده اند؛  چه در حال 
حرکت باشــند و چه ثابت.            نکته خودروهای شــخصی این است که 
آن ها            در قیاس با وسایل نقلیه عمومی بسیار ناکارآمد هستند و میزان 
جابه جا           یی افراد توسط آن ها            اصال قابل اعتنا نیست.            در آمریکا تقریبا یک 
میلیارد جا برای پارکینگ وجود دارد؛ یعنی چهار جا برای هر خودرو. 

           حتی برخی تخمین ها نشان می دهد این رقم شاید دو برابر هم باشد.
در این میان، ظهور اتومبیل های خودران به عنوان پاســخی برای 
بحران شــهرها مطرح شده است.            گفته می شــود که سرویس های 

 ] آینده زندگی شهری   [

ابتذال ازدحام
چطور می توان شهرهای آینده را از ازدحام امروزی رها کرد؟

چرا باید خواند:
اگر مایل هستید با 

تصویر جالبی از آینده 
شهرها و بازگشت آن ها 
           به الگوی محله ای آشنا 

شوید این مطلب را 
بخوانید و ببینید که چرا 
دوران پروژه های عظیم 
شهری به پایان رسیده 

است.            

منبع  فایننشال تایمز 

ازدحام واقعی را در شهری مثل بمبئی می توان دید.

همان  طور که جداسازی 
بخشی شهرها و تقسیم 

آن ها            به مناطق مسکونی، 
اداری، تفریحی و تجاری 

باعث مردگی زندگی 
روزمره شد، آپارتاید 

ترافیک و مردم )جداسازی 
پیاده و سواره( هم هرگز 
به درستی پا نگرفته است
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بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از نقاط جهان این تصور پیش آمده بود که قرار است 
خودروها در شهرها زندگی کنند و بنابراین بازطراحی بسیاری از شهرها بر مبنای حرکت 
خودروها صورت گرفت.

فراخوان تاکســی و خودروهای اشتراکی که بالفاصله بعد از رساندن 
یک مسافر، مسافر جدیدی را سوار می کنند و درواقع پارک خودرو در 
چارچوب شان انجام نمی شود، می توانند در کم شدن ازدحام شهرها و 
کاهش نیاز به پارکینگ نقش مهمی ایفا کنند.            اما آیا واقعا این فرضیه 
درست است؟ اگر عده زیادی از مردم توانایی آن را نداشته باشند که از 
این سرویس ها استفاده کنند و همچنان به استفاده از وسایل حمل و 

نقل عمومی تمایل نشان بدهند چه می شود؟ 
گزینه بهتر شــاید این باشد که شبکه جابه جا           یی بهبود پیدا کند 
و ارتباط بین حمل و نقل عمومی، دوچرخه ســواران، اسکوتر سواران، 
خدمات فراخوان آنالین تاکسی و سایر گزینه ها بیشتر از گذشته شود. 
           مثال در برخی از شهرهای تاریخی ایتالیا، خودروها فقط اجازه حرکت 
در حاشیه شــهر را دارند و در مرکز تاریخی شهرها نمی توانند رفت 
و آمد کنند.            در نمونه شــهر فلورانس، می توانید با خودرو تا پارکینگ 
مخصوصی بروید و از آنجا خودروی شما برای پارک به خارج از محدوده 

شهر منتقل می شود و هر زمان که بخواهید برگردانده می شود.            
نکته دیگر را هم در همین دوران پاندمی کرونا تجربه کرده ایم.            در 
این دوران، وابســتگی ما به پیک هایی که وسایل مورد نیازمان را دم 
در خانه تحویل دهند افزایش یافت و همین مســئله            به بیشتر شدن 
ترافیک شهری انجامید.            آیا می توان امید داشت که در آینده، روبات ها 
این کار را انجام دهند و به نوعی باعث کاهش ترافیک ایجادشده از این 
بابت شوند؟ آیا هواپیماهای بدون سرنشین می توانند این مسئولیت را 
به عهده بگیرند؟ اگر این طور شود، آیا باید شکل بالکن  خانه ها تغییر 
پیدا کند و جایی برای فرود آمدن هواپیماهای بدون سرنشین داشته 
باشد؟ آیا مجتمع های آپارتمانی آینده می توانند گزینه های خوبی برای 

این منظور ارائه دهند؟ 
البته پرسش ها در زمینه فعالیت پیک های آینده خیلی زیاد و متنوع 
است.            مثال این پرسش مطرح می شود که آیا روبات های حامل بسته 
پستی ما در پیاده روها حرکت خواهند کرد؟ آیا الزم است که خطوط 
ویژه ای برای حرکت آن ها            در خیابان ایجاد شــود؟ شورای شهرهای 
آینده قطعا برای تصمیم گیری در خصوص این مسائل با دردسرهای 

زیادی مواجه خواهند بود.            
در دوران پاندمی کرونا شــمایی از آنچه را که می توانســت شهر 
بدون خودرو باشــد مشــاهده کردیم؛ هرچند که تعداد روزهایی که 
قرنطینه واقعی در شهرها جریان داشت بسیار کم بود.            برای بسیاری از 
شهرنشینان، مشاهده خیابان های خالی )که در گذشته از شدت ترافیک 
جای سوزن انداختن نداشتند( حتی استرس آور هم بود.            اما تغییرات 
بسیار مثبتی هم اتفاق افتاد.            مثال اینکه در برخی شهرها مثل نیویورک 
به رستوران ها اجازه داده شد که از فضای بیرونی وسیع تری برای میز 
چیدن و ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده کنند.            حتی از تعدادی 
از پارکینگ های شــهری که خالی مانده بودند نیز به همین منظور 
استفاده شد.            در محله سوهو لندن به تعداد بالکن هایی که می توانستند 
چنین استفاده ای داشته باشند اضافه شد.            در سانفرانسیسکو زمین های 
کوچک فضای سبز که می توانستند به عنوان زمین بازی یا کافه مورد 

استفاده قرار بگیرند به صورت بی دردسر در اختیار مردم قرار گرفت.            
واقعیت این است که اگر اتومبیل های خودران واقعا وارد زندگی ما 
شــوند، می توانند فضاهای زیادی را در شهر خالی کنند.            هر خودروی 
شخصی به صورت متوسط فقط در پنج درصد از زمان شبانه روز مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.            اگر وجود اتومبیل های خودران واقعا بتواند به 
کم شدن پارک خودروها در کنار خیابان ها بینجامد نیز دستاورد بزرگی 

در کاهش ازدحام شــهرها حاصل خواهد شد.            فضای پارکینگ های 
بزرگ عمومی را نیز می توان تغییر داد.            مثال در لندن، ساخت گالری و 
فضاهای هنری روی پشت بام یک پارکینگ عمومی مورد توجه قرار 

گرفته است.            
درواقع آنچه در هفتاد سال اخیر در طراحی شهرها مورد توجه قرار 
داشت و باعث شده بود که بزرگراه ســازان دست باال را در مهندسی 
فضاهای شــهری داشته باشند، حاال به خط پایان رسیده است.            مثال 
در چارچوب برنامه شهر پانزده دقیقه ای در پاریس، شهردار این شهر 
تالش کرده مرکزگرایی را از پروژه های شــهری حذف کند و فضایی 
را به وجود بیــاورد که مردم هر منطقه به کم ترین میزان جابه جا           یی 
برای رسیدن به فروشگاه ها، مدارس، دفاتر و خدمات شهری نیاز داشته 
باشــند.            شهرداری پاریس در این راســتا به کسب و کارهای ضروری 
یارانه ارائه داده و ســعی کرده که موانــع را از پیش پای آن ها            بردارد. 
           در دوران پاندمی کرونا نیز نیاز به این امور بیشتر احساس شد.            هر چه 
مردم به دورکاری بیشتر روی آوردند، نیاز به داشتن امکانات در محله 

زندگی شان بیشتر شد.            
نیاز به بهبود فضاهای محله ای عالوه بر اینکه برای آینده مهم است، 
چالش های بزرگی نیز ایجاد می کند.            از زمانی که بهبود فضا در مناطق 
قدیمی شهرها آغاز شده و مثال ورود خودرو به برخی مناطق تاریخی 
و مرکزی شــهرها ممنوع شده، ترافیک به مناطق حاشیه ای کشیده 
شــده و عمال حذف نشده است.            درواقع نیاز به خودرو در این مناطق 
هنوز کامال باالست و مشخص نیســت که چطور می توان ازدحام را 
از این مناطق نیز حذف کرد.            در ســال های اخیر شاهد آن بودیم که 
در آمریکا، برخی مال های بزرگ کامال بی استفاده ماندند و به مراکزی 
برای تجمع بازنشستگان یا حتی مراکز درمانی محلی تبدیل شدند. 
           مال ها با فضاهای پارکینگ بزرگ شــان تا ابد برای شهرها مفید باقی 

نخواهند ماند.            
مشکل اینجاست که سرعت تغییرات آب و هوایی در جهان آن قدر باال 
رفته که باید هرچه سریع تر استفاده از خودروهای شخصی را کنار بگذاریم. 
           اما هیچ دولتی برای این مسئله            فوریت قائل نشده و جسارت انجام آن را 
ندارد.            واقعیت این است که ما برای نجات شهرها و خودمان نیاز داریم که 
به الگوی شهرهای تاریخی برگردیم؛ شهرهایی که محله ها در آن ها            مفهوم 

دارند.            دوران پروژه های عظیم شهری دیگر به پایان رسیده است.             

اتومبیل های خودران 
می توانند به خالی شدن 
برخی فضاهای شهری 
کمک کنند.

در دوران پاندمی 
کرونا شمایی 
از آنچه را که 

می توانست شهر 
بدون خودرو باشد 
مشاهده کردیم؛ 
هرچند که تعداد 

روزهایی که 
قرنطينه واقعی 

در شهرها جریان 
داشت بسيار کم 

بود.            برای بسياری 
از شهرنشينان، 

مشاهده 
خيابان های خالی 
حتی استرس آور 

هم بود
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آیندهپژوهی

دیانا پاالســیو که در یک کارخانه ژاپنی در تیهوانای مکزیک کار 
می کرد پارسال در میان بحران کرونا مثل سایر کارکنان آنجا به خانه 
فرستاده شد.            کارخانه به خاطر شیوع کرونا تعطیل شده بود و با توجه 
به شــدت بحران، او فکر می کرد تعطیلی کارخانه ادامه دار است.            اما 
دو هفته بعد، دوباره هشــتصد کارگر و بازرس و مدیر کارخانه ســر 

کارهایشان برگشتند.
تیهوانا که درســت در مرز با آمریکا واقع شــده، احیای اقتصادش را 
مرهون همین همســایگی است.            کارخانه ها در این منطقه که به شدت 
به صادرات محصوالت شان به آمریکا وابسته بودند، هیچ توجیهی را برای 
توقف تولید نمی پذیرفتنــد و مقامات دولتی مکزیک را نیز از این بابت 
متقاعد کردند.            بسیاری از مناطق در ایاالت شمالی مکزیک همین شرایط 
را داشتند و به هر نحوی که امکانش بود خود را بحران تطبیق دادند.            اما 

همه مناطق مکزیک به این اندازه خوش اقبال نبودند.            
ســرخیو بانیوس شــهردار پاچوا در یک ایالت کوهستانی نزدیک 
مکزیکوســیتی می گوید: »همه بخش های اقتصاد مــا روزهای بدی را 
می گذراند.« اقتصاد این منطقه مبتنی بر عمده فروشی، خرده فروشی و 
خدمات بوده است و فقط در سه ماهه دوم سال ۲0۲0 میالدی، میزان 
اشــتغال در پاچوا 1۲ درصد کاهش پیدا کرد.            این در حالی است که در 

مناطقی مانند تیهوانا این رقم حتی هشت درصد افزایش پیدا کرد.
وزیــر دارایی مکزیک نیز تایید کرده کــه احیای اقتصاد در مناطق 
مختلف این کشور به شدت ناهمگون بوده است.            بر اساس آمار بانک گروپو 
فینانســیرو بانورته، همین تابستان امسال مناطق شمال غرب مکزیک 
توانســتند تولید ناخالص داخلی خود را به سطحی مشابه سال ۲01۸ 
برسانند؛ یعنی درست یک سال قبل از آن که اقتصاد مکزیک دچار رکود 
شود.            اما مناطق مرکزی مکزیک که به مصرف داخلی وابستگی زیادی 
دارند کامال در زمینه تولید ناخالص داخلی عقب تر از سال ۲01۸ بودند.            

برخی صاحب نظران معتقدند که سیاســت های مانوئل لوپز ابرادور 
رئیس جمهور مکزیک را باید در این خصوص مقصر دانســت.            برخالف 
بســیاری از رهبران جهان، او در دوران پاندمی کرونا روی حمایت مالی 
از خانوارها و کســب و کارها متمرکز نشد و به جایش در تالش بود که 
هزینه اضافی روی دست دولت نگذارد.            توجیهش هم این بود که هر چه 
میزان بدهی دولت پایین تر باشــد، اقتصاد می تواند با سرعت و سهولت 

بیشتری احیا شود.            
او همچنین تاکید داشــت که سیاستش در جهت مقابله با افزایش 
تبعیض ها در مکزیک و نیز عدم وابستگی شدید مکزیک به شرکت های 
خارجی است.            زمان ثابت کرد که او در هر دو مورد اشتباه می کرد.            حاال 
مناطق هم مرز با آمریکا در مکزیک رشد ۵.۹ درصدی را تجربه می کنند 
اما این رشد شامل حال مناطق دیگر نمی شود و بنابراین تبعیض به شدت 

افزایش خواهد یافت.            
زمانــی که لوپز اوبرادور روی برنامه خودش تاکید می کرد، جنگ 
تجاری چین و آمریکا نیز شــدیدتر بود و بنابراین او می توانست این 
توجیه را ارائه بدهد که نمی خواهد با افزایش وابستگی اقتصاد مکزیک 
به آمریکا، خطر بیشتری را در جریان مناقشه تجاری آمریکا و چین 
به جان بخرد.            اما حتی این مناقشه نیز به تدریج کم تر شد و مکزیک 

باز هم ضرر کرد.            
یک مسئله            دیگر در جریان پاندمی کرونا که باز هم به سود مناطق 
هم مرز مکزیک با آمریکا تمام شد، به اختالل ها در زنجیره تامین مربوط 
می شد.            از آنجا که این اختالل ها به افزایش هزینه محموله ها از کشورهای 
دیگر انجامید، آمریکا به این نتیجه رســید که باید روی تامین کاالهای 
مورد نیاز خود از مســیرهای نزدیک تری حســاب باز کند.            بسیاری از 
فعالیت های کارخانه ای نیز به مکزیک و کشورهای مشابه منتقل شدند. 
           تولیدکنندگان آمریکای شمالی به این نتیجه رسیده بودند که نمی توانند 
ماه ها منتظر کاال یا قطعه ای از آســیا یا اروپا یا آفریقا بمانند.            به همین 
جهت، تولید کارخانه ای در مناطقی مانند تیهوانا با جذب سرمایه گذاری 
از ســمت آمریکا تقویت شد.            بر اساس آمار موجود، رشد سرمایه گذاری 
خارجی در بخش صنعت در تیهوانا در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است.            

منتقدان لوپز ابرادور حاال می گویند اگر دولت او حداقل کمک  مالی به 
کسب و کارها و خانوارها را در نظر گرفته بود، تقاضای داخلی می توانست 
تقویت شود و مناطق مرکزی مکزیک نیز تا حدی می توانستند اقتصادشان 
را احیا کنند.            اما در غیاب این پول، هیچ راهی برای بهبود اوضاع در این 
مناطق وجود نداشــته است.            در حال حاضر نرخ فقر در مکزیک افزایش 
یافته و به 4۳.۹ درصد رسیده و عدم حمایت دولت از خانوارها نیز وضع 

را بدتر کرده است.            
بر اساس پیش بینی ها، تولید ناخالص داخلی مکزیک حداقل تا سال 
۲0۲۳ نمی تواند به ســطحی مشابه سال ۲01۸ برگردد.            تحمل اوضاع 
فعلی اقتصاد این کشــور برای کسب و کارهای سابقه دار شاید راحت تر 
باشد، اما برای کسب و کارهای نوپا به خصوص در مناطق مرکزی کشور، 

امیدی به آینده باقی نمانده است.            

آینده مکزیک [   [

رشدی که به خاطر آمریکا حاصل شد
نزدیکی برخی مناطق مکزیک به آمریکا چطور اقتصاد این کشور را نجات داد؟

چرا باید خواند:
در کشوری که نرخ فقر 
باالی 43 درصد است، 

چطور می توان به احیای 
اقتصاد بعد از بحران 

کرونا امید داشت؟ 
این گزارش توضیح 

می دهد که برخی 
مناطق مکزیک در این 
زمینه شانس بیشتری 

داشته اند.            

منبع  بلومبرگ 

تابستان امسال مناطق شمال غرب مکزیک توانستند تولید ناخالص داخلی خود را به 
سطحی مشابه سال 2۰1۸ برسانند؛ اما مناطق مرکزی مکزیک که به مصرف داخلی 
یادی دارند کامال در زمینه تولید ناخالص داخلی عقب تر از سال 2۰1۸ بودند. وابستگی ز

انبار بزرگ شرکت آمازون در منطقه فقیرنشین مرزی بین مکزیک و آمریکا
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یادی از داده هایی که در دفاع از جهانی شدن به  بخش ز
کار رفته است عمال بازتابی از ماهیت منطقه ای اقتصاد 
بین الملل بوده است.            

آینده جهان [   [

خط پایان از آنچه فکر می کنید متناقض تر است
چرا نباید افول آمریکا را با مرگ جهانی شدن یکی بگیریم

اخیرا نگرانی های غرب در خصوص افول جهانی شــدن در رسانه ها و 
محافل به وضوح ابراز می شــود و عوامل مختلفی نیز فوریت این بحث را 
بیشتر کرده اند.            یکی از آن ها            تغییر مسیر سریع اقتصاد جهانی به سمت 
آسیا )به خصوص چین( بوده و دیگری نیز فضای عدم قطعیتی بوده که 
پس از اوج گیری طالبان در خصوص نقش آفرینی آمریکا در امور بین المللی 
به وجود آمده است.            غربی ها حاال دچار این هراس شده اند که جهان دیگر 
به سمت وحدت و همکاری جهانی حرکت نمی کند و به جایش بلوک های 
منطقه ای با منافع مشــترک دارند قدرت می گیرند.            بر این اساس تصور 
می شود که دســتاوردهایی که در پنج دهه اخیر در باب جهانی شدن در 
زمینه های اقتصادی، مالی و سیاســی حاصل شده، زیر سوال رفته و تنها 

یک جهان قطبی شده و آسیب پذیر به جا مانده است.            
این یک اســتدالل قدرتمند است.            افق چنین جهانی که پر از تنش و 
درگیری بین بلوک های مهم اقتصادی و سیاسی )مثال بین آمریکا، چین و 
اتحادیه اروپا( باشد، تصویری است که هیچ کس آن را نمی خواهد.            آن ها            که 
حافظه بلندمدت تری دارند می دانند که شبیه این تصویر قبال هم در جهان 
رخ داده است و البته فقط تبعات منفی به یادگار گذاشته است.            با این حال، 

معتقدم که چنین تصوری از دو فرضیه اشتباه ناشی شده است.
فرضیه اول این اســت که اکثر فعالیت های اقتصــادی و مالی دارند 
در ســطح جهانی انجام می شــوند.            اما درواقع این طور نیست.            حامیان 
جهانی شدن همواره روی مزایای ادغام بیشتر جهانی تاکید کرده و گفته اند 
در چنین شــرایطی، تجارت افزایش می یابد.            مدرکی هم که آن ها            دارند، 
افزایش تجارت جهانی در پنج دهه اخیر بوده است.            اما این مدرک درواقع 
پنهان کننده یک واقعیت مهم است: تجارت در سطح جهان اصوال بیشتر 
منطقه ای اســت تا جهانی.            این ماهیت تجارت اســت.            اگر ساده ترش را 
بخواهید باید بگویم اکثر کشورها با همسایگان منطقه ای خود مناسبات 
اقتصادی گسترده تری دارند و آن ها            را شرکای نزدیک تری نسبت به سایر 

کشورهای دنیا می دانند.            
این مسئله            به خصوص در آسیا به وضوح قابل مشاهده است.            در آسیا 
۶0 درصد از صادرات تجاری منطقه در میان کشورهای همین قاره انجام 
می گیرد.            ارزش صادرات مالزی به چین به اندازه دو برابر ارزش صادراتش 
به اروپا است.            صادرات کره جنوبی به ژاپن نیز سه برابر بیشتر از صادرات 
این کشور به آلمان است.            تازه این نکته را نیز در نظر داشته باشید که آلمان 

بزرگ ترین شریک تجاری کره جنوبی در اروپا است.            
فقط تجارت نیست که این طور منطقه ای عمل می کند.            فعالیت کسب 
و کارها نیز همین طور است.            درست است که تعدادی از شرکت های جهانی 
توجه زیادی را به خود جلب می کنند، اما در عمل، تعداد آن ها            در قیاس 
با شــرکت های فعال منطقه ای بسیار کم است.            اکثر کسب و کارها اصال 
از محدوده مرزی و منطقه ای خارج نمی شوند و فعالیت شان را نمی توان 
جهانی به شــمار آورد.            حتی بحث مالیه بین المللــی که اغلب به عنوان 
دستاورد اصلی جهانی شدن معرفی می شود، عمال بیشتر منطقه ای است. 
           خروج برخی بانک های غربی از آسیا نیز همین موضوع را ثابت کرده است.            

بنابراین بخش زیادی از داده هایی که در دفاع از جهانی شدن به کار رفته 

ویلیام براتون
مدیر سابق بانک اچ اس بی سی 

در منطقه آسیا و اقیانوسیه و 
نویسنده کتاب »اوج گیری چین: 

افول آسیا«

چرا باید خواند:
این یادداشت را بخوانید 
تا برایتان روشن شود که 
چرا تغییرات ساختاری 
اساسی در اقتصاد 
جهانی را نباید به یک 
کشور خاص و یا افول 
نفوذ جهانی آن نسبت 
داد.            

منبع   ایژیا نیکی 

است عمال بازتابی از ماهیت منطقه ای اقتصاد بین الملل بوده است.            درواقع 
اگر استدالل کنیم که گسترش منطقه ای شدن دارد به جهانی شدن ضربه 
می زنــد، تناقض بزرگی را مطرح کرده ایم.            در همین میان، عده ای فضای 
رمان هــای جورج اورول را در مورد دنیا ترســیم می کنند و معتقدند که 
شکاف جهانی بسیار بزرگی رخ داده.            اما این طور نیست.            کاالها، فن آوری ها، 
سرمایه ها و ایده ها همچنان دارند به صورت میان منطقه ای در جهان جریان 
پیدا می کنند و تنها فرقش این است که کشورهای هسته ای در هر منطقه 

به مرکز این جریان بدل شده اند.            
فرضیه اشــتباه دوم هم این است که سرنوشت جهانی شدن به تداوم 
هژمونی جهانی آمریکا وابسته است.            چنین دیدگاهی تا حدی قابل درک 
است.            اقتصاد بین المللی که امروز می شناسیم، یک برساخته غربی بوده که 
اول توسط امپراتوری بریتانیا و بعد توسط آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم 
به ســایر کشورهای جهان ارائه شده است.            این دو کشور از برتری دوره ای 
خود برای تحمیل ایدئولوژی های اقتصادی و مالی خود بر جهان ســود 
برده اند و آن را به عنوان مفهوم جهانی شدن ارائه داده اند.            اما در سال های 
اخیر و در جریان بحران های مختلف، ثابت شده که این شرایط دیگر برقرار 
نیست.            همچنین تشکیل سازمان های همکاری منطقه ای و گسترش نفوذ 
آن ها            نیز این را ثابت کرده که هژمونی یک یا دو کشور نمی تواند تنها عامل 

پیش برنده مناسبات جهانی باشد.            
بنابراین شاید بتوان گفت آن ها            که افول قدرت آمریکا در سطح جهان را 
عامل نابودی جهانی شدن می دانند عمال شرایط امروز دنیا را درک نکرده اند 
و فقط در حال عزاداری برای گذشته از دست رفته هستند.            تغییر ساختاری 
اساسی در اقتصاد جهانی را نباید این طور تقلیل داد.            آینده اقتصاد جهان 
را حاال می توان در چارچوب جدیدتری بررسی کرد و جریان های متاخرتر 
را در آن شناســایی کرد.            این آن چیزی اســت که حاال از جهانی شــدن 

می خواهیم.             



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سیزده، آبان 1541400

آیندهپژوهی

در سال ۲014 صندوق بین المللی پول گزارشی درباره 
غیرمتنوع ترین اقتصادهای جهان منتشــر کرد که بر 
اساس آن، هشت تا از پانزده اقتصاد بسیار غیرمتنوع دنیا 
در قاره آفریقا قرار داشتند.   اوضاع هنوز هم همین است 
و بهتر اســت بدانید که داریم راجع به الجزایر، آنگوال، 
گینه اســتوایی، گابن، لیبی، نیجریه، بوتسوانا و اریتره 

حرف می زنیم.   
دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیســی دو قرن پیش 
گفته بود که کشــورها باید روی تولید کاالیی متمرکز 
شوند که می توانند در آن بهترین باشند.   از نظر او، بقیه 

کاالها را می توان از کشورهای دیگر وارد کرد.   
اما درواقعیــت، این تمرکز تخصصی روی یک کاال 
می تواند فاجعه بار باشد؛ به خصوص اگر کاالیی که شما 
دارید یک ماده خام مثل نفت یا مواد معدنی باشد.   قیمت 
آن ها  دائم در بازارها باال و پایین می شود و دوره های اوج و فرود اقتصادی را با خود به همراه 
می آورد.   از سوی دیگر، مواد خام معموال تحت کنترل یک طبقه نخبه فاسد قرار می گیرند 
و در نتیجــه، افزایش تبعیض اجتماعی و قرار گرفتن درآمد حاصل از منابع طبیعی در 
اختیار گروهی خاص به دنبالش می آید.   معضل دیگر هم این است که بخش تولید در این 

کشورها از سهم سرمایه گذاری که بسیار مورد نیازش است محروم می شود.   
اصوال مفهوم »نفرین منابع« سال هاست که در تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای 
دارنده منابع طبیعی به کار می رود و هنوز هم کاربرد دارد.   نفرین منابع درواقع پارادوکس 
کشــورهایی است که از حجم عظیمی از منابع طبیعی برخوردارند، اما بدون این منابع 
نمی توانند قابلیت رشد سریع اقتصادی و توسعه را داشته باشند.   قاره آفریقا مثال خوبی 
برای بررسی این مسئله است.   زینب عثمان اقتصاددان نیجریه ای که در این خصوص در 
بانک جهانی و دانشــگاه آکسفورد پژوهش هایی را انجام داده، به صورت تخصصی مورد 
کشــور خودش یعنی نیجریه را بررسی کرده و می گوید: »در کشوری مثل نیجریه دائم 
درباره مدیریت درآمدها و مقابله با فساد ناشی از درآمدهای نفتی صحبت می شود.   اما نیاز 

به یافتن آلترناتیوهای دیگر برای تنوع بخشی به اقتصاد مورد توجه قرار ندارد.«
اقتصادهای قاره آفریقا اصوال در گذشته از بی نتیجگی برخی از استراتژی های توسعه 

ضربه دیده اند.   از جمله آن ها  می توان به تمرکز بر جایگزینی برخی واردات و تولید آن ها 
 در داخل اشاره کرد.   مورد دیگر هم حمایت از کسب و کارهای نوپای داخلی است که بر 
اساس آن، تعرفه های سنگین بر واردات اعمال می شود تا بخش های جوان اقتصاد بتوانند 
مورد حمایت قرار بگیرند.   اما این نوع استراتژی ها در کشورهایی که از حکمرانی ضعیف رنج 
می برند مشکالت زیادی درست می کند و درنهایت به فربه شدن تولیدکنندگان ناکارآمد 

که حمایت دولت را خریده اند منجر می شود و به مصرف کنندگان نیز لطمه می زند.   
از نظر زینب عثمان، کشورهای آفریقایی که با چالش تنوع بخشی به اقتصادهایشان 
مواجه اند باید روی گسترش تجارت با سایر کشورهای آفریقایی متمرکز شوند و با تربیت 

نیروی کار ماهر، کار خود را آسان تر کنند.   
گسترش تجارت در آفریقا مسئله ای است که پیشتر نیز به عنوان یک گزینه بسیار مهم 
برای توسعه آفریقا از سوی بانک جهانی مطرح شده است.   گزارش سال پیش بانک جهانی 
حاکی از آن است که توافقنامه منطقه تجارت آزاد قاره ای آفریقا که در سال ۲01۸ به امضا 
رسید، قابلیت آن را دارد که ۳0 میلیون نفر را در آفریقا از فقر بیرون بیاورد و بیشترین 
دستاورد نیز از رفع موانع گمرکی و قوانین دست و پاگیر حاصل خواهد شد.   اینکه یک 
کشور آفریقایی از کشور آفریقایی دیگر جنس بخرد طبعا مفید و موثر است، اما نباید این 
نکته را فراموش کرد که تجارت داخل قاره ای در آفریقا هنوز هم بسیار گران و پیچیده 

است و موانع حمل و نقل در آن زیاد است.   
مشــکل دیگری که در راه تنوع بخشی به اقتصادهای آفریقایی وجود دارد این است 
که بخش تولید می توانست در راه تحقق این هدف بسیار خوب عمل کند؛ یعنی چیزی 
مشابه آنچه طی دهه های اخیر در بخش تولید چین مشاهده شد.   اما قضیه اینجاست که 
سرعت پیشرفت فن آوری ها در بخش تولید آن قدر باال رفته که کشورهای آفریقایی اصال 
نمی توانند به آن برسند.   از نظر زینب عثمان، شاید کشورهای آفریقایی نهایتا بیست سال 
وقت داشته باشند که در این حوزه پیشرفتی کنند؛ وگرنه روبات ها و تکنولوژی های تولید 

این اجازه را از آن ها  خواهند گرفت.   
مساله دیگر در مورد اقتصادهای آفریقایی این است که اکثر آن ها  نتوانسته اند حتی 
محصوالت کامال متعلق به فرهنگ آفریقایی را نیز خودشان تولید کنند.   مثال لباس های 
رنگی معروف آفریقایی امروزه در جهان به نام شرکت ولیسکو شناخته می شود که اصال 
هلندی است.   از نظر عثمان، اگر کشورهای آفریقایی بتوانند از فرصت های از دست رفته 

استفاده کنند، می توانند در آینده با سرعت بیشتری اقتصادهای خود را متنوع کنند.    

 ] آینده آفریقا   [

مسابقه بزرگ تنوع بخشی
کشورهای آفریقایی چطور بر نفرین منابع غلبه می کنند؟

چرا باید خواند:
بسیاری از اقتصادهای 

آفریقایی به شدت 
کم تنوع اند و دچار 

نفرین منابع شده اند.   
این گزارش نگاهی دارد 
به اقداماتی که می توان 
برای تغییر این وضع در 

آینده انجام داد.  

منبع  نیویورک تایمز 
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دولت ویتنام تالش کرده کارگران را با وعده تامین هزینه حمل و نقل و بازگشت به 
کارخانه ها تشویق کند و برخی کارخانه ها هم وعده افزایش دستمزدها را داده اند؛ 
اما کارگران همچنان ترجیح می دهند به کارخانه ها برنگردند  .

آینده خرید [   [

گربه سیاه مصرف کنندگان آمریکایی 
احتمالش هست که برندهای اسپورت تولیدشده در ویتنام در آینده کمیاب شوند

سال میالدی دارد به پایان خود نزدیک می شود و استرس صاحبان 
برندهای اسپورت و فروشگاه های خرده فروشی امسال به شدت باالست.   
ماجرا از این قرار اســت که مصرف کنندگان آمریکای شمالی عادت 
داشته اند هر ســال با ورود حجم زیادی از کفش و لباس اسپورت در 
فصل خرید آخر ســال مواجه شــوند؛ اما امسال شاید دست آن ها  به 
برخی از کاالهای محبوبشان نرسد.   خطوط تولید وسایل اسپورت که 
مدت هاست به آسیا منتقل شده، در سال های اخیر دچار تحول دیگری 
هم شده: به دنبال جنگ تجاری آمریکا با چین، برخی از برندها به این 
نتیجه رســیدند که اگر کارخانه های خود را از چین خارج کنند و آن 
را در کشــورهای ارزان دیگری مثل ویتنام برپا کنند، از تبعات جنگ 
تجاری آمریکا و چین در امان خواهند ماند.   اما آن ها  خبر نداشتند که 

پاندمی کرونا اتفاق می افتد و اوضاع را کامال تغییر می دهد.  
نتیجه این شد که در ماه های اولیه بروز بحران کرونا در سطح جهان، 
ویتنام هنوز آمار ابتالی زیادی را ثبت نکرده بود؛ اما بعد از شیوع سویه 
دلتا عمال ویتنام در چنگال کرونا گرفتار شد و مناطق صنعتی در جنوب 
این کشور که پر از کارخانه است مدت ها دچار تعطیلی و قرنطینه شدند 
و عده زیادی از کارگران نیز یا بیمار شدند یا جان خود را از دست دادند.   
با این وجود، این کارگران که اکثرا از مناطق دیگر ویتنام برای کار در 
کارخانه های برندهای اسپورت مثل نایک و گپ به جنوب ویتنام آمده 
بودند، با یک معضل دیگر نیز مواجه شدند: دولت قرنطینه و محدودیت 
رفت و آمد شــدیدی را اعمال کرده بود که باعث شد کارگران نتوانند 
به شهرستان های محل زندگی خود بازگردند و زندگی در خوابگاه های 

شلوغ کارگری در این ماه ها فشار روحی شدیدی بر آن ها  وارد کرد.   
نتیجه این شد که با برداشته شدن قرنطینه ها و بازگشایی کارخانه ها، 
کارگران دیگر تمایلی به ســر کار رفتن نداشتند و بسیاری از آن ها  به 
خانه های خود بازگشــتند.   له تی می یکی از همین کارگران است که 
پیشتر در کارخانه ای در شهر هوچی مین سیتی کار می کرد اما حاال 
به زادگاه خودش که دهکده ای در مرز ویتنام با کامبوج است بازگشته 
است.   بر اساس تخمین های دولت ویتنام، دو میلیون کارگر بعد از رفع 
محدودیت ها منطقه صنعتی جنوب ویتنام را ترک کرده و بازنگشته اند.   
این خبر بسیار بدی برای برندهایی مثل نایک است که از مدت ها 
پیش با تاخیر در تحویل سفارشــات و همین طور اختالل در زنجیره 
تامین جهانی نیز مواجه  بوده انــد و حاال تقریبا اطمینان دارند که با 
کمبود در تامین کاالهای مورد نیاز برای مشتریان خود در پایان سال 

میالدی روبرو خواهند شد.   
دولت ویتنام تالش کرده کارگران را با وعده تامین هزینه حمل و 
نقل و بازگشت به کارخانه ها تشویق کند و برخی کارخانه ها هم وعده 
افزایش دستمزدها را داده اند؛ اما بحران دلتای کرونا هنوز معضل بزرگی 
پیش روی کارگران است.   کامیلو لیون تحلیل گر بی تی آی جی تخمین 
زده که شرکتی مثل نایک در سال جاری حداقل 1۸0 میلیون جفت 

کفش کم تر از پیش بینی هایش تولید کرده است.   
مورد ویتنام برای مصرف کنندگان در ســطح جهان اهمیت دارد؛ زیرا 

چرا باید خواند:
در حالی که اقتصادهای 
بزرگ جهان مدعی 
پشت سر گذاشتن 
بحران کرونا هستند، 
اقتصادهای تامین کننده 
کاال برای آن ها  با 
بحران های جدیدی 
مواجه شده اند که 
گریبان اقتصاد جهانی 
را خواهد گرفت.   در این 
گزارش نمونه ویتنام و 
کارخانه های پوشاک 
و کفش در آن بررسی 
شده است.   

منبع  بلومبرگ  این کشور برای شــرکت های مختلفی مثل سامسونگ، آدیداس و حتی 
فروشگاه هایی مثل والمارت محصوالت زیادی را تولید می کرد و بعد از چین، 
بزرگ ترین تامین کننده کفش و لباس برای مصرف کنندگان آمریکایی بود.   
در میان این حجم از مشــکالت، به نظر می رســد که برندها چاره ای جز 
پذیرش این وضع ندارند.   حتی اگر آن ها  بخواهند محل کارخانه هایشــان 
را تغییــر دهند و نیروی کار جدیدی را به خدمت بگیرند، باز هم ماه ها از 
سفارشــات خود عقب خواهند بود.   به گفته کامیلو لیون، کمبود تولیدات 
آن ها  احتماال در پایان سال جاری میالدی و نیز سه ماهه اول سال آینده 
میالدی کامال در فروشــگاه ها قابل مشــاهده خواهد بود و ممکن است 

مشکالت تا اواسط سال ۲0۲۲ میالدی حل نشود.   
این در حالی است که تعطیلی کارخانه های ویتنام و کمبود کارگر 
احتماال برندهای دیگر مثل اپل را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.   برندی 
مثل سامسونگ مدتی است که کار برای یافتن راه های جایگزین برای 
اجتناب از بدتر شدن وضعیت تولید را امتحان کرده است.   ویتنام یکی 
از ضعیف ترین آمار واکسیناسیون کرونا در آسیا را نیز داشته و بنابراین 
احتمالش هســت که وضع کارخانه ها در این کشور تا مدتی به حال 
عادی برنگردد.   آمار نیز نشان می دهد که از جمعیت ۹۸ میلیون نفری 
این کشور تنها 14 درصد تاکنون واکسینه شده اند.   در این میان، یکی 
از بزرگ ترین کارخانه ها در ویتنام که شعبه ای از شرکت کفش سازی 
پوچن تایوان اســت، اخیرا فعالیت خود را از ســر گرفته اما تنها ۳0 
درصد از کارگرانش سر کار برگشته اند و 40 هزار نفر از کارگران هنوز 
قصد بازگشت ندارند.   این تنها نمونه ای از معضالتی است که در آینده 
می توانــد گریبان هر کارخانه و هر کشــوری را بگیرد و نتایجش در 
کشورهای دیگر دنیا نیز احساس شود.   به نظر می رسد که اقتصاد جهان 

چاره ای جز عادت کردن به این تاخیرها و کمبودها نخواهد داشت.   
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آیندهپژوهی

 ] مهاجرت بزرگ   [

بعد از قرنطینه بزرگ نوبت مهاجرت بزرگ رسیده است
برنده رقابت سنگین بر سر جذب استعدادهای دنیا کدام کشور است؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

روندهای مهاجرتی 
پساکرونایی چه شکلی 

خواهند داشت این 
گزارش را بخوانید.

آن به خارجی هایی که از دانشــگاه های برتر خاصی فارغ التحصیل منبع   فارن پالسی 
شده اند حتی بدون داشتن پیشنهاد کاری ویزا می دهد. 

در حوزه مهاجرت، پس از پایان کرونا شاهد مسیرها و فرصت های 
تازه ای خواهیم بود: کشورها بعد از رکودی چند ساله بر سر نیروی 

خوب خارجی رقابت خواهند کرد.
کدام کشورها قرار است طی سال های آینده بر سر مهاجران رقابت 
کنند؟ دو کشور ژاپن و کانادا جزو کشورهای اصلی این حوزه خواهند 
بود اما کشورهایی که فکرش را نمی کنید - مثل قزاقستان - قصد 

دارند به قطب های مهاجرپذیر در مناطق خود                      تبدیل شوند. 

کانادا چاره ای جز پذیرش مهاجر بیشتر ندارد  
کانادا یک دهم آمریکا جمعیت دارد اما هر سال به اندازه آمریکا 
مهاجر می پذیرد. هدف رسمی برای تعداد مهاجران پذیرش شده در 
سال جاری 401 هزار نفر است. در سال ۲01۹ تعداد هندی هایی 
که تابعیت کانادا گرفتند بیشتر از هندی هایی بود که تابعیت آمریکا 
گرفتند. کانادا در حال حاضر بیش از ۵۳0 هزار دانشجوی خارجی 
دارد - نصف تعداد دانشــجوهای خارجی آمریکا - و این یعنی به 
زودی شــاهد پذیرش تعداد بیشتری دانشجوی خارجی در کانادا 

خواهیم بود. 

ســه بحران به طور همزمان در حال ضربه به دنیاست: پاندمی 
کرونا، تغییرات آب و هوایی و مسدودشدن راه مهاجرت برای مردم 

کشورها. 
اما وقتی کرونا بگذرد روند مهاجرت دوباره تقویت می شــود چرا 
که گروهی از کشورها به دنبال مهاجر خواهند بود تا مشکل کمبود 
کارگر را برطرف کنند و گروهی از مردم هم سعی می کنند از مناطقی 
که دچار مشــکالت آب و هوایی شده اند به مناطق پرثبات تر کوچ 
کنند. البته حاال که کرونا باعث بسته شدن مرزهای کشورها شده و 
مردم احساسات ضدخارجی پیدا کرده اند این پیش بینی عجیب به 
نظر می رسد اما به زودی شاهد رقابت شدید کشورها بر سر جذب 

استعدادهای جوان خارجی خواهیم بود.
همین حاال هم می توان نشــانه های بهبود در اوضاع مهاجرت را 
دید. مثال جو بایــدن رئیس جمهور آمریکا ممنوعیت صدور ویزای 
کاری H�1B که در دوران ترامپ انجام شــده بود را تمدید نکرده 
اســت و اجازه داده راه تابعیت دانشــجویان خارجی فارغ التحصیل 
آمریکا هموار شــود. در انگلیس هم در سال ۲0۲0 حدود ۳۵ هزار 
دانشجوی خارجی )غیر عضو اتحادیه اروپا( پذیرش شدند که نسبت 
به سال قبل ۲ درصد رشد نشان می دهد. وزارت کشور انگلیس اخیرا 
از طرح جدید »ویزای افراد پتانسیل باال« پرده برداشته که بر اساس 



157 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و سیزده، آبان 1400

در حوزه مهاجرت، پس از پایان کرونا شاهد مسیرها و فرصت های تازه ای 
خواهیم بود چون کشورها بعد از رکودی چندساله بر سر نیروی خوب خارجی 
خواهند جنگید.

نکته اینجاســت که برخالف آمریکا، مسیر دریافت شهروندی 
دانشــجوی خارجی در کانادا از لحظه ورود او به این کشــور آغاز 
می شود. ضمنا کانادا اخیرا »برنامه ویزای استارت آپ« را راه انداخته 
که با ارائه مشــوق  به موسســان شــرکت های تکنولوژیک آن ها                      و 
ایده هایشان را به کانادا جذب کند. سیاستمداران کانادا به این نتیجه 
رسیده اند که سیاست های مهاجراتی همان سیاست های اقتصادی 
است. به خصوص                      حاال که نفت مرکزیت خود را در اقتصاد جهانی از 
دست می دهد این کشور مجبور است روی اقتصادی متمرکز بر تولید 
و خدمات سرمایه گذاری کند. بدون سرمایه و مهارت مهاجران، این 

تحول به شدت دشوار خواهد بود. 
شهرهای مهم کانادا مثل تورنتو و ونکوور سال ها قطب مهاجرتی 
بوده اند اما با ورود خارجی های پولدار هزینه های زندگی در این شهرها 
به شدت باال رفته است. به همین خاطر دولت قصد دارد خانه های 
ارزان تری در باقی نقاط کشــور بســازد و در شــهرهای کوچک تر 
برنامه های جذب مهاجر ماهر راه بیندازد تا فشار از تورنتو و ونکوور 

برداشته شود.

رنسانس غیرژاپنی ها در ژاپن  
ژاپن طی سال های اخیر مشهورترین نمونه افول جمعیتی بوده 
است. نرخ باروری در این کشور جزو پایین ترین ها در جهان است و 
جمعیت آن چنان پیر شده که میزان فروش پوشک بزرگساالن در 
ژاپن از پوشک نوزادان پیشی گرفته است. بیش از 1۳ درصد خانه ها 
در ژاپن رها شده اند و با مردن افراد و مهاجرت جوان ترها به شهرهای 

بزرگ تر روزانه خانه های بیشتری خالی می شوند.
بحران کرونا باعث بدترشدن بحران هیکیکوموری هم شده است: 
هیکیکومــوری به حدود 1.1 میلیون ژاپنی - عمدتا مردان جوان - 
گفته می شود که از جامعه کناره گرفته اند و در انزوای عمیق خانگی 
زندگــی می کنند: آن ها                      از کار، تحصیــل و تقریبا تمام تعامل های 
اجتماعی دوری می کنند و زندگی شان توسط پدر یا مادرشان تامین 

می شود. 
با آنکه دولت ژاپن دچار کســری بودجه سنگینی است )نسبت 
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ۲۳4 درصد است( سرمایه گذاری 
در تکنولوژی های نو همچنان ادامه دارد: در بهار امسال ژاپن ششمین 
»برنامه اصولی علم، تکنولوژی و ابداع« خود را آغاز کرد که بر اساس 
آن حدود ۳00 میلیارد دالر در تحقیق و توسعه بخش های درمان، 

مالی، لجستیک و زیرساخت ها سرمایه گذاری خواهد شد.
امــا با افول جمعیت ژاپن چه کســانی قرار اســت از این آینده 

تکنولوژیک لذت ببرند؟
نکته اینجاســت که ژاپن بدون سر و صدا در حال تبدیل شدن 
به کشــوری مهاجرپذیر اســت. در حال حاضر جمعیت کل ژاپن 
1۲۶ میلیون نفر اســت و ۳ میلیون خارجی در این کشور زندگی 
می کنند. خیلی ها باور نمی کنند که تقریــب ۸00 هزار نفر از این 
خارجی ها چینی هستند. مثال در فوکوکا که پاسخی به سیلیکون 
ولی )قطب تکنولوژی آمریکا( به حساب می آید به طرز بی سابقه ای 
فارغ التحصیالن چینی را خواهید دید. یا در دفاتر اســتارت آپ ها و 
شاخه های تکنولوژی مالی بانک های بزرگ این چینی ها هستند که 
مشاغل مهندسی نرم افزار یا توسعه دهندگان وب را در اختیار دارند. 
به هم ریختگی اوضاع هنگ کنگ باعث شده تعداد زیادی از مهم ترین 
شــرکت های تکنولوژیک و مالی منطقه به سنگاپور کوچ کنند، اما 

توکیو هم با کاهش شدید مالیات های شرکتی توانسته تعداد زیادی 
از آن ها                      را جذب کند.

بعد از چینی ها، کره ای ها با 7۵0 هزار مهاجر و ویتنامی ها با 400 
هزار مهاجر در رده های دوم و سوم مهاجران حاضر در ژاپن قرار دارند. 
پس از آن ها                      ده ها هزار                      هندی  و نپالی  هســتند که در سراسر ژاپن 
در پروژه های ساختمانی یا فروشگاه ها مشغول به کارند. با توجه به 
تعداد باالی سالمندان ژاپن پیش بینی افزایش تعداد پزشکان هندی و 
پرستاران فیلیپینی و اندونزیایی در این کشور منطقی به نظر می رسد. 
پیش تر ژاپن به قوانین سختگیرانه مهاجرتی اش مشهور بود اما 
حاال با ورود مهاجران تحصیل کرده تر اوضاع فرق کرده و دولت در این 
زمینه اصالحاتی واقعی انجام داده است: حاال ویزای کاری پنج ساله 
تمدیدپذیری وجود دارد که خانواده مهاجران هم می توانند از آن بهره 
بگیرند. اوضاع حرفه ای های پردرآمد حتی بهتر است و آن ها                      به همراه 

خانواده خود اقامت دائم دریافت می کنند.
این مهاجران جدید با اقامت های طوالنی خود در ژاپن به آشپز، 
خدمتکار و پرستار بچه نیاز خواهند داشت که این ها را هم کشورهای 

جنوب شرقی آسیا تامین خواهند کرد. 
به عالوه ژاپن ســاالنه ۳00 هزار دانشــجوی خارجی پذیرش 
می کند. تقریبا نیمی از ساکنان منطقه مشهور شینجوکوی توکیو 
خارجی هایی هستند که در کالج ها و مدارس زبان این شهر مشغول 

تحصیل اند. 
آیا این روند ژاپنی ها را نگران کرده است؟ نتایج یک تحقیق سال 
۲0۲0 موسســه Nikkei نشــان می دهد که نزدیک به 70 درصد 
ژاپنی ها این ایده را که خارجی های بیشــتری در ژاپن سر و سامان 

بگیرند »خوب« می دانند.
ژاپن قرار نیســت به کانادا یا استرالیای شــرق تبدیل شود اما 
درهایش را برای مهاجران بازتر خواهد کرد چون چاره  دیگری ندارد.

اینکه کدام کشورها برنده رقابت بر سر جذب استعدادهای تازه 
خواهند شــد هنوز معلوم نیست. با پایان یافتن کرونا، رقابت بر سر 
مهاجران ســطح باال باعث خواهد شد کشــورها قوانین مهاجرتی 
ســختگیرانه ســال های اخیر خود را تغییر دهند تــا بتوانند برای 

مهاجران جذاب تر شوند. 
در این رقابت سرنوشت ساز، هر کشوری می تواند شانس خود را 
امتحان کند. قزاقستان یکی از این کشورهاست، اگر چه در نگاه اول 
حضور قزاقستان در فهرست کشورهای مهاجرپذیر احتماال عجیب 
به نظر می رســد. نورسلطان )سابقا آستانه( پایتخت قزاقستان طی 
ســال های اخیر خود را به عنوان مرکز مالی منطقه آسیای مرکزی 
تثبیت کند. دانشگاه های مدرن از دیگر نقاط جذاب این شهر برای 
خارجی های جوان محسوب می شوند. قزاقستان به جای صادرکردن 
افراد حرفه ای به روســیه و دیگر کشورها، به جذب خارجی ها روی 
آورده اســت: پیش از آغاز کرونا حدود یک میلیون نفر از آســیای 
مرکزی در صنعت رو به رشد ساخت و ساز این کشور و دیگر حوزه ها 
مشــغول به کار بودند. هندی ها هم به عنوان آشپز، راهنمای تور یا 
پزشک در این کشــور حضور دارند و کارگران عرب در بخش نفت 
قزاقستان در نزدیکی دریای خزر مشغول به کارند. قزاقستان تالش 
می کند پرثبات ترین »...ستان« آسیای مرکزی بماند تا جذابیتش را 

برای خارجی ها از دست ندهد. 
چرخ اقتصاد جهان بدون حرکت گســترده و مــداوم مهاجران خوب 

نمی چرخد و نهایتا کشوری برنده خواهد بود که بهترین تیم را بچیند. 

سياستمداران 
کانادا به این 

نتيجه رسيده اند 
که سياست های 
مهاجراتی همان 

سياست های 
اقتصادی است. 
به خصوص                      حاال 
که نفت مرکزیت 
خود را در اقتصاد 
جهانی از دست 

می دهد این کشور 
مجبور است روی 
اقتصادی متمرکز 
بر توليد و خدمات 
سرمایه گذاری کند
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این زمستان جهان بر سر گاز طبیعی خواهد 
جنگید؛ کشورهای بازنده این رقابت مجبورند با 
خانه های سرد و کارخانه های تعطیل سر کنند.

 ] آینده انرژی/1   [

زمستان سخت
بحران انرژی اروپا به دنیا سرایت می کند

چرا باید خواند:
این مجموعه گزارش را 
بخوانید تا بدانید جهان 
چطور در آستانه بحران 
جدی انرژی قرار گرفته 
و این بحران چه عواقبی 

خواهد داشت.

منبع   بلومبرگ 

همین سرنوشــت دچار شوند. این به معنای افزایش هزینه  برای 
کشاورزان است و احتماال شاهد تورم بیشتر در قیمت مواد غذایی 
خواهیم بود. در انگلیس، قیمت باالی ســوخت باعث شده تعداد 

زیادی از تولیدکنندگان مواد غذایی کار خود را تعطیل کنند. 
در وضعیــت کنونی، حتی یک زمســتان ســرد معمولی در 
نیمکره شــمالی باعث افزاش قیمت گاز طبیعی در سراسر دنیا 
خواهد شــد. به همین خاطر در چین مصرف کنندگان صنعتی 
مثل تولیدکنندگان سرامیک ، شیشه  یا سیمان مجبور خواهند 
شد قیمت ها باال ببرند. یا خانواده ها در برزیل با قبض های سنگین 
برق روبرو خواهند شــد. اقتصاد های ضعیف تری که توان خرید 
ســوخت را ندارند - مثل پاکستان یا بنگالدش- مجبور خواهند 
شد چراغ های خانه ها یا موتور صنایع را خاموش کنند. به همین 

سادگی.
سیاست گذاران و روسای شــرکت های دولتی برق و گاز این 
روزها دعا می کنند که زمســتان گرمی داشته باشیم چون دیگر 
برای پرکردن ذخایر دیر شــده اســت. دورنمای باالبردن قیمت 
برق و گاز را اگر به رکوردشــکنی قیمت مواد غذایی و همچنین 
زنجیره هــای تامین ضربه خورده از کرونــا اضافه کنیم خواهیم 
دید که روسای بانک های مرکزی حق دارند نگران باشند: اینکه 
تورمی که این روزها با آن مواجهیم ممکن است ادامه پیدا کند. 
این روزها تاجران و دالالن انرژی شــب و روز در حال بررســی 

پیش بینی های هواشناسی اند. 
ایماس هاکستاین، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در حوزه 
امنیت انرژی می گوید: »من نگرانم که اگر زمستان واقعا سرد باشد 
ما گاز کافی نداریم که بخش هایی از اروپا را گرم کنیم. برای بعضی 
از کشــورها اوضاع بدتر است و ما نه فقط شاهد رکود در اقتصاد 
می شویم، که در گرم کردن خانه ها ناتوان خواهیم بود. زندگی همه 

تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.«

دردسرهای LNG در آسیا  
در آسیا هم اوضاع بی مشکل نیست. واردکنندگان گاز طبیعی 
مایــع )LNG( برای پرکردن ذخایر خود مجبورند گران ترین گاز 
سال های اخیر را بخرند. به همین خاطر گروهی بدشان نمی آید 
که به ســوخت های ارزان تر و آالینده تر مثل زغال سنگ یا نفت 
کوره )مــازوت( روی بیاورند. این مطمئنا به تالش های دولت ها 
برای حرکت به سمت انرژ ی های سبز ضربه خواهد زد: وقتی گاز 
می سوزد حدود نصف زغال سنگ دی اکسید کربن تولید می کند.

چیــن، بزرگ ترین خریدار گاز طبیعی جهان نتوانســته ذخایر 
خود را به ســرعت پر کند - اگر چه وارداتش نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته دو برابر شده اســت. تعداد زیادی از استان های چین 
مجبور شده اند برای رسیدن به هدف تعیین شده رئیس جمهور شی 
جینپینگ در کاهش آلودگی و استفاده بهتر از انرژی، برق صنعتی 

کشــورهای جهان این روزها بیشــتر از همیشه به گاز طبیعی 
وابســته اند: هم برای گرم کردن خانه ها و هم برای ادامه کار صنایع 
)به خصوص                      که به خاطر تغییــرات آب و هوایی، تالش برای ترک 
مصرف زغال سنگ و جایگزین کردن منابع پاک تر انرژی دوچندان 
شده است(. ما برای سوخت رســانی به روند احیای پس از کرونا و 
پرکردن ذخایر خالی شده پیش از آغاز فصل سرما گاز کافی نداریم. 
کشورها تالش می کنند با پیشنهاد پول بیشتر صادرکننده ها را به 
فروش راضی کنند اما گروه زیادی از صادرکنندگان ترجیح می دهند 
گاز بیشــتری را برای خود نگه دارند. با کاهش دما این وضع بدتر 

خواهد شد. 
بحران اروپا نشانه ای از وضعیت آینده  دنیاست: دولت های اروپایی 
هشدار داده اند که کمبود گاز در این زمستان به خاموشی خانه ها و 

تعطیلی کارخانه ها منجر خواهد شد.
در مقایسه با سال های گذشــته، ذخایر گاز اروپا در پایین ترین 
حد خود برای این فصل سال قرار دارند. انتقال گاز از خط لوله های 
روسیه و نروژ محدود شده. هوای آرام باعث شده توربین های بادی 
انرژی کمتری تولید کنند. نیروگاه های برق اتمی اروپا کهنه شده اند 
و مثل ســابق برق تولید نمی کنند. به همین خاطر اســت که گاز 
ارزشمندتر از گذشته شده: سال گذشــته بهای گاز اروپای تقریبا 
۵00 درصــد افزایش پیدا کرد و حاال هم اروپا در حال خرید گاز به 

گران ترین حد ممکن است.

احتمال گران تر شدن مواد غذایی  
افزایش بهای گاز بعضی از تولیدکنندگان کود در اروپا را مجبور 
به کاهش تولید کرده و انتظار می رود تولیدکنندگان بیشتری به 

ترجمه کاوه شجاعی
دبیر  آینده پژوهی
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را جیره بندی کنند. اگر این زمستان بحران انرژی روی دهد مقامات 
مجبور می شوند گاز را برای گرمایش خانه ها و برق خانگی استفاده 

کنند و این به معنای تعطیلی کارخانه ها خواهد بود.
اگر کارخانه های چینی مجبور شوند با کمبود گسترده انرژی 
دست و پنجه نرم کنند قیمت جهانی فوالد و آلومینیوم افزایش 
خواهد یافت. نکته اینجاست که چین مشکل کمبود زغال  سنگ 
هم دارد و قرار اســت کمبود گاز به راحتی با زغال سنگ جبران 

شود. 
شرکت های برق و گاز در ژاپن و کره جنوبی البته با قراردادهای 
بلندمدت LNG خیالشان راحت تر است اما مشکل اینجاست که 
در این قراردادهای بلندمدت قیمت گاز طبیعی به نفت و وضعیت 
عرضه و تقاضای آن متصل است و همین باعث شد که اداره برق 
کره  جنوبی روز ۲۳ سپتامبر اعالم کرد بهای برق مصرفی را باال 
می برد. طی ۸ سال گذشته این اولین بار است که در کره شاهد 
باال رفتن قیمت برق هســتیم. یک سرمای سنگین در زمستان 
امسال کافی است که شرکت های برق بیشتری مجبور به خرید 
گاز جدید اضطراری با قیمت نجومی شوند )درست شبیه همین 

روند سال گذشته اتفاق افتاد و احتمالش امسال هم زیاد است(.
پیش خرید و ذخیره LNG برای زمستان امسال فشار زیادی 
روی دولت هــای فقیرتر داشــته اســت. مثال در پاکســتان که 
واردکننده دولتی گاز حرف اصلی را می زند جنجال سیاســی به 
وجود آمده و سیاستمداران مخالف دولت خواستار تحقیق درمورد 

قراردادها شده اند. 
در برزیل کاهش شــدید آب حوزه رودخانه پارانا به کمترین 
اندازه خود در یکصد سال اخیر رسیده و همین باعث شده میزان 
تولید الکتریسیته نیروگاه های آبی به شدت پایین بیاید و دولت 
برای تولید برق چاره ای جز خرید گاز نداشته باشد. میزان واردات 
گاز در برزیل در ماه جوالی رکود شکست و دولت مجبور است به 
طور مداوم روی قیمت برق و گاز بکشد. تورم در برزیل به صورت 
روزانه در حال افزایش اســت و این دورنمای انتخاب مجدد ژائیر 

بولسونارو رئیس جمهور کنونی در رای گیری سال آینده را تیره وتار 
کرده است.

کشورها در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی                      به طور بی قاعده ای در 
حال ذخیره کردن و خرید از صادرکنندگانی مثل قطر، ترینیداد 
و توباگو و آمریکا هستند. به همین خاطر است که سعد الکعبی 
وزیــر انرژی قطر ماه پیش در یک کنفرانس هشــدار داد: »ما با 
تقاضای عظیمی از طرف همه مشتری هایمان روبروییم و متاسفانه 

نمی توانیم نیازهای همه را برآورده کنیم.«

صادرکننده ها هم مشکل دارند  
 LNG در ماه های پایانی سال ۲0۲1 صادرکنندگان آمریکایی
بیشتری را روانه کشورهای دیگر خواهند کرد چرا که پروژه های 
زیرساختی بیشتری قرار است تا پایان سال در این کشورها افتتاح 
شــود. طبیعتا هرچه که گاز بیشتری صادر شود گاز کمتری در 
کشور در دسترس خواهد بود. و اگرچه قیمت گاز در آمریکا کامال 
از اروپا و آسیا پایین تر است بهای خرید گاز در آمریکا به باالترین 
حد خود از سال ۲014 رسیده است. مخازن ذخیره گاز در آمریکا 
در پایین ترین حد فصلی خود در پنج ســال گذشته قرار دارند و 
شرکت های استخراج کننده عالقه ای به استخراج بیشتر ندارند چرا 
که با پایین آمدن قیمت میزان سود کم می شود و سرمایه گذاران 

ناراضی.
سازمان مصرف کنندگان صنعتی انرژی آمریکا از وزارت انرژی 
خواســته تا زمان طبیعی شدن سطح مخازن گاز از صادرات گاز 
کم کند. در صورت پذیرش این خواسته، در باقی نقاط دنیا شاهد 

کمبود گاز خواهیم بود.
قبل ترها آدم های معمولی توجه کمی به قیمت گاز طبیعی در بازار 
داشــتند. گاز مثل نفت نبود که یک تصمیم ناگهانی از سوی اوپک 
تاثیری ناگهانی روی قیمت بنزین در پمپ بنزین ها داشــت. زمستان 
امســال اوضاع فرق دارد. زمستان امســال جهان احتماال یاد خواهد 

گرفت که اقتصاد جهانی چقدر به گاز طبیعی وابسته است. 

اگر کارخانه های 
چينی مجبور 
شوند با کمبود 
گسترده انرژی 

دست و پنجه نرم 
کنند قيمت جهانی 
فوالد و آلومينيوم 
افزایش خواهد 

یافت
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همچنان که بحران کمبود ذخایر انرژی برای زمستان اروپا به نقطه 
حساس خود نزدیک می شود، افزایش بهای انرژی در نقاط مختلف دنیا 
به افزایش تورم منجر شده و خانه ها و کارخانه ها و روند احیای اقتصاد 
پس از کرونا از این روند ضربه خواهند خورد: خانه ها سرد خواهند ماند 
و کارخانه ها خاموش خواهند شد. اما اینکه این زمستان ما وارد بحران 
همه جانبه انرژی شویم هنوز معلوم نیست. این یکی به بخت و اقبال 
دنیا بستگی دارد: اینکه زمستان امسال اروپا و دیگر نقاط دنیا چقدر 

سرد باشد و رقابت بر سر نفت و گاز چقدر جدی شود.
این البته مشــکل جدیدی نیســت و جهان هر سال با آن دست 
و پنجه نرم می کند اما بحران انرژی اروپا نشــان از وضعیت بی ثبات 

آینده دارد: دنیایی که هم مجبور است جلوی استفاده از سوخت های 
آالینده را بگیرد تا بحران تغییرات اقلیمی زمین را نابود نکند، و هم 
انرژی پاک کافی در اختیار ندارد تا بتواند خودش را گرم کند و موتور 

کارخانه هایش را روشن نگه دارد. 
چه شده که واردکنندگان گاز طبیعی در اروپا مجبور شده اند گاز 
را ۶ برابر قیمت سپتامبر ۲01۹ بخرند؟ چه شده که قیمت گاز برای 
واردکنندگان آسیایی  از ۳ سال پیش تا حاال 4 برابر شده است؟ چرا 
بهای زغال سنگ سر به فلک گذاشته است و این ها چه تاثیری روی 

بهای برق مصرفی دارد؟ 
فقط در انگلیس طی ده ســال گذشــته قیمت عمده فروشــی 
الکتریســیته 10 برابر شده است. در اسپانیا افزایش شدید بهای برق 
تیتر اول روزنامه هاست و مردم چندین بار به همین خاطر به خیابان ها 
ریخته اند. در آلمان قیمت برق از نقطه اوج سال ۲00۸ باالتر رفته، به 
همین خاطر کارخانه ها از میزان تولید کاسته اند و قیمت محصوالتی 
که برای تولیدشــان به برق زیادی نیاز اســت - مثل آلومینیوم - به 
شدت باال رفته است. در انگلیس تعداد زیادی از شرکت های کوچک تر 
تولیدکننده الکتریسته ورشکسته  شــده اند و                      دولت مجبور شده به 
شرکت ها اجازه دهد قیمت گاز و آب و برق مصرف کنندگان خانگی 

را باال ببرند.

بحران چطور به وجود آمده و چرا این بار متفاوت است؟ چند عامل 
به طور همزمان باعث شرایط اخیر شده اند.

آب و هوای متفاوت
طی یک سال گذشته ما با شــرایط آب و هوایی 1

بی سابقه ای روبه رو بوده ایم که باعث شده روی عرضه و 
تقاضای گاز تاثیر جدی بگذارد. زمستان سال پیش در نیمکره شرقی 
- به خصوص                      آسیا - سردتر از سال های گذشته بود و بعد شاهد بهاری 
با سرمای غیرمعمول در اروپا بودیم. همه این ها تقاضا برای گاز طبیعی 
را باال برد تا خانه ها گرم بمانند. سرمای بی سابقه تگزاس باعث شد این 
منطقه نتواند گاز کافی تولید کند و در ماه فوریه شــاهد کاهش گاز 
صادراتی آمریکا به آسیا بودیم. بعد از آن شاهد گرمای بی سابقه ای در 
چین، اروپا، آمریکا و دیگر نقاط دنیا بودیم که این هم نیاز به گاز برای 
تولید الکتریســته را باال برد چون مردم مجبور بودند تمام مدت روز 

کولرها را روشن نگه دارند. 

بحران در تولید انرژی های جایگزین
مشکل اینجاست که امسال دیگر منابع جایگزین 2

تولید الکتریسته هم اوضاع خوبی نداشته اند. امسال 
اروپا شاهد دوران های طوالنی بادهای ضعیف بود و این باعث شد 
توربین هــای بادی نتوانند برق کافی تولید کنند. به همین خاطر 
تقاضا برای گاز و زغال  ســنگ باال رفــت و تا کم کاری انرژی های 
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خانه های سرد، کارخانه های خاموش
چرا بحران انرژی امسال متفاوت است؟

جیسون بُرداف
بنیان گذار دانشکده اقلیم شناسی 

دانشگاه کلمبیا

وقتیهمهچیزشدیدمیشود
بازارهای انرژی البته با مشکالت دوره ای در روند عرضه و تقاضا بیگانه نیستند اما مشکل تغییرات 
اقلیمی باعث شده دست سیاست گذاران بسته تر از قبل باشد. طی سال های اخیر به خاطر تغییرات 
اقلیمی ســیل، خشکسالی و آتش سوزی در جنگل ها شدت بیشــتری پیدا کرده و دولت ها را از 
پیش بینی شرایط آینده و برنامه ریزی برای آن ها                      عاجز کرده است. طبیعتا بازار انرژی بیشتر از بقیه 

حوزه ها از تغییرات اقلیمی ضربه خورده است. 
تغییرات اقلیمی ناشی از بالهایی که ما بر سر محیط زیست و اتمسفر زمین آورده ایم دقیقا چه 
می کند؟ گرمایش زمین )نام دیگر تغییرات اقلیمی( به این معناست که ما تابستان های گرم تری 
خواهیم داشــت و اگرچه این به معنای میانگین زمستان های گرم تر هم هست اما می تواند گاهی 
اوقات شاهد زمستان های سردتر از معمول خواهیم بود. همزمان زمین دچار خشکسالی می شود و 
این یعنی هم نمی توانیم از سدها برق بگیریم و هم نمی توانیم به آسانی سابق از منابع آب شیرین 
برای خنک کردن نیروگاه های برق اتمی یا فسیلی استفاده کنیم. قوانینی که برای کاهش تولید گاز 
دی اکسید کربن در صنایع وضع شده اند اگر چه به نفع محیط زیست عمل می کنند اما چون قصد 
دارند استفاده از زغال سنگ را پایین بیاورند فشار را بر بازار گاز بیشتر می کنند و نهایتا بازار انرژی 

را بی ثبات تر می کنند.                      
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سال های سال حامیان انرژی های بادی و خورشیدی وعده آینده ای سبز 
را می دادند که ۳ ویژگی داشت: اول، برق آن قدر ارزان خواهد شد که دیگر 
دولت ها برایتان قبض صادر نخواهند کرد؛                      دوم، زیرساخت های انرژی های نو 
تاثیر محیط زیستی اندکی بر زمین می گذارند؛ و سوم، تولید گاز دی اکسید 
کربن افت شــدیدی خواهد کرد و گرمایش زمین متوقف خواهد شد. اما 
با وجود رشــد ســریع انرژی های تجدیدپذیر، این آینده همچنان از ما به 
شدت دور است. و مسئله اینجاست دقیقا همان کشورهایی که از بقیه در 
حوزه انرژی های پاک جلوترند، این روزها با بحران کمبود انرژی دســت و 
پنجه نرم می کنند، بهای برق در آن ها                      سر به فلک کشیده و میزان تولید 
گازهای مخرب گلخانه ای در آن ها                      یا دیگر کم نمی شــود یا اصال در حال 

افزایش است. 
در کالیفرنیا فرماندار دستور داده که شرکت ها ژنراتورهای دیزلی تهیه 
کنند تا زمانی که برق کم  آمد نیاز به خاموشی های گسترده پیش نیاید. در 
انگلیس گرانی بیسابقه گاز طبیعی نه فقط باعث ورشکستگی شرکت های 
برق شده، که احتمال کمبود مواد غذایی را باال برده است. در آلمان احتماال 
با بیشترین افزایش تولید گازهای گلخانه ای طی ۳0 سال اخیر مواجهیم 

چون آن ها                      برای تولید برق مجبور به استفاده از زغال سنگ شده اند. 
علت چیســت؟ می گویند اقتصاد جهان در حال احیای پس از رکود 
کروناست و تقاضا برای گاز طبیعی به همین علت باال رفته. اما موضوع چیز 
دیگری است علت اصلی مشکالت کالیفرنیا، انگلیس و آلمان این است که 
آن ها                      تصمیم گرفتند در تولید برق، سوخت های فسیلی را جایگزین انرژی 
اتمی کنند. اولویت آن ها                      این بود: اول نیروگاه های اتمی را تعطیل کنند و 
بعد کم کم از نیروگاه هایی که با گاز یا زغال سنگ برق تولید می کنند فاصله 

بگیرند و همزمان با                      خود را تعطیل کرده اند و دچار مشکل جدی شده اند.
در سال ۲000 سهم برق اتمی از کل برق تولیدی در آلمان ۲۹.۵ درصد 
بود. در سال ۲0۲0 این رقم به 11.4 درصد رسیده و قرار است تا یک سال 
دیگر تمام نیروگاه های اتمی تعطیل شوند. اینکه آلمان تصمیم گرفته از 
سوخت های فسیلی فاصله بگیرد و همزمان نیروگاه های اتمی تولید برق 

خود را تعطیل می کند ضد و نقیض به نظر می رسد. مسئله چیست؟
می گویند فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن پس از زلزله و سونامی 
مارس ۲011 عامل اصلــی حرکت آلمان در تعطیلی نیروگاه هایش بوده 

است. 
البته تحلیل گران می گویند اصوال افکار عمومی در آلمان از دهه 1۹70 
با اتمی شــدن کشور مشکل داشته و اعتراضات گسترده علیه آلمان اتمی 
یکی از دالیل اصلی تشــکیل حزب ســبز در این کشور بود. فاجعه اتمی 
چرنوبیل )در اوکراین کنونی( هم به هراس آلمان از خطرات نیروگاه های 

یبا تمام کشورهایی که  باید از نگاه آرمانی به ماجرا دست برداشت. در تقر
یسیته  یسیته پاک جای خود را به الکتر نیروگاه های اتمی تعطیل شده اند، الکتر
ناپاک زغالی و نفتی داده است.

تجدیدپذیر جبران شود. مشــکل دیگر این بود که امسال آلمان 
مجبور شد ســه نیروگاه قدیمی برق اتمی خود را تعطیل کند و 
میزان تقاضا برای ســوخت های فسیلی در این کشور باال رفت. در 
این میان بحران خشکسالی در چین و آمریکای التین باعث کاهش 
تولید الکتریسته از نیروگاه های برق آبی شد و دولت ها دوباره چاره ای 

جز خرید گاز بیشتر نداشتند.

روند احیای پس از رکود کرونا
احیای اقتصادی از دوران رکود کرونا هم در اروپا 3

و هم در آســیا قوی بوده و کارخانه ها، شرکت ها و 
کسب و کارها با قدرت به روال سابق برگشته اند و تشنه انرژی اند. 
میزان مصرف گاز طبیعی در چین طی شــش ماه اول امسال در 
مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۵ درصد افزایش داشته و چین را 
تبدیل به بزرگ ترین واردکننده LNG جهان کرده است )قبال ژاپن 

بزرگ ترین واردکننده بود(.

وضعیت تولید گاز در روسیه
با وجــود افزایش قیمت و تقاضــا در بازارهای 4

جهانی، گازپروم شــرکت گاز دولتی روســیه گاز 
بیشــتری را روانه خط لوله اروپا نکرده اســت. البته روسیه طبق 
تعهدات بلندمدت خود عمل می کند اما می تواند با ارسال گاز بیشتر 
پول بیشتری به جیب بزند. اینجا معلوم نیست روسیه نمی تواند یا 
نمی خواهد گاز بیشتری تولید کند. به هر حال چندین تولیدکننده 
گاز در نقاط دیگر دنیا هم با مشکالت کهنه شدن تجهیزات تولید 
روبرو هستند و همین باعث شده گاز مورد نیاز اروپا تامین نشود.                                             

قوانین محیط زیستی سفت و سخت تر
اروپایی ها در تعهد خود به مقابله با تغییرات آب 5

و هوایی، و حرکت خود به سمت انرژی های پاک تر 
مجبور شده اند روی استفاده از زغال سنگ سخت گیری بیشتری 
کنند و مالیات سنگین تری بر شرکت های مصرف کننده زغال سنگ 
ببندند. حاال که گاز کمیاب شده، شرکت ها مجبورند برای استفاده 
از زغال سنگ بیشتر، جریمه بیشتری بدهند و این باعث افزایش 

بهای الکتریسیته تولیدی آن ها                      شده است.
در نتیجه مخازن ذخیره گاز طبیعی اروپا امسال به پایین ترین 
حد خود طی دهه اخیر رسیده اند. در شرایط طبیعی، حاال ذخایر 
باید پر می بودند تا اروپا برای زمستان آمادگی داشته باشد. به همین 
خاطر روسیه امسال دســت باال را خواهد داشت و در صورتی که 
زمســتان سختی را تجربه کنیم مســکو می تواند شرایط خود را 
به اروپایی ها دیکته کند. حاال به خصوص                      روســیه می تواند بگوید 
سنگ اندازی آمریکا و اوکراین در روند بهره برداری و استفاده از خط 
لوله جدید انتقال گاز طبیعی نورد استریم ۲ - از روسیه به آلمان 
- به ضرر کل قاره تمام خواهد شد و آن ها                      باید شرایط کرملین را 

بپذیرند.
به هر حال سال های پیش رو سال های پرتنشی در حوزه انرژی 
خواهد بود. هم مجبوریم از ســوخت های فسیلی فاصله بگیریم تا 
زمین گرم تر نشــود هم مسیر حرکت به سمت انرژی های سبزتر 
سنگالخ خواهد بود. بدون تردید سیاســتگذاران در این حوزه ها 

سال های سختی را پیش رو خواهند داشت. 

آینده انرژی/3 [   [

 چرا تعطیلی نیروگاه های اتمی 
اشتباه است؟

انرژی اتمی بهتر است یا انرژی خورشیدی

منبع  فارن پالسی 

مشكالت 
انرژی های 

تجدیدپذیر روی 
کاغذ حل شدنی 
به نظر می رسند. 
اساتيد دانشگاه و 

حاميان انرژی های 
سبز از کویرهایی 
حرف می زنند که 
تبدیل به مزارع 

خورشيدی 
عظيم شده اند و 

جنگل هایی که در 
آن توربين های 
بادی بی ضرر 

شبانه روز 
می چرخند
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آیندهپژوهی

اتمی دامن زد و از 1۹۸۹ به این طرف هیچ نیروگاه اتمی تجاری جدیدی 
در این کشور ساخته نشد. 

با این حال نکته اینجاست که در حرکت به سمت انرژی های نو اصوال 
فازهای اولیه آســان ترند: ســازندگان نیروگاه های بادی و خورشیدی در 
سال های اول می توانند بهترین جاها را دستچین کنند و دسترسی آسان تری 
به خطوط کنونی انتقال داشته باشند. ضمنا نیروگاه های فسیلی در این دوره 
تعطیل نشده اند و می توانند کمبودها و نقاط کور این نیروگاه های بادی و 
خورشیدی را جبران کنند. و چون در فازهای اولیه تعداد نیروگاه های بادی 
و خورشــیدی باال نیست پول زیادی از جیب مالیات دهندگان خرج آن ها 

                     نمی شود.
اما همچنان که سهم انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی تولیدی باال 
مــی رود - مثل وضعیت کالیفرنیا و آلمان - چالش های تکنیکی جدی به 
وجود می آیند. مثال وقتی سهم انرژی های تجدیدپذیر از ۲0 درصد فراتر 
می رود هر زمان که خورشید قوی تر بتابد و باد قوی تر بوزد بار اضافی وارد 
شبکه برق می شــود و به نوعی هدر می رود. به همین خاطر گاهی اوقات 
مهندســان اصال نمی توانند نیروگاه های بادی و خورشیدی بیشتری را به 

شبکه برق اضافه کنند تا برق بیشتری نصیبشان شود.
دوره های طوالنی نوزیدن باد یا آسمان ابری - تجربه اروپا در تابستان 
امسال - دردســری دیگر است که نهایتا باعث کاهش تولید الکتریسیته 
می شود و در این حالت شرکت ها حتما باید نیروگاه فسیلی احتیاطی آماده 

داشته باشند تا منطقه با خاموشی مواجه نشود. 
مشکالت انرژی های تجدیدپذیر روی کاغذ حل شدنی به نظر می رسند. 
اساتید دانشــگاه و حامیان انرژی های ســبز از کویرهایی حرف می زنند 
که تبدیل به مزارع خورشــیدی عظیم شــده اند و جنگل هایی که در آن 
توربین های بادی بی ضرر شــبانه روز می چرخنــد. و کارخانه هایی که در 
ساعات آفتابی یا پُرباد با انرژی های پاک سر می کنند و در ساعات دیگر از 

سوخت های فسیلی بهره می گیرند اما واقعیت چیز دیگری است. 
مثال در کالیفرنیا که باالترین ســهم انرژی های تجدیدپذیر در سراسر 
آمریکا را دارد بهای الکتریسته جزو گران ترینهاست. ۲۳ درصد برق کالیفرنیا 
از انرژی خورشیدی تامین می شود و 7 درصد آن از انرژی بادی. کالیفرنیا 

متعهد شده تا سال ۲04۵ تمام الکتریسته خود را از منابع پاک تامین کند. 
اما طی دهه گذشته سهم تولید الکتریسیته کالیفرنیا از انرژی های پاک 
به سختی باال رفته است و مشکل از آنجا جدی شد که در سال ۲01۲ به 
خاطر مشکالت فنی، نیروگاه اتمی جنوب کالیفرنیا مجبور به تعطیلی شد. 
قرار است تا سال ۲0۲۵ آخرین نیروگاه برق اتمی کالیفرنیا تعطیل شود و 
این یعنی کالیفرنیا هم مثل آلمان وارد چرخه معیوب استفاده باالجبار از 

سوخت های فسیلی گران تر می شود. 
صدها میلیارد یورو سوبســیدی کــه دولت آلمان بــرای انرژی های 
تجدیدپذیر پرداخت می کند باعث شده برق تولیدی در آلمان پرخرج ترین 
برق سراســر اروپا به حساب آید. حاال هم که نیروگاه های اتمی این کشور 
تعطیل شــده اند آلمان برای قطع نشدن برق مجبور است به زغال سنگ 
تولیدی داخل و گاز وارداتی از روسیه وابسته باشد و این به معنای کاهش 
نیافتن تولید گازهای گلخانه ای - و اخیرا افزایش یافتن آنهاســت. آلمان 
قصد داشت کشــور الگو در مقابله با تغییرات اقلیمی باشد، حاال نه فقط 
نتوانسته تولید دی اکســید کربن خود را کاهش دهد، که شهروندانش با 
ریسک قطع برق در زمستان مواجهند و سیاستمدارانش مجبورند در برابر 

روسیه کوتاه بیایند.
اوضاع بقیه اروپا هم بهتر نخواهد بود. بلژیک که تحت فشــار احزاب 
ســبز خود قرار است تا سال ۲0۲۵ نیروگاه های اتمی اش را تعطیل کند و 
حتی وانمود نمی کند که به دنبال انرژی های سبز است و قرار است دولت 

نیروگاه های گازی بسازد. 
چه کار باید کرد؟ باید از نگاه آرمانی به ماجرا دست برداشت. تقریبا در 
تمام کشورهایی که نیروگاه های اتمی تعطیل شده اند، الکتریسیته پاک جای 
خود را به الکتریســیته ناپاک زغالی و نفتی داده است. ما از ترس خطرات 
نیروگاه های اتمی این واقعیت را نادیده گرفته ایم که ظرفیت تکنولوژی های 
اتمی در تولید حجم عظیمی از الکتریسیته بدون تولید دی اکسید کربن 

چقدر باالست. 
تا زمانی که ما نتوانیم بر چالش های تکنیکی و مالی گسترش انرژی های 
تجدیدپذیر غلبه کنیم نیروگاه های برق اتمی منطقی ترین راه حل به نظر 

می رسند. حتی اگر مردم از آن ها                      خوششان نیاید یا از آن ها                      بترسند. 

در حرکت به سمت 
انرژی های نو 
اصوال فازهای 

اوليه آسان ترند: 
سازندگان 

نيروگاه های بادی 
و خورشيدی 

در سال های اول 
می توانند بهترین 
جاها را دستچين 
کنند و دسترسی 

آسان تری به 
خطوط کنونی 
انتقال داشته 

باشند

دولت آلمان این نیروگاه 
اتمی اش را در سال ۲۰۱۹ 

تخریب کرد و حاال نیازمند 
زغال سنگ است



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

دوران وفور به سر آمد
چرا قیمت سوخت های فسیلی سر به فلک کشید؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

مشکلجمعیت
چین در حال حاضر بیشــترین جمعیت جهان را در خود جای داده اســت. اما بررســی ها نشان می دهد رشد جمعیت در این کشور روندی کاهشی را در پیش گرفته است. در 
حالی که دولت چین مدتی اســت سیاســت تک فرزندی را کنار گذاشته، جمعیت با شتاب در حال کاهش است و میل به فرزندآوری کم شده. این نمودارها وضعیت جمعیتی 

چین را به تصویر می کشند.

کروناامیدبهزندگیرابلعید
امید به زندگی طی سال های اخیر به ویژه در کشورهای توسعه یافته در حال افزایش بود. اما شیوع همه گیری کرونا وضعیت را به صورت ناگهانی دگرگون کرد. امید به زندگی هم در میان مردان و هم در میان 
زنان به صورت ناگهانی کاهش پیدا کرده است. مقصر اصلی هم بیماری کروناست. در برخی کشورها نظیر آمریکا، امید به زندگی کاهش نگران کننده ای داشته و به نظر می رسد وضعیت مطلوبی حاکم نیست. 

۱.۵
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۳.۰
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۲.۰
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۰.۵
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۳۰
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۲۰

۱۵

۱۰

۵

۰

جمعیت بر حسب گروه سنی، 
میلیارد رشد جمعیت، درصد زایش و سقط جنین، میلیون

۱۹۶۴ ۸۲ ۹۰ ۲۰۰۰ ۱۰ ۲۰ ۱۹۷۰ ۸۰ ۹۰ ۲۰۰۰ ۱۰ ۲۰

سوئیس ایتالیا اسپانیا اتریش آلمان یونان پرتغال جمهوری چک لهستان بلغارستان

۱۹۷۰ ۸۰ ۹۰ ۲۰۰۰ ۱۰ ۲۰

احساس آب رفتن!

چین

یک قدم به جلو، دو قدم به عقب

امید به زندگی به ازای زایش، براساس جنسیت، سال/ کشورهای منتخب

+ ۶۵
۶۴-۱۵
۱۴-۰

سیاست تک فرزندی

دوفرزندی

سه فرزندی

تولد منتهی به زندگی

سقط جنین

201۹ 2020

۸۵

۸۰

۷۵

۷۰

۸۵

۸۰

۷۵

۷۰

زنانسال
تعداد امواج گرما 
در دوره زندگی
 یک نسل هم گروه

مردان

نروژسوئدهلنددانمارکفرانسهانگلیس و ولزبلژیکشیلیایاالت متحدهمجارستان



165 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سیزده، آبان 1400

زمیندرآتش
آتش سوزی به یکی از اتفاقات طبیعی در دنیای امروز تبدیل شده است. این آتش سوزی های گسترده ناشی از پدیده گرمایش زمین است. زمین هر روز به جای گرم تری تبدیل می شود. 
بررسی ها از امواج گرما نشان می دهد که تعداد آن ها طی یک قرن گذشته افزایشی چشمگیر داشته و این یعنی تغییراتی بزرگ در زمین رخ داده که به زودی کره خاکی را به جایی 

زیست ناپذیر تبدیل خواهد کرد. این نمودارها گویای وضعیت هستند.

پیشبهسویخودرویبرقی
پدیده تغییرات اقلیمی بسیاری از مردم جهان را نسبت به مصرف سوخت های فسیلی آگاه کرده است. مقامات کشورها تالش دارند مصرف سوخت های فسیلی را در میان مردم بکاهند. 
مردم هم به دلیل احساس مسئولیت نسبت به نسل آینده از کاهش مصرف سوخت های فسیلی استقبال می کنند. این نمودارها نشان می دهد که کشورهای اروپایی چطور با خرید 

خودروهای برقی در این زمینه تالش می کنند. 
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نروژ
سوئد

دانمارک
آلمان
هلند

سوئيس
اتریش
فرانسه
بریتانیا
بلژیک
ایتالیا

اسپانیا

براساس نوع سوخت، درصد

فروش خودروهای برقی و هیبرید، درصد از کل

۲۰۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
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به استقبال روزهای سبز؛ اروپا، فروش خودرو

شکاف نسل ها

بنزین

گازوئیل

برقی و هیبرید

ژانویه تا آگوست ۲۰۲۰ ژانویه تا آگوست ۲۰۲۱

2.4 درجه سانتی گراد

سناریوهای دمای آینده زمین

2.0 درجه سانتی گراد

1.۵ درجه سانتی گراد

سرزمین های سرتاسر جهان که در معرض امواج گرما قرار دارند، درصد
تعداد امواج گرما 
در دوره زندگی
 یک نسل هم گروه

امید به زندگی یک نسل هم گروهتولد نسل هم گروه
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حدود 5 درصد از اعضای مجلس کنگو به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند. اگر با همین آمار بخواهیم در مورد جمعیت 
کنگو نظر بدهیم باید بگوییم نرخ تلفات حقیقی در این کشور 4 هزار و 5۰۰ مرتبه بیشتر از آمار رسمی و دولتی است. این یعنی نسبت به 
جمعیت واقعی در این کشور، فاجعه رخ داده است.

شمارش میزان تلفات ناشــی از همه گیری کرونا مانند این است که بخواهید دانه های 
شن را در یک ساحل شنی بشمارید. عملی ناممکن که کسی از عهده اش برنخواهد آمد. اگر 
بخواهیم به آمار رسمی دولت ها اکتفا کنیم، می توان گفت تقریبا 4 میلیون و 700 هزار نفر از 
مردم جهان بر اثر ابتال به بیماری کرونا تاکنون جان خود را از دست داده اند. با این حال، همه 
می دانیم که رقم حقیقی در مورد میزان تلفات این بیماری بسیار باالتر است. اکونومیست 
مدلی دارد که در آن میزان تلفات را به صورت تقریبی بررســی کرده است. این مدل نشان 
می دهد که حدود ۹ میلیون و ۶00 هزار نفر تا 1۸ میلیون و ۲00 هزار نفر از مردم جهان 
تاکنون جان خود را بر اثر ابتال به کرونا از دست داده اند. دقیق ترین برآوردی که اکونومیست 
داشته تا ۲1 سپتامبر ۲0۲1 نشان می دهد که 1۵ میلیون و ۶00 هزار نفر از مردم جهان 
جان خود را بابت بیماری کرونا از دســت داده اند. اما چرا تا این اندازه روی این آمار اصرار 
داریم؟ محاسبه دقیق هزینه های همه گیری اهمیتی ویژه دارد. میزان تلفات کرونایی نشان 
می دهد که دولت ها در کشورهای مختلف چه اقداماتی داشته اند و نظام بهداشت و سالمت 
آن ها تا چه اندازه جواب گو بوده است. به عالوه این آمار نشان می دهد که کمک های دولت ها و 
همچنین واکسن ها چگونه توزیع شده اند و چقدر بهبود اوضاع کمک کرده اند. حتی این آمار 

می تواند نشان دهد که چه چیزهایی اشتباه است و نیاز به اصالح دارد. 
تشخیص بیماری کرونا همیشه نیاز به تست کرونا دارد. در واقع کسی نمی تواند متوجه 
ابتال به این بیماری شود مگر اینکه تست بدهد. اما کشورها ظرفیت محدودی برای تست 
کرونا دارند. گزارش ها در مورد میزان گسترش عفونت کرونا در کشورها هم با محدودیت هایی 
همراه است. اکونومیست برآوردهایی در زمینه ابتالی افراد داشته و نشان می دهد سپتامبر 
سال گذشته تنها یک نفر از هر ۲0 نفری که به ویروس کرونا مبتال شده بودند، می توانستند 
آزمایش بدهند و از طریق آزمایش اطمینان حاصل کنند که به این بیماری مبتال شده اند. به 
این ترتیب تنها این افرادی که آزمایش داده اند و نتیجه آزمایش شان مثبت شده است، وارد 
فهرست رسمی مبتالیان در هر کشور شده اند. در آن زمان می شد گفت حدود ۶00 میلیون 

نفر از مردم جهان به این بیماری مبتال شده بودند. 

اما مشکل در کشورهای فقیر بسیار بدتر و جدی تر است. مقایسه این کشورها با کشورهای 
ثروتمند به خوبی نشان می دهد که وضعیت تا چه اندازه فاجعه بار است. برای مثال جمهوری 
دموکراتیک کنگو را در نظر بگیرید. طبق آمارهای رســمی، در این کشور که بیش از ۹۲ 
میلیون نفر جمعیت دارد تاکنون فقط ۵۶ هزار نفر به کرونا مبتال شده اند و تنها هزار نفر جان 
خود را بابت ابتال به کرونا از دست داده اند. اما شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد 
این آمار با حقیقت فاصله دارد. برای مثال حدود ۵ درصد از اعضای مجلس کنگو به دلیل 
ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند. اگر با همین آمار بخواهیم در مورد جمعیت کنگو 
نظر بدهیم باید بگوییم نرخ تلفات حقیقی در این کشور 4 هزار و ۵00 مرتبه بیشتر از آمار 
رسمی و دولتی است. این یعنی نسبت به جمعیت واقعی در این کشور، فاجعه رخ داده است. 

 موانع کرونایی   
آزمایش کرونا تنها مانع برای دستیابی به حقیقت در مورد تلفات کرونایی نیست. برخی 
از افرادی که تست کرونای آن ها مثبت شده به دالیلی غیر از این ویروس، جان خود را از 
دست داده اند. به همین خاطر آن ها را جزو قربانیان کرونا محسوب نکرده اند. شاید بگویید 
تعداد این افراد خیلی کم اســت اما بررسی های ما نشــان می دهد افراد زیادی به دلیل 
عوارض این بیماری از بین رفته اند و در گواهی فوت آن ها دلیلی غیر از کرونا آمده است. 

خوشبختانه روش هایی وجود دارد که می توان به کمک آن ها وضعیت تلفات همه گیری 
کرونا را رصد کرد. در این مدل باید به فرضیاتی تکیه کنیم که میزان تلفات را با شکافی 
قابل توجه، بیشتر از آمار رسمی و دولتی می داند. در کشورهای ثروتمند به دلیل اینکه 
آزمایش گرفتن امری ســاده تر و رایج تر است، کمتر با مشــکل روبه رو می شویم اما در 
کشــورهای فقیر، باید کمی در مورد آمار دولتی دست به عصا شد. بهتر است به کمک 
آمار رســمی که دولت منتشر کرده و سایر شواهد و مدارکی که وجود دارد و همچنین 
حساب های عقالنی و منطقی، به آمار حقیقی دست پیدا کنیم. این آمار حقیقی می تواند 

به بهبود اقدامات در واکنش به بیماری کرونا کمک کند. 

چرا باید خواند:
همه گيری کرونا 
جان های بسياری 
را گرفته و دولت ها 
هم هرکدام آماری را 
منتشر کرده اند. اما 
اکونوميست می گوید 
این آمار دولتی 
قابل اعتماد نيست. 
مدل های اکونوميست 
نشان می دهد که آمار 
حقيقی با اختالف 
بيش از آن چيزی 
است که دولت ها در 
کشورهای مختلف 
اعالم کرده اند.

 ] کرونا   [

آمار رسمی، واقعی نیست
چرا مرگ ومیر کرونایی حقیقت همه گیری را نشان نمی دهد؟
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اینکه همه 2۰ کشوری که درگیر جنگ هستند در زمینه شاخص چندهمسری، رتبه برتر را دارند، امری تصادفی و اتفاقی نیست. در گینه که 
پنجم سپتامبر امسال کودتا رخ داد، 42 درصد از زنان 15 تا 49 ساله همسر دوم یا چندم هستند. این مسئله ای تصادفی نیست. جوامع دیگری 
هم با شرایط مشابه وجود دارند که این داعیه را ثابت می کنند.

ســال ۲001 بود که آمریکا به بهانه حادثه 11 سپتامبر نیروهای نظامی اش را روانه خاک 
افغانســتان کرد. آن زمان مقامــات آمریکایی، گروه طالبان را به عنوان گروهی تروریســتی 
می شناختند و تالش داشتند با حمله به خاک افغانستان، این گروه را سرنگون کنند. به محض 
ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان، دختران افغان اجازه پیدا کردند در کالس های دبستان 
ثبت نام کنند. طولی نکشید که ثبت نام دختران از صفر درصد به ۸0 درصد رسید. نرخ مرگ ومیر 
اطفال هم پس از حضور آمریکا در افغانستان، نصف شد. ازدواج اجباری در سنین مختلف برای 
زنان امری رایج بود. اما پس از حضور آمریکا، این ازدواج های اجباری هم غیرقانونی شــناخته 
شــدند. البته بسیاری از خانواده ها قوانین را دور می زدند و به دختران خود اجازه نمی دادند به 
مدرسه بروند. اما همه می دانند که زنان و دختران افغان طی ۲0 سال گذشته از حضور آمریکا 

در خاک افغانستان سود برده اند و اکنون از رفتن آمریکا این منافع را به خطر می اندازد. 
وزارت امور خارجه آمریکا می گوید ایاالت متحده همیشه تالش داشته از طریق سیاست 
خارجی به بهبود برابری جنسی کمک کند. در واقع این کشور ادعا می کند که خودش را نسبت 
به این جریان، مسئول می داند. البته بهره گیری از میلیاردها دالر سالح و تجهیزات نظامی برای 
دست یافتن به چنین هدفی، قدری عجیب به نظر می رسد. اینکه با خشونت برای رفع خشونت 
تالش شود، عجیب و غریب به نظر می رسد. سیاست خارجی در حقیقت شامل داد و ستدهایی 
می شــود که گاهی بسیار دشوار اســت. سال ها پیش هیالری کلینتون به عنوان سیاستمدار 
آمریکایی گفت: »به انقیاد کشــاندن زنان، تهدیدی برای امنیت عمومی در جهان ما به شمار 
می آید.« او می دانست که سرکوب زنان در جوامعی رخ می دهد که خشونت و ناپایداری در آن ها 

بیشتر به چشم می خورد.
دالیل مختلفی برای این مدعی وجود دارد. در بسیاری از نقاط جهان، دختران نادیده گرفته 
می شــوند. حتی در برخی موارد به سادگی آن ها را به دامان مرگ می سپارند. آمار و ارقام هم 
نشان می دهد که همین مسائل منجر به کاهش تعداد دختران جوان نسبت به مردان جوان 
شده است. این یعنی میلیون ها مرد جوان محکوم به زندگی در تنهایی و تجرد می شوند. این 
تنهایی و تجرد منجر به فرسودگی مردان جوان می شود و مردانی که به این سطح می رسند 
بیشــتر امکان دارد دست به خشونت، آشــوب و جنایت بزنند. اغلب مردانی که به گروه های 
شورشی می پیوندند، پس از تنهایی و عزلت در این مسیر قرار می گیرند. گروه های تروریستی 
نسبت به این مسائل آگاهی دارند. به همین خاطر است که به دنبال جنگ، به آن ها وعده زن و 
زندگی می دهند. چندهمسری برای مردان جزو دیگر عواملی است که تعداد مردان مجرد را باال 

می برد. هرچه تعداد این مردان بیشتر شود، ناآرامی و تنش هم بیشتر خواهد شد. 

 غوغای نابرابری  
تنش ها و کشــمکش ها دالیل پیچیده ای دارند. اما اینکه کشمیر به لحاظ نرخ جنسیت، 
نابرابرترین نرخ را در هند دارد، یا اینکه همه ۲0 کشــوری که درگیر جنگ هستند در زمینه 
شاخص چندهمســری، رتبه برتر را دارند، امری تصادفی و اتفاقی نیست. در گینه که پنجم 
سپتامبر امسال کودتا رخ داد، 4۲ درصد از زنان 1۵ تا 4۹ 
ساله همسر دوم یا چندم هستند. این مسئله ای تصادفی 
نیست. جوامع دیگری هم با شرایط مشابه وجود دارند که 

این داعیه را ثابت می کنند. 
در کشورهای دموکراتیک ثروتمند، این قضیه به شکلی 
دیگر بروز پیدا می کند. در این کشورها مردها به دنبال دفاع 
از خود می روند و به همین خاطر منجر به بروز مشــکل و 
بحران می شــوند. در واقع آن ها نقطــه آغاز خصومت ها و 
جنگ ها هستند. برخی برای خود گروه هایی می سازند که 
فقط سرگرم خشونت است و برخی دیگر هم به گروه های 
پیکاری می پیوندند. در واقع نقطه پایان همه آن ها، خشونت 

است. 
جوامعی که تنها به روابط مردان اهمیت می دهند بیشتر 
به ســرکوب زنان میل دارند. در این جوامع پدرها تصمیم 
می گیرند دخترانشــان با چه کســی ازدواج کنند. آن ها 
خانواده ای را انتخاب می کنند که حاضر باشــد شیربهای 
بیشــتری بپردازد. برخی پدرها به بهانه به دســت آوردن 
همین پول، تصمیم می گیرند دختران خود را در ســنین 
بسیار پایین به خانه شوهر بفرستند. این ها مشکالتی بزرگ 
به شــمار می آیند. همه این ها نشان می دهد جوامعی که 
به زنان خود بها نمی دهند، در نهایت محکوم به شکســت 

می شوند. 

چرا باید خواند:
 زنان بخشی 
جدایی ناپذیر از جامعه 
هستند. جوامعی 
که تالش دارند زنان 
را نادیده بگيرند یا 
به نوعی ارزش زنان 
را زیر پا می گذارند 
در نهایت محكوم به 
شكست هستند. در 
این جوامع، مردان 
وضعيتی آشفته 
دارند. افغانستان یكی 
از همان جوامعی است 
که بهای زن را هنوز 
تشخيص نداده است. 

 ] زنان   [

خشونت، نقطه پایان
چرا ملتی که به زنان بها نمی دهد محکوم به شکست است؟
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 ] واکسن   [

انقالبی در دنیای واکسیناسیون
واکسن دی ان ای چیست؟

چرا باید خواند:
 آن چه ما معموال 
به عنوان واکسن 
می شناسيم، همان 
ویروس ضعيف شده یا 
غير فعال است که وارد 
بدن انسان می شود تا 
به سيستم ایمنی بدن، 
مقابله با ویروس قوی 
را یاد بدهد. اما اخيرا 
واکسن های دی ان ای 
روانه بازار شده اند که 
قرار است تحوالتی 
ژنتيكی در بدن ایجاد 
کنند. 

اواخر قرن بیستم بود که دانشمندان روشی ساده تر پیدا کردند تا به بدن انسان یاد بدهند از خودش در 
برابر ویروس های جدید محافظت کند. به این ترتیب نسل جدیدی از ایمن  سازی شکل گرفت که به آن 
واکسن های ژنتیکی می گویند. اکثر این واکسن ها برای مقابله با ویروس کرونا ساخته شده اند.

هند به دنبال رویکرد جدیدی در واکسیناسیون است و امید دارد با این رویکرد جدید بتواند به 
شکلی بهتر با بیماری های مختلف مقابله کند. روز بیستم اوت بود که مقامات بهداشت و سالمت در 
هند اعالم کردند به دلیل شرایط اضطراری مجوز واکسن های زایکو وی-دی صادر شده است. اما این 
واکسن چیست؟ این در حقیقت نخستین واکسن دی ان ای )DNA( در جهان است که قرار شده 
به انسان ها تزریق شود. زیدوس کادیال )Zydus Cadila( تولیدکننده این واکسن های جدید است 
و گفته قصد دارد ساالنه حدود 1۲0 میلیون دوز از این واکسن ها را تولید کند. به زودی نخستین 

گروه انسانی، این واکسن را دریافت خواهند کرد. 
واکسن های دی ان ای می توانند نقشی مهم در مبارزه با بیماری هایی نظیر سرطان را 
ایفا کنند. انتظار می رود این واکسن ها حتی با بیماری هایی نظیر ایدز هم مقابله کنند. اما 
پرسش اینجاست که واکسن های دی ان ای دقیقا با بدن چه کار می کنند؟ آیا تاکنون از این 
واکسن ها تولید شده است؟ اگر در گذشته هم واکسن های دی ان ای وجود داشته، پس این 

واکسن های جدید چه فرقی با واکسن های قدیمِی موجود در بازار دارند؟ 
واکسن هایی که معموال خیلی بحث برانگیز هستند در واقع همان واکسن هایی هستند 
که قرار است ویروس را در مقابل ویروس قرار دهند و از این طریق با آن مقابله کنند. در 
حقیقت قضیه به این شکل است که نوعی ویروس ضعیف شده یا غیرفعال به بدن انسان 
تزریق می شود. سپس این ویروس ضعیف وارد سیستم ایمنی بدن می شود و به مرور بدن 
را در برابر ویروس قوی تر، مقاوم می کند. در واقع این ویروس ضعیف شده به سیستم ایمنی 
بدن یاد می دهد که خودش در برابر ویروس قوی تر واکنش مناسب را نشان دهد و از بدن 

محافظت کند. در نهایت بدن یاد می گیرد مقابل ویروس بایستد. 
اما تصور کنید که هر روز ویروس های جدیدی کشف می شوند و هر روز باید آن ها را پیدا کرد، 
بخشــی از آن ها را گرفت و به عنوان ویروس ضعیف شــده یا غیرفعال به بدن انسان تزریق کرد تا 
انسان ها در برابر ویروس های جدید مقاوم شوند. اواخر قرن بیستم بود که دانشمندان روشی ساده تر 
پیدا کردند تا به بدن انسان یاد بدهند از خودش در برابر ویروس های جدید محافظت کند. به این 
ترتیب نسل جدیدی از ایمن  سازی شکل گرفت که به آن واکسن های ژنتیکی می گویند. اکثر این 
واکسن ها برای مقابله با ویروس کرونا ساخته شده اند. برای مثال واکسن هایی که این روزها با عنوان 
واکســن های فایزر و مدرنا می شناسیم، از همین دسته هستند. آن ها قرار است تغییرات ژنتیکی 

و مولکولــی در بدن ایجاد کنند و این کار را به کمک دی ان ای انجام می دهند. به این ترتیب این 
واکسن ها به نوعی واکسن های دی ان ای به شمار می آیند. 

 وقتی دی ان ای به جنگ ویروس می رود  
آنچه اکنون به عنوان واکسن دی ان ای در هند مطرح شده قرار است تحوالتی اساسی در بدن 
انسان ایجاد کند. تولیدکنندگان این واکسن، ابتدا نوعی از دی ان ای را پیدا می کنند که می تواند در 
بدن با ویروس ها مقابله کند. این دی ان ای، عناصر مقاومتی را برای ایمنی به سلول های بدن منتقل 
می کند. در نهایت این دی ان ای به بهبود سیستم ایمنی بدن کمک می کند و باعث می شود بدن 

انسان در برابر ویروس های ناشناخته واکنش نشان دهد و از خودش محافظت کند. 
یکی از نکات مثبت در مورد واکسن های دی ان ای این است که هزینه تولید آن ها بسیار ارزان تر 
از واکسن های دیگر اســت. در واقع می توان با هزینه ای کمتر به واکسنی دسترسی پیدا کرد که 
نتیجه ای بهتر در بدن به همراه خواهد داشت. به عالوه، این واکسن ها تولید نسبتا ساده تری هم دارند. 
واکسن های قدیمی که ویروس ضعیف شده هستند اغلب زیاد مورد بحث قرار می گرفتند. بسیاری از 
انسان ها در گذشته تمایلی نداشتند ویروس را وارد بدن خود کنند با اینکه می دانستند این ویروس 

ضعیف یا غیر فعال شده است. اما در مورد واکسن های دی ان ای قضیه فرق دارد. 
بررسی ها نشان می دهد حمل واکســن های دی ان ای هم بسیار راحت است. توزیع 
واکسن های دی ان ای در میان مردم در کشورهای فقیر به سادگی قابل انجام است. واکسن 
زایکو وی -دی که در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم هند آن را وارد کرده، در دمای ۲ 
درجه سانتی گراد تا ۸ درجه سانتی گراد سالم می ماند. البته همه انواع واکسن های دی ان ای 
اینطور نیستند و برخی به دماهای خیلی پایین نیاز دارند. نکته مثبت دیگر در مورد این 
واکسن ها این است که در مواردی که تزریق شده تا ۶۶.۶ درصد موفقیت آمیز و اثربخش 

بوده و به کاهش موارد ابتال در نمونه های آزمایشی کمک کرده است. 
واکســن های دی ان ای در مورد ویروس کرونا هم اثربخش هستند. کشورهایی که در رابطه با 
بیماری کرونا چالش های جدی داشته اند با این دسته از واکسن ها می توانند خودشان را تا حدود 
زیادی از بحران نجات دهند. تجربه ثابت کرده که می توان برای مقابله با ویروس های مختلف از این 

واکسن ها کمک گرفت. هند می تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ در این زمینه باشد. 
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است. این بیماری منجر به آسیب های جدی به ریه های این افراد شده و آن ها را با اختالالت 
جدی در تنفس مواجه کرده است. به این ترتیب طولی نکشید که این سیگارها از بازار جمع 
شــدند و خیلی زود سر از بازار ســیاه درآوردند. در حالی که عده ای آن را به عنوان محصولی 
خطرناک شناخته بودند، عده ای دیگر همچنان به دنبال خرید و مصرف آن بودند. کشورهایی 
مانند برزیل و هند به کلی مصرف این ســیگارها را ممنوع کرده اند. اما مصرف آن ها چقدر 

می تواند خطرناک باشد؟

 در مسیر ترک  
واقعیت این اســت که در هر دمی )پُکی( که به این ســیگار زده می شود، درصد کمی از 
نیکوتین وجود دارد که با طعم دهنده و برخی دیگر از عناصر شیمیایی همراه است. ترکیب این 
دود در برندهای مختلف با هم فرق دارد. اما ترکیب های ثابتی هم وجود دارد که همه از آن 
استفاده می کنند. نکته اینجاست که اکثر این ترکیبات برای سالمتی مضر نیستند یا ضرر خیلی 
کمی دارند اما در مورد این ادعا، نمی توان سند و مدرک دقیقی ارائه کرد. این صرفا حرفی است 
که تولیدکنندگان بر آن اصرار دارند و شواهد نشان می دهد. برخی از عناصری که در سیگارهای 
واقعی وجود دارند هم در این سیگارهای الکتریکی دیده شده اما میزان آن بسیار اندک است 
و در برندهای مختلف، فرق دارد. همین موارد باعث شده نگرانی هایی در مورد این سیگارها 
شــکل بگیرد. عناصر دیگری هم وجود دارد که با گرم شدن بدنه سیگار الکتریکی می تواند 
مضراتی برای بدن داشته باشد. این مورد هم به یکی دیگر از موارد نگرانی در مورد سیگارهای 
الکتریکی تبدیل شده است. برخی یافته ها نشان می دهد به صورت کلی، اگر در درازمدت در 
معرض مصرف این سیگارها باشــید، امکان ابتال به بیماری هایی نظیر سرطان افزایش پیدا 
می کند. مهم ترین نکته این است که ترکیبات این سیگارها باعث شده به شدت اعتیادآور باشند. 
همه چیزهایی که در مورد سیگارهای الکتریکی گفته شد به نوعی نگران کننده است. اما 
کافی است این سیگارها را سیگارهای واقعی مقایسه کنیم تا میزان ضررهای آن را بهتر بفهمیم. 
بررسی ها نشان می دهد ضررهای سیگارهای واقعی به مراتب بیشتر است. عناصر خطرناک و 
سمی در سیگارهای واقعی، بیشتر است. حتی اگر در مورد اعتیادآور بودن هم بخواهیم صحبت 
کنیم بی تردید سیگارهای واقعی اعتیادآورتر از سیگارهای الکتریکی هستند. دلیلش هم این 

است که میزان نیکوتین در آن ها بسیار بیشتر است. 
به هر حال سیگارهای الکتریکی هنوز یکی از مواردی است که قانون گذاران و سیاست مداران 
نسبت به آن ها نگرانی نشان می دهند. با این حال شاید آنچه واقعا نگران کننده باشند، سیگارهای 
واقعی باشند که به مراتب اعتیادآورتر هم هستند. به هر حال شاید این سیگارهای الکتریکی 

بیشتر به افراد سیگاری کمک کند و برای قدم برداشتن آن ها در مسیر ترک، موثر باشد. 

سیگارهای الکتریکی سال هاست که به محل بحث در کشورهای مختلف تبدیل شده اند. 
برخی قانون گذاران معتقدند این سیگارها به سالمتی آسیب می رساند و به همین خاطر تالش 
دارند آن ها را از بازار جمع کنند. اما برخی دیگر می گویند این سیگارها هرقدر هم مضر باشند، 
از سیگارهای واقعی مضرتر نیستند پس می توان مجوز ورود آن ها را به بازار صادر کرد. یکی از 

کشورهایی که سال هاست سیگار الکتریکی در آن محل بحث شده، آمریکاست. 
ســازمان غذا و دارو در آمریکا مدتی است که تالش دارد سیگارهای الکتریکی را محدود 
کند. بیش از ۵00 شرکت در آمریکا در زمینه تولید سیگارهای الکتریکی فعالیت دارند. آن ها 
حدود ۶میلیون و ۵00 هزار محصول متنوع با عنوان ســیگار الکتریکی را تولید و روانه بازار 
می کنند. ناگهان سازمانی به نام غذا و دارو در آمریکا تصمیم گرفت جلوی این شرکت ها بایستد 
و مانع تولید و توزیع محصوالت آن ها شود. تصمیم ابتدایی این بود که باید جلوی توزیع این 

محصوالت را گرفت. 
طی سال های گذشته سیگارهای الکتریکی بارها مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. اما 
آمریکا در سال ۲01۹ اعالم کرد تبی در میان جوانان در این کشور شکل گرفته که آن ها را به 
سمت مصرف سیگارهای الکتریکی سوق می دهد. آن ها با این تصور که بخار را دود می کنند از 
این سیگارها استقبال کرده اند. به این ترتیب مصرف این سیگارها در میان جوان ها به نوعی مد 
شده است. همین امر باعث شد عده ای از این تولیدات انتقاد کنند. آن ها می گفتند این محصول 
به گونه ای طراحی شده که مورد عالقه کودکان و نوجوانان است و آن ها تصور می کنند این 
محصول مثل یک اســباب بازی برایشان قابل استفاده است. حتی طعم دهنده هایی هم برای 
این سیگارهای الکتریکی استفاده می شد که مورد عالقه نوجوانان و جوانان بود. برای مثال از 

طعم دهنده های دارچینی و وانیلی برای این سیگارهای الکتریکی استفاده شده است. 
در همان ســال ۲01۹ به دنبال تب مصرف سیگارهای الکتریکی، نوعی بیماری در میان 
بیش از 4۵0 نفر از مردم آمریکا شایع شد که ادعا می شود مرتبط با همین سیگارهای الکتریکی 

 ] سالمت   [

بازار دودی
سیگار الکتریکی خوب نیست اما بد هم نیست!

چرا باید خواند:
 سال هاست که 
دولت ها و قانون گذاران 
در کشورها مختلف به 
موضوع سيگارهای 
الكتریكی رسيدگی 
می کنند. برخی 
کشورها آن را ممنوع 
کرده اند. در برخی 
کشورها مانند آمریكا، 
این سيگارها هنوز 
محل بحث هستند. 
اما آیا سيگارهای 
الكتریكی واقعا بد 
هستند؟

یکا شایع شد که ادعا می شود مرتبط با  یکی، نوعی بیماری در میان بیش از 45۰ نفر از مردم آمر سال 2۰19 به دنبال تب مصرف سیگارهای الکتر
یه های این افراد شده و آن ها را با اختالالت جدی در تنفس مواجه  یکی است. این بیماری منجر به آسیب های جدی به ر همین سیگارهای الکتر
کرده است. به این ترتیب طولی نکشید که این سیگارها از بازار جمع شدند و خیلی زود سر از بازار سیاه درآوردند.
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عالئم خشکســالی در همه نقاط جهــان از جمله آمریکا کامال 
مشهود است. رودخانه ها یکی پس از دیگر خشک می شوند. وضعیت 
به گونه ای شــده که مقامات در ایالت های مختلف آمریکایی برای 
نخستین بار اعالم کرده اند این کشور با خشکسالی مواجه شده است. 
آن ها گفته اند مردم در آمریکا به زودی با کمبود شــدید آب روبه رو 
خواهند شــد. ذخایر اصلی آب در این کشــور از بین رفته اند. این 
نخســتین بار اســت که آمریکا با این حجم از کمبــود آب روبه رو 
می شــود. اما برخی از کشاورزان به راهکاری پیچیده روی آورده اند: 
آن هــا با حفر چاه و نصب پمپ آب تالش دارند آب های زیرزمینی 
را از دل زمین بیرون بکشند. اما آیا پمپ آب از دل زمین راهکاری 

بلندمدت برای مقابله با پدیده خشکسالی است؟
آب در صخره های عظیم در دل زمین ذخیره شده اســت. کافی 
اســت چاهی حفر کنید و پمپی را نصب کنید تا بتوانید آب سالم 
و قابل شــرب را از دل زمین بیرون بکشید. از این آب هم می توان 
برای نوشــیدن اســتفاده کرد و هم می توان از آن برای کشاورزی 
بهره گرفت. آب های زیرزمینی اصلی ترین منبع آب های آشامیدنی 
برای نیمی از جمعیت آمریکا هســتند. در واقع اگر روزی آب های 
زیرزمینی از بین بروند، مردم در آمریکا آبی برای نوشیدن نخواهند 
داشت. جمعیت روستایی در این کشور به کلی از آب های زیرزمینی 
برای نوشــیدن بهره می گیرند. اما اتفاقاتــی در جهان رخ داده که 

چندان مطلوب نیست. 
مطالعات نشان می دهد 70 درصد از آب های زیرزمینی در سرتاسر 
جهان برای مقاصد کشاورزی پمپاژ می شوند. این در حالی است که 
همه می دانند تهی شــدن زمین از آب های زیرزمینی انسان ها را با 

چرا باید خواند:
 اولين راهكارهایی 

که افراد به ویژه 
کشاورزان در مواجهه 

با پدیده خشكسالی 
در پيش می گيرند 

حفر چاه آب و نصب 
پمپ برای استخراج 
آب از دل زمين است. 
اما این اقدامات باعث 
شده ذخایر آب های 

زیرزمينی تهی شود. 
حاال بحرانی جدی تر 

ایجاد شده است. 

مخاطراتی جدی روبه رو می کند. مصرف بی رویه آب های زیرزمینی 
عالوه بر اینکه به طبیعت آســیب می رســاند، زمین را هم از تهی 

می کند و منجر به فرونشست زمین خواهد شد. 
بررســی های جغرافیایی از وضعیت آمریکا در سال ۲01۳ نشان 
می دهد که در فاصله سال های 1۹00 تا ۲00۸ بیش از هزار کیلومتر 
مکعب از آب های زیرزمینی تهی شــده اند. در واقع این میزان،  برابر 
اســت با دو برابر دریاچه اِری که یکــی از بزرگ ترین دریاچه های 
آمریکاست. نکته دیگر این است که یک چهارم از این آب بعد از سال 
۲000 از دل زمین استخراج شده است. مناطقی که بیشتر با پدیده 
خشکسالی مواجه شده اند، اغلب اوقات بیشتر به بیرون کشیدن آب 
از دل زمین روی آورده اند. همه این اتفاقات باعث شده پدیده ای رخ 
دهد که آن را با عنوان فرونشست زمین می شناسیم. در واقع زمین 
رفته رفته نشست می کند. دلیلش این است که یک الیه اساسی که 

زیر آن قرار دارد یعنی آب را از دست می دهد. 

 بحران بزرگ  
در آمریکا برخی از ایالت ها به مرور متوجه خطر پمپاژ آب از دل 
زمین شــده اند. به همین دلیل است که حفر چاه و نصب پمپ آب 
برای بیرون کشــیدن آب زیرزمینی به امری غیرقانونی در بسیاری 
از ایالت های آمریکایی تبدیل شده اســت. هر جا که خطر بیشــتر 
بوده، مقامات وارد شــده اند و جلوی ادامه فعالیت ها در این زمینه 
را گرفته اند. آن هــا با قوانین خود تالش کرده اند جلوی حفر چاه و 
استخراج آب از دل زمین را بگیرند. در ایالت کالیفرنیا از سال ۲014 
قانونی وضع شده که به هیچ کس اجازه نمی دهد با نصب چاه از دل 
زمین آب بیرون بکشد. آن ها باید به جای آب های زیرزمینی از آب 

رودخانه برای مصارف خود بهره بگیرند. 
اکثر کشاورزان از ســال ها پیش دریافته اند که می توانند بدون 
زحمت زیــاد، از دل زمین آب مورد نیاز خود را تامین کنند. آن ها 
به ســادگی چاه حفر می کنند و آب را از زمین بیرون می کشــند 
بــدون اینکه بدانند با این کار زیر پای خودشــان را خالی خواهند 
کرد. مواجهه بسیاری از کشاورزان با پدیده خشکسالی، حفر چاه آب 
بوده است در حالی که این راهکاری پایدار برای مقابله با خشکسالی 
نیســت و صرفا شرایط را در درازمدت بدتر خواهد کرد. با ادامه این 

روند، زمین به جایی زیست ناپذیر تبدیل خواهد شد. 
حاال در برخی از مناطق، ذخایر آب های زیرزمینی هم خشــک 
شــده اند و حتی چاه های آب هم نمی توانند سود ببخشند چرا که 
زمین دیگر چیزی برای بخشیدن به انسان ها ندارد. به همین خاطر 
است که اکنون آمریکا به صورت جدی با بحران کم آبی مواجه شده 
و مقامات آن در مورد این پدیده هشدار داده اند. حاال سیاست گذاران 
به دنبال راهکارهای جدیدی هستند که بتوانند به صورت مصنوعی 
آب را به دل زمین وارد کنند تا دست کم جلوی بروز بحران نشست 

زمین را بگیرند. 

] آب [ 

جان زمین را گرفته اند
پمپ آب راهکار درازمدتی برای مقابله با خشکسالی نیست

کافی است چاهی حفر کنید و پمپی را نصب کنید تا بتوانید آب سالم و قابل شرب را از دل زمین بیرون بکشید. از این آب 
ین منبع  یرزمینی اصلی تر هم می توان برای نوشیدن استفاده کرد و هم می توان از آن برای کشاورزی بهره گرفت. آب های ز
یکا هستند. آب های آشامیدنی برای نیمی از جمعیت آمر
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»ارباب ها همیشه و همه جا در پیوندی مبهم، اما استوار و یکدست قرار دارند برای باال نبردن 
دستمزدها بیش از نرخ واقعی آن.« تقریبا ۲۵0 سال از این جمله آدام اسمیت در کتاب »ثروت 
ملل« می گذرد و جو بایدن قرار است به مسئله کمبود رقابت در بازار کار رسیدگی کند زیرا این 
مسئله منجر به از بین رفتن دستمزد برای کارگران شده است. اما سوال اینجاست که چه شد که 
بازار کار تبدیل به هدفی برای سیاست های آنتی تراست شد و آیا واقعا کارگران به قراردادهایی 

غیرمنصفانه می رسند؟
همان طور که یک فروشنده منفرد می تواند به خریدارها فشار وارد کند، یعنی پدیده ای که با 
عنوان مونوپلی یا انحصار در فروش می شناسیم، یک خریدار منفرد هم می تواند به فروشنده ها 
زور بگوید که به این پدیده هم مونوپسنی یا انحصار در خرید می گوییم. مونوپسنی، که برای 
اولین بار توســط جوان رابینســون در کتابی درباره رقابت اقتصادی مطرح شده بود، هم مانند 
بســیاری دیگر از قدرت های بازاری یک مســئله با درجات مختلف است. یک گروه کوچک 
خریداران هم می تواند به فروشــنده ها فشــار وارد کند و اگر به اتحادی بین خود برسند این 
فشار بیشتر هم می شود. سوپرمارکت های بریتانیا مدت های زیاد است که به ادعای طرف های 
مقابل متهم به استفاده از این قدرت برای پایین آوردن قیمت پرداختی به کشاورزان هستند. 
به طور کل این مثال ها تنها محدود به همین نمونه هایی نیستند که در این پاراگراف خواندید. 
در سرتاسر جهان دائما با گزارش هایی از اعمال قدرت غیرمنصفانه گروهی از فعاالن اقتصادی 
روبه رو می شویم. اساسا این اعمال قدرت به نیت افراد برنمی گردد و ساختار اقتصادی معیوب 

آن ها را در این موقعیت ها قرار داده و مجبور به اتخاذ چنین تصمیم هایی می کند. 

 انحصار در بازار حیاتی  
مونوپسنی در بازار کار هم موضوعیت دارد. زمانی که تعداد اندکی از صاحب کاران برای جذب 
نیروی کار رقابت کنند، به احتمال زیاد دســتمزدها پایین نگه داشته شود. با این حال روشن 
نیست که آیا واقعا در بازارهای کار غربی، قدرت در دستان شرکت های کمتری قرار گرفته است. 
مطالعات کوین رینز، اقتصاددان آمریکایی، نشان می دهد که تمرکز باال در یک بازار کار محلی 

منجر به پایین آمدن عایدی می شود. با این حال خود رینز می گوید بازارهای کار آمریکا طی 40 
سال اخیر تمرکز کمتری پیدا کرده اند. مقاله ای که این مسئله را در مورد بریتانیا بررسی می کند 

هم به نتیجه ای مشابه درباره بازارهای کار این ناحیه طی دهه های اخیر رسیده است.
با این حال اینکه چه چیزی را به عنوان اندازه تمرکز در نظر بگیریم، مثال تعداد بنگاه ها، تنها 
بخشی از داستان است. بنگاه ها می توانند چه به صورت صریح چه ضمنی با هم متحد شوند، 
بدون اینکه ادغام شده  باشند. مسئله دیگر این است که بنگاه ها می توانند از هر چیزی قدرت 
بازاری کسب کنند و همین مسئله باعث می شود که جابجایی برای کارگران دشوارتر هم بشود 
و برای مثال تمام کارها، از گشتن به دنبال کار جدید تا اقدام برای آن و جابجا شدن به سمت 
آن، به مشکل بخورد. تقریبا از هر پنج شغل در آمریکا، یک شغل در حال حاضر دارای یک بند 
»غیررقابتی« است که باعث می شود کارگران نتوانند به بنگاه های رقیب هم بروند. این بندها هم 
در مشاغل با سطح مهارت پایین به چشم می خورند هم مشاغلی که اطالعات نسبتا داخلی را 
با خود همراه می کنند. بایدن یکی از منتقدان چنین رویه ای است. به نظر او این تعداد زیاد از 

بندهای غیررقابتی تنها به یک دلیل استفاده شده اند: پایین نگه داشتن دستمزدها.
البته هنوز نمی توان با اطمینان گفت که آیا این بندهای غیررقابتی به مرور زمان بیشــتر 
گسترده می شوند یا نه. آلن منینگ، متخصص بازار کار از مدرسه اقتصادی لندن، ادعا می کند 
که بنگاه ها همیشه قدرت بازاری پتانسیل زیادی روی کارگران خود داشته اند. چیزی که طی 
چند دهه اخیر تغییر کرده اســت، افت شدید چانه زنی جمعی بوده است. چانه زنی جمعی این 
امکان را به کارگران می داد که با هم هماهنگ شــوند و به صورتی قدرتمند پای میز مذاکره 
دستمزد با بزرگ ترین بنگاه ها بنشینند. از دهه ۸0 میالدی به این سو، سیاست مداران یک سوی 
بازار آزاد را به نام رقابت آزاد کرده اند و روش انجام این کار هم محدود کردن قدرت اتحادیه های 
کارگری بوده اســت. با این حال در سوی دیگر این بازار که بنگاه ها قرار دارند و با اقدامات خود 
می توانند روح رقابتی بازار را از بین ببرند، دست خوش سیاست خاصی از سوی دولت آمریکا 
نشده اند. شاید زمانی که بایدن می گوید آمریکا قربانی تمرکز بیش از حد قدرت در دست تعداد 

اندکی است، حرف درستی نزده باشد، اما رقابت ناعادالنه همواره هدفی ارزشمند بوده است.

چرا باید خواند:
 فرض کنيد در 
قرارداد کاری بندی 
را بگنجانند که طبق 
آن شما نتوانيد به 
شرکت رقيب بروید. 
چنين بندهایی قدرت 
کارفرماها را در تعيين 
دستمزد بيشتر می کند 
به گونه ای که در 
بازار کار با انحصار 
در خرید روبه رو 
می شویم. 

] بازار کار [ 

بازار نامنصفانه
بازار کار آمریکا به سوی انحصار رفته است

یدارها فشار وارد کند، یعنی پدیده ای که با عنوان  همان طور که یک فروشنده منفرد می تواند به خر
یدار منفرد هم می تواند به فروشنده ها زور بگوید که  مونوپلی یا انحصار در فروش می شناسیم، یک خر
ید می گوییم. به این پدیده هم مونوپسنی یا انحصار در خر



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و سیزده، آبان 1721400

چرا باید خواند:
 سيل یكی از نيروهای 

طبيعی قدرتمندی 
است که از کنترل 

انسان خارج است، 
اما آسيب هایی که به 
شهرها وارد می کند 
کامال قابل مدیریت 
است. در طراحی و 

برنامه ریزی شهری 
چه باید کرد که سيل 

به فاجعه  تبدیل 
نشود؟ پاسخ این 

پرسش را با مثال هایی 
روشن در این گزارش 

می خوانيم.

نیمی از باران را به خود درگیر کنند. از سوی دیگر شهرها می توانند 
جلوی جاری شدن آب به سمت جاهایی را که نباید، بگیرند. برای مثال 
در روتردام، دومین شهر بزرگ هلند، محوطه های بازی، ساختمان های 
ورزشی و پارک ها به شکلی ساخته شده اند که در آن ها فضای خاصی 
برای آب وجود داشته باشد. یکی دیگر از مسائلی که نیازمند طراحی 
و سیستم مراقبت مناسب اســت، خالی کردن معابر آب از زباله ها و 
الیروبی اســت، و اندیشیدن به راهی برای ممانعت از انسداد آن ها در 

زمان وقوع سیل.

 زیر زمیِن شهری  
بســیاری از مشــکالت بزرگ به فضایی پایین تر از سطح خیابان 
بازمی گردند. بسیاری از فاضالب ها نمی توانند با مشکالت مربوط به 
سیل هماهنگ شوند و همین مسئله باعث می شود که حجم زیادی 
از محتوای آن ها به ســطح خیابان و خانه ها بازگردد. لندن قصد دارد 
با ساختن یک »سوپر فاضالب« تا سال ۲0۲۵، تا حدی این مشکل 
را حل کند. شهر بزرگ شیکاگو هم که اساسا روی یک چاه گسترده 
ساخته شده اســت، از اواســط دهه 70 قرن بیستم میالدی درگیر 
ساختن یک »تونل عمیق« بود که بتواند فاضالب و آب طوفان را وارد 
مخازن نگه داری کند. با این حال گرچه بخش عمده ای از این سیستم 
در حال حاضر عملیاتی است، هنوز هم در مقابله با طوفان های شدید 
به مشــکل می خورد و بخش اضافی آن را باید به دریاچه میشیگان 

تخلیه کنند.
یکی دیگر از مشکالت زیرزمینی تونل های حمل و نقل مانند مترو 
است و همین فضاها طی سیل های سرعتی به یکی از خطرناک ترین 
فضاهای شهری تبدیل می شوند. برای حل این مشکل راه حل هایی 
وجــود دارد. برای مثال در تایپه ورودی های مترو ارتفاع بیشــتری 
گرفته اند تا جلوی ورود آب را بگیرند. سیســتم متروی توکیو دارای 
درهایی کشویی است که می توانند جلوی آب سیل را بگیرند. دست کم 
11 نفر از افرادی که در ســیل نیویورک کشــته شدند در زیرزمین 
آپارتمان ها بودند و بسیاری از این زیرزمین ها غیرقانونی بوده و دارای 
ویژگی های ایمنی الزم نیســتند که از بین آن ها می توان به چند در 
خروجی اشاره کرد. قرار است یک سیستم هشدار شهری برای افرادی 
که در زیرزمین هستند در این شهر نصب شود که البته بهره برداری از 

آن تا سال ۲0۲۳ طول می کشد.
به طور کل مسئله ای که در حال حاضر بسیار به چشم می آید، این 
است که در واقع تا هم اکنون بسیاری از مسئوالن شهری و حتی مردم 
به اندازه کافی ســیل را جدی نگرفته اند. برای مثال، سیستم هشدار 
سیل اروپا که توسط کمیسیون اروپا توسعه داده شده بود، چهار روز 
پیش از وقوع ســیل به مسئوالن آلمانی هشدار داده بود، اما کسی به 
آن ها گوش نکرده  و تصمیمات درستی اتخاذ نشده بود. بنابراین تمام 

مسائل باید در ابعاد انسانی هم حل شوند.

چین قصد دارد تا سال 2۰3۰ بیش از 3۰ شهر خود را با ویژگی هایی اسفنج مانند پر کند. این ویژگی می تواند تا حد ۸۰ درصد از آب های 
یلیون دالر هم هزینه برمی دارد. این نوع از پوشش شامل کف پوش  ناشی از بارش را به خود جذب کند و این پروژه چیزی در حدود یک تر
قابل نفوذ برای عبور آب از داخل آن ها، و »سقف های سبز« می شود که با وجود گیاه و خاک، می توانند آب را جذب و فیلتر کنند.

 ] سیل   [

آب که از سر گذشت...
چند راه حل شهری برای مقابله با آسیب های سیل

تقریبا در ماه پایانی تابســتان بود که آب های ناشی از طوفان در 
شهر نیویورک وارد فضاهای ایستگاه های زیرزمینی شدند و خیابان ها 
را تبدیل به رودخانه هایی خروشــان کردند. در سرتاســر آمریکای 
شــمال شرقی، سیل های ناشــی از باران های شدیدی که خودشان 
پس مانده های توفان آیدا بودند، بیش از ۵0 نفر را کشتند. در ماه ژوئیه 
هم با اتفاقاتی مشابه در ژنگژوی چین روبه رو بودیم که در آن جا تقریبا 
۳00 نفر کشته شدند. سیل ناشی از طوفان برای زمان طوالنی یکی 
از ریسک های مهم برای شهرهایی بوده است که در نزدیکی سطح دریا 
قرار دارند مانند شهر میامی یا آمستردام. با این حال، افزایش مقدار آبی 
که ابرها می توانند نگه دارند و تغییر الگوهای بارش، در کنار اتمسفری 
که گرم می شود، همه و همه باعث شده اند که این شهرها حتی بیش 
از پیش هم در خطر باشــند. اما چطور می توان خود را برای چنین 

وضعیتی آماده کرد؟
فضاهای شهری آمادگی الزم را برای مقابله با آب باران ندارند، زیرا 
بتن باعث می شود آب نتواند به خوبی زهکشی شود. بنابراین یکی از 
کارهای مفیدی که شهرها می توانند انجام دهند افزایش تخلخل در 
ســطح شهرها است. چین قصد دارد تا سال ۲0۳0 بیش از ۳0 شهر 
خود را با ویژگی هایی اسفنج مانند پر کند. این ویژگی می تواند تا حد 
۸0 درصد از آب های ناشی از بارش را به خود جذب کند و این پروژه 
چیزی در حدود یک تریلیــون دالر هم هزینه برمی دارد. این نوع از 
پوشش شــامل کف پوش قابل نفوذ برای عبور آب از داخل آن ها، و 
»سقف های سبز« می شــود که با وجود گیاه و خاک، می توانند آب 
را جذب و فیلتر کنند. البته راه حل هایی با ســطح فناوری پایین تر 
هم می توانند کمک کننده باشند. کاشت درخت ها و بوته ها در امتداد 
خیابان می توانند جاری شــدن آب را کاهش دهند. یکی از مطالعات 
دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می دهد که درخت های شهری می توانند 

یکی دیگر از مشکالت زیرزمینی 
تونل های حمل و نقل مانند 

مترو است و همین فضاها طی 
سیل های سرعتی به یکی از 

خطرناک ترین فضاهای شهری 
تبدیل می شوند. برای حل این 
مشکل راه حل هایی وجود دارد. 
برای مثال در تایپه ورودی های 

مترو ارتفاع بیشتری گرفته اند تا 
جلوی ورود آب را بگیرند. سیستم 

متروی توکیو دارای درهایی 
کشویی است که می توانند جلوی 

آب سیل را بگیرند
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شی جین پینگ کمپینی برای از بین بردن همه چیزهای اضافی 
ســرمایه داری در چین به راه انداخته است. به نظر رئیس جمهوری 
چین، آزمایش میزان بدهی یکی از میوه های مسموم سفته بازی های 
مالی بوده و به نوعی مسخره کردن مارکسیسم از سوی میلیاردرهاست. 
کسب وکارها باید در مسیر هدایت شده از سوی دولت حرکت کنند. 
حزب باید در تمامی حیطه های زندگی ملی نفوذ کند. اینکه شی بتواند 
واقعیت جدید خود را تحمیل کند یا نه، آینده چین را شکل می دهد و 
سرنوشت جنگ ایدئولوژیک بین دموکراسی و دیکتاتوری را هم روشن 

می کند.
البته باید گفت که کمپین شی از لحاظ چشم انداز و هدف گذاری 
قابل توجه است. این کمپین در سال ۲0۲0 آغاز شد، یعنی زمانی که 
مسئوالن دولتی چین جلوی عرضه اولیه گروه آنت، که غولی در صنعت 
فناوری و هم شاخه علی بابا است، را گرفتند. از آن زمان به بعد توفانی از 
تصمیمات این چنینی داشته ایم که تاکنون چیزی در حدود ۲ تریلیون 
دالر ثروت را از بین برده اند. شرکت »دیدی« که در زمینه تاکسی رانی 
فعالیت می کند بابت عرضه سهام در آمریکا جریمه شده است. شرکت 
عمرانی اورگرنید که دیون فراوانی دارد به سمت ورشکستگی کامل و 
نکول دیون پیش برده می شود. معامالت ارزهای دیجیتال کم و بیش 
ممنوع شده اســت. بازی کردن برای کودکان بد است و باید به شدت 
جیره بندی شــود. چین نیازمند خانواده هایی بزرگ تر است، بنابراین 
سقط جنین بسیار نادر می شود. الگوهای مذکر باید رفتارهای مردانه 
داشته باشند و سلبریتی ها باید میهن پرست باشند. سنگ بنای تمام 
این اتفاقات چیزی است که در رسانه ها به صورتی گسترده به عنوان 

»اندیشه شی جین پینگ« معرفی می شود.
این جریان در امتداد وضعیتی قرار گرفته است که تا همین حاالی کار 
هم یک دولت اقتدارگرای خشن بود. شی در دوران ریاست جمهوری 
خود تمام رقبا را تصفیه و اویغورها را هم زندانی کرده است. او با هر نوع 
بحث و جدلی با جدیت برخورد می کند. این کمپین آخر نشان می دهد 
که آیا او یک ایدئولوگ است که به دنبال گرفتن قدرت در دستان خود 
این کمپین را به راه انداخته است، یا تنها یک سیاست مدار با اراده است 
که ایده های روی کاغذ را با عمل گرایی شدیدی اجرا می کند. دیدگاه 
او، که در آن کسب وکارها باید در امتداد کنترل های حزبی قرار بگیرند 
و شهروندان باید با حس وظیفه به ملت خود خدمت کنند، سرنوشت 

چین کمونیستی به اندازه بسیاری از کشورهای سرمایه داری، نابرابر باقی مانده است. خانوارهای چینی که در 2۰ 
یبا 45 درصد از درآمد قابل خرج کشور را به خانه می برند؛ یک درصد باالیی مالک  درصد باالیی قرار دارند، تقر
بیش از 3۰ درصد ثروت خانوارها هستند.

چرا باید خواند:
 شی جين پينگ قصد دارد 
آینده چين را با واقعيتی 
کامال نو بازسازی کند. 
در این واقعيت حزب 
نقش بسيار پررنگ تری 
در تمام شئون زندگی 
اجتماعی و اقتصادی 
مردم چين بازی می کند. 
این برنامه شی رویای 
یک دیكتاتور است 
یا هوشمندی یک 
سياست مدار مقتدر؟

1,4 میلیارد نفر انسان را مشخص می کند.

 انگیزه مبهم  
شی به دنبال رسیدگی به مشکالتی واقعی است که در واقع بسیاری 
از آن ها به شکلی موازی در جهان غرب هم وجود دارد، مثال نابرابری. 
شعار این لحظه »کامروایی همگانی« است و نشان می دهد که چین 
کمونیستی چقدر به اندازه بسیاری از کشورهای سرمایه داری، نابرابر 
باقی مانده است. خانوارهای چینی که در ۲0 درصد باالیی قرار دارند، 
تقریبا 4۵ درصد از درآمد قابل خرج کشــور را به خانه می برند؛ یک 
درصد باالیی مالک بیش از ۳0 درصد ثروت خانوارها هستند. نگرانی 
دیگر اتحاد غول های فناوری است که گویا رقابت را ناعادالنه کرده اند 
و از ســوی دیگر با فاسد کردن جامعه دسترسی فراوانی به داده های 
شخصی دارند. مســئله دیگر آسیب پذیری اســتراتژیک، مخصوصا 
در حالتی است که دشــمنان چین دسترسی این کشور به کاالها و 

فناوری های حیاتی را مسدود کنند.
با این حال نباید فراموش کرد که کمپین شی اقتصاد چین را هم 
تهدید می کند. مشکالتی شبیه موردی که برای دیون شرکت اورگرنید 
پیش آمد امکان دارد به سرعت و به شکلی غیرقابل پیش بینی در کل 
چین گسترش پیدا کند. جدای از این مسئله اعتقادات سیاسی خود 
شــی هم مسئله مهمی هستند. این برنامه شخصی او در کوتاه مدت 
و بلندمدت تاثیرهای متنوعی بر آینده چین می گذارند. در بلندمدت 
اگر او قدرت را چسبیده و رها نکند، قطعا جانشینی او به امری بسیار 
خطرنــاک و دورانی بی ثبات تبدیل می شــود. در کوتاه مدت هم اگر 
برنامه های او برای تحمیل کردن واقعیت خود به اندازه ای که مد نظر 
اوست پیش نروند، او با یک دوراهی حیاتی روبه رو می شود: برداشتن 
یک گام به عقب، یا ادامه راه با سرعتی بیشتر. تا این جای کار که به نظر 
می رسد اساسا گامی به عقب برداشتن در شخصیت او و دولتش نیست.

دولت های غربی هم البته با مســائلی نظیر امنیت ملی، نابرابری و 
بنگاه های فناوری روبه رو هســتند. در کنگره آمریکا هم بحث نکول 
کردن دیون ملی مطرح شده اســت. شاید خیلی از سیاست مدارها به 
این برنامه شی برای انجام دادن این کارها با بیشترین سرعت حسودی 
کنند، اما تصور اینکه پاسخ های صحیح نزد شی است، اشتباهی بسیار 

بزرگ خواهد بود.

معامالت ارزهای دیجیتال 
کم و بیش ممنوع شده است. 
بازی کردن برای کودکان 
بد است و باید به شدت 
جیره بندی شود. چین نیازمند 
خانواده هایی بزرگ تر است، 
بنابراین سقط جنین بسیار 
نادر می شود. الگوهای مذکر 
باید رفتارهای مردانه داشته 
باشند و سلبریتی ها باید 
میهن پرست باشند. سنگ 
بنای تمام این اتفاقات چیزی 
است که در رسانه ها به 
صورتی گسترده به عنوان 
»اندیشه شی جین پینگ« 
معرفی می شود

 ] شی جین پینگ   [

آینده مبهم اژدها
کمپین شی  جین پینگ برای ساختن آینده چین دلهره آور است
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چرا باید خواند:
 توليد سوخت های 

فسيلی آن قدر کم 
شده است که در هر 
سه منبع اصلی آن 
یعنی نفت و گاز و 

زغال سنگ، با افزایش 
شدید قيمت ها روبه رو 

هستيم. این کاهش 
توليد، ناشی از کاهش 
سرمایه گذاری در این 

صنعت است. با این حال 
شاید افزایش قيمت ها 
به نفع توليدکننده ها 
تمام نشود و به طور 
کل صنعت سوخت 

فسيلی را از بين ببرد.

اکنون شاهد افت سرمایه گذاری در چاه های نفت، شبکه های گاز طبیعی و معادن زغال سنگ 
هستیم. در واقع دنیا در حال حاضر در حالتی شبیه به »خمارِی پس از وفور« به سر می برد، یعنی 
دوره ای که سرمایه گذاری اضافه منجر به وضعیت امروزی با نظم سرمایه گذاری بیشتر شد.

 ] بازار انرژی   [

پایان یک دوره کوتاه
دیگر با وفور عرضه سوخت های فسیلی روبه رو نیستیم

بخش عمده ای از نیم  دهه پیش در حالی گذشت که کلمه »وفور« 
به عنوان صفتی چسبیده به بخش انرژی استفاده می شد. این صنعت 
برای مدت های فراوان تولید ســوخت های فســیلی را با جیره بندی 
خاصی انجام می داد تا بتواند قیمت این محصوالت را به اندازه کافی 
باال نگه دارد و به طور ناگهانی وارد دوره ای از اضافه عرضه شــد، زیرا 
انفجار تولید شیل آمریکا باعث شد قیمت نفت در سرتاسر جهان پایین 
بیایــد. در این دوران بود که منابع انرژی پــاک، مانند انرژی بادی و 
خورشیدی، با دیگر سوخت ها، مانند زغال سنگ و گاز طبیعی، وارد 

رقابتی برای تولید برق شدند.
البته طی ماه اخیر بیشتر با کمبود انرژی روبه رو بودیم تا وفور آن 
و این مسئله توجه جهان را به خود جذب کرده است. این اتفاقات در 
ظاهر ربطی به هم ندارند. برای مثال در بریتانیا به ظاهر با کمبود راننده 
حمل سوخت روبه رو هستیم. قطع برق در بخش هایی از چین ناشی 
از تالش های این کشور برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای است. 
زغال سنگ در حال کاهش نیروگاه های برق هند هم ربطی به افزایش 

قیمت واردات این کاال دارند.
علی رغم اینکه دالیل باال در ظاهر بســیار متنوع و بی ربط به نظر 
می رسند، یک عامل بنیادین در این میان وجود دارد که انتظار می رود 
اوضاع را تا ۵ ســال آینده حتی بدتر هم کند: افت سرمایه گذاری در 
چاه های نفت، شبکه های گاز طبیعی و معادن زغال سنگ. در واقع دنیا 
در حال حاضر در حالتی شبیه به »خمارِی پس از وفور« به سر می برد، 
یعنی دوره ای که ســرمایه گذاری اضافه منجر به وضعیت امروزی با 
نظم سرمایه گذاری بیشتر شد. البته از سوی اهداف زیست محیطی 
هم نباید فراموش کرد که تا حدی این مسئله ناشی از فشارهایی برای 
کربن زدایی است. در ســال جاری افت سرمایه گذاری یکی از دالیل 

اصلی صعود قیمت این سه کاالی انرژی است. برای مثال قیمت نفت 
پیش از رسیدن به نشست اوپک در اوایل ماه اکتبر از ۸1 دالر به ازای 

هر بشکه هم عبور کرد.

 افت سرمایه گذاری  
البته این فرایند تورمی نتایج خوبی برای دنیایی نخواهد داشت که 
هنوز بخش عمده ای از انرژی خود را از سوخت های فسیلی دریافت 
می کند. البته از ســوی دیگر هم باید توجه کرد که با چنین اتفاقی 
حرکت به سمت منابع انرژی سبزتر و ارزان تر با سرعت بیشتری ادامه 

پیدا می کند.
بــا در نظر گرفتن صنعــت نفت متوجه می شــویم که حتی با 
ســرمایه گذاری مجدد و متداوم در این صنعت، تازه وضعیت آن را به 
حالتی ساکن در می آوریم. در سال جاری مقدار سرمایه ای که در این 
صنعت به عنوان هزینه سرمایه ای خرج شده است کمتر از نیم هزینه 
سرمایه ای سال ۲014 است و باید در نظر داشته باشیم که در آن سال 
قیمت نفت برنت از 100 دالر هم عبور کرد. نسبتی از تولید هم که 
به عنوان ذخیره نگه داری می شد طی سال های اخیر افت چشم گیری 

کرده است. 
صنعت نفت معموال پاسخ افزایش تقاضا و قیمت های مناسب را 
با افزایش اســتخراج نفت می دهد. با این حال نباید فراموش کرد که 
چنین اقدامی در دوره  کربن زدایی دشــوارتر به نظر می رســد. برای 
مثال، شرکت های نفتی خصوص بزرگ مانند اکسون موبیل و ِشل از 
سوی سرمایه گذاران خود تحت فشار قرار گرفته اند. مسئله دیگری که 
در این صنعت تاثیرگذار است، سیاست گذاری های کشورهای عضو 
اوپک پالس اســت. در حالی که افت شــدید قیمت در ابتدای دوران 
همه گیری کووید-1۹ فشــار فراوانی به دولت های این کشورها وارد 
کرد، با باال رفتن قیمت ها قطعا اولین برنامه سرمایه گذاری زیاد روی 
تولید بیشتر نفت نخواهد بود، بلکه بهتر کردن بودجه ملی است. عالوه 
بر این، تولیدکننده های دولتی بسیار محتاط بوده و نگران هستند که 
موج جدیدی از کرونــا بتواند باز هم به تقاضا لطمه بزند. با این حال 
حتی اگر قرار باشد این افزایش قیمت انگیزه ای برای سرمایه گذاری 
ایجاد کند، تبدیل شدن این سرمایه گذاری به افزایش تولید چند سالی 

طول می کشد.
همین ســرمایه گذاری کم در نفت، به گاز طبیعی هم ســرایت 
می کندکه به نوعی محصول جانبی حفاری نفت خام است. البته مسئله 
کمبود ترمینال های باربری نفت گاز طبیعی هم اندکی این مســئله 
را تشدید می کند. سرمایه گذاری در زغال سنگ وضعیتی بدتر از دو 
ســوخت دیگر دارد. حتی در چین و هند هم که بزرگ ترین خطوط 
نیروگاه برقی زغالی جدید را دارند، حســی که نسبت به آلوده ترین 
سوخت فسیلی وجود داشت، تغییر کرده است. البته با ورود چین به 
زمستانی احتماال ســرد و درگیری هند با تامین کننده های خود، به 

احتمال زیاد این مسئله طی ماه های روبه رو بهبود اندکی پیدا کند.
تمام این مســائل باعث می شوند که تولیدکنندگان سوخت های 
فسیلی در نوعی پیوند قرار بگیرند. افت سرمایه گذاری ممکن است 
سرمایه گذاران نفت و زغال و گاز مانند شرکایی کنار هم جمع شوند. 
با این حال، هرچه قیمت ها مدت زمان طوالنی تری باال باقی بمانند، 
احتمال اینکه گذار به انرژی پاک در نهایت صنعت سوخت فسیلی را 
دفن کند هم بیشتر می شود. در حال حاضر هم مصرف کننده ها باید 

خود را برای کمبودهای بیشتر آماده کنند. دوران وفور مرده است.



........................ اقتصاد سبز ........................

استخوان بندی اصلی بنگاه های اقتصادی از پول تشکیل 
شده است و به همین دلیل یکی از بزرگ ترین اهرم هایی 
که به کمک آن می توان برای بنگاه ها مسیری را تعریف 
کــرد، پول اســت. این مفهوم اساســی در کانون ایده 
قیمت گذاری بر روی انتشار کربن قرار دارد: بنگاه هایی 
که کربنی بیشتر تولید می کنند باید هزینه ای بابت آن 
بپردازند. روی کاغذ این طور به نظر می رسد که چنین 
برنامه ای که »بازار کربن« نام دارد، به کاهش انتشــار 
کربن منجر خواهد شد. با این حال، این ایده هنوز موفق 
از آب درنیامده است و در ادامه دالیل شکست کنونی آن 

را بیشتر می شناسیم.
کشــورهای پیشــرفته صنعتی جهان نظیر ایاالت 
متحده آمریکا از اواخر قرن نوزدهم با مشــکلی بسیار 
پیچیده در زمین اقتصادی و زیســت محیطی روبه رو 
شدند. نیروگاه های تولید برق این کشورها گاز دی اکسید 
ســولفور را وارد هوا می کردند و این گازها هم به شکل 
باران های اسیدی می باریدند. باران های اسیدی منجر 
به از بین رفتن پوشش های گیاهی و حیوانی می شدند 
و بســیاری از خاک ها را از حالــت حاصل خیز خارج 
می کردند. با این همه، انگیزه کافی، به لحاظ اقتصادی، 
برای کاهش انتشــار این گاز سمی و خطرناک وجود 

نداشت و نیروگاه ها به فعالیت خود ادامه می دادند.
تقریبا یک قرن بعد، یعنی در دهه ۹0 قرن بیستم، دولت آمریکا تصمیمی جدی برای 
مقابله با انتشار این گازها گرفت که ایده ای مشابه »بازار کربن« بود. طبق این قانون جدید، 
آن دسته از بنگاه هایی که آلودگی زیست محیطی تولید می کردند، باید در سیستمی با نام 
»کنترل کن و تجارت کن« هزینه این آالیندگی خود را پرداخت می کردند. این مسئله 
بالفاصله تاثیر خود را نشان داد و بارش باران های اسیدی در بخش عمده ای از جنگل های 
شرقی آمریکا طی کمتر از یک دهه، افتی ۲0 درصدی را تجربه کردند و کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای به شکلی رخ داد که گویی راهی جدید برای حل این بحران مهم پیدا 

شده است.
در سال 1۹۹7 میالدی، پروتکل کیوتو که تصمیمی بین المللی برای تغییرات اقلیمی 
اتخاذ می کرد به این نتیجه رسید که سیستم »کنترل کن و تجارت کن« را برای کربن هم 
اعمال کند. کشورها و نواحی مختلف دنیا پس از این تصمیم به دنبال اجرا کردن این نوع 

از بازار کربن شدند، بنابراین بهتر است پیش از رسیدن به سرنوشت آن، از سازوکار عمل 
کردن این سیستم بازاری اطالع پیدا کنیم.

در برنامه »کنترل کن و تجارت کن« دولت یک محدوده کنترلی را برای انتشار گاز 
دی اکسید کربن هر بنگاه در نظر می گیرد و متوازن با آن برگه های مجوز انتشاری را به 
بنگاه ها ارائه می دهد. اگر بنگاهی تمام مجوزهای انتشار خود را خرج می کرد که اتفاقی 
نمی افتاد، اما اگر بنگاهی گاز کمتری منتشــر کرده و در نتیجه مجوزی اضافه می آورد، 
می توانست آن را در بازار به فروش برساند. در نتیجه بنگاه هایی که بیش از حد مجوزهای 
خود نیاز به انتشار کربن داشتند، مجبور می شدند این مجوزها را از بنگاه هایی که مجوز 
اضافه دارند، بخرند. هرچه ســال ها گذشــت محدوده انتشار کربن تنگ تر شد و قیمت 

مجوزها افزایش پیدا کرد.

شکست عملی  
روی کاغذ این برنامه به خوبی تمام ویژگی های یک سیاست »چماق و هویج« را دارد 
و به صورت موقت هم موفق شد بنگاه ها را تشویق کند تا راه های جدیدتری برای کاهش 
انتشــار کربن خود پیدا کنند. با این حال این مسئله به مرور زمان رنگ باخت و به جای 
این که انتشار کربن کاهش پیدا کند، در واقعیت افزایش هم پیدا کرد. دلیل این مسئله 
روشن بود: هزینه ای که برای انتشار کربن اضافی پرداخته می شد، کمتر از درآمدی بود که 

انتشار کربن اضافه برای یک بنگاه به همراه داشت.
اقتصاددان های معروفی چون جوزف اســتیگلیتز می گویند اگر قرار باشد جهان به 
توافق پاریس پایبند مانده و آن را محقق کند، باید تا سال ۲0۳0 قیمت هر تن اضافی 
کربن منتشرشده چیزی بین ۵0 تا 100 یورو باشد. جدای از این مسئله که در بسیاری 
از نقاط جهان در حال حاضر این عدد بســیار پایین تر است، نحوه شناسایی بنگاه های 
خاطی و جریمه کردن آن ها هم با چالش روبه رو است. برای مثال مسئله به ظاهر ساده 
اندازه گیری کربن منتشر شده، به دلیل تقسیم بین روش های مستقیم و غیرمستقیم خود 
با دشواری های فراوانی روبه رو است. از سوی دیگر حتی اگر یک کشور بتواند به خوبی این 
سازوکار را اجرا کند، باز هم کشورهای همسایه آن شاید قوانین متفاوتی داشته باشند یا 

حتی نتوانند قوانین را به درستی اجرا کنند.
در این میان بنگاه هایی هم هســتند که می توانند کل عملیــات تولیدی خود را به 
کشــورهایی منتقل کنند که در آن ها شاهد سطح پایین تری از قوانین زیست محیطی 
هستیم. همان طور که واضح است این مسئله تنها زمانی قابل حل خواهد بود که به قیمتی 
جهانی برای کربن رسیده و قوانینی یک دست و هماهنگ داشته باشیم. گرچه اتحادیه 
اروپا در حال حاضر گام های مثبتی در این جهت را طی می کند، همه نگاه ها برای تغییرات 

اساسی به چین دوخته شده است. 

نسیم بنایی
دبیر بخش اقتصاد سبز

]1. کربن [ 

 بازار کربن 
فرار کربنی

بازار کربن چطور کار می کند
و چرا شکست می خورد؟

مطالعه در یک دقيقه:
بازار کربن، سازوکاری 

با هدف کاهش دادن 
انتشار کربن بود و این 
کار را از طریق جریمه 

کردن بنگاه های خاطی 
و تشویق بنگاه هایی 

انجام می داد که 
انتشار کربن خود را 
کنترل کرده بودند. با 

این حال، این سازوکار 
به ظاهر سالم در 

واقعيت به مشكالت 
فراوانی برخورده است 

که حل آن ها نيازمند 
هماهنگی کامل 

جهانی است.
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اقتصاد سبز

ژان ساوارین، حقوق دان فرانسوی، در ابتدای قرن نوزدهم نوشت 
»بگو چه غذایی می خوری تا من بگویم چه جور انسانی هستی.« این 

جمله در ابتدای نوشته ای با عنوان »فیزیولوژِی ذائقه« آمده است.
غذایی که بیشتر مردم، مخصوصا در کشورهای ثروتمند و به شکل 
فزاینده ای در کشورهای فقیر و متوسط، می خورند، نشان می دهد که 
جمعیت جهان در ساختاری جهانی شده از اقتصاد زندگی می کنند 
که در آن تنوع گزینه های غذایی به شدت باال است. اگر قفسه های 
فروشگاه های کشورهای ثروتمند را بررسی کنید، ماهی سالمون از 
نروژ، میگو از ویتنام، انبه هند، توت فرنگی ترکیه، گوشت ایتالیا و پنیر 
فرانسه، چشم ما را می ربایند. گوشت که در بازه گسترده ای از تاریخ 
یک محصول لوکس برای عمده مــردم جهان بود امروزه با قیمت 
بسیار معقول و میزان فراوانی در جهان پیدا می شود، به گونه ای که 
در کشورهای ثروتمند اگر روزی کسی گوشت نخورد، این عمل را 

یک انتخاب عنوان می کند، نه یک اجبار.
این شکل از رژیم غذایی تنها در یک دنیای خیلی خاص ممکن 
است که در آن بخش عمده ای از سطح زمین به علفزارها و مزارعی 
تبدیل شد اند که کارشان مصرف باالی انرژی و تولید غذا است و پس 
از آن با توانایی های صنعتِی فراوری غذا و حمل و نقل قابلیت توزیع 
آن در کل جهان میسر می شود. از سوی دیگر هم باید گفت که این 
رژیم تنها زمانی میسر می شود که عالیق انسان ها و اقتصادهایی که 
پیرامون آن ها شکل گرفته است، در بین بزرگ ترین نیروهای طبیعی 
در نظر گرفته شــوند که جهان را شکل می دهند. این عصر زندگی 

بشری امروزه با عنوان آنتروپوسن شناخته می شود.
این رژیم غذایی گرچه شــاید تمام نســل های قدیمی بشر را 
متعجب کند، اما مانند بسیاری مسائل مدرن دیگر هزینه های خاص 
خود را هم دارد. گوشــت به این دلیل نسبتا ارزان شده است، که با 
روش های بســیار بی رحمانه ای تولید می شود. به طور کلی اگر قرار 
باشــد از جمله ســاوارین برای مردم جهان امروز یک کلیت ایجاد 

کنیم، می توانیم بگوییم مردم امروز انسان هایی سنگ دل هستند که 
با حیوانات بی رحمانه رفتار می کنند و آینده کره زمین هم برایشان 

اهمیتی ندارد.

تغییرات جزئی  
البته افرادی در جهان هستند که اندکی در این رژیم غذایی تغییر 
ایجاد کرده اند. از یک سو درصد افراد گیاه خوار در حال افزایش است 
و از ســوی دیگر رشد گوشت مصرفی در کشورهای ثروتمند ُکند 
شده اســت. در ایاالت متحده فروش مواد غذایی ارگانیک از 1۳,۳ 
میلیارد دالر در ســال ۲00۵ به ۵۶,4 میلیارد دالر در سال ۲0۲0 
رسیده است. این گروه از مواد غذایی هم برای خود افراد مفید هستند 

و هم برای محیط زیست.
در این بین نقش گسترده ای را هم می توان برای فناوری ها در نظر 
گرفت. باید این نکته را در نظر داشت که اصالح ساختاری زنجیره 
غذایی جهان تنها نمی تواند محدود به این نکته باشد که مواد غذایی 
از دامپروری هایی خریداری شوند که رفتار مهربانانه تری با حیوانات 
دارند، بلکه باید با استفاده از فناوری اساسا راه هایی را دنبال کرد که 

تاکنون آزمایش نشده اند.
برای مثال آزمایش های فراوانی روی حشــرات و گیاهان دریایی 
انجام می شوند، زیرا این گروه مواد غذایی غنی تری نسبت به غذاهایی 
دارنــد که در حال حاضر رایج و معمول هســتند. قارچ مخمر را به 
کمک فناوری می توان بــه گونه ای اصالح کرد که پروتئینی مانند 
پروتئین سویا تولید کند. از سوی دیگر با پرورشگاه های آبی روبه رو 
هستیم که بهترین محصوالت دریایی را می توانند کیلومترها دورتر 
از هر نوع دریا یا اقیانوسی تولید کنند. بسیاری از بذرها در محیطی 
کشت می شــوند که اساسا خاک ندارد، بلکه یک کانتینر بزرگ در 
محیطی شهری است که می تواند محصوالت مورد نیاز را بدون نیاز 
به خاک تولید کند. شاید در این میان یکی از مشهورترین اقدامات، 
تولید گوشت کشت شده است. با استفاده از سلول های گوشت واقعی 
و بهره برداری از فناوری بیورئاکتور، می توان گوشــتی کشــت کرد 
که منبع خوبی از پروتئین اســت و نیازی به کشتارگاه و دامپروری 

بزرگ مقیاس صنعتی ندارد.
البته هنوز هم موانع بســیار زیادی پیــش روی صنایع غذایی 
وجود دارند. تولید کردن گوشــت همبرگر در یک آزمایشگاه یک 
مسئله اســت و متقاعد کردن مردم به خوردن آن مسئله ای دیگر 
و از همه آن ها مهم تر تولید این محصوالت غذایی با قیمتی رقابتی 
است که بتواند با گوشت کشتارگاهی رقابت کند. شاید تولید کردن 
سبزیجات در آسمان خراش ها به لحاظ زیست محیطی مفید باشد، 
اما محصوالتی که از زمین های زراعی به دســت می آیند هنوز هم 
بسیار ارزان تر هستند. زمین های زراعی امروزی باید پیشرفت هایی 
ضروری را در عرصه عملی از سر بگذرانند. یکی از مسائل کالنی که به 
طور کلی این فرایندها را ُکند کرده است، زیاده خواهی و راحت طلبی 
مصرف کننده هایی است که باعث می شوند بسیاری از این روش ها 
به دلیل ناتوانی در تامین مالی اولیه کنار گذاشــته شوند. بعضی از 
فناوری ها که در حال حاضر مفید به نظر می رســند شاید در آینده 
هزینه و ضررهایی داشته باشــند و این مسئله یک واقعیت است، 
اما نباید فراموش کرد که تولید گوشت ارزان قیمت در جهان امروز 
به شکل قطعی و قابل مشــاهده زیان های گوناگونی را همراه خود 

می آورد. 

]2. فناوری لذیذ[ 

علم به جای خودخواهی
می توان از فناوری برای تولید غذاهای سبزتر استفاده کرد

ژان ساوارین، حقوق دان فرانسوی، در ابتدای قرن نوزدهم نوشت »بگو چه غذایی 
می خوری تا من بگویم چه نوع انسانی هستی.« این جمله در ابتدای نوشته ای با 
عنوان »فیزیولوژِی ذائقه« آمده است.

مطالعه در یک دقيقه:
با نگاهی به کليت نظام 
غذایی جهانی متوجه 

می شویم که مردم 
جهان اهميتی برای 

خود و محيط زیست 
قائل نيستند و تنها 

می خواهند غذاهایی 
متنوع با قيمت مناسب 
داشته باشند. این روند 

را می توان با استفاده 
از فناوری های روز به 
طور ساختاری اصالح 

کرد.

یکی از مسائل کالنی که 
به طور کلی فرایندهای 

فناورانه را ُکند کرده است، 
زیاده خواهی و راحت طلبی 

مصرف کننده هایی است 
که باعث می شوند بسیاری 

از این روش ها به دلیل 
ناتوانی در تامین مالی 

اولیه کنار گذاشته شوند
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باز هم یکی دیگر از کاالهای جهانی با ســرعت بســیار زیادی از انبوه عرضه به کمبود رسید. 
سپتامبر سال گذشته بود که با هزینه 11۹ یورو مقدار کافی گاز برای گرم کردن یک خانه متوسط 
طی یک سال خریداری می شد و انبارهای گاز قاره اروپا پر از سوخت بودند. امروز این هزینه به 7۳۸ 
یورو رسیده است و انبارها هم با کمبود مواجه شده اند. حتی در ایاالت متحده آمریکا هم که دسترسی 
زیادی به گاز ِشیل دارد، قیمت گاز بیش از دوبرابر شده است، البته با ذکر این نکته که سطح اولیه 

قیمت  بسیار پایین تر از اروپا بوده است و با رسیدن زمستان قیمت ها بیشتر هم خواهند شد.
این کمبود دالیل فراوانی دارد. بهار سردتر اروپا و تابستان گرم آسیا تقاضای انرژی را افزایش داد. 
جهش تولید صنعتی هم تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع را باال برد. روسیه هم از سوی دیگر 
گاز کمتری به اروپا می فرستد. بسیاری از افرادی که به نیت های روسیه شک دارند، می گویند این 
کشور با وارد کردن این فشار قصد گرفتن تاییدیه خط گاز نرد استریم شماره ۲ خود را دارد. با این 
حال همین خط هم با مشکالت فراوانی روبه رو شده است که از بین آن ها می توان به آتش سوزی 

در نیروگاه سیبری اشاره کرد.
شــکاف توان تولیدی برق توسط گاز به نسبت منابع دیگر هم افزایش یافته است. در تابستان 
سال جاری باد زیادی در اروپا نوزید، از سوی دیگر هم خشکسالی و کمبود آب، خروجی بسیاری از 
نیروگاه های آبی را کاهش داد. افزایش هزینه دریافت مجوز انتشار کربن در اتحادیه اروپا هم باعث 
شده است هزینه تولید برق با استفاده از زغال سنگ افزایش پیدا کند. بنابراین جایگزین کمی برای 

گاز در تولید برق وجود دارد و از سوی دیگر گرمایش خانه ها هم به راه حلی نوین نرسیده است.
در حالی که در مســائل مربوط به دیگر تنگناهای اقتصادی جهانی، نظیر کشتی های باربری و 
میکروچیپ ها، با رشد هزینه های سرمایه ای روبه رو هستیم، سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی در 
یک افت طوالنی مدت به سر می برد. شیل آمریکا تنها تا حدی می تواند کمک کند، زیرا بازارهای گاز 
به شکلی ناقص توسط گاز طبیعی مایع به هم وصل شده اند. زمانی که قیمت های باال از راه می رسند، 
تنها اتفاقی که می افتد جیره بندی این عرضه محدود است. با این حال نیازمند تغییرات بیشتری در 
قیمت ها هستیم تا تقاضا کنترل شود. اگر ماه های پیش رو سرد باشند، به احتمال زیاد هزینه انرژی 

در اروپا به حدی افزایش پیدا کند که بنگاه ها و خانوارها مجبور شوند انرژی کمتری مصرف کنند.

رویای دور  
برای حل این مشکل ابتدا باید به این نتیجه برسیم که کجای کار مشکل پیش آمده است. 
دولت هــا تاکنون به اندازه کافی برای ایجاد انــرژی تجدیدپذیر هزینه نکرده اند. جهان انرژی 

هســته ای بســیار اندکی دارد که منبعی با انتشار کربن 
بسیار پایین است. مداخله دولت ها و یارانه دادن به گاز تنها 
وضعیت را بدتر می کند. انرژی گران قیمت در انتخابات ها 
قطعا موجب عصبانیت رای دهنده ها می شود و به قشر فقیر 
جامعه هم فشار زیادی وارد می کند. با این حال یارانه انرژی 
اندک، ماننــد کاری که ایتالیا انجام می دهد، یا پایین نگه 
داشتن قیمت ها، مانند کاری که بریتانیا می کند، تنها منجر 
به بدتر شدن کمبود شده و وعده های سیاست مداران مبنی 
بر حرکت به سمت انرژی سبز و پاک را پوچ جلوه می دهد. 
دولت هــا باید از نظام رفاهی خود بــرای حمایت از درآمد 
خانوارها در صورت لزوم اســتفاده کنند و در عین حال به 

بازارهای انرژی کمک کنند که عملکرد بهینه تری داشته باشند.
چالش بلندمدت این است که جلوی نوسان ها تا حدی گرفته شود تا طی مدت زمانی 
مشخص حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر ادامه پیدا کند. در نهایت رسیدن به باطری های 
ارزان قیمت می تواند مشکل مرحله گذار را حل کند، اما در حال حاضر انبارهای بیشتری از 
گاز هم می تواند کمک کننده باشد. در این زمان تغییرات جزئی در بازار هم می تواند اوضاع 

را بهتر کند.
در بریتانیا بسیاری از تامین کننده های کوچک انرژی قراردادهایی یک ساله با قیمت ثابت به 
مشتریان خود ارائه داده اند، اما با خریداری انرژی در قیمتی شناور کل این برنامه عمر زیادی پیدا 
نخواهد کرد. متقاعد کردن بنگاه ها به فروش گاز با قیمتی ثابت در مقابله با افزایش قیمت های 
عمده فروشی می تواند ایجاد انبارهای بزرگ تر فیزیکی را تشویق کند. ایده دیگر سرمایه گذاری 
بیشتر در شبکه های ارتباطی اســت، و جدای از آن روی زیرساخت های گاز طبیعی مایع به 

گونه ای که تجارت های آربیتراژ بتوانند عدم توازن در عرضه جهانی انرژی را بهبود بخشند.
منابع غیر پاک انرژی باید گران قیمت باشند. با این حال بدون داشتن جایگزین هایی قابل 
اتکار، افزایش این قیمت ها منجر به تورم خواهد شد و در نهایت استاندارد زندگی پایین آمده 
و طرفداری از محیط زیست دیگر روند مثبت سابق خود را نخواهد داشت. اگر دولت ها نتوانند 
گذار انرژی را با دقت بیشتری مدیریت کنند، بحران امروز تنها یکی از چندین بحرانی خواهد 

بود که حرکت جهان به سمت اقلیمی پایدار را تهدید می کنند 

3. گاز طبیعی [   [

مرثیه ای برای یک رویا
افزایش قیمت گاز طبیعی، مانع تحقق برنامه های زیست محیطی

مطالعه در یک دقيقه:
قيمت گاز طبيعی 
به دالیل متعدد 
طی یک سال اخير 
افزایش شدیدی را 
تجربه کرده است. 
این مسئله دوران 
گذار از زغال سنگ و 
نفت به انرژی های 
پاک را بسيار دشوار 
کرده است و دولت ها 
بر سر چندراهی هایی 
قرار دارند که همگی 
زیان بار هستند.
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اقتصاد سبز

طی سال های اخیر سیاست گذاران هشدارهایی درباره یک تهدید 
بســیار جدی داده اند: تغییرات اقلیمی می تواند ثبات نظام مالی را از 
بین ببرد. بانک مرکزی اروپا در گزارشــی عنوان کرده است که قصد 
دارد یک »برنامه اجرایی تغییرات اقلیمی« تهیه کند. مارک کارنی، 
رئیس پیشین بانک مرکزی انگلســتان از سال ۲01۵ هشدارهایی 
درباره تهدیدهای مالی تغییرات اقلیمی داده بود. کمیسیون معامالت 
آتی کاالی آمریکا سال گذشته گزارشی ۲00 صفحه ای ارائه کرده بود 
که با این جمالت آغاز می شد: »تغییرات اقلیمی ریسکی جدی برای 
ثبات نظام مالی آمریکا به حساب می آید.« با این حال، سیاست مداران 
مترقی دموکرات آمریکا از جو بایدن، رئیس جمهوری این کشــور، 
خواسته اند که دوره ریاست جروم پاول در فدرال رزرو را تمدید نکند، 
و دلیل این مسئله هم تا حدی به این نکته برمی گردد که به باور این 
گروه پاول تاکنون کارهای الزم برای از بین بردن ریســک اقلیمی را 

انجام نداده است.
با این حال، این سوال پیش می آید که ریسک اقلیمی واقعا چقدر 
زیان بار خواهد بود؟ تست های تنش اولیه از سوی بانک های مرکزی 
رفته رفته پاسخ این پرسش را روشن می کنند. تا حد زیادی، شواهد 
دال بر اینکه ریســک اقلیمی کل نظام مالی را فرو می پاشاند خیلی 
جدی نیست. با این حال این شواهد تا حد زیادی وابسته به اقدامات 
دولت ها برای ایجاد مســیری روشن در جهت کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای اســت. این اقدامات شــامل مالیات کربن و استانداردهای 
بهینگی انرژی می شــوند و به بانک ها زمان الزم برای آماده شدن را 

می دهند.

سه مسیر خطرناک  
تغییرات اقلیمی به ســه روش روی نظام مالی تاثیر می گذارند. 
اولیــن راه از ســوی مقررات گذاران با عنوان »ریســک های گذار« 
شناخته می شود. این ریســک ها زمانی پیش می آیند که دولت ها 
بخواهند سیاست های ســختگیرانه تری را دنبال کنند. اگر چنین 
اتفاقی بیفتد، ساختار اقتصادی تغییر می کند: سرمایه از بخش های 
آلوده به سوی بخش های پاک تر حرکت می کند. شرکت های فعال 
در صنایع آالینده شــاید مجبور به نکول کردن وام ها و اوراق خود 

شوند و از سوی دیگر قیمت سهامشان سقوط کند.
دومین مسیر مربوط به بنگاه هایی مالی است که در مقابل عواقب 
ناشی از افزایش دمای هوا قرار می گیرند. ربط دادن حوادث طبیعی 
منفــرد به تغییرات اقلیمی کار پیچیده ای اســت، اما هیئت ثبات 
مالی، یعنی گروهی از مقررات گذاران، تخمین زده اند که زیان های 
اقتصادی جهانی ناشــی از فجایع مربوط به آب و هوا از عدد ۲14 
میلیارد دالر در دهه ۸0 قرن بیســتم میــالدی )با در نظر گرفتن 
تورم تا سال ۲01۹( به چیزی در حدود 1,۶۲ تریلیون دالر در دهه 
اخیر رسیده اســت. این عدد یعنی اگر میزان خســارت را به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان هم حســاب کنیم، تقریبا 
با ســه برابر شدن ســهم زیان ها روبه رو خواهیم بود. نکته کلیدی 
داستان این جاست که عمده این زیان ها فشار خود را به بیمه گران 
وارد می کنند که البته در بلندمدت با باال رفتن حق بیمه فشــار به 

مشتری ها هم وارد می شود.
احتماال بدترین ســناریو برای نظام مالی جایی باشد که در آن 
ریســک های گذار به سرعت محقق شــوند و اقتصاد را در ابعادی 
گســترده تخریب کنند. در ایــن حالت انتظار ســرمایه گذاران از 
سیاست های آتی تغییرات اقلیمی با سرعت تغییر می کند و فروش 
دارایی ها با سرعت صورت می گیرد و ریسک را پخش می کند. این 
مســئله در نهایت می تواند منجر به باال رفتن هزینه های استقراض 

پول شود.
از سوی دیگر هم انواع مختلفی از آسیب های اقتصادی ناشی از 
تغییرات اقلیمی را داریم که برای مثال اگر قیمت دارایی ها را باال و 
پایین کنند، نظام مالی را دچار آشفتگی می کنند. اندازه گیری این 
مسیر ســوم اندکی دشوارتر است. پژوهش های آکادمیک گوناگون 
تخمین زده اند که تاثیر گرمایشــی به اندازه ۳ درجه سانتیگراد به 
نســبت دماهای پیش از دوران صنعتــی، زیان های مالی در حدود 
۲ تــا ۲۵ درصد از تولید ناخالصی جهان ایجاد می کنند. با این حال 
اگر تغییرات اقلیمی جنگ ها یا مهاجرت گسترده ای در جهان ایجاد 
کنند، حتی بدبینانه ترین حالت این تخمین ها هم خوشبینانه از آب 

درمی آید.
تست های تنشــی که از سوی بانک های مرکزی انجام می شوند 
یک نکته را تقریبا روشن کرده اند: دادن زمان به بنگاه ها برای کنار 
آمدن با شرایط جدید امری بســیار مهم و حیاتی است. مطالعات 
مختلف نشان می دهند که از بین رفتن اعتبارات زمانی به اوج خود 
رسیده است که سیاست گذاری های درست با تاخیر انجام شده اند و 
وضعیت گذار با سرعت بیش از حد و به نوعی با عجله اجرا شده اند. 
شاید محتمل ترین سناریو حالتی باشد که در آن دولت ها با سرعتی 
پاییــن کار خود را انجام داده اند و تغییرات اقلیمی تاثیری بر ثبات 
نظام مالی گذاشته اند و در ادامه آن دولت ها مجبور شده اند با سرعتی 

بسیار زیادی تصمیماتی با آثار پررنگ بگیرند و اجرا کنند. 

4. بحران مالی [   [

از بحرانی به بحران دیگر
فشار تغییرات اقلیمی بر نظام مالی جهانی

تا حد زیادی، شواهد دال بر اینکه ریسک اقلیمی کل نظام مالی را فرومی پاشاند خیلی جدی 
نیست. با این حال این شواهد تا حد زیادی وابسته به اقدامات دولت ها برای ایجاد مسیری 
روشن در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.

مطالعه در یک دقيقه:
تغييرات اقليمی به 

روش های گوناگون 
می توانند نظام مالی را 
تحت تاثير قرار داده و 
حتی یک بحران مالی 
ایجاد کنند. دولت ها 

در این ميان نقشی 
چندوجهی دارند، اما 

یک نكته در تمامی این 
وجوه مشترک است: 

باید دوره گذاری با 
دقت و روشنی الزم 

طراحی شود.
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در حال حاضر بخش عمده ای از زمین که برای تولید غذای دام مورد استفاده قرار می گیرد می تواند برای کشت بذر 
استفاده شود. برای مقایسه فشار باالی تولید گوشت بیف کافی است این را بدانید که انرژی الزم برای تولید 33 کالری 
گیاهی تنها می تواند یک کالری گوشت بیف تولید کند.

غذاهای کمی هســتند که بتوانند به اندازه یــک برش آب دار از 
گوشــت قرمز دهان را آب بیندازند. یک نظرسنجی مربوط به سال 
۲014 نشــان داد که استیک، غذای مورد عالقه مردم آمریکا است. 
مشــکل داستان از جایی شروع می شوم که بدانیم انسان ها با پختن 

این تعداد زیاد گاو و گوساله، در واقع دارند خودشان را هم می پزند.
تاثیر مواد غذایی بر انتشار گازهای گلخانه ای ممکن است بعضی 
اوقات به درستی به چشم نیایند. سال گذشته در بریتانیا یک پیمایش 
صورت گرفت و در آن دیدیم که درصد افرادی که به نظرشان »تولید 
گیاه و گوشت در مزارع و دامپروری ها« یکی از عوامل »مهم« تغییرات 
اقلیمی است، پایین ترین درصد بین ده فعالیتی بود که در این لیست 
قرار گرفته بودند. با این حال دو مقاله منتشر شده در نشریه نیچر فود 
در سال جاری نشان می دهند که مواد غذایی، مخصوصا گوشت بیف 
تهیه شده از گاو و گوســاله، بیش از آنچه در گذشته در نظر گرفته 
می شد، گاز گلخانه ای تولید و منتشر می کنند. بنابراین اگر مردم جهان 
بتوانند از گوشــت استیک بگذرند، می توانند تاثیری چشم گیری در 

کاهش ردپای کربنی خود بگذارند.
پنل بین دولتی سازمان ملل درباره مسئله تغییرات اقلیمی در سال 
۲01۹ تخمین زد که نظام غذای جهانی مســئول تولید ۲1 تا ۳7 
درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای است. در ماه مارس سال ۲0۲1 
هم پژوهش گران کمیسیون اروپا و دفتر غذا و کشاورزی سازمان ملل 
مطالعه ای را منتشر کردند که در آن تخمین واقعی بیشتر نزدیک به 
سمت باالیی این بازه بود. طبق این مطالعه طی سال ۲01۵ تقریبا ۳4 

درصد از گازهای گلخانه ای مربوط به مواد غذایی بوده اند.
این افزایش سهم تا حد زیادی ناشی از نحوه محاسبات هستند. در 
این مقاله کل تاثیر جنگل زدایی به کشاورزی نسبت داده  شده است و 
جدای از آن تمام انتشارهایی که ناشی از فعالیت های پس از فروش 
غذا، یعنی پخت و پز و ایجاد پسماند هستند هم به حساب مواد غذایی 
گوشتی و گیاهی ریخته شده اند و حتی برخی از بذرهای غیرخوراکی 
یعنی پنبه هم در این محاسبات گنجانده شده اند. با این حال، حتی پس 
از این که انتشارهای غیرمستقیم نظیر حمل و نقل و بسته بندی هم از 
این محاسبات حذف شد، باز هم سهم کشاورزی و دام داری در حدود 
۲4 درصد از آب درآمد. با توجه به گزارش  گروه پژوهشــِی موسسه 
منابع جهانی، خودروها، قطارها، کشــتی ها و هواپیماها روی هم رفته 

سهمی 1۶ درصدی داشتند.
مقاله دیگری نوشته شیائومینگ شو، از دانشگاه ایلینویز که در آن 
هشت نویسنده دیگر هم کمک کرده بودند، این تاثیر را بین 171 بذر 
و 1۶ محصول حیوانی بررســی شده است. در این مقاله که به تازگی 
منتشر شده است، مواد غذایی حیوانی سهمی ۵7 درصدی داشتند و 
ســهم مواد غذایی گیاهی ۲۹ درصد بود. گوشت بیف و شیر گاو به 
تنهایی ۳4 درصد از این مقدار را به خود اختصاص داده بودند. نتایج این 
مطالعه همراه با نتایج قدیمی تر آن نشان می دهند که دام ها 1۲ درصد 

از انتشار گازهای گلخانه ای را به خود مربوط کرده اند.

گوشت زغالی  
گوشت بیف در مقایسه با دیگر منابع غذایی، به طوری ویژه کربن 
تولید می کند. دلیل این مسئله این است که دام ها متان تولید می کنند 
و از ســوی دیگر نیازمند چمن زارهایی هستند که معموال از طریق 
جنگل زدایی ایجاد می شوند. گاو و گوساله به ازای هر کالری گوشت 
تقریبا 7 برابر خوک گاز گلخانه ای تولید می کنند، و نسبت به میگوهای 
پرورشی هم 40 درصد بیشتر گاز گلخانه ای تولید می کنند. این مسئله 
باعث می شود که گوشت بیف بین مواد غذایی سهم بیشتری نسبت 
به زغال سنگ بین مواد تولید برق داشته باشد: سوزاندن زغال سنگ 
تنها 14 درصد گاز گلخانه ای بیشتر از سوزاندن نفت تولید می کند که 

سوخت رایج دیگری برای تولید برق است.
تاکید روی این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که جنگ با 
زغال سنگ تقریبا به امری بدیهی برای تمام مردم تبدیل شده است، 
اما در مورد مسئله گوشت قرمز بیف هنوز این اتفاق نیفتاده است. این 
شکاف تا حد بسیار زیادی البته ناشی از آن است که برای تولید برق 
راه های جدیدتری هم پیشنهاد شده اند، اما مسیرهای جایگزین گوشت 
قرمز هنوز تا آن حد نتوانســته اند مسیری درست به ذهن مردم باز 

کنند.
شــاید این اعداد به خوبی نتوانند مزایای زیست محیطی کاهش 
جمعیت دامی را نشان دهند. گاز متان با سرعت زیادی از هم می پاشد 
و معنای این عبارت این است که انتشارهای پیشین دامی در صورتی 
که این حیوان ها جایگزینی پیدا نکنند، دیگر زمین را گرم نخواهند 
کرد. چنین تغییری می تواند میزان خروجی مواد غذایی گیاهی را هم 
افزایش دهد. دلیل اصلی این مسئله این است که در حال حاضر بخش 
عمده ای از زمین که برای تولید غذای دام مورد استفاده قرار می گیرد 
می تواند برای کشت بذر استفاده شود. برای مقایسه فشار باالی تولید 
گوشــت بیف کافی است این را بدانید که انرژی الزم برای تولید ۳۳ 

کالری گیاهی تنها می تواند یک کالری گوشت بیف تولید کند. 

 ] ] 5. جنگ با گوشــت قرمز 

غذای مضر
گوشت بیف بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای است

مطالعه در یک دقيقه:
توليد مواد غذایی یكی 
از عوامل اصلی انتشار 
گازهای گلخانه ای 
است. بين مواد غذایی 
گوناگون بيشترین 
سهم مربوط به گوشت 
بيف است، به شكلی 
که این گوشت تاثير 
بيشتری حتی نسبت 
به زغال سنگ، در 
توليد و انتشار گازهای 
گلخانه ای دارد.

پنل بین دولتی سازمان 
ملل درباره مسئله تغییرات 
اقلیمی در سال ۲۰۱۹ 
تخمین زد که نظام غذای 
جهانی مسئول تولید ۲۱ 
تا ۳7 درصد از انتشار 
گازهای گلخانه ای است. در 
ماه مارس سال ۲۰۲۱ هم 
پژوهش گران کمیسیون 
اروپا و دفتر غذا و کشاورزی 
سازمان ملل مطالعه ای را 
منتشر کردند که در آن 
تخمین واقعی بیشتر نزدیک 
به سمت باالیی این بازه بود
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اقتصاد سبز

آیا می دانید کدام عنصر بیشــتر در کره زمین پیدا می شود؟ هیدروژن. این عنصر می تواند به 
عنوان سوختی با مزایای فراوان مورد استفاده قرار بگیرد: پاک است، انعطاف الزم را دارد و به 
لحاظ تولید انرژی هم بسیار بهینه است. پیش بینی های کنونی نشان می دهند که تا سال ۲0۳0 
اقتصاد هیدروژن ارزشی معادل ۵00 میلیارد دالر پیدا می کند. با این حال قدرت به دست آمده 
از هیدروژن در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است و هنوز هم موانعی برای 
استفاده گسترده آن وجود دارد. آیا نوآوری های اخیر و تالش هایی که در جهت کربن زدایی از 
بخش انرژی صورت می گیرند، می توانند هیدروژن را به لحاظ اقتصادی دست کم به سوختی 
در دسترس تبدیل کنند؟ تمایل جهانی برای رسیدن به »انتشار خالص صفر« چه نقشی در 
این میان بازی می کند؟ برای گرفتن پاسخ این پرسش ها ادامه این یادداشت را با هم می خوانیم.

یکی از موانع جدی برای تبدیل شدن هیدروژن به عنوان یک سوخت، این واقعیت است 
که گرچه هیدروژن تقریبا در تمام موجودات زنده و در سرتاسر جهان وجود دارد، این عنصر 
به ندرت حالتی خالص پیدا می کند و عمدتا در ترکیب با اکسیژن مولکول آب را می سازد. 
بنابراین گام فنی ابتدایی برای تبدیل کردن هیدروژن به یک ســوخت به دســت آوردن 
هیدروژن خالص یا تبدیل کردن ترکیب های دارای هیدروژن، به هیدروژن خالص است. اگر 
هیدروژن را از طریق حرارت دادن متان یا الکترولیز آب به دست بیاوریم، آن گاه می توانیم 
از آن به عنوان سوخت استفاده کنیم. یکی از راه های جالب استفاده از هیدروژن، ساختن 
باطری هایی با دو بخش هیدروژن و اکسیژن است که با تولید کردن انرژی در نهایت تنها 
پســماندی که ایجاد می کنند آب است و این روش تاکنون در خودروهای هیدروژنی هم 
استفاده شده است. جدای از خودرو، هیدروژن تاکنون به عنوان سوخت فضاپیما، موشک، 

هواپیما و قطار هم استفاده شده است.

مسیر پر دست انداز  
هیدروژن تاکنون به لحاظ تاریخی با ســه مانع روبه رو بوده است. اولین مانع مربوط 
به گران بودن این نوع از ســوخت اســت. در واقع تا پیش از این به دلیل این که انرژی 
تجدیدپذیر در جهان جا نیفتاده بود، تولید هیدروژن هم سوخت فسیلی زیادی مصرف 
می کرد، هم نگهداری آن در مقایسه با سوخت های فسیلی بسیار دشوارتر بود. با این حال 

با پیشرفت صنعت و فناوری انرژی در جهان، این مشکل رفع شد.
مانع دومی که هیدروژن با آن روبه رو اســت، درک ضعیف عمومی از ایمنی آن است. از 
آن رو که گاز هیدروژن به شــدت اشتعال پذیر است، عموم مردم بر این باورند که استفاده 
از آن ایمن نیست. چنین باور اشتباهی با حوادثی نظیر آتش سوزی هیندنبرگ تشدید هم 

شده اســت، گرچه آن اتفاق اساسا ربطی به آتش گرفتن 
هیدروژن نداشت و این باور از اساس غلط است. مطالعات 
اخیر نشــان می دهند برای مثال در مــورد خودروهای 
هیدروژنی، نه تنها با ایمنی باالیی روبه رو هستیم، بلکه 
موتــور این خودروها از ایمنی باالتری نســبت به موتور 
احتراق داخلی که با بنزین کار می کنند، برخوردار هستند.

مسئله ســوم که شــاید بیش از دو مسئله دیگر 
اهمیت داشته باشــد، قدرت صنعتی عظیم است که 
پیرامون سوخت های فسیلی طی چندین دهه شکل 
گرفته اســت. بازیگران قدرتمند این صنعت طی این 
زمــان طوالنی حجم زیادی از ســرمایه خود را برای 
ساختن و ایجاد تجهیزاتی هزینه کرده اند که مختص و 
ویژه این صنعت است. در حال حاضر کنار گذاشتن این 
تجهیزات گران قیمت نه برای خود این بازیگران صرفه 
اقتصادی دارد و نه دولت ها توان این را دارند که آن ها 
را مجبور یا تشــویق به انجام این کار کنند. باز هم در 
نظر داشته باشید که انرژی هیدروژنی در حال حاضر 
ارزشــی ۵00 میلیارد دالری دارد، در حالی که ارزش 

صنعت سوخت فسیلی چندین هزار میلیارد دالر است.
البته باز هم نباید این نکته را فراموش کرد که تولید هیدروژن بزرگ ترین مشکل این 
سوخت است. در حال حاضر برای تولید هیدروژن یا باید از سوخت های فسیلی استفاده 
کرد که خیلی معقول به نظر نمی رسد، یا باید از برق استفاده کرد که صرفه اقتصادی را 
از بین می برد. تنها راهی که می توان به کمک آن هیدروژن را به حدی تولید کرد که به 
عنوان یک سوخت رایج استفاده شود، تولید آن با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است. 
برای مثال با اســتفاده از انرژی باد می توان هیدروژن را از متان یا آب به دســت آورد و 
سپس آن را به عنوان یک سوخت مفید استفاده کرد. شرط الزم چنین اتفاقی گسترده تر 
شدن انرژی های تجدیدپذیر است. حالت بینابینی تعریف شده برای دوران گذار استفاده 
از گاز طبیعی برای به دست آوردن هیدروژن است. البته نباید فراموش کرد که در حال 
حاضر استفاده از هیدروژن در بسیاری از صنایع به عنوان سوخت به لحاظ میزان انرژی 

مصرف شده به صرفه نیست، اما هیدروژن بازارهای خاص خود را هم دارد. 

 ] 6. سوخت هیدروژنی   [

سوخت آینده
مزایا، معایب و موانع تبدیل شدن هیدروژن به سوختی رایج

یکی از موانع جدی برای تبدیل شدن هیدروژن به عنوان یک سوخت، این واقعیت است 
که گرچه هیدروژن تقریبا در تمام موجودات زنده و در سرتاسر جهان وجود دارد، این عنصر 
به ندرت حالتی خالص پیدا می کند و عمدتا در ترکیب با اکسیژن مولکول آب را می سازد.

مطالعه در یک دقيقه:
هيدروژن بيش از هر 
عنصر دیگری در کره 

زمين وجود دارد و 
می توان از آن به عنوان 

منبع انرژی استفاده 
کرد. با این حال، از 

آنجایی که هيدروژن 
عمدتا در ترکيب با 
چيزهای دیگر در 

ساختار مولكول های 
مختلفی نظير آب 

و متان، وجود دارد، 
خالص سازی و 

استخراج آن، مسئله را 
پيچيده تر می کند.

تولید هیدروژن بزرگ ترین مشکل این 
سوخت است. در حال حاضر برای تولید 
هیدروژن یا باید از سوخت های فسیلی 

استفاده کرد که خیلی معقول به نظر 
نمی رسد، یا باید از برق استفاده کرد که 

صرفه اقتصادی را از بین می برد. تنها راهی 
که می توان به کمک آن هیدروژن را به 

حدی تولید کرد که به عنوان یک سوخت 
رایج استفاده شود، تولید آن با استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر است



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

جنگهمیشگیوهمهجایی
در دوران اوباما چهره جنگ علیه تروریسم تغییر کرد
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درباره نویسنده 
ســاموئل موین اســتاد تاریخ و حقوق دانشگاه 
ییل است. او پیش از ییل 13 سال استاد تاریخ 
دانشگاه کلمبیا و قبل از آن نیز سه سال استاد 
تاریــخ و حقوق دانشــگاه هاروارد بوده اســت. 
نقطه تمرکز او تاریخ روشــنفکری اروپای مدرن 

به خصوص فرانسه و آلمان است.

در ســال ۲۰۰۸ که باراک اوباما به ریاســت جمهوری انتخاب شد، بسیاری از 
حامیان او امیدوار بودند که او نقطه پایانی بر جنگی به وســعت جهان علیه ترور 
بگذارد. او به جای این کار، جنگ علیه ترور را وســعت داد و جانشینان او کاری 

برای تغییر این مسیر نکردند. 
در ماه مه ۲۰۱۳، مده آ بنجامین، کنشگر صلح در یکی از سخنرانی های باراک 
اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، که در منطقه فورت مک نیر واشنگتن برگزار 
می شد شــرکت کرد. اوباما در این سخنرانی از استفاده دولتش از پهپادهای نظامی 
علیه تروریسم دفاع کرد. بنجامین در خالل سخنرانی اوباما حرف های رئیس جمهور 
را قطــع کرد و او را بابت تعطیل نکردن زندان گوانتانامو و دنبال کردن راه حل های 
نظامی به جای راهکارهای دیپلماتیک شماتت کرد. او به سرعت توسط پلیس نظامی 
و نیروهای امنیتی از جلســه اخراج شد. روزنامه واشنگتن پست بعدتر او را یک 
»هوچــی« خطاب کرد و هو و جنجال راه می اندازد. خود اوباما که در آن رویداد 
نقش کلیدی داشت به قضیه واکنش نشان داد و حتی بیش از او درگیر نقد خودش 
شــد. این لحظه ای بود که بحث های اخالقی جنگ و ماجرایی بزرگ تر در مرکز 
توجه قرار گرفت، آن هم در دوران ریاســت جمهوری کسی که بیش از هر کس 

دیگری آمریکا را در جنگی بی پایان و به اصطالح خود آن ها، انسان، فروبرده بود.
جنگ به شیوه آمریکایی، گذشته از تمام خشونت هایی که به طور معمول دارد، 
بیشتر و بیشتر به این صورت تعریف می شود که طرف آمریکا از یک ایمنی تقریبًا 
کامل از خسارت ها بهره مند است و از طرف آمریکایی به شکل بی سابقه ای حفاظت 
می شود درصورتی که طرف دیگر جنگ خسارت های زیادی را متحمل می شود و 

افراد زیادی از طرف دیگر درگیری کشته می شوند. امروزه الزامات حقوقی هرچه 
بیشتری برای انسانی کردن جنگ وجود دارد و معنی انسانی کردن جنگ، گذشته 
از همه تعاریفی که دارد، این است که صدمات جنبی جنگ به کمترین حد ممکن 
برسد. کشورهایی مثل آمریکا قبول کرده اند که از این الزامات تبعیت کنند ولی با 
این حال، آن ها در زمین جنگ، ســهل انگارانه این الزامات حقوقی را به نفع خود 
تفسیر می کنند و آن ها را طوری به کار می گیرند که برای به کمترین اندازه رسیدن 
صدمات کافی نیست. شکی در این نیست که تعداد اسرا و همچنین بدرفتاری ها در 
جنگ های فعلی نسبت به جنگ های گذشته کاهش پیدا کرده است و شمار تعداد 
کسانی که در جنگ ها کشته می شوند نسبت به سابق کم شده است. با وجود این، در 
عین حال، عملیات های ارتش آمریکا از نظر وسعت عمل و نیز دایمی بودن جنگ ها 

از جنبه های زیادی افزایش یافته است. 
ایده عجیب جنگ انسانی شاید در لغت یک تناقض به نظر برسد. درگیری های 
آمریکا در خارج از مرزهایش وحشــیانه و مرگبار مانده است اما آنچه قضیه را 
هولناک می کند فقط میزان خشــونت درگیری ها نیست. نوع جدیدی از جنگ 
آمریکایی عناصر اصلی چهره جنگ را دگرگون کرده است و چهره اصلی جنگ 
دیگر مرگ و کشــتار نیست. در عوض، چهره اصلی جنگ به کنترل طرف دیگر 

جنگ به وسیله سلطه و نظارت تبدیل شده است.
اوباما در افســانه بافی های دوران مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۸ یک نوع چهره 
ضدجنــگ از خود ارائه کرد و وقتی تغییر چهره داد که معلوم شــد او یک فرد 
عملگرای بســیار بیرحم در این حوزه و حوزه های دیگر است؛ تغییر چهره ای که 

جنگ به شیوه آمریکایی، گذشته از تمام خشونت هایی که به طور معمول دارد، بیشتر 
و بیشتر به این صورت تعریف می شود که طرف آمریکا از یک ایمنی تقریبًا کامل از 
خسارت ها بهره مند است و از طرف آمریکایی به شکل بی سابقه ای حفاظت می شود 
درصورتی که طرف دیگر جنگ خسارت های زیادی را متحمل می شود و افراد زیادی از 
طرف دیگر درگیری کشته می شوند
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کتاب ضمیمه

بسیاری از حامیان او را شگفت زده کرد. 
اوبامــا »جنگ علیه تــرور« را تا اندازه 
دهشتناکی گسترده کرد، در عین اینکه آن 
را برای مخاطبان داخل آمریکا به طریقی 
که پیشینیانش هرگز انجام نداده بودند به 
یک امر دایمی و همیشــگی تبدیل کرد. 
این اتفــاق تاحدی به این علت رخ داد که 
اوباما به استفاده های سیاسی هدایت جنگ 
به یک مسیر انسانی و ترحم آمیز پی برده 

بود.
بعد از اینکه اوباما برای ورود به کاخ 
سفید سوگند خورد، تنها چند ماه بعد از 
انتخاب شدن او، در سال ۲۰۰۹ تالش کرد 
که چهره جنگ را دچار دگردیســی و 

مسخ کرد و جنگ آمریکایی را به یک شکل انسانی بدل کرد. بدترین گناهی که 
دولت اوباما انجام داد این بود که در آن، حقوق دان های دفتر اوباما درخواست اختیار 
کردند برای ادامه دادن جنگی که در مســیر صلح باشد. در واقع، آن ها چارچوب 
حقوقی رسمی ای برای کشتار هدفمند تعیین کردند. ظهور امپراتوری پهپادهای نظامی 
تحت نظر اوباما به ندرت نشانه ای از گسترش یافتن و فوران جنگی بی پایان در نظر 

گرفته می شود. 
چارلی سویج، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز که بسیاری از مطالب حوزه 
امنیت ملی را در دوران اوباما پوشــش می داد، می گویــد: »دولت اوباما آکنده از 
کارهای حقوقی بود.« اما این فعالیت های حقوقی اغلب در خدمت الغای فرایندهای 
عقالنی و منطقی بود. سویج می نویسد که مردان و زنان رئیس جمهور تالش می کردند 
کــه با القاعده مبارزه کنند درحالی که به این عقیده پایبند بودند که آنچه از وقایع 
دارند مشاهده می کنند یک جور حکومت قانون است. آن ها این مبارزه را به یک 
روند قانونی تبدیل کرده بودند و وقتی که می خواستند علیه ترور بجنگند، می گفتند 
این کارشان تبعیت از قانون به حســاب می آید. بنابراین آنچه در تبعیت از قانون 
می دیدند به معنی یک نوع خودنظارتی و تنظیم مقررات توســط خود بود و تصور 
می کردند که در جنگیدن یک نوع استانداردهای انسانی قایل هستند. اما این کارشان 
نه یک نظریه حقوقی کامل به حساب می آمد و نه یک عمل نظامی تمام عیار. این 
کار باعث شد که قدرت نطق و اقناع نزد برخی از آمریکایی ها بماند، اثرات مهمی 

روی خود جنگیدن داشت و کمک کرد که یک جنگ بی پایان ایجاد شود.
اوبامــا همان روندی را ادامه داد که در اواخر دولت بوش شــروع شــد اما در 
ســخنرانی های خود طوری تبلیغ کرد که جنگی که آن ها دنبال می کنند کمترین 
وحشــت و بیرحمی را در خود دارد. بدیــن صورت، او خود مفهوم »جنگ علیه 
ترور« را تغییر داد. گسترش دامنه جنگ و همچنین دادن وجهه انسان دوستانه به 
جنگ با هم ترکیب شــد و برند جنگ اوباما را درست کرد و جنگ در دوران 

اوباما را به یک مارک و عالمت شوم تبدیل کرد.
دگرگونــی جنگ آمریکایی، فراتر از همه عواقبی که داشــت، خطر عظیمی 
به همراه داشــت که مدافعان و مخالفانش اغلب تا پیش از اینکه دیر شــود از آن 

غافــل بودند. این جنگ در نوامبر ســال 
۲۰۱6 از چشــم افراد دور بــود. جفری 
گلدبرگ، روزنامه نــگار در آمریکا، با 
اشاره به پایان دوره دوم ریاست جمهوری 
اوباما می گوید: »او سهل انگارانه از کارایی 
قدرت قهریه سؤال می پرسید و تبدیل شد 
به موفق ترین شــکارچی تروریست ها در 
تاریخ ریاست جمهوری آمریکا؛ کسی که 
برای رئیس جمهور بعدی خود جعبه ابزاری 
بر جای گذاشت که قاتل های سابقه دار به 
آن غبطه می خوردند.« پیامد این وضعیت 
ترســناک بود، بــدون توجه بــه اینکه 
چقــدر کنترل های افــراد در آن جنگ 
سفت وسخت است،  چه اندازه اتفاقاتی که 
در آن می افتد انســانی اســت و دولت چقدر با عدالت رفتار کرده است. همه این 
حرف ها وقتی توسط گلدبرگ نوشته می شد که هویت واقعی جانشین اوباما فقط 

شش ماه بعد از آن روشن شد.
همه این حرف ها به این معنی نیســت که اوباما می توانست چشم های خود را 
روی تروریسم ببندد. او سیاستمداری بود که شغلش ایجاب می کرد از مردم آمریکا 
حفاظت کند. ولی نه تنها اوباما شکل بسیار بزرگ تر و عمیق تری از جنگ از آنچه 
الزم بود را طراحی کرد، بلکه نظم حقوقی سابق را که صلح را برای این کار حفظ 
می کرد تضعیف کرد. سیاســت های او به ایجاد وضعیتی کمک کرد که در نهایت 

شوکه کننده و وحشتناک بود.
بــا وجود این، در کمال تعجب، دونالد ترامپ این عقیده سیاســتمداران جریان 
غالب را که باید دســت به جنگ های بی پایان زد پذیرفت و به آن تجسم بخشید. 
و او برنده شد. ستون دنیای اخالقی این ایده بر انسانی نشان دادن درگیری های بدون 
پایان و همیشگی بنا شد. اما به یک مانع اساسی برخورد. هرچه شکل های انسانی 
نبرد در خارج از مرزهای آمریکا بیشتر می شد، اکنون گرفتاِر های بیشتری را با خود 
به داخل آمریکا می آورد. بنابراین ترامپ هم رفت سراغ همان چرخش از جنگ 
علیه تروریســم به سوی جنگ بی پایان که اوباما آن را پی ریخته بود. و اکنون جو 

بایدن همه دارد خطر انجام مشابه همان کار را به جان می خرد.

جایزه صلح نوبل   
در مــاه مارس ۲۰۰۹، یک اتفاق در عرصــه حقوقی افتاد و توجهات را به این 
جلب کرد که چقدر جنگ های اوباما می تواند »جنگ علیه ترور« را به جریان 
بیندازد، آن را شکل دهد و جهانی کند، به طریقی که جورج بوش هیچ وقت آن را 
به طور رسمی انجام نداده بود. در این چارچوب حقوقی، محدودیتی در مکان یا زمان 
فعالیت های ضدتروریســتی وجود نداشت. این اتفاق خیلی بزرگ تر از اصالحات 
گسترده ای بود که اوباما دستور داده بود در حوزه قضایی انجام شود؛ یعنی ممنوعیت 

نمادین شکنجه و آزار زندانیان و قوانین دادگاه.
دو ماه بعد، اوباما در اتاق بیضی کاخ سفید میزبان گروهی از آزادیخواهان مدنی 

امروزه الزامات حقوقی هرچه بیشتری برای انسانی کردن جنگ وجود دارد 
و معنی انسانی کردن جنگ، گذشته از همه تعاریفی که دارد، این است که 

صدمات جنبی جنگ به کمترین حد ممکن برسد. کشورهایی مثل آمریکا قبول 
کرده اند که از این الزامات تبعیت کنند ولی با این حال، آن ها در زمین جنگ، 

سهل انگارانه این الزامات حقوقی را به نفع خود تفسیر می کنند و آن ها را طوری 
به کار می گیرند که برای به کمترین اندازه رسیدن صدمات کافی نیست
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شــد و مدافعان حقوق بشر شــد. آنتونی 
رومرو، رئیس اتحادیــه آزادی های مدنی 
آمریکا، با این جمله شروع کرد که »کسی 
ارزش های شــما را زیر سؤال نمی برد. اما 
وقتی سیاست های اصلی شما با سیاست های 
رئیس جمهورهای سابق تان فرقی نمی کند، 

مقایسه کردن ارزش ها ایرادی ندارد.
در انتهای آن ســال، اوباما جایزه صلح 
نوبل را دریافت کرد و در ماه ســپتامبر، 
به اســلو ســفر کرد تا ســخنرانی موقع 
دریافــت جایزه را ایراد کنــد. قول او در 
زمانی که داشــت جایزه را می گرفت این 
بود که تروریستم که قباًل در سخنرانی ها 
درباره اش صحبت کــرده بود و وضعیت 
بغرنجــی پیدا کرده بود، به امری بســیار 
جدید تبدیل شــده است و باید با آن طور 

دیگری غیر از آنچه قباًل برخورد می شــده اســت رفتار کرد. به گفته اوباما در آن 
سخنرانی، جنگ علیه ترور باید به شکلی انجام شود که در آن فقط مسئله جنگ 
مورد توجه قرار نگیرد و به مســئله صلح هم پرداخته شود. بدون توجه به برخی 
از توهم ها که در زمان رســیدن اوباما به ریاست جمهوری نزد برخی شکل گرفته 
بود، چیزی که جایزه صلح نوبل را زیر سؤال می برد این بود که این جایزه به یک 

رئیس جمهور، آن هم رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، تعلق می گرفت.
وقتی که اوباما به ریاست جمهوری رســید و از جنگ انسان دوستانه صحبت 
می کرد و جایزه صلح نوبل را هم گرفت، ذهن ها به ســمت مارتین لوتر کینگ و 
ماهاتما گاندی رفت که هر دو ضدجنگ بودند. وقتی که در ســال ۱۹64 مارتین 
لوتر کینگ جنگ را نپذیرفت، این پیام را می خواست بدهد که خشونت »مسایل 
اجتماعی را حل نمی کند بلکه عمدتًا مسایل جدیدتر و پیچیده تری ایجاد می کند«. نه 
کینگ و نه گاندی زمانی که هر دو ضد خشونت بودند و با جنگیدن مخالف بودند، 

مثل اوباما رئیس جمهور نشده بودند و یک کشور را رهبری نمی کردند. 
این کار به روشنی دفاع از خود بود، نه فقط اخالقیات نقش خود اوباما اما مسئله 
اینجا بود که اخالقی انگاشــتن خشونت آمریکایی به شــکلی که اوباما اصرار به 
آن داشــت و در جهانی که در واقعیت وجود دارد، نوعی درخواست صلح و رفتن 
به سوی صلح به طرزی معصومانه بود. اوباما در سخنان خود می گفت: »در بسیاری از 
کشورها تضادها و تشکیک های زیادی در قبال دست زدن به عملیات نظامی وجود 
دارد، فارغ از اینکه علت آن جنگ چه باشــد. اما در طول زمان، این تشــکیک 
در بین آمریکایی ها نیز که تنها ابرقدرت جهان هســتند به وجود آمده است که 
آیا جنگ هایی که ما می کنیم، به شــکل امروزی، اخالقی و انســانی است یا نه.« 
سرمقاله نویسان نیویورک تایمز با توجه به این حرف های اوباما، خاطر نشان کردند 
که ســخنان او همه نشانه تشکیک درباره جنگ آمریکا در افغانستان بود و هم 

نشان دهنده مطلوب نبودن این جنگ در بین آمریکایی ها.
اوباما در سخنان خود منطق ســلیس و صریحی برای استفاده آمریکا از نیروی 

نظامی در دوران جدید داشت و شاید همین 
امر به نقطه قوتی تبدیل شده بود که اوباما 
روی قیدوبندهای انســانی جنگ تأکید 
کند. او یادآوری می کرد که زمانی آمریکا 
در کاهش میزان جنگ ها روی کره زمین 
همکاری کرده بود؛ یعنــی دوران بعد از 
جنــگ جهانی که آمریکا در ســاخت 
نظام بین المللی و نهادهای جهانی همکاری 
کرد با این نیت که درگیری های بین المللی 
کاهش یابــد. و آن همــکاری در دوران 
جنگ ســرد و بعد از جنگ سرد جهان 
را حفــظ کرد و میراث به جا گذاشــت 
که اوباما می گوید باعث افتخار کشــور 
بوده است، هرچند که شاید در این میان، 
هزینه ها و مشکالتی هم به بار آمده باشد. 
اما در مواجهه با تروریسم، آنچه همکاری 
آمریکا نیاز دارد پایان دادن به جنگ نیست بلکه بازی کردن دقیق با قواعد جنگ 
انسان دوستانه است. اوباما در سخنرانی خود هنگام گرفتن جایزه صلح نوبل گفت: 
»من اطمینان دارم که پیروی از استانداردها، استانداردهای بین المللی، کسانی را که از 
جنگ انسان دوستانه متابعت می کنند قوی تر می کند و آن هایی را که چنین نمی کنند 
تضعیف می کند.« او به روشنی تأکید کرد: »به اعتقاد من، ایاالت متحده آمریکا باید 

به الزامات چنین جنگی وفادار بماند.«

بسط کشتار هدفمند   
اوباما در اولین ســال ریاست جمهوری خود به اندازه تمام دوران جورج بوش از 
پهپادهای نظامی اســتفاده کرد. تقریبًا از همان ابتدا سیاست های اوباما دنبال کشتار 
هدفمند بود؛ کشــتار هدفمند نه فقط با پهپادهای نظامی بلکه همچنین با نیروهای 
ویژه یا موشک های هدایت شونده که از فواصل دور شلیک می شد. کشتار هدفمند 
که اول در خفا مطرح شد و بعد به صورت علنی هنجارسازی شد، تغییر کرد و تبدیل 
شد به »جنگ علیه ترور« و بنابراین بیشتر و بیشتر در سراسر کره زمین گسترش 

پیدا کرد.
پهپادها تا پایان دوران ریاست جمهوری اوباما تقریبًا ۱۰ برابر بیشتر از دورانی که 
رئیس جمهــوری قبل از او از آن ها بهره گرفته بود مأموریت انجام دادند و چندین 
هزار کشته بر جای گذاشتند. نیروی هوایی آمریکا اکنون اپراتورهای پهپاد بیشتری 
از خلبان هــای هواپیماهای نظامی آموزش می دهد و پایگاه ها و زیرســاخت های 
فعالیت پهپادها به شــدت همان قدر در قاره آفریقا گسترش پیدا کرده است که در 
خاورمیانه و آسیای شــرقی. در این بین، ردپای زیادی از فعالیت نیروهای ویژه در 
ـ در آخرین سالی که  ـ یا تقریبًا ۷۰ درصد کشورهای جهانـ  ۱۳۸ کشــور جهانـ 
اوباما در کاخ سفید بود دیده نمی شود. جنگ واقعی دست کم در ۱۳ مورد پیش آمد 

و در اغلب این جنگ ها کشتار هدفمند در برنامه بود.
جذابیت این روش جنگیدن روشــن بــود. اول و مهم تر از همه اینکه موضوع 

انسانی: چطور ایاالت متحده صلح را رها کرد و جنگ را از نو ساخت

اوباما جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و در ماه سپتامبر، به اسلو سفر کرد تا 
سخنرانی موقع دریافت جایزه را ایراد کند. قول او در زمانی که داشت جایزه را 

می گرفت این بود که تروریستم که قباًل در سخنرانی ها درباره اش صحبت کرده بود 
و وضعیت بغرنجی پیدا کرده بود، به امری بسیار جدید تبدیل شده است و باید با 

آن طور دیگری غیر از آنچه قباًل برخورد می شده است رفتار کرد
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جنگ را از صفحه اول رســانه های آمریکا حذف می کرد و مانع از این می شد که 
دایمًا تابوت های اجســاد نظامیان آمریکایی به خانه برگردند. افزون بر این، اوباما 
با زیرکی می توانســت روی تهدیدات حمالت تروریستی در داخل آمریکا تمرکز 
کند. یک ماه بعد از سخنرانی اوباما در مراسم جایزه صلح نوبل، در روز کریسمس، 
بمب گذاری در مسیر پروازی شرکت هواپیمایی »نورث وست« که از آمستردام به 
دیترویت می آمد و توســط یک بمب گذار تروریست نیجریه ای به نام عمر فاروق 
عبدالمطلب انجام شد، درحالی که در لباس زیر خود بمب کار گذاشته بود، باعث 
بهت و نگرانی شدید اوباما شد. آنچه اوباما فهمید شکاف بین چیزی بود که او روی 
کاغذ از آن دفاع می کرد و حقوق دان هایش قول می دادند که محقق شــود، با آنچه 

که در عمل رخ می داد.
اما در این کار محرک و مشــوق عظیمی وجود داشــت و آن هم اینکه کشتار 
هدفمند باعث می شد اوباما از حمالت سیاسی ای که به رؤسای جمهور قبلی آمریکا 
می شد در امان بماند. رؤســای جمهور قبلی همواره با این تهدید مواجه بودند که 
بدرفتاری با زندانیان جنگی رخ بدهد، مثل موارد بدرفتاری با زندانیان ابوغریب و 
گوانتانامو و نیز مناطق سیاه تحت نظارت سازمان سیا. اما اگر کسی اسیر و زندانی 
نشــود، دیگر احتمال بدفتاری با کســی هم وجود نخواهد داشت. ولی فراتر از این 
موارد، اوباما به ســوی رفتار ایده آل انسان دوستانه در جنگ رفت که هم از لحاظ 
قانون الزام داشت از آن پیروی کند و هم نوعی مشروعیت اخالقی به سیاست ها و 

اقدامات نظامی اش می داد.
گسترش دامنه »جنگ علیه ترور« از طریق کشتار هدفمند پیش رفت و توسعه 

آن در بسیاری از مواقع و مکان ها انجام شد، اما در ابتدای امر نظارت عمومی زیادی 
روی آن وجود نداشــت. جهان وقتی با ترس و واهمه واکنش نشان داد که در سال 
جورج بوش استراتژی امنیت ملی آن سال خود را ارائه داد و بدون رودربایستی ادعا 
کرد که بدون اینکه خطر قریب الوقوعی در میان باشــد باید درگیر دفاع از خود 
به صورت پیشگیرانه شد. اوباما در عین اینکه به دیده شکاکان سیاست گذاری هایش 
در سخنان خود با جمع اضداد مواجه بود، به حقوق دان های خود دستور داد که دفاع 
پیشگیرانه را توجیه کنند. بنابراین نه تنها به کشتار هدفمند در موارد دفاع از خود 

اجازه داده شد بلکه اوباما انجام پیشگیرانه آن را به صورت قانونی درآورد.
سپس قانون به شکلی خالف معمول گسترش یافت تا گروه های تروریستی جدید 
را نیز تحت پوشــش درآورد چرا که جنگ اوباما به مکان های جدید نیز کشیده 
شــده بود. قانون داخلی آمریکا موانع کمی برای اجازه دادن به خود کشتار هدفمند 
داشت، دست کم برای غیرآمریکایی ها، چون کنگره برای استفاده از نیروهای نظامی 
به نهادهای مســئول اجازه داده بود که علیه »هر شــخصی« که مرتبط با حمالت 
یازده ســپتامبر بود وارد عمل شود. اما این ســؤال به وجود آمد که آیا القاعده که 
به ســرعت در حال تغییر اســت و دیگر گروه هایی که ادعا می کنند دنباله رو اسم 
این گروه هســتند، به قدر کافی به حوادث یازده سپتامبر نزدیک هستند که بتوان 
مرگ اعضای آن هــا را قانونی در نظر گرفت. در یــک اتفاق تاریخی قضایی در 
ســال ۲۰۰۹، حقوق دان های دفتر اوباما مفهوم »نیروهای همکار« با القاعده را که 
در دوران بوش به کار رفته بود گسترش دادند و به این ترتیب اهداف قانونی خود 
را وسعت بخشیدند. این قانون برای گروه هایی مثل گروه اسالم گرای »الشباب« به 
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قانون به شکلی خالف معمول گسترش یافت تا گروه های تروریستی جدید را نیز تحت پوشش درآورد چرا که جنگ اوباما به مکان های جدید نیز کشیده شده بود. قانون داخلی آمریکا موانع کمی 
برای اجازه دادن به خود کشتار هدفمند داشت، دست کم برای غیرآمریکایی ها، چون کنگره برای استفاده از نیروهای نظامی به نهادهای مسئول اجازه داده بود که علیه »هر شخصی« که مرتبط با 

حمالت یازده سپتامبر بود وارد عمل شود
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کار رفت که در ســومالی فعالیت می کرد و ارتباط خیلی کمی با القاعده داشت یا 
اصاًل ارتباطی نداشت، یا مثاًل برای افرادی که در این گروه های بی ارتباط با القاعده 
عضویت داشتند. در سال ۲۰۱4، مشاوران حقوقی اوباما برای اینکه عملیات نظامی 
علیه داعش را بدون نیاز بــه اجازه کنگره توجیه کنند، داعش را »وارثان واقعی« 

اسامه بن الدن در نظر گرفتند. 
برای هر قدمی که اوباما برمی داشت استدالل های حقوقی وجود داشت و اعبار 
این استدالل ها نیز از یک مورد تا مورد دیگر متفاوت بود. با این حال، اگر همه این 
موارد را با هم در نظر بگیریم، آن ها »جنگ علیه ترور« را با عواقب پیش بینی ناپذیری 
گسترش دادند. هیچ یک از این نوع اقدامات قانونی به موارد ضدتروریستی منحصر 
نشد. در سال ۲۰۱۱، آمریکا با اجازه سازمان ملل دخالت انسان دوستانه ای در لیبی 
کرد اما آن را به یک رژیم غیرقانونی تغییر داد که عواقب اسف باری برای این کشور 
داشت. عملیات جنگی در لیبی متکی به اجازه اساسًا نامحدود رئیس جمهور برای 

جنگ داشت که وکالی ریاست جمهوری تدارک دیده بودند.

معماری حقوقی   
اگر بحث کشــتار هدفمند در مباحث افکار عمومی جریان اصلی آمریکا 
کم مطرح شــد، دلیلش این بود که دولت اوباما روی انسان دوستانه بودن جنگ 
تأکید می کرد. از تابســتان ســال ۲۰۱۱ به این سو، نظارت شدیدتر رسانه ها بر 
برنامه پهپادی شروع شد. دولت اوباما طی سال هایی که ختم به آن موقع می شد، 
استراتژی اش این بود که این برنامه را در خفا نگه دارد. با این کار کشتار هدفمند 

ـ بنابراین دشوار نبود که اشتیاقی به مرگ اسامه بن الدن در  هنجارســازی شدـ 
پاکستان در ۲ مه ۲۰۱۱ طی یک حمله کماندویی پرهیجان برانگیخته شود. در 
همان زمان، دولت اوباما تــالش کرد که میزان صدمات جنبی حمالت را در 
انظار عمومی به کمترین حد خود برساند. اگر جایگزین کشتار هدفمند کشتار 
جنایی بود، اگر جایگزین حمالت پهپادی جنگ هایی کامل مثل جنگ عراق 
یا جنگ ویتنام بود، پس روشن بود که بخش زیادی از راهی که اوباما رفته بود 

راه درستی به نظر می رسید.
اولین بیانیه هایی که برای عموم منتشر شدند مدعی بودند که انجام این کشتار 
هدفمند خسارات جنبی در بر ندارند و به این ترتیب، حواس ها از گزارش هایی 
که از بیرون مجموعه می رســید پرت می شد. جان برنان، مشاور ضد تروریسم 
اوباما، در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ با اشتیاق می گفت: »ما به شکل خارق العاده ای دقیق 
و به دقت یک جراح عمل می کنیم.« اما مدعی شــد که عملیات ضدتروریستی 
آمریکا تقریبًا در هر ســال یک مرگ جنبی هــم در بر ندارد به این دلیل که 
عملیات به طور فوق العاده ای دقیق و کارامد هســتند و این ظرفیت را دارند که 

میزان دقت آن ها حتی بیشتر بشود.
این حرف خیلــی از واقعیت دور بود. خود اوباما از این ناراحت بود که در 
حمله ای که دســتور داده بود در یمن انجام شود، حمالت پهپادی در طی فاصله 
یک ســال بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ خسارت های قابل توجه جانبی بر جای گذاشته 
بود. خیلی از حمله ها به افرادی شده بود که معلوم نبود واقعًا تروریست باشند. 
واقعیت جنگ بیشتر یادآور مناطق آزاد در جنگ ویتنام بود که اعالم می شد 

انسانی: چطور ایاالت متحده صلح را رها کرد و جنگ را از نو ساخت

حقوق دان های حوزه انسانی سازی جنگ و امور نظامی روی این مسئله کار می کردند که چه مدت جنگیدن و با چه شرایطی می تواند از نظر اصول انسانی کافی باشد. آن ها روی این مسئله توافق 
کرده بودند که درباره خود جنگ بحث نکنند. با اینکه کارزارهای تبلیغاتی و اقدامات حول جنگ های انسانی تر با شور و اشتیاق ادامه داشت اما خود کسب وکار جنگ هرگز به چالش کشیده نشد
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باید مــردم آن جا را تخلیه کنند وگرنه 
هرگز که باقی بماند دشمن تلقی می شود. 
در دوران جنــگ علیه تــرور، دولت 
تخمین زد که تعــداد تلفات غیرنظامی 
افزایش داشته است و ناظران بیرونی هم 
به مجموع تلفات بیشــتر از ارقام دولت 

رسیدند.
بیشــتر منتقدان اولیه کشتار هدفمند 
متمرکز شــده بودند روی اینکه چطور 
استانداردهای انسان دوستانه قوانین جنگی 
به کار گرفته می شوند و چه معیارهایی 
باید وجود داشــته باشد تا دولت درگیر 
جنگی شود که در آن کشتار هدفمند را 

به کار می گیرد. این مســایل را دولت اوباما می توانست پاسخ دهد و بگوید که 
طبق چه قوانینی وارد جنگ شده اند و از کشتار هدفمند بهره گرفته اند. اما در 
بحث هایی که بعدها به وجود آمد، مسئله این بود که انسان های بی گناه هدف 
قرار گرفته می شوند و می میرند، نه اینکه اصاًل آیا خود حمالت قانونی است و 
نه اینکه آیا نیروهای آمریکایی می توانند به یک جنگ بروند و نه اینکه چقدر 

می توانند در جنگ باقی بمانند.
وقتی که اوباما در ســال ۲۰۱۲ دوباره در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب 
شد، با علم به اینکه کسان دیگری هم ممکن است سیستمی را که او درست کرده 
اســت به ارث ببرند، روند کدگذاری سیاست پهپادی را شروع کرد. او حتی به 
جان استوارت، مجری برنامه تلویزیونی »دیلی شو«، دو هفته پیش از برنده شدن 
در انتخابات گفت که می خواهد یک »معماری حقوقی« درست کند تا تضمین 
کند که فقط او را مهار نکند بلکه بتواند هر رئیس جمهوری را که بعد از او روی 
کار می آید کنترل کند. اوباما بعد از برنده شدن سخنرانی ای در دانشگاه دفاع ملی 
در منطقه فورت مک نیر ایراد کرد و در آنجا گفت که او یک سال قبل از آن 
فرمانی اجرایی داده بوده است مبنی بر اینکه دولت او کنترل های انسان دوستانه ای 

را جلوی کشتار هدفمند قرار دهد.
راهنمای سیاست گذاری ریاست جمهوری یک سند اساسی بود. وقتی که در 
مارس ۲۰۰۹ از نظر حقوقی اجازه داده شد که جنگ بدون محدودیت در زمان 
یا مکان علیه تروریســم انجام شود، این سند به شدت تعهد کرده بود تا جنگ 
به شــکلی انسان دوستانه پیش برود. این ســند قول داده بود که در مناطق خارج 
از درگیری جنگی و در شرایطی که وضعیت فوق العاده حاکم نیست، کشتاری 
رخ ندهد به جز در مواردی که دستگیری افراد توجیه داشته باشد یا در مواردی 
که تقریبًا اطمینان حاصل شده باشد که غیر از تروریست ها فرد دیگری آسیب 
نخواهد دید. و درحالی که جورج بوش دســتور داده بود به هر جایی که تحت 
پوشش سازمان سیا است حمله شود، اوباما خواستار وضعیت دیگری بود. او هر 
هفته می خواســت که فهرست کشتار را با او در میان بگذارند و از نظر رسمی 
نیز خواستار این بود که حمالت تحت شــرایط سند راهنمای سیاست گذاری 

ریاست جمهوری انجام شود.

سند سیاست گذاری ریاست جمهوری 
در ســال ۲۰۱۲ نوشته شــد اما دو سال 
بعد از آن منتشــر شــد. ناز مدیرزاده، 
استاد حقوق دانشگاه هاروارد، این سند 
را ترکیبی از چند استاندارد حقوقی شده 
توصیف می کند. مدیرزاده می گوید که 
در این سند از زاویه نگاه حقوق بین الملل 
به ماجرا نگاه شده شود اما به شیوه ای که 
آن نگاه حقوقی بین المللی به نفع متحدان 
آمریکا باشد، نه به شیوه ای که مقررات 

بتوانند قدرت را کنترل کنند. 
مارین لیدرمن، حقوق دانی که در قباًل 
در دفتــر اوباما کار می کــرد، از اوضاع 
دلخور شد. او می پرسید که چطور هر کسی می تواند درباره تالش برای انسانی 
کردن جنگ نظر بدهد. جنگ وحشیانه بدتر از جنگ انسانی است، درست؟ 
لیدرمن نمی خواست مواجه شود با این مسئله که انسانی سازی جنگ می تواند 

مثل این باشد که یک قاشق شکر را در داروی تلخ جنگ های بی پایان بریزیم.
یکی از نتایج بی سروصدای انسانی سازی جنگ بی پایان این بود که کنشگران 
حوزه جنگ بخواهند جنگ ها هرچه بیشتر انسانی شوند. اوباما دنبال چیزی 
می گشت بین جنگ و نظارت. منتقدان پاسخ دادند که چرا تا آخر این راه نرویم. 
استدالل رفت به این سمت که اگر جنگ میدان نبرد مشخص و محدوده زمانی 
روشــنی نداشته باشد، پس باید نهادهای دایمی ای وجود داشته باشند که مدام بر 
جنگ نظارت داشــته باشند و کنترل کنند که آیا استانداردهای انسانی جنگ 
رعایت شده است یا نه. با توجه به ویژگی های جدید جنگ ها، این دایره نظارت 
هم باید در مقیاس جهانی باشد. اما این استدالل به شدت خطرناک بود. با تالش 
برای به حداکثر رساندن انسانی بودن جنگ، این نتیجه را می دهد که جنگ های 
غیرقانونی تا ابد و همه جا جریان داشته باشند. آیا این شیوه هولناک انسانی کردن 
جنگ های بی پایان در مقیاس جهانی، دنیا را به جای بهتری تبدیل می کند یا به 

جای بدتری؟
حقوق دان های حوزه انسانی سازی جنگ و امور نظامی روی این مسئله کار 
می کردند که چه مدت جنگیدن و با چه شرایطی می تواند از نظر اصول انسانی 
کافی باشد. آن ها روی این مسئله توافق کرده بودند که درباره خود جنگ بحث 
نکنند. با اینکه کارزارهای تبلیغاتی و اقدامات حول جنگ های انسانی تر با شور 
و اشتیاق ادامه داشت اما خود کسب وکار جنگ هرگز به چالش کشیده نشد. 
اما اوباما خود بهترین منتقد خودش بود. او در سخنرانی ای که بعد از اعتراضات 
مده آ بنجامین در یکی از سخنرانی هایش انجام شد، گفت: »هیچ رئیس جمهوری 
نمی تواند به طور کلی تروریسم را از ریشه برکند. زور به تنهایی نمی تواند برای ما 
امنیت ایجاد کند. ما نمی توانیم هر جایی که افکار افراطی ریشه دوانده است، از 
زور استفاده کنیم. بنابراین این جنگ نیز مثل سایر جنگ ها باید تمام شود.« ولی 
ماجرا اینجاست که او در مسیری قدم گذاشت که به بهانه انسانی کردن جنگ، 

یک سری اقدمات نظامی را رقم زد که می توانند پایانی نداشته باشند. 

کتاب ضمیمه

اوباما در اولین سال ریاست جمهوری خود به اندازه تمام دوران جورج بوش از 
پهپادهای نظامی استفاده کرد. تقریبًا از همان ابتدا سیاست های اوباما دنبال کشتار 

هدفمند بود؛ کشتار هدفمند نه فقط با پهپادهای نظامی بلکه همچنین با نیروهای 
ویژه یا موشک های هدایت شونده که از فواصل دور شلیک می شد



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

ایدهها
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

بیکاران همیشگی
مدل دور ماندن از اشتغال در میان زنان و مردان بسیار متفاوت است

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش:  بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بیكاری کارجویان در ایران
پژوهشگران: سعید عیسی زاده، هادی نائینی، اعظم قلی پور

اشــتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساســی اقتصاد هر کشور است. سیاست گذار 
اقتصادی عالوه بر پیگیری وضعیت بیکاری و روند آن، درصدد بررسی عوامل مؤثر بر 
طول دوره بیکاری در بین افراد جامعه است. منظور از دوره بیکاری مدت زمانی است 
که فرد بیکار به طور پیوسته بیکاری بوده، آماده رفتن به کار است و در جست وجوی 
شغل است. از آنجایی که طوالنی شدن دوره بیکاری باعث مأیوس شدن افراد جویای 
کار می شــود و موجب خروج از بازار کار می شود، بنابراین شناخت تناوب و میانگین 
طول مدت بیکاری اطالعات مهمی هستند که موجب می شود سیاست گذار با شناخت 

درست هدف گذار کند. افزایش طول مدت بیکاری موجب کاهش درآمد افراد، استهالک 
ســرمایه انسانی و افزایش نابرابری در فرصت های شغلی و در توزیع درآمد می شود و 
درنتیجه تأثیرات بالقوه زیادی بر توسعه اقتصادی دارد. عوامل مختلفی بر دوره بیکاری 
اثر می گذارند که توجه به هر کدام می تواند گامی مثبت در جهت رفعه موانع اشتغال 
باشد. سعید عیسی زاده، هادی نائینی و اعظم قلی پور در این زمینه تحقیقی انجام داده اند 
که نتایج آن را در مقاله »بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بیكاری کارجویان در ایران« 

در شماره ۹7 فصلنامه »پژوهش ها و سیاست های اقتصادی« منتشر کرده اند.

مبانی نظری طول مدت بیکاری اولین بار توســط استیگلر 
تشریح شــده و او اولین کسی اســت که نظریه استاندارد 
جست وجوی شغل را معرفی کرد و اولین مطالعه را در مورد 
اطالعات بازار کار انجام داد. نظریه او بعدها تکمیل شــد و 
براساس آن مدت جست وجوی شغل نتیجه اجرای بهینه قانون توقف بیان شد. برطبق این قانون، 
فرد بیکار در جست وجوی شغل است و این جست وجو تا زمانی ادامه دارد که او تصمیم بگیرد 
پیشنهاد یک شغل را بپذیرد. در این صورت، مدت جست وجو بستگی به ارزیابی فرد از مهارت های 
خود در بازار و هزینه جست وجو دارد. اگر فرد مهارت های خود را در سطح باالیی ارزیابی کند، از 
پذیرش تمام پیشنهادهایی که کمتر از ارزیابی اوست خودداری می کند و اگر هزینه جست وجو 
بیشتر از پیشنهاد کارفرما باشد، کارگر مدت کم تری به جست وجو می پردازد و مطابق این قانون 

جست وجو را متوقف می کند.
نظریه جست وجوی شغل مبنای نظری تجزیه و تحلیل تغییرات بازار کار را از طریق فرایند 
انفصــال کارگران فراهم می کند. زمان بندی این انفصال ها همچنین چارچوب مفهومی را برای 
تجزیــه و تحلیل طول مدت بیکاری فراهم می کند. ایــن مدل فرض می کند وقتی یک کارگر 
بیکار می شــود، طول مدتی که او انتظار دارد بیکار باشد به احتمال دریافت پیشنهاد یک شغل 
و احتمال پذیرش آن پیشنهاد شغلی بستگی دارد. احتمال دریافت پیشنهاد یک شغل توسط 
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عواملی که یک کارگر خاص را برای کارفرما جذاب تر می سازد 
تعیین می شود. این احتمال به طور کلی به ویژگی های فردی 
و خانوادگی و وضعیت کلی بازار کار مثل سطح تحصیالت، 
سطح مهارت، تجربه، صالحیت و شایستگی فرد بیکار، شدت 
جست وجوی شغل، شاخص های کالن که بر تقاضای نیروی 
کار اثر دارند، بســتگی دارد و عواملی مانند شرایط تقاضای 
محلی و ترجیح کارفرمایان بر اســاس جنسیت بر احتمال 
دریافت پیشنهاد شغل تأثیر می گذارند. همچنین احتمال 
اینکه یک فرد بیکار پیشــنهاد یک شغل را بپذیرد، توسط 
دستمزد آستانه ای یا همان حداقل دستمزد مورد قبول کارگر 
تعیین خواهد شد. فرد بیکار در صورتی پیشنهاد را خواهد 
پذیرفت که دستمزد پیشنهادی باالتر از یا برابر با دستمزد 

آستانه ای او باشد. دستمزد آستانه ای خود تابع عواملی مانند دستمزدهای قبل از تعدیل، بیمه 
بیکاری، هزینه جست وجو، دستمزدی که انتظار می شود پیشنهاد شود. خصوصیات فردی مانند 
سن، جنسیت، ویژگی های سرمایه انسانی و ساختار خانواده نیز نقش مهمی در تعیین ترجیحات 
فرد و در نتیجه تنظیم یک دستمزد آستانه ای مناسب بازی می کنند. این عوامل همچنین رفتار 
جست وجوی شغل و تالش های مرتبط برای یافتن شغل در بازار کار را شکل می دهند. در مدل 
جست وجوی شغل فرض می شــود که فرد بیکار در فرایند جست وجو، درآمد خود را به وسیله 
انتخاب یک دســتمزد آستانه ای و نیز شدت جست وجو حداکثر خواهد کرد. در حالت مطلوب، 
دســتمزد آستانه ای و شدت جست وجو در ســطحی انتخاب می شوند که بازده انتظاری از یک 
دوره دیگر جســت وجو برابر با هزینه انتظاری باشد. اگر پیشنهادهای شغل به صورت تصادفی 
دریافت شوند و توزیع پیشنهادها مشخص باشد، برای جست وجوگر بهتر خواهد بود طبق قانون 

تصمیم گیری بهینه، اولین پیشنهادی را که برابر یا باالتر از دستمزد آستانه ای است بپذیرد.
این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از داده های موجود در طرح »آمارگیری نیروی کار« در 
ســال 1۳۹7، عوامل مؤثر بر دوره بیکاری کارجویان در ایران را بررسی کند. در طرح آمارگیری 
مذکور، داده ها با استفاده از نمونه گیری چرخشی با الگوی چرخش گردآوری می شوند. به عبارت 

دقیق تــر، هر خانوار )گروهی از خانوارها( دو فصل متوالی در نمونه حضور دارد بنابراین می توان 
ـ تابستان  گفت که واحدهای نمونه آمارگیری شده، در فصل های متوالی سال 1۳۹7 یعنی بهارـ 
ـ  زمســتان قابل پیگیری اند. با توجه به ماهیت داده های طرح آمارگیری نیروی  ــ پاییز، پاییزـ 
کار، مدت تعقیب افراد بیکار در این مطالعه سه ماه است و بر این اساس برای تجزیه و تحلیل، از 

داده های موجود در هر سه دوره زمانی مذکور استفاده شده است. 
در مطالعــه حاضر برای تحلیل بقای طول مدت بیکاری دو گروه مردان و زنان از متغیرهای 
تأثیرگذار بر آن، یعنی ویژگی های فردی افراد بیکار شامل جنسیت، سن، سطح تحصیالت، منطقه 
زندگی )شهری یا روستایی( وضعیت تأهل و سابقه شغل قبلی که مربوط به ویژگی های خانوار 
است و نیز از متغیر نرخ بیکاری مکانی که افراد در آن زندگی می کنند، استفاده شده است. در 
این راستا، از سه روش ناپارامتریک و شبه پارامتریک و پارامتریک استفاده می شود. این روش در 
شکل تابع بقا و خطر، همچنین شیوه ای که نرخ بقا به وسیله متغیرهای مستقل تحت تأثیر قرار 

می گیرد، با هم تفاوت اساسی دارند. 
تخمین تجربی تابع بقای طول مدت بیکاری به تفکیک منطقه زندگی، ســطح تحصیالت، 
وضعت تأهل، سابقه شغل قبلی و سن برای دو گروه مردان و زنان مشخص شده است. نمودار تابع 
بقای مناطق شهری برای هر دو گروه مردان و زنان، باالتر از نمودار تابع بقای مناطق روستایی قرار 
دارد؛ به این معنی که طول مدت بیکاری در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. بقای 
بیکاری افراد با سطح تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس برای هر دو گروه زنان و مردان، بیشتر از 
افراد با سطح تحصیالت پیش دانشگاهی، دیپلم و زیر دیپلم است. نمودار بقای به تفکیک وضعیت 
تأهل برای مردان نشان دهنده این واقعیت است که طول مدت بیکاری مردان دارای همسر، کمتر 
از مردان بدون همسر )شامل افرادی ک هرگز ازدواج نکرده اند یا افرادی که همسر خود را به دلیل 
فوت یا طالق از دســت داده اند( است. زنان دارای همسر با طول مدت بیکاری کمتر از ۶0 ماه، 
بقای بیکاری کمتر و برای طول مدت بیکاری بیشتر از ۶0 ماه، بقای بیکاری بیشتری نسبت به 
زنان بدون همسر )شامل افرادی که هرگز ازدواج نکرده اند یا افرادی که همسر خود را به دلیل فوت 
یا طالق از دست داده اند( داشته اند. احتمال پیدا کردن شغل برای افرادی که سابقه شغلی قبلی 
دارند برای هر دو گروه زنان و مردان، بیشتر از سایران بوده است. در نهایت، خطر بیکاری مردان 

با سن ۲۶ تا ۳0 سال، بیشتر از سایر مردان بوده است. 

دستاوردهایتحقیق:تفاوتفاحشوضعیتزنانومردان
در پژوهش حاضر از یک سو تأثیر ویژگی ها و تفاوت های فردی یعنی سن و سطح 
تحصیالت و وضعیت تأهل و سابقه شغلی قبلی بر طول مدت بیکاری مورد ارزیابی 
قرار گرفته اســت و از سوی دیگر، تأثیر متغیرهای محیطی که افراد در آن زندگی 
می کنند یعنی محل سکونت )شهری و روستایی( و نرخ بیکاری مکانی که افراد در 
آن زندگی می کنند در سال 1۳۹7 با استفاده از رویکرد تحلیل بقا و به طور مجزا برای 
دو گروه مردان و زنان مورد بررسی واقع شده است. بر اساس نتایج، مردان ساکن در 
مناطق روستایی نسبت به مردان بیکاری که در مناطق شهری زندگی می کنند دوره 
بیکاری کمتری دارند درصورتی که وضعیت برای زنان کامالً متفاوت است. احتمال 
یافتن شغل برای هر دو گروه مردان و زنان بیکار ۲۶ سال و باالتر از افراد با سن زیر 
۲۶ سال کمتر بوده است که می تواند از یک سو به دلیل کاهش تحرک منطقه ای 
این گونه از افراد و از ســوی دیگر، به روزرسانی نشدن مهارت های شغلی همگام با 
تغییر سریع فناوری و تغییر ســالیق کارفرمایان باشد. در این راستا ضرورت دارد 
سیاســت گذاری های آموزشی خاصی برای این گونه از افراد توسط سیاست گذاران 
اعمال شود. دوره بیکاری برای مردان و زنان با سطح تحصیالت پیش دانشگاهی و 
دیپلم و زیر دیپلم نسبت به سایران کمتر بوده است. همچنین افراد )مردان و زنان( 
دارای همســر دوره بیکاری کوتاه تری نســبت به افراد بدون همسر دارند. احتمال 
شاغل شدن مردان و زنان دارای سابقه شغلی قبلی، بسیار بیشتر از افراد بدون سابقه 
شغلی قبلی بوده است. به عبارت دیگر، به نظر می رسد حصول تجربه حرفه ای در 

زمان گذشته این دست از افراد را برای کارفرمایان جذاب تر می کند. عالوه بر این با 
افزایش نرخ بیکاری طول مدت بیکاری در هر دو گروه مردان و زنان افزایش می یابد. 
در این راستا، پیشنهادهای زیر می تواند به بهبود وضعیت و کاهش دوره بیکاری افراد 

کمک شایانی کند:
 توسعه مشــاغل خانگی و حمایت دولت از این مشاغل می تواند در کاهش دوره 
بیکاری زنان مؤثر باشــد. امروزه کسب وکارهای خانگی که بیشتر مورد اقبال زنان 
است به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب 
می شود. قابلیت انجام این نوع کسب وکار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای 
شاغالن آن ها می شود که ازجمله آن ها می توان به ایجاد توازن بین مسئولیت های 
خانوادگی زنان و اشــتغال آنان و حذف هزینه هــای مربوط به خرید رهن و اجاره 
کارگاه و ایاب و ذهاب و اســتفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه 
کار خانوادگی و امکان انتقال تجارت از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استادی و 

شاگردی بین اعضای خانواده اشاره کرد.
 با نگاهی گذرا به ســاختار طبیعی بازار کار کل کشور درمی یابیم که کشورمان 
چندان نیازمند مشاغل با مهارت های باال نیست و بنابراین به طور طبیعی با افزایش 
جمعیت تحصیلکرده مازاد نیاز ناچارند مدت زمان بیشتری را صرف یافتن مشاغل 
کنند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست های اشتغال زایی برای این دسته از افراد در 

اولویت برنامه ریزی مسئوالن کشور قرار گیرد.

مسئله
این پژوهش در نظر دارد 
تا با استفاده از داده های 
موجود در طرح »آمارگيری 
نيروی کار« در سال ١397، 
عوامل مؤثر بر دوره بيكاری 
کارجویان در ایران را بررسی 

کند.

با نگاهی گذرا به ساختار طبیعی بازار کار کل کشور درمی یابیم که کشورمان چندان نیازمند 
مشاغل با مهارت های باال نیست و بنابراین به طور طبیعی با افزایش جمعیت تحصیلکرده 
مازاد نیاز ناچارند مدت زمان بیشتری را صرف یافتن مشاغل کنند.



191 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و سیزده، آبان 1400

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه عاملی است که بهره وری منطقه ای و در نهایت رشد شبکه های نوآوری را فراهم می کند. 
سرریز دانش و نوآوری مفهومی اجتناب ناپذیر است و علت آن چیزی جز ذات دانش نیست که آن را تبدیل به یک کاالی 
عمومی مؤثر از مکان کرده است.

اثر نوآوری بر رشد منطقه ای در ایران
تحقیق و توسعه می تواند رونق بخش توسعه مناطق کشور باشد 

بیشتر شدن سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سبب رشد خالقیت و زیاد 
شدن ثبت اختراعات می شود و رشد شبکه های نوآوری می تواند بر بهره وری 
منطقه ای اثرگذار باشــد و در نهایت تولیــد را در آن منطقه تحت تأثیر قرار 
دهد. نتیجه این رویکرد خطی این اســت که مسیر رشد اقتصادی تسهیل 
می شود و به ســاخت نواحی نوآور که هدفش دستیابی به توسعه اقتصادی 
اســت کمک می کند. تمرکز بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه مستلزم 
تقویت تعامالت میان نهاده هایی چون دانشــگاه و صنعت و دولت )مارپیچ 
سه گانه( است. این تعامل اولین بار توسط محققی مطرح شد که آن را راهی 
برای زیاد کردن بازده درون صنایع و ایجاد بهره وری می دانســت. بحث های 
بســیاری در باب نقش نوآوری و تحقیق و توسعه در سطح ملی وجود دارد 
اما تمرکــز بر نقش تصمیمات محلی و منطقه ای به عنوان پیش نیازی برای 
تسیابی به شرایط مساعد در رشد و توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. درصد 
بازده سرمایه گذاری ها، تأمین مالی و اعطای اعتبارات، سطوح آموزش عالی، 
رشد تحقیق و توسعه، باز بودن بازار داخلی هنجارهای فرهنگی و اجتماعی 
و حمایت ها و وابســتگی دولتی کنترل شده از عوامل مؤثر گسترش نوآوری 
محسوب می شوند. سرریز این دانش و نوآوری اجتناب ناپذیر است و علت آن 
چیزی جز ذات دانش نیست. این مفهوم با اکوسیستم های نوآوری و سیستم 

نوآوری منطقه ای نیز مطابقت دارد.
مارتینز و همکارانش در مطالعه ای دانش را یک عامل مثبت مؤثر بر محیط 
بیرونی می دانند. تبادالت نظرات میان ســرمایه گذاران و دریافت بازخوردها 
از جامعه مصرف کننده، امکان ارتقای خدمات توســط کارآفرینان را بیشتر 
می کنند که این خود عاملی برای گسترش نوآوری و تقویت پروژه های تأمین 
سرمایه و گسترش رفاه جامعه هدف و سرریز دانش در مناطق مجاور خواهد 
شد. تعامل اقتصادی به طور عمده از سرریز دانش ناشی می شود و تقویت این 
عامل بر رشــد اقتصادی بلندمدت مؤثر است. پارک و همکارانش نیز نتایج 
باال را تأیید می کند و بیان می دارد که تولید محصوالت واســطه ای بیشتر و 

پژوهش: تحلیل فضایی اثر سرریز نوآوری و تحقیق و توسعه 
بر رشد منطقه ای در ایران

پژوهشگران: مریم امینی و شکوفه فرهمند

تعامالت اقتصادی کاراتر عامل های تسهیل کننده فرایند تحقیق و توسعه و 
رشد اقتصادی هستند. لیو و همکارانش نیز در پژوهشی با عنوان اثر سرریز 
فناوری بین المللی بر رشد اقتصادی منطقه ای چین در تالش هستند تا اثرات 
این سرریزها را بر رشد اقتصادی به کمک یک مدل سنجی نشان دهند. آن ها 
تالش کرده اند تا نرخ رشد اقتصادی را به سطوح سرریز فناوری بین المللی توان 
دوم سطح سرریز فناوری به عنوان متغیر کنترل، متغیر تولید ناخالص داخلی 
سرانه واقعی و فاکتور ظرفیت جذب مرتبط کنند. نتایج تحقیق آن ها نیز براثر 
سرریز فناوری بر رشد اقتصادی تأکید دارد. اگر تحقیق و توسعه که سبب رشد 
اقتصادی می شــود، آسیب پذیرتر از تغییر فنی برون زا باشد نرخ رشد ممکن 
است کم و حتی منفی شود. رشد منطقه ای به دست آمده از تحقیق و توسعه 
را با مفهوم اثر خنثی شدن مقیاس تحلیل می کنند. رویکرد خنثی شدن مقیاس 
بدان معناست که مکان فعالیت های اقتصادی و رشد فقط توسط مکانیسم 
منطقه ای تعریف خواهد شد به گونه ای که این رویکرد سبب ایجاد اختالفات 
بین منطقه ای می شــود. بوتازی و دیگران نیز در پژوهشی تالش کرده اند تا 
به کمک یک مدل سنجی با محاسبه رخ رشد منطقه ای به تحلیل اثر گسترش 
تحقیق و توسعه و رابطه آن با فاصله بپردازند. در این حالت نوآوری در منطقه 

افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می تواند به عنوان عاملی برای زیاد شدن 
بهره وری در تولید منطقه ای و رشد نواحی نوآور باشد. هدف این مقاله تحلیل فضایی 
تأثیر افزایش هزینه های تحقیق و توســعه بر رشد منطقه ای در رتبه های مختلف 
همسایگی است. برای این منظور از یک مدل ترکیبی برای برآورد اثر سرریز تحقیق 
و توسعه و دانش در ۳1 استان ایران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
که در هر سه رتبه همسایگی، متغیرهای لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی، 
درصد هزینه های تحقیق و توســعه به تولید ناخالص داخلی منطقه ای، متوسط 

سال های تحصیل و ساختار جمعیتی، به صورت مستقیم بر رشد منطقه ای اثر دارند، 
این در حالی است که وقفه فضایی متغیر لگاریتم طبیعی نرخ تولید ناخالص داخلی 
و وقفه فضایی متغیر ســاختار جمعیتی به صورت معکوس بر رشد منطقه ای مؤثر 
هســتند. مریم امینی و شکوفه فرهمند در همین زمینه پژوهش کرده اند و نتایج 
آن را در مقاله ای با عنوان »تحلیل فضایی اثر ســرریز نوآوری و تحقیق و توســعه 
بر رشــد منطقه ای در ایران« در شماره 4 دوره ۵۵ فصلنامه »تحقیقات اقتصادی« 

منتشر کرده اند.

 بیشتر شدن سرمایه گذاری 
در تحقیق و توسعه سبب 
رشد خالقیت و زیاد شدن 
ثبت اختراعات می شود و رشد 
شبکه های نوآوری می تواند 
بر بهره وری منطقه ای اثرگذار 
باشد و در نهایت تولید را 
در آن منطقه تحت تأثیر قرار 
دهد. نتیجه این رویکرد خطی 
این است که مسیر رشد 
اقتصادی تسهیل می شود 
و به ساخت نواحی نوآور که 
هدفش دستیابی به توسعه 
اقتصادی است کمک می کند
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به میانگین سهم ایده های ایجادشده در فاصله های مختلف بستگی دارد. نتایج 
تحقیق آن ها نیز براثر سرریزها بر رشد منطقه ای تأکید دارد.  

هدف این مقاله تحلیل فضایی اثر سرریز هزینه های تحقیق و توسعه بر 
رشد منطقه ای در رتبه های مختلف همسایگی است. از این رو مدلی با بررسی 
ادبیات تحقیق، استخراج شده و بعد به کمک اقتصادسنجی فضایی اثر سرریز 
تحقیق و توســعه و گسترش دانش و نوآوری بر رشد منطقه ای در رتبه های 

مختلف جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. 
تقویت پتانسیل های تحقیق و توسعه برای ساخت اقتصاد دانش بنیان از 
مفاهیمی است که امروزه برای دستیابی به رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی 
به شــدت مورد توجه قرار گرفته است. رونق فعالیت های اقتصادی، تغییرات 
فناوری و نوآوری به ســاختارهای دانش وابسته هستند. از سویی بسیاری از 
نتایج تحقیقات انجام شده در این حوزه، بر نقش مثبت سرریز دانش بنگاه ها 

برای ایجاد رشد اقتصادی تأکید دارند.
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه عاملی است که بهره وری منطقه ای و 
در نهایت رشد شــبکه های نوآوری را فراهم می کند. سرریز دانش و نوآوری 
مفهومی اجتناب ناپذیر است و علت آن چیزی جز ذات دانش نیست که آن 
را تبدیل به یک کاالی عمومی مؤثر از مکان کرده است. نتایج تحقیق نشان 
می دهد که اگر رتبه همســایگی برابر یک )I( باشد، تمامی شرایط در سطح 
معناداری ۵ معنادار خواهند بود. متغیر درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید 
ناخالص داخلی منطقه ای برای هر سه رتبه همسایگی به صورت مستقیم بر 
رشد منطقه ای اثر گذاشته اســت. از سویی، وقفه فضایی همین متغیر نیز 
به صورت مستقیم ضریب بزرگ تری بر رشد منطقه ای مؤثر بوده است، یعنی 
برای مثال، اگر یک درصد هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی 
منطقه ای در استان های مجاور اضافه شود، رشد منطقه ای با ضریب 0.0۲۲4 
افزایش می یابد درحالی که اگر یک درصد تغییر در همین متغیر برای همان 
استان صورت بپذیرد، با ضریب کمتری معادل 0.01۹1 بر رشد منطقه ای اثر 
خواهد گذاشت. این نکته به نوعی تأکید نتایج دیگر پژوهش ها مبنی بر اثرات 
مثبت سرریز فضایی تحقیق و توســعه بر رشد منطقه ای را نشان می دهد. 

ضریب تغیین در حالتی که رتبه مورد 
بررسی برابر یک باشد بیشترین مقدار و 
برابر 0.۲۸ خواهد بود و کمترین مقدار 
نیز مربوط به رتبه همســایگی ســوم 
)III( اســت. از سویی، یک درصد زیاد 
شدن متغیر متوسط سال های تحصیل 
و وقفه های فضایی آن در هر ســه رتبه 
همســایگی به صورت مستقیم بر رشد 
منطقه ای اثر دارنــد. در حقیقت، این 
نتیجه نشان می دهد که متغیر متوسط 
ســال های تحصیل هم برای منطقه و 
هم برای واحدهای مختلف همسایگی 
به عنــوان یک نیروی محــرک مؤثر و 
جریان ساز نیروی انســانی عمل کرده 
اســت. بررسی نرخ رشد استان ها نشان 
می دهد که استان ایالم با میزان متوسط 
سال های تحصیل کمتر و متوسط درصد 
هزینه های تحقیق و توســعه به تولید 
ناخالص داخلی بیشــتر، نرخ رشد منطقه ای بسیار بیشتر از میانگین داشته 
است. همچنین در سه استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر 
احمد نیز با توسط سال های تحصیل در بازه معمولی و مقدار متوسط درصد 
هزینه های تحقیق و توســعه به تولید ناخالص داخلی کمتر از 0.۳۲۵ و نرخ 
رشد استان بسیار بیشتر از میانگین بوده است. از میان 7 استان نیز نرخ رشدی 
کمتر از میانگین در بازه های مختلفی از متغیرهای تحقیق داشته اند. از جمله 
این استان ها، قزوین و سمنان و کرمانشاه و قم و خراسان شمالی و مازندران و 
گلستان هستند. استان های قزوین و سمنان در هر دو متغیر متوسط سال های 
تحصیل و متوسط درصد هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی 

منطقه ای بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند.  

برای تسهيل 
بهره مندی از 

سرریز نوآوری 
و تحقيق و 

توسعه بر رشد 
اقتصادی، یكی 
از سياست هایی 

که پيشنهاد 
می شود ایجاد 

زیرساخت های 
الزم استانی 
برای تسهيل 
فعاليت های 
شرکت های 
دانش بنيان 
و بنگاه هایی 

است که با توليد 
نوآوری درگير 

هستند. یكی از این 
رویكردها افزایش 
مشارکت عمومی و 

خصوصی است

مسئله
در ایــران به علت نبود 
یــت  یر سيســتم مد
ریسک، نبود ابزارهای 
ماليم مطمئــن و نبود 
ارتبــاط درســت در 
نه  پيــچ ســه گا ر ما
)دانشــگاه و صنعت و 
دولت(، ناخواســته با 
مخاطــرات نامطلوب 
برای سرمایه گذاری در 
فعاليت های تحقيق و 
توسعه مواجه هستيم 
کــه تأثيــر تحقيــق 
و توســعه بــر رشــد 
منطقه ای را کمرنگ تر 

کرده است

دستاوردهایتحقیق:نتیجهمثبتجمعیتجوان
زیاد شدن جمعیت بین 1۵ تا ۲4 سال برای هر استان میزان رشد منطقه ای را در 
همان استان به صورت مستقیم تغییر داده است. این نتیجه به نوعی نشان می دهد که 
در این استان ها که عموماً استان های جنوبی و برخی استان های شمال غربی ایران 
هســتند، اندوخته سرمایه انسانی حرکت دانش را تسهیل و در نهایت بر بهره وری 
تولید اثر مثبت گذاشته اند. اما وقفه فضایی متغیر ساختار جمعیتی در هر سه رتبه 
همسایگی اثر معکوسی بر رشد منطقه ای داشته است. یکی از دالیل آن اثر مهاجرت 
و آسیب های ناشی از آن مثل تشدید بیکاری در مقصد است. کارتوگرام جمعیتی 
نشان می دهد که استان های جنوبی و برخی استان های شمال غربی که جمعیت 
1۵ تا ۲4 سال بیشتری دارند، نرخ رشد منطقه ای باالتری را نیز تجربه کرده اند. این 
نتیجه حاکی از این است که تغییر ساختارهای جمعیتی بر دستیابی رشد منطقه ای 

مؤثر خواهد بود. 
در ایران به علت نبود سیستم مدیریت ریسک، نبود ابزارهای مالیم مطمئن و نبود 
ارتباط درست در مارپیچ سه گانه )دانشگاه و صنعت و دولت(، ناخواسته با مخاطرات 
نامطلوب برای ســرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه مواجه هستیم که 
تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد منطقه ای را کمرنگ تر کرده است. از سویی باز شدن 
دریچه جمعیتی برای برخی از استان ها می تواند عاملی برای رشد سریع تر آنان باشد. 

هرچند رشــد جمعیت بدون در نظر گرفتن زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی 
خود زمینه ای برای بروز آثار مخرب مثل آلودگی محیط زیستی و جرم و جنایت و... 
است. برای تسهیل بهره مندی از سرریز نوآوری و تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، 

سیاست های زیر پیشنهاد می شود:
 ایجاد زیرساخت های الزم استانی برای تسهیل فعالیت های شرکت های دانش بنیان 
و بنگاه هایی که با تولید نوآوری درگیر هستند. یکی از این رویکردها افزایش مشارکت 
عمومی و خصوصی است. این رویکرد سبب ایجاد هم افزایی میان دانشگاه ها و صنعت 

و دولت می شود.
 استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه ای برای هر استان به منظور سرعت بخشیدن 

به کسب وکارهای نوآورانه
 ایجاد نواحی نوآور، اکوسیســتم های کارآفرینی و تقویت رابطه مارپیچ ســه گانه 

نوآوری )صنعت و دانشگاه و دولت( در استان ها
 جذب بنگاه های لنگر در نواحی نوآور استانی با توجه به زیرساخت های هر استان 
یکی دیگر از سیاست های پیشنهادی اســت. منظور از مؤسسات لنگر بنگاه های 
فناورانه ای است که دارای یک حداقل مقیاس تضمین کننده برای استمرار فعالیت 

خود هستند.

اگر تحقیق و توسعه که سبب رشد اقتصادی می شود، آسیب پذیرتر از تغییر 
فنی برون زا باشد نرخ رشد ممکن است کم و حتی منفی شود. رشد منطقه ای 
به دست آمده از تحقیق و توسعه را با مفهوم اثر خنثی شدن مقیاس تحلیل می کنند. 
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مطالعه های متنوع و متعددی برای شناسایی عوامل اصلی بحران های مالی و کمک به سیاست گذاران در پیش بینی بحران های بعدی صورت گرفته که بخش عمده آن ها 
بر بحران های ارزی اقتصادهای نوظهور متمرکز است. اغلب بحران های ارزی با بحران های بانکی همراه است. هنگامی که بحران مالی با اختالالت و ضررهای جدی در 
 بیشتر طول می کشد و برجسته تر خواهد بود.

ً
نظام بانکی بروز پیدا می کند، تأثیرات منفی در اقتصاد معموال

پیش بینی بحران های بانکی
مشکالت بانک ها می تواند به سرعت به کل اقتصاد گسترش پیدا کند

امروزه بانک ها با عملکرد بازار سرمایه ارتباطی تنگاتنگ برقرار کرده اند و با یکدیگر 
در ارتباط هســتند و محصوالت آن ها پیچیده تر شده است. اهمیت بحران های 
بانکی به دلیل اثرگذاری باالی آن ها در تولید ناخالص داخلی اســت. برای نجات 
اقتصاد کشــوری که در آن بحران بانکی رخ داده اســت،  باید به طور متوسط به  
اندازه 10 درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه کرد. محمدجواد ابوالحســنی و 
سعید صمدی روی مدل علمی پیش بینی بحران های بانکی کار کرده اند و نتیجه 

تحقیقات خود را در مقاله ای با عنوان »ارزیابی مدل های پانل پروبیت ســاده و 
پویا در پیش بینی بحران های بانکی« در شماره 4۵ فصلنامه »پژوهش های پولی 
و بانکی« منتشــر کرده اند. جامعه آمار پژوهش آن ها بانک های صادرات، ملت، 
تجارت، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، سرمایه، کارآفرین، آینده،  حکمت 
ایرانیان، انصار، شهر، گردشگری، توسعه اعتباری، سامان، دی، خاورمیانه و پست 

بانک است و دوره زمانی آن سال های 1۳۸۶ تا 1۳۹۶ بوده است. 

تعریف عملی بحران بانکی »وقوع اختالل در نقش واسطه گری بانک ها« 
است. در چنین شرایطی ورشکستگی بانک ها گسترش می یابد و بانک ها قادر 
به پرداخت دیون خود نخواهند بود. بحران های بانکی در سال های اخیر به 
پدیده ای جهانی تبدیل شده است. از سال 1۹۸0، بسیاری از کشورهای عضو 
صندوق بین المللی پول مشکالتی قابل توجه در بخش های بانکی خود تجربه 
کرده اند. تأثیر بحران های بانکی در رشد اقتصادی، تقاضا برای پول و نرخ بهره 
کامالً قابل توجه است. بحران های بانکی می تواند به شکل بحران نقدینگی یا 

بحران پرداخت بدهی باشد.
گرچه بحران نقدینگی معموالً کوتاه مدت اســت،  بحران های پرداخت 
بدهی نشــان دهنده وخامت اساسی در سالمت بانک هاست و معموالً برای 
رفع آن زمان بیشــتری الزم است. از ســوی دیگر، شواهد تاریخی نشان 
می دهد بانک ها منشأ اصلی بحران های مالی شناسایی شده اند. ضربه بزرگ 
ایــن بحران ها به تولید حقیقی به خصوص در دهه 1۹۹0 میالدی، موجب 
شد موجی از تحقیقات در جهت مطالعه علل و پیامدهای شکنندگی بانک 
در اقتصادهای معاصر صورت پذیرد. چنین تجربه های تاریخی از بحران های 
مالی و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم زیاد آن ها نیاز به سامانه های هشدار 
زودهنگام برای پیش بینی کلی بحران بانکی را برجســته می کند. سامانه 
هشدار زودهنگام مؤثر که نشان می دهد خطرهایی زیانبار در بانک ها وجود 
دارد و سامانه هشداردهنده می تواند اقدام به سیاست گذاری را تسهیل کند 
و بحران احتمالی را کاهش دهد یا آثار آن را محدود می کند. اگر پیش بینی 
بحران های بانکی نوظهور با برخی پیش دستی ها به طور دقیق عملی باشد، 
 سیاست گذاران می توانند تمام اقدامات الزم را برای جلوگیری از تحقق آن 

انجام دهند.
در سال های اخیر، شبکه بانکی کشور تحت تأثیر عوامل خارجی نظیر 
تحریم های بین المللی، نوسانات قیمت کاالهای وارداتی و عوامل داخلی نظیر 
کاهش رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، با شرایطی نامساعد نظیر افزایش 
مطالبات غیرجاری و کمبود نقدینگی مواجه شده است. با توجه به ارتباط 
بســیار نزدیک و تنگاتنگ بانک های کشــور با یکدیگر و اثرگذاری در کل 
اقتصاد، هرگونه بی ثباتی و نوسان در سالمت هر یک از بانک های کشور، کل 

شبکه بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. از طرفی، 
در دو دهه اخیر نظام بانکی کشــور با رشد و گسترش بانک های خصوصی 
و مؤسســات اعتباری مجاز و غیرمجاز روبه رو بوده است. همچنین رقابت 
بین بانکی برای کسب سهم بزرگ تر از بازار افزایش یافته است و به دلیل نقش 
مهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش تولید، هر گونه اختاللی در عملکرد 
آن در بخش تولید و در نهایت در سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد 
بود. به همین دلیل، آنچه در سال های اخیر برای سیاست گذاران و متصدیان 
شبکه بانکی کشور اهمیت داشته است بهبود توانایی در پیش بینی بحران 
بانکی و نگهداری سپر سرمایه مورد نیاز برای ممانعت از وقوع آن بوده است.

با وجود مطالعات بسیاری که در زمینه بحران های بانکی صورت گرفته، 
توجه کمتری به بحث پیش بینی این بحران ها شده است. وجه تمایز تحقیق 
حاضر این است که در دو دوره زمانی متفاوت این کار را انجام داده است. در 
این مطالعه، عالوه بر ارزیابی دو روش ساده و پویای پیش بینی بحران های 
بانکــی، اثرگذاری متغیرها و قدرت هشــداردهی آن ها نیز در این روش ها 

بررسی می شود. 
باید توجه داشت که بحران بانکی یکی از انواع بحران های مالی )بحران 
بانکی، بحران تراز پرداخت ها، بحــران ارزی، بحران پولی و بحران بدهی( 

تفاوت های زیادی میان بانک های 
اطالعاتی بحران های بانکی وجود 
دارد. در بسیاری از موارد، تاریخ 
بحران نشان دهنده اقدامات 
دولت است که در واکنش به 
بحران بانک صورت گرفته است 
و نه زمان ظهور بحران. معمواًل 
تعریف جهانی از بحران ارایه 
نمی شود

پژوهش: ارزیابی مدل های پانل پروبیت ساده و پویا در 
پیش بینی بحران های بانکی

پژوهشگران:  محمدجواد ابوالحسنی و سعید صمدی
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ژورنال

از سال ١98٠، 
بسياری از 

کشورهای عضو 
صندوق بين المللی 

پول مشكالتی 
قابل توجه در 

بخش های بانكی 
خود تجربه 

کرده اند. تأثير 
بحران های بانكی 
در رشد اقتصادی، 
تقاضا برای پول 
و نرخ بهره کاماًل 
قابل توجه است. 
بحران های بانكی 
می تواند به شكل 
بحران نقدینگی 

یا بحران پرداخت 
بدهی باشد

اســت که در آن، بانک ها با هجوم ناگهانی ســپرده گذاران برای برداشت 
سپرده هایشان )هجوم بانکی( مواجه می شوند. از دالیل عمده بروز ناگهانی 
و ریشــه های بحران بانکی می توان به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، 
ضعف سیستم های حسابرسی و مدیریتی، اثر تکانه های بین المللی و افزایش 
نرخ های بهره بین المللی، ساختار بانک ها و مداخالت دولت در نظام بانکی، 
آزادســازی مالی و در نهایت،  نظام های ارزی و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. 
در طول دهه های گذشــته مطالعه های متنوع و متعددی برای شناسایی 
عوامــل اصلی بحران های مالی و کمک به سیاســت گذاران در پیش بینی 
بحران های بعدی صورت گرفته است. بخش عمده این ادبیات بر بحران های 
ارزی اقتصادهای نوظهور متمرکز است. اغلب بحران های ارزی با بحران های 
بانکی همراه است. هنگامی که بحران مالی با اختالالت و ضررهای جدی در 
نظام بانکی بروز پیدا می کند، تأثیرات منفی در اقتصاد معموالً بیشتر طول 

می کشد و برجسته تر خواهد بود. 
اگرچه هر بحران ویژگی هــای خاص خود را دارد، می تواند ویژگی های 
مشترکی میان آن ها یافت. طیفی گسترده از روش ها در ادبیات پیش بینی 
بحران های بانکی اســتفاده شــده است. از ســال 1۹۹0، به طور خاص با 
به کارگیری تکنیک های آماری، ســامانه هشدار زودهنگام برای شناسایی 
بانک های ورشکســته و ســالم در بخش بانکی طراح شد به طوری که این 
مطالعات در ســه گروه قابل طبقه بندی است. در یک گروه، اثر بحران های 
مالی در بخش حقیقی و در گروه دوم، موضوع تســری بحران های مالی در 
بین کشورها و بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. گروه سوم مطالعات 
با استفاده از مدل های تجربی، بر ارزیابی شاخص های پیشرو و پیش بینی 
بحران های مالی متمرکز شد. به عبارتی، در این مجموعه از مطالعات سامانه 
هشداردهی زودهنگام برای پیش بینی بحران های مالی طراحی و ایجاد شد 
تا بتواند عالوه بر بررســی علل بروز بحران هــا، به جلوگیری از بروز مجدد 

آن ها بپردازد.
از نظر مبانی نظری تحقیق، باید گفت که مهم ترین متغیر برای تجزیه 
و تحلیل شــاخص بحران باینری است. تفاوت های زیادی میان بانک های 
اطالعاتی بحران های بانکی وجود دارد. در بســیاری از موارد، تاریخ بحران 
نشان دهنده اقدامات دولت است که در واکنش به بحران بانک صورت گرفته 

است و نه زمان ظهور بحران. 
معموالً تعریف جهانی از بحران ارایه نمی شــود. اول اینکه به این دلیل 
که برخی از مطالعات با کمک یک متغیر خاص و مقدار آستانه آن، بحران 

را شناســایی می کنند و البته ســایر 
مطالعات متخصص استخدام می کنند 
و با نظرســنجی از کارشناسان بانکی، 
قضاوت در مورد بحران بانکی را بررسی 
می کنند. دلیل دوم این اســت که در 
بسیاری از موارد، اختالف نظر قابل توجه 
در مورد زمان بحران وجود دارد. علت 
سوم نیز این است که برخی از مطالعات 
به دلیل تمرکز خاص شان و همچنین 
داده،  مختلف  محدودیت های  به دلیل 

همه کشورها را پوشش نمی دهند.
برخی کارشناســان معتقدند زمانی که مطالبات بانکــی از 10 درصد 
دارایی های بانک فراتر برود، بانک با بحران مواجه می شود. این نبود تعریف 
جهانی و همچنین محدودیت های آمار کشور باعث شد تا شاخص بحران 

بانکی با سه شرط تعریف شود:
1. نســبت مطالبات غیرجاری به کل دارایی های بانک از 10 درصد فراتر 

رفته باشد.
۲. بانک اقدام به گرفتن وام از بانک مرکزی کند.

۳. اقدامات ضروری مانند مسدودکردن سپرده و تعطیالت بلندمدت بانکی 
اتفاق بیفتد.

بنابراین پیش فرض این است که وقتی یک یا چند شرط باال حاصل شود، 
بایــد آن را بحران بانکی قلمداد کرد و شــاخص بحران مقدار 1 را می گیرد 
درحالی که وقتی هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتد، به این معنی اســت که 
بحرانی وجود ندارد یا نســبتاً جزئی است و شاخص مقدار صفر می گیرد. در 
ایران نیز طبق اطالعات و داده های ترازنامه بانک ها که از مؤسسه عالی آموزش 
بانکداری ایران دریافت شده است،  اگر میزان مطالبات غیرجاری از 10 درصد 
کل دارایی های بانک بیشتر باشد، نشان دهنده وجود بحران در بانک است. از 
طرفی، طبق شرط دوم اگر میزان بدهی بانک به بانک مرکزی نسبت به سال 
قبل رشد بیش از 10 درصد را تجربه کرده باشد،  نشان دهنده بحران در بانک 
است که برای بررسی این شرط نیز داده های مؤسسه عالی آموزش بانکداری 
ایران استفاده شده است. همچنین اگر اطالعاتی در خصوص مسدودکردن 
سپرده و تعطیلی بلندمدت بانک از طریق سامانه اطالع رسانی ناشران کدال 

بیان شود، نشان دهنده وجود بحران در بانک است.

مسئله
بحران هــای بانكی با 
کمترین وقفــه ظاهر 
می شــود و در نظــام 
بانكی به سرعت اثرگذار 
خواهد بود که اهميت 
بسيار زیاد پيش بينی 
این بحران ها را نشان 

می دهد.

دستاوردهایتحقیق:سهشاخصبرایهشدار
بحران های بانکی نظام مند اتفاقات نادر و در عین حال پرهزینه ای اســت. با وجود 
مطالب گســترده در این حوزه، پیش بینی دقیق بحران ها هنوز هم فرایندی بســیار 
چالش برانگیز است. در این تحقیق به بررسی روش های علمی ساده و پویا در فرایند 
پیش بینی پرداخته شــده است. با استفاده از مجموعه داده های جامع بانک مرکزی، 
سامانه اطالع رسانی ناشران کدال و بررسی ها و نتایج حال شده در این پژوهش، مشخص 
شد نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی، مطالبات غیرجاری و نسبت تسهیالت به 
سپرده از مفیدترین شاخص ها برای هشدار بحران های نوظهور است. در بین متغیرهای 
موردبررسی، متغیرهای شاخص کل بورس، سود، نسبت اهرم، شاخص قیمت زمین و 
لگاریتم دارایی هر بانک اثر و قدرت هشدار بسیار ناچیزی دارند و نشان دهنده این امر 
است که برای پیش بینی بحران های آتی شاخص های مطمئنی نیستند. همچنین این 
تحقیق نشان داد که اضافه کردن یک مؤلفه پویا به مدل سازی چندمتغیره بحران های 

بانکی سیســتمی دقت مدل را بهبود می بخشــد. ضریب تعیین مدل با اضافه کردن 
متغیر وابسته افزایش می یابد و پیش بینی تعداد بحران ها و غیربحران ها در مدل علمی 
پروبیت پویا با دقت بیشتر و خطای کمتری که شامل هشدار کاذب کمتر و پیش بینی 
نکردن بحران است صورت می گیرد. نرخ حساسیت که نرخ تعداد بحران های درست 
پیش بینی شده اســت، در روش پویا نسبت به روش ساده وضعیت بهتری دارد. برای 
بررســی بهتر هشدارهای صادرشده از متغیرهای مورد بررســی، مدل در دو دوره با 
وقفه های متفاوت بررسی شد که نشــان می دهد بحران های بانکی با کمترین وقفه 
ظاهر می شود و در نظام بانکی به سرعت اثرگذار خواهد بود. با در نظر گرفتن وقفه ها 
و اضافه کردن متغیر وابسته، کیفیت ابزارهای هشدار زودهنگام نیز بهبود می یابد. این 
تغییرات کوچک در برآورد مدل ممکن است توانایی سیاست گذاران را برای شناسایی 

بحران های نوظهور به طور قابل توجهی بهبود بخشد.
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