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اعالنـات

خاطرات ماندگار  48 کارآفرین ایرانی

منتشر شد
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اضطراب برای آینده
5 ریسک اصلی اقتصاد ایران

بزرگ ترین خطری که امروز و فردای 
کشورمان را تهدید می کند، ناامیدی 
و مهاجرت گســترده ســرمایه های 
انسانی اســت؛ متاسفانه شاهدیم در 
یک سال گذشــته در کنار مهاجرت 
نخبگان دانشگاهی و علمی، بسیاری 
ســرمایه گذاران  و  کارآفرینــان  از 
هم که خســته و ناامیــد از اصالح 
شــرایط شــده اند، در حــال خروج 
از کشــورند و نگران کننده تــر اینکه 
این اتفاق در نســل جوان کارآفرین 
استارت آپی به ســرعت رو به افزایش است. تنها کافی است از مدیران 
اســتارت آپ های برتر ایرانی سوال کنید که چند نفر از نیروهایشان را 
در ماه های گذشــته به دلیل مهاجرت از دست داده اند تا به عمق این 

موضوع پی ببرید.
کوچ جوانان و ســرمایه گذاران کارآفرین به کشــورهای دیگر باید 
یک تلنگر جدی برای سیاســت گذاران و دولتمردان محسوب شود و 
به جای تالش برای ســاده انگاری آن یا پوشــاندنش در پستو و انکار، 
باید با پذیرش این واقعیت تلخ به دنبال ریشــه یابی و برطرف کردن 
موانع باشــند. سوال اینجاســت که چرا جوان کارآفرین استارت آپی 
و یا ســرمایه گذار ایرانی کشــور را به مقصدی دیگر ترک می کنند تا 
ایده هایشــان را اجرایی و خطوط تولید کارخانه هایشان را راه اندازی 
کنند؟ واقعیت این است که در شرایطی که کشورهای توسعه یافته و 
حتی در حال توســعه جهان به دنبال هموار کردن مسیر کارآفرینی 
و تشــویق ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به ســرمایه گذاری در 
کشورهایشان هستند و هر روز بیش از گذشته تالش می کنند تا موانع 
را از پیش روی آن ها بردارند و با مشــوق هایی کشورهایشان را بهشت 
ایده های جدید معرفی کنند، مــا در ایران می بینیم که برخالف این 
جریان عمل می شود. به جای مانع زدایی، هر روز شاهد مانع تراشی های 
تازه هســتیم و متاسفانه سیاست گذاران به جای بهبود فضای کسب و 
کار، با تدوین، صدور و تصویب بخشنامه ها و قوانینی همچون »طرح 
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« مسیر کار و کارآفرینی را 
پیچیده تر از قبل می کنند و در این شرایط است که جوان کارآفرین یا 
سرمایه گذار وقتی با ویزای استارت آپی یا سرمایه گذاری کشوری دیگر 

و مشوق هایشــان مواجه می شــود، نه برای ماندن در کشور که برای 
ساخت آینده خود در کشوری دیگر برنامه ریزی می کند.

مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارش وضعیت کشــورها در ســال 
2022 میالدی در خصوص ایران به 5 ریسک اساسی و بحران اصلی 
که کشورمان در سال جاری میالدی با آن ها مواجه خواهد شد، اشاره 
کرده؛ بحران های »اشتغال و معیشت«، »سرخوردگی جوانان«، »رکود 
اقتصــادی طوالنی مدت«، »بحران های منابع طبیعی« و »فروپاشــی 
اکوسیستم«. مسائل مهمی که کارشناسان و فعاالن اقتصادی داخلی 
هم طی ماه ها و حتی ســال های گذشته به شکل های مختلف بارها و 
بارها نسبت به آن ها هشدار داده اند و این 5 بحران را چالش های اصلی 

ایران نه تنها در سال 2022، بلکه در سال های پیش رو دانسته اند.
در این بین قوانینی که درباره مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات 
بــر خانه های خالی و مالیات بر خودرو اخیراً تصویب شــده و به اجرا 
رسیده اند، اگرچه می توانند قوانین خوبی باشند، ولی به دلیل آشفتگی 
در محیط کســب و کار و آماده نبودن زیرساخت ها در اقتصاد کشور، 
باعث افزایش خروج سرمایه و به دنبال آن رشد بیکاری و چالش های 
معیشــتی خواهند شد. در کنار این بحران ها کشور با معضالت شدید 
زیست محیطی هم دست و پنجه نرم می کند که در رأس آن ها بحران 
آب قرار گرفته اســت. در ماه های گذشته شاهد اثرات منفی گسترده 
بحران آب بر توسعه مهاجرت درون سرزمینی، افت شدید کشاورزی و 

تولید، و چالش ها و اعتراضات اجتماعی بوده ایم.
امــا راه خروج از این وضعیت برنامه ریــزی دقیق و اجرای اصولی 
برنامه ها با بهره گرفتن از همه سرمایه های اجتماعی و اقتصادی کشور 
اســت. ایران متاسفانه در وضعیت »بحران های حل نشده« قرار دارد و 
شاهدیم که چالش ها روی هم تلنبار شده اند و بیشتر سیاست گذاران 
هم به جای برنامه ریزی بلندمدت برای تغییر شرایط، به فکر برنامه های 
مقطعی و انکار شــرایط هســتند و همین می شود که هر روز بحرانی 

جایگزین بحران دیگر می شود. 
اکنون که تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
یک ســال به تاخیر افتاده، امید اســت دولت محترم با سرلوحه قرار 
دادن سیاســت های کلی نظام و با اتخاذ سیاســت ها و بهره گرفتن از 
روش های صحیح، نسبت به بهبود شرایط و حل بحران ها اقدام کرده و 
با توجه به سرمایه اجتماعی »امید« به آینده را جایگزین »سرخوردگی 

جوانان« کند.

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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رویای حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران 

به حقیقت می پیوندد؟

راز بقا

بهراد مهرجو  
سردبیر 

وضعیــت این روزهای اقتصاد ایران بهترین شــرایط 
برای یــک توصیه راهبردی اســت: اینکــه بیکاری 
بهتــر از هر کاری اســت. به قول راســل باید در این 
روزها، »بطالت را ستایش« کرد. وقت ها را هدر داد، 
در کنجــی نشســت و گذر عمر را تماشــا کرد. چرا؟ 
هرکاری در شرایط وخیم اقتصادی ایران با ضررمالی 
و روانی همراه شده است. کسب وکارها آنقدر ریسک 
دارند که تقریبا نمی توان به ســادگی سراغ تاسیس 
کاری رفت و مشــاغل اداری هم با مصائب روزمرگی 
و پیچیدگــی روابطــی همــراه شــده اند کــه بهتــر 
اســت، فکر آن را از ســر بیرون کرد. کسب وکارهای 
فرهنگی، بازهم اســیر چالش هــای ایدئولوژیک اند 
و کمتــر میدانی برای رشــد دارند. همین اســت که 
ســرمایه های داخلی به آنسوی مرز می روند و تبدیل 
بــه آپارتمــان و ویال در ترکیــه می شــوند. آنجا همه 
چیز آرام و در آســایش مطلق اســت ولی اینجا همه 
مولفه های منطقــی چنان بهم ریخته که جایی برای 
تنفس بــه کارآفرین و...نمی دهــد. بطالت را باید به 
عنوان گوهری جذاب به آغوش کشید. حداقل اینکه 

ضررمالی و روانی در پی بطالت نیست.

ولی اهلل خلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

تکلیف من چی می شه؟ آینده ای دارم؟ تا چند سال 
دیگه آب برای خوردن داریم؟ مذاکرات چی می شه؟ 
دالر تا شــب عید 50 هزار تومن رو رد می کنه؟ تورم 
ســال بعد چقدره؟ چرا موز کیلویی 35 تومن شده؟ 
گوشــت کیلویی چنده؟ بنزین مــی ره باال؟ حقوقم 

ســال آینده چقدر می شــه؟ اصاًل چرا درس بخونم؟ 
ازدواج! بچه دار شــدن! چرا؟ چرا جدا شدی؟ یعنی 
کار گیر مــی آرم؟ چرا مادر من مــرد؟ چرا بخت من 
ســیاهه؟ بچه م تو چه شرایطی می خواد بزرگ بشه؟ 
جنگ می شــه؟ کجا باید زندگی کنم؟ صاحب خونه 
چقدر به اجاره اضافه می کنه؟ یعنی هیچ وقت دیگه 
نمی تونم خونه بخرم؟ زلزله کی می آد؟ چرا ســیگار 
می کشــی؟ چرا باید پراید این قدر گرون بشه؟ کرونا 
کی تموم می شــه؟ چــرا کارت ملی م نمــی آد؟ پول 
عمــل و دارو رو چطوری جور کنــم؟ چرا مامان و بابا 
همیشه دعوا می کنن؟ باید مهاجرت کنم؟ اصاًل چرا 
من؟ کاش امشــب خوابم ببره؛ دیگه خســته شدم؛ 

کاش مرده بودم ...

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

ســیاهان قاره آفریقا نه تنها در ســاختن قاره آمریکا 
نقش اساســی داشــتند، که حتی در ساختن دنیای 
مــدرن هم جزو بازیگران اصلی به شــمار می رفتند. 
بخــش کتاب ضمیمه این شــماره نگاهــی انداخته 
اســت به غیبت سیاه پوســتان قــاره آفریقــا از تاریخ 
مدرن جهان. نویســنده می گوید که بعد از سفرهای 
اکتشــافی دریانوردان هلندی و پرتغالی و اسپانیایی 
و انگلیســی به سراســر جهان و کشــف قاره آمریکا، 
عماًل دوره مدرن تاریخ بشــر شروع شــد. نیروی کار 
و محرک اقتصادی و تجــاری و زراعی بخش بزرگی 
از کشــورهایی را که در ایــن دوره قدرت های بزرگ 
جهان بودند سیاه پوستان تأمین می کردند که از قاره 
آفریقا عمدتًا به آمریکا رفتند، درحالی که بیشترشان 
بــه بردگی گرفته شــده بودند. اما وقتــی که بعدتر، 
تاریخ نویســان خواســتند تاریخ این دوره را بنویسند 
به عمد نقش ســیاهان را در ســاختن تاریخ کمرنگ 

کردند یا حتی آن ها را حذف کردند. به همین دلیل 
اســت که ردپای کمی از حضور اثرگذار ســیاهان در 
کتاب هــای تاریخی اروپاییان دیده می شــود. کتاب 
ضمیمه این شماره می خواهد بر نقش سیاه پوستان 
تأکید کند و آن هــا را در جایگاه تاریخی واقعی خود 

بنشاند.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

جهاِن ما دو ســاِل پرتالطم را همراه با کرونا گذرانده 
و از این دوران هم درس گرفته و هم آســیب خورده. 
ورود به ســال جدید میــالدی فرصت خوبی اســت 
بــرای آن کــه تجربه هــای ایــن دوران و تاثیــرش بر 
تحــوالت احتمالــی جهان در ســال جدیــد را مرور 
کنیــم. در مطالب به هم پیوســته این شــماره تحت 
عنــوان »ورود بــه ۲0۲۲« از جنبه هــای مختلف به 
ایــن قضیه پرداخته ایم. اگر می خواهید بدانید کدام 
ترندهــا و چهره ها را باید در این ســال دنبال کرد به 
این بخش سر بزنید. سوال و جواب های آینده نگرانه 
درباره اقتصاد و سیاســت جهان در سال ۲0۲۲ هم 
آنجا آمده. البته درباره چند انتخابات مهم در جهان 
در ســال ۲0۲۲ و همین طور تحــوالت تکنولوژیک 

احتمالی در این سال هم حرف زده ایم. 

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

تیم اقتصادی دولت ســیزدهم در مقام برنامه ریزی، 
اولین آزمون خود را با ارائه الیحه بودجه سال 1401 
پشت ســر گذاشته است. بررسی جزئیات این الیحه 
و آثــار اقتصادی و اجتماعــی آن می تواند زاویه نگاه 
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رنج یارانه ها

اما و اگر یارانه؛ منابع چگونه تامین می شود؟

پرداخت یارانه ها مهم ترین چالش دولت ها بوده و امروز هم دولت ســیزدهم 

دردسری به  نام »یارانه ها« دارد؛ یارانه پنهان و یارانه نقدی. تحریم ها و کسری 

بودجه راهی جز هدفمند کردن یارانه ها باقی نگذاشته؛ از سویی دولت وعده 

افزایش یارانه نقدی یا راه اندازی کارت معیشت خانوار داده؛ وعده هایی که هنوز 

عملی نشده است؛ اما رنج یارانه ها رنج دیروز و امروز دولت هاست.
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 اومیکرون  این جاست، حاال چه می شود؟
۵ راه برای رهبران در مقابله با نوع جدید کرونا

نوع جدید ویروس کرونا، اومیکرون در تیترهای روزنامه ها و رسانه ها 

دیده شــده است، واکنش های چشــمگیر دولت را برانگیخته است 

و عالقه مجدد تمامی رســانه ها و کارشناســان به پیش بینی های 

همه گیری را دوباره رو آورده است. نظرات اولیه از بدترین حالت ها در 

آینده گفته شده است، اما از آن جایی که در حال حاضر نمی توان با 

قطعیت چیزی گفت، بهتر است از هر فکری درمورد آینده دوری کرد.

اپیدمیولوژیست ها و دانشــمندان که در این بین قرار گرفته اند، 

فرضیه ها ی آزمایشی را بر اساس داده های پراکنده اما به سرعت ارائه 

دادند. البته گزارش های این دانشمندان برای خیلی ها مفهوم نیست و 

دچار برداشت  های اشتباهی می شوند.

ســخت بودن گزارش های دانشــمندان چالش جدیدی را برای 

 Accenture سیاستمداران و رهبران کشورها ایجاد می کند. همراه با

Research، تیم Salesforce Futures به تازگی سناریوهای 5 

ساله را تکمیل کردند و چارچوبی را برای چگونگی تحول و تعامل این 

بیماری همه گیر با طیف گسترده تری از چالش ها و فرصت های جهانی 

ترسیم کردند و پیامدهایی را برای رهبران کسب وکار توسعه دادند.

داســتان ها ی ما درباره نوع  اومیکرون  بر سه سوال متمرکز بود: 

ماهیت ویروس، ظرفیت ما برای جلوگیری و مهار گســترش آن، و 

حساســیت جمعیت ها ، با توجه به سطوح واکسیناسیون و کاهش 

ایمنی. ما در این داستان هایمان ظهور انواعی را در نظر گرفتیم که هم 

قابل انتقال هستند و هم از واکسن های موجود فرار می کنند.

قبل از واضح شــدن شــرایط با ســویه جدید و تاثیــرات آن، 

تصمیم گیرندگان چگونه باید واکنش نشــان دهند و آماده شوند؟ 

ظهــور نوع  اومیکرون  به طور دقیق منعکس کننده ســناریوهای ما 

نیست، اما بعضی نقاط آن یکی است. آنچه در ادامه می آید پنج روش 

برای رهبران اســت تا تصمیم گیری و برنامه ریزی خود را امروز و در 

هفته های آینده پیرامون  اومیکرون  تنظیم کنند.

سناریوی صعودی ممکن است 1
حتی اگر  اومیکرون  نســبت به نوع دلتا انتقال پذیری 

بیشتری داشته باشد، و در سطح جهانی غالب شود، 

آمارها نشان می دهد که در زمینه مرگ و میر می توان به این سویه 

امیدوار بود. اگر این درســت ثابت شــود، تأثیر پایدار  اومیکرون  بر 

همه گیری می تواند به طور غیرمنتظره ای مثبت باشد. 

کشورهایی که بیشتر واکسینه شدند، باید با ایجاد مشوق های دیگر 

و انگیزه برای واکسینه شدن افراد بیشتر، با حمایت از ماسک زدن و 

فاصله اجتماعی، افراد بیشتری را به واکسن زدن تشویق کنند تا زمانی 

که میزان واکسیناسیون به حد مطلوبی برسد. 
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حذف از تاریخ مدرن
مصائب متولد دنیای سیاه بودن

اقتصادی دولت جدید را تا حدودی مشــخص کند. 
هرچند بودجه نویسی رویه ای نسبتًا ثابت در سازمان 
برنامــه و بودجــه دارد و اعــداد و ارقــام هزینه هــا و 
درآمدها در این شرایط ســخت تحریم، قدرت مانور 
چندانی برای سیاســت گذاران باقی نگذاشته است 
اما برخی سیاســت های کلیدی مثــل اختصاص ارز 
4۲00 تومانی بــه واردات کاالهای اساســی، نحوه 
توزیــع یارانه نقــدی، تغییرات قیمت انــرژی و چند 
موضــوع دیگر که آثار اجتماعــی قابل توجهی دارد، 
به نوع نگاه سیاست گذاران بســتگی دارد که دولت 
سیزدهم از ایجاد تغییر در آن ها سخن گفته بود. این 
سیاست ها که از سوی دولت دوازدهم اجرا شده بود، 
مورد انتقاد مــردان اقتصادی دولت ســیزدهم قرار 
داشت اما آنچه از الیحه بودجه سال 1401 برمی آید، 
فعاًل تغییر خاصی در این سیاست ها اعمال نخواهد 
شــد. کلیدی ترین موضوع که امکان تغییر جهت در 
سیاست ها را ایجاد می کند، تحریم های بین المللی 
اســت. دولت مدعی اســت کــه الیحه را بــا در نظر 
گرفتن ادامه تحریم ها نگاشــته است اما سویه هایی 
از بودجه سال آیده نشــان می دهد که نیم نگاهی به 
لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفت خام وجود دارد.
الیحــه بودجه ســال 1401 همان اهــداف و همان 
تبعاتی را که لوایح قبلی در ســال های اخیر داشــته 
اســت، در خود جای داده است. از همین رو زوایای 
مختلف بودجه در فصل »آینده  ما« مورد ارزیابی قرار 

گرفته است. 

لیال ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

اگر زمانی حرف درگوشــی بود، امروز فریاد می زنند 
از آتش فســاد، علیه فساد، علیه ناکارآمدی دستگاه 
دیوان ساالری، علیه تبعیض و حتی علیه کارنابلدی. 

این هــا تنها حــرف مردم عــادی نیســت؛ خیلی ها 
چنیــن شــکوه ای دارنــد از نظام دیوان ســاالری در 
ایران؛ دل خون و دل چرکین. گویی بر قله مشکالت 
ایســتاده ایم که تعیین اولویت ها دشوار است. یعنی 
از هم آینــدی، هم زمانــی و هم برآینــدی مشــکالت 
می گویند و یکی آن هــا را ابرچالش می خواند، یکی 
راه را بیراهــه می دانــد و دیگری تنهــا به اصالحات 
ساختاری دعوت می کند. همه این ها نشان می دهد 
کــه اوضاع بــه مرحله وخامت رســیده و چه کســی 
می تواند از میــان بحران سیاســت خارجی، بحران 
زیســت محیطی، وضعیــت اقتصــادی دچــار رکود 
تورمــی، انبوه معوقــات بانکی، نقدینگــی خارج از 
کنتــرل، تحریم هــای اقتصــادی، عــدم توازن های 
موجود در بودجه دولت، کاهش ســرمایه اجتماعی، 
و هریک از زیرشاخه های مرتبط با این مسائل، یکی 
را در صدر بنشــاند و بقیه را ذیل آن قرار دهد. زمان 
بحران های درهم تنیده اســت و مشکالت به هم گره 
خورده اند. در این شرایط اگر نظام تدبیر، تدبیر کند 
باید ســازمان دهی دولت برای رســیدن بــه اهداف 
توســعه ای مهم تر از کنترل کردن دولت باشــد. باید 
واقع بین بود و واقع نگر یعنی اینکه نظام بوروکراسی 
در ایــران در مرحلــه هشــدار قــرار دارد. شــاید در 
ایــن زمانــه، الزم باشــد از ذخیره دانایی مشــاوران 
بهره جوینــد بی هیچ غرضی؛ و اگر تدبیر نشــود، و 
اصالحــات نهادی شــکل نگیرد، بن بســت ها تکرار 
می شود. اما اصالحات نهادی استثناهایی در تاریخ 
هســتند. شــاید این اصالحات در شرایط فقر شدید 
یا تفرقه سیاسی دشوار باشــد. در بخش توسعه این 
شــماره از مجله، از تکنوکرات هــای واقعی گفته ایم 
و از اینکــه آن هــا چگونه می توانند مســیر اصالح را 
برای توسعه هموار کنند. همچنین در بخش راهبرد 
از دردســر یارانه ها گفته ایــم؛ اینکــه یارانه ها کجا، 
چگونه و با چــه منابعی پرداخت می شــود و در دنیا 
چگونه برخورد می کنند؟ همچنین در بخش آکادمی 

از طــرح »بنزیــن برای همــه« گفته ایــم و از موانع و 
مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد کالن و خرد. با 

ما همراه باشید؛ نقد کنید و پیشنهاد دهید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

همه گیری با آمــدن خود، زندگی همه انســان ها را 
از مدار عادی خود خارج کرد. از ابتدای شــیوع این 
ویروس همه با خود فکر می کردند چه زمانی زندگی 
به شــرایط عادی و دوران پیش از کرونا بازمی گردد؟ 
اکونومیســت برای پاســخ به این پرســش شاخصی 
را طراحــی کرده که عــادی بودن زندگی را نشــان 
می دهد. این شاخص ابعاد و مسائل مختلف زندگی 
را بررسی می کند و ســپس به میزان عادی بودِن آن 
امتیــاز می دهد. نکته مهم این اســت کــه طبق این 
شــاخص، برخی موارد غیرعادی، به وضعیت عادِی 
جدیدی بدل شــده اند که باید با آن ها زندگی کنیم. 
در واقع این تغییرات غیرعادی، به زندگی ما آمده اند 
تا بمانند و چاره ای جز پذیرش و زیست در کنار آن ها 

نیست.

 
محبوبه فکوری 

دبیر بخش روایت

حذف ارز 4۲00 تومانی در ایران همچنان با ابهامات 
زیــادی مواجه اســت و اگرچه دولت ســیزدهم اواخر 
آذرمــاه برای لغو اختصاص ارزهای دولتی به بخشــی 
از کاالهای اساســی خیز برداشته بود، اما گذر از نیمه 
دی ماه نشان داد که اجرای این سیاست، در قالب یک 
صدای واحد از کابینه عملیاتی نخواهد شد و موافقان 

و مخالفان خاص خود را حتی درون دولت دارد. 
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اعالنـات

در سی ُامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
خوش بینی محتاطانه بخش خصوصی نسبت به توسعه همکاری ها با چین

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست دی ماه به مسئله 
توسعه تعامل اقتصادی و سیاسی با چین پرداختند که به نظر می رسد با سفر وزیر امور خارجه به این کشور 
و نامه محرمانه رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور چین در مسیر جدید قرار دارد و سرعت بیشتری به 
خود گرفته است. تفاهم نامه 25 ساله دو کشور با وجود اینکه مفاد آن اعالم نشده، در آستانه اجرایی شدن 
قرار گرفته و بخش خصوصی هم با استقبال از هرگونه توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی به ویژه با چین 
که جزو شرکای نخست اقتصادی کشور است، تاکید دارد که قراردادهای مبتنی بر تفاهم نامه 25 ساله باید 
با دقت و با در نظر گرفتن انتفاع دوجانبه منعقد شود. نمایندگان بخش خصوصی همچنین تاکید کردند که 
شفافیت می تواند به بهبود توسعه روابط و نفوذ بیشتر قراردادها و بهره وری باالتر آنها در مسیر اجرا بینجامد 
و این کاری است که دولت و سایر نهادهای تصمیم گیر باید انجام دهند. در نشست سی ُام هیئت نمایندگان 
اتاق تهران همچنین در مورد مهم ترین رویدادهای اقتصادی کشور و روند حرکت شاخص های کالن اقتصاد 
گفت وگو شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در سی امین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به برخی 
دستاوردهای اتاق بازرگانی تهران طی ماه اخیر اشاره کرد و در این رابطه، کسب کرسی از سوی اتاق تهران در 
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد و همچنین، یک کرسی در کارگروه ویژه شمول معلولیت 
در داوری بین المللی ICC را از جمله آن عنوان کرد. او همچنین، از دیگر دستاوردهایی که طی هفته های اخیر 

برای اتاق بازرگانی تهران به یادگار ماند کسب رتبه برتر برای بیمارستان بازرگانان در میان بیمارستان های 
کشور را عنوان کرد و با یادآوری اینکه در حال حاضر، تنها 12 بیمارستان در سراسر کشور در این جایگاه قرار 
دارد، تصریح کرد که تالش اتاق تهران بر این است تا با توسعه خدمات این بیمارستان و ارتقای تجهیزات 

درمانی در این مرکز، طی رتبه بندی سال آینده، جایگاه و رتبه عالی برای بیمارستان بازرگانان به دست آید.

خربنامه

افزایش تولید کشاورزی از طریق افزایش سطح زیر کشت به زیان پایتخت است
 هشتاد  و دومین جلسه شورای  گفت وگوی پایتخت با 
حضور استاندار تهران و رئیس اتاق تهران برگزار شد. در 
این جلسه، عالوه بر واکاوی وضعیت کشاورزی استان، 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  مسئله  به 
دبیرخانه های شورای گفت وگوی  از  و تعدادی  تهران 
استان های کشور درخصوص افزایش تعرفه نرخ گاز 
صنایع فلزی و به ویژه ریخته گری ها رسیدگی شد. در 
ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران در سخنانی به 

نکاتی از الیحه بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: فرازهایی از این الیحه از لحاظ کمک به کنترل تورم قابل 
توجه به نظر می رسد که یکی از این فرازها آن است که هزینه های دولت به نسبت سال های گذشته، 
کمتر افزایش یافته است. همچنین دولت در این الیحه، پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی را مطرح کرده 
است. البته به دلیل آنکه مشخص نیست مجلس با این تغییرات موافقت کند یا خیر، نیاز است که 
در این زمینه رایزنی هایی با نمایندگان مجلس صورت گیرد؛ چرا که ارز ترجیحی عالوه بر ایجاد فساد و 

رانت به تولید و صادرات نیز لطمه جدی وارد می کند.

 1400/10/04

مجاهدت صادرکنندگان در نبرد سخت و نابرابر اقتصادی
 اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال پیاپی، آیین 
معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران 
را برگزار کرد. در این مراسم که در مرکز همایش های 
بین المللی کتابخانه ملی و با حضور مسئوالن دولتی 
و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، 15 صادرکننده 
ممتاز، نمونه و شایسته تقدیر استان تهران معرفی 
شدند، صادرکنندگانی که در میدان نبرد نابرابر و سخت 
اقتصادی، در حال تالش و مجاهدت هستند. رئیس 

اتاق تهران در این مراسم سخنان خود را با این جمالت آغاز کرد:  همین که با وجود همه مشکالتی 
که اقتصاد ایران درگیر آن است، صادرکنندگان توانسته اند صادرات انجام داده و آن را رشد دهند، 
کار بسیار بزرگی صورت گرفته و باعث افتخار ما و کشور است. صادرات هم بخشی از اقتصاد کشور 
است و اگر بتوان چالش های اقتصادی را حل کرد، مشکالت صادرات هم که جزئی از آن است، حل 
خواهد شد. مسعود خوانساری گفت: در 40 سال گذشته ما همیشه با مشکل کسری بودجه در کشور 
رو به رو بوده ایم و این یکی از عوامل اصلی چالش های اقتصادی در کشور ماست؛ یعنی همیشه میزان 
درآمدهای کشور از میزان هزینه ها کمتر بوده است. اگر این اتفاق برای یک بنگاه یا خانواده رخ دهد، 
بعد از یکی، دو سال آن خانواده یا بنگاه ورشکسته می شود اما برای دولت ها چنین اتفاقی رخ نمی دهد؛ 
زیرا دولت ها روز به روز از ذخایر و منابع کشور استفاده می کنند. در حالی که این منابع روزی به انتها 
می رسد و به دنبال آن مردم فقیر و فقیرتر می شوند اما ورشکستگی برای دولت مفهوم ندارد. متاسفانه 
فکر نمی کنم سالی را در 40 سال گذشته داشته باشیم که بودجه کشور بدون کسری بسته شده باشد. 

 1400/10/20

تاکید بر مشارکت بخش  خصوصی در تدوین مدل دیپلماسی اقتصادی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در اولین 
کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی که توسط شورای 
راهبردی روابط خارجی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی 
دانشگاه امام صادق برگزار شد بر اهمیت نقش بخش 
خصوصی در طراحی مدلی برای استفاده حداکثری از 
انعقاد قراردادهای تجاری دو یا  بازارهای سیاستی و 
چندجانبه برای کسب منافع ملی تاکید کرد. در این 
کنفرانس ملی که از سوی شورای راهبردی روابط خارجی 

با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق )ع( و در محل ساختمان این شورای 
راهبردی برپا شد، رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش  خصوصی حاضر شد و در سخنانی، 

نگرش و انتظارات بخش  خصوصی نسبت به دیپلماسی اقتصادی را تشریح کرد.

 1400/10/29

قرقیزستان، دروازه ورود به اوراسیا
اعضای یک هیئت تجاری از قرقیزستان که برای بازدید از ظرفیت های اقتصادی کشور به ایران سفر 
کرده بودند، در نشستی در اتاق بازرگانی تهران با برخی از مدیران این اتاق و نمایندگان بخش خصوصی 
دیدار و گفت وگو کرده و از بستر مناسب توسعه همکاری ها در حوزه معدن گفتند. به عقیده این 
فعاالن اقتصادی اوراسیا می تواند دروازه توسعه سریع فعالیت های اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا 
باشد. در ابتدای این جلسه، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه هدف از 
تشکیل این جلسه به هم رسانی و ایجاد زمینه های همکاری تجاری بین دو کشور ایران و قرقیزستان 
است، گفت: ظرفیت های خوبی در حوزه تولید، سرمایه گذاری و صادرات در هردو کشور وجود دارد که 

می تواند زمینه همکاری دو کشور را ایجاد کند. 

 1400/11/03

ضرورت برقراری ارتباط فعاالن اقتصادی ایران و سنگاپور
سفیر جدید ایران در سنگاپور طی دیداری با رئیس 
اتاق بازرگانی تهران، درباره راهکارهای توسعه روابط 
اقتصادی ایران و سنگاپور گفت وگو کرد. بهنام بلوریان 
رئیس جمهور  به  خود  استوارنامه  تقدیم  از  پیش 
سنگاپور در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت و ضمن 
رایزنی با مسعود خوانساری در مورد زمینه های همکاری 
با  همکاری  به  خود  عالقه مندی  از  کشور،  دو  میان 
اقتصادی  مناسبات  سطح  ارتقای  برای  تهران  اتاق 
ایران و سنگاپور با محوریت بخش خصوصی سخن گفت. رئیس اتاق تهران نیز در این دیدار به 
محدودیت های ایجادشده در عملیات تجاری دو کشور به دلیل اعمال تحریم ها، اشاره کرد و گفت: به 
رغم اعمال تحریم ها، اتاق تهران طی دو سال اخیر اقدام به برگزاری وبینارها و نمایشگاه های مجازی 
برای ایجاد آشنایی میان شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایران و کشور های مختلف کرده و این ابتکار با 

دستاوردهای خوبی همراه بوده است. 

 1400/10/07

ضرورت بهره گیری از ابرپروژه کمربند-جاده
اتاق بازرگانی تهران و شورای توسعه تجارت خارجی 
هانجو، با برگزاری یک وبینار تجاری مشترک، فرصت ها 
و ظرفیت ها توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی 
میان ایران و چین به ویژه استان جه جیانگ را مورد 
بررسی قرار دادند. در این نشست همچنین تفاهم نامه 
تجارت  و شورای توسعه  تهران  اتاق  میان  همکاری 
به  که  نشست  این  در  شد.  منعقد  هانجو  خارجی 
همت معاونت امور بین الملل اتاق تهران و با همکاری 
سرکنسولگری ایران در شانگهای برگزار شد، طرفین به تبیین ظرفیت های همکاری بخش خصوصی ایران 
و چین پرداختند. در آغاز این نشست مجازی، رمضان پرواز، سرکنسول ایران در شانگهای،  به فرصت های 
همکاری استان تهران و استان جه جیانگ اشاره و عنوان کرد که امضای یادداشت تفاهم در جلسه 

امروز نشان دهنده اراده قوی طرفین در توسعه روابط تجاری دوجانبه است.

 1400/10/21

دو نشان برتر سال 1400 برای روابط عمومی اتاق تهران
در هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
و هجدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران 
همایش های  مرکز  در  دی ماه،   26 یکشنبه  روز  که 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، روابط عمومی اتاق 
روابط  برتر  »مدیران  بخش  دو  در  شد  موفق  تهران 
عمومی« و »ارتباطات الکترونیکی و مجازی«، نشان 
برتر سال 1400 و لوح تقدیر این دوره را دریافت کند. 
در این رویداد مصطفی درویشی مدیر حوزه ریاست و 
روابط عمومی اتاق تهران، نشان مدیر روابط عمومی برتر سال 1400 را دریافت کرد و در بخش ارتباطات 

الکترونیکی و مجازی نیز، روابط عمومی اتاق تهران موفق شد رتبه برتر را کسب کند.

 1400/10/27

تالش برای حل سریع مشکالت کسب وکارهای بخش خصوصی
هشتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش  خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی 
تهران و با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی 
برگزار شد و طی آن، مشکالت مربوط به پنج کسب وکار 
تولیدی و صنعتی استان تهران، مطرح و در حضور 
استان  دادگستری  رئیس  قائم مقام  و  استاندار 
تهران مورد بررسی قرار گرفت. از اتفاقات جالب در 
حین این نشست، چندین تماس تلفنی از سوی استاندار تهران با مقامات دولتی برای رفع و رجوع 
مشکالت مطرح شده از سوی صاحبان کسب وکارهای تولیدی بود که این رویکرد مورد توجه فعاالن 

اقتصادی قرار گرفت. 

1400/10/04
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کرونا: هرکس واکسن نزند اخراج می شود
معروف ترین بانک سرمایه گذاری آمریکا یعنی سیتی گروپ 
اعالم کرده که هرکسی واکسن نزند، اخراج خواهد شد. این 
نخستین نهاد مالی در وال استریت است که چنین قانون 
سختگیرانه ای را در زمینه واکسیناسیون اجرا می کند. پیش 
از این شرکت های بزرگ نظیر گوگل گفته بودند که سیاسِت 
»واکسن نزنید از کار خبری نیست« را اجرایی خواهند کرد. 
اما اخراج کارکنانی که واکســن نزده اند قدمی بزرگ است 
که هیچ یک از شرکت ها هنوز جرئت نکرده بودند بردارند. 
سیتی گروپ احتماالً این قانون را به این خاطر اجرایی کرده 
کــه بتواند با دولت بایدن به تعامل خود ادامه دهد چرا که 
بزرگ ترین مشــتری این بانک، دولت است. در ضمن، این 
اقدام می تواند ســرآغازی باشد برای اخراج کارکنانی که واکسینه نشده اند در سایر شرکت های 
بزرگ و فعال در وال اســتریت. این اقدام در حالی صورت گرفته که صنایع مختلف مالی تالش 
دارند کارکنان را به دفترهای کاری بازگردانند و کسب وکارهای خود را به شکلی عادی پیش ببرند.

ترکیه: اوضاع تورم چقدر بد است؟
نرخ تورم در ترکیه، در آخرین ماه از سال 2021 به 36 
درصد رســیده که باالترین میزان در دوره رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است. قیمت کاالهای 
اصلی در این کشور نظیر سیب زمینی، تخم مرغ، حبوبات 
و ســبزی جات بیش از 50 درصد افزایش یافته است. 
افزایش نرخ تورم در این کشــور طی 20 سال گذشته 
سابقه نداشته است. به همین خاطر است که طبق همه 
نظرسنجی ها، بزرگ ترین معضل اقتصادی در این کشور 
از نگاه مردم، تورم اســت. راهــکار مقابله با آن هم در 
دستان بانک مرکزی قرار دارد. اما سیاست های اقتصادی 
اردوغان به مســئوالن در بانک مرکزی اجازه نمی دهد 
با افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را به کنترل درآورند. به همین خاطر است که اکنون شاهد 
افزایش بی سابقه نرخ تورم اقتصاد ترکیه هستیم. در حال حاضر تمرکز همه مردم در زمینه 

اقتصاد، روی نرخ تورم است.

عمر فاروق
روزنامه نگار الجزیره

روسیه: پوتین همان استالین نیست!
بسیاری از افراد تالش می کنند برای تشریح شرایط فعلی 
روســیه، اوضاع را به دوران شوری در دهه 30 میالدی 
نســبت دهند. اما روسیه پوتین شــباهتی به روسیه 
استالین ندارد. در حال حاضر برخی از رفتارهای رژیم 
در برابر مخالفانش، مشابه رفتاری است که شوری سابق 
در دهه 30 میالدی با مخالفان خود داشته،  به همین 
خاطر برخی افراد این دو دوره را مشابه هم می دانند. اما 
والدیمیر پوتین همان کســی است که از سال 2000 
تاکنون قدرت را در روسیه در اختیار خود گرفته است. به 
نوعی می توان گفت پوتین سیاست سرکوب را در روسیه 
در پیش گرفته، از نوعی که تاکنون سابقه نداشته است. 
اوج وحشت از استالین مربوط به سال 1937 است که کامالً با اکنون فرق دارد. واقعیت این 
است که این کشور اکنون قصه خودش را در قرن بیست ویکم دارد و نمی توان وضعیت را با 

یک قرن پیش مقایسه کرد یا یکسان دانست.

سال 2022: انتخابمان باید امید باشد
سال جدید با مشکالت و سختی های خودش همراه است اما 
من معتقدم انتخاب همه ما در سال جدید باید امید باشد، امید 
به اتفاقات خارق العاده. خوشبینی نسبت به آینده در شرایطی 
نظیر همه گیری کرونا و بحران اقتصادی، کامالً دشوار است. 
وقتــی هر روز تعداد زیادی از انســان ها به دلیل ابتال به یک 
ویــروس،  جان خود را از دســت می دهند، امیدواری تقریباً 
سخت ترین کار است. پدیده ها و مسائلی نظیر گرمایش زمین 
هم شرایط را سخت تر کرده است. اما باید تصویری بزرگ تر را 
ببینیم. بی تردید جهانی که امروز در آن زندگی می کنیم جایی 
بهتر از گذشته های دور است. آرامش و رفاه بیشتر شده و ما به 
امکانات زیادی دسترسی داریم. به عالوه، استانداردهای زندگی 
هم باال رفته است برای مثال همه ما می توانیم از تحصیالت دانشگاهی برخوردار شویم. این ها یعنی 
شرایط برای زندگی در جهان بهتر از گذشته شده است. کافی است کمی نسبت به شرایط خوشبین 

باشیم تا بتوانیم از آن بهره کافی را ببریم.

قزاقستان: اعتراضات به نابرابری
آلماتی، پایتخت تجاری قزاقســتان این روزها حسابی 
آشفته شده است. دهه هاست که مردم در قزاقستان به 
دریافت وام برای خرید خانه و ماشین تشویق می شوند. 
متوسط درآمد ماهانه مردم در این کشور، کمتر از 600 
دالر اســت. این در حالی است که هزینه ها از این رقم 
پیشی می گیرند. نکته اینجاست که تنها تالش دولت در 
همه این سال ها، ایجاد بازار آزاد در این کشور بوده بدون 
اینکه نظارتی بر آن داشته باشد. حاال قزاقستان همان 
جایی اســت که نشان می دهد بازار آزاد الزاماً اقتصاد را 
به موفقیت نمی رساند. مردم می بینند کارگران نفت در 
خارج از این کشور درآمدی به مراتب باالتر از کارگران 
نفتی کشــور خودشان دارند. همه این ها دست به دســت هم داده و مردم را این روزها به 
خیابان ها کشانده است. مشکل اینجاست که دولت کامالً چهره ای اقتدارگرا به خود گرفته و 

مردم تالش دارند همراه با اعتراضات خود، این شکل حاکمیتی را تغییر دهند.

جیمی مک گیور
تحلیل گر رویترز

کامنت

آمریکا: خیزش دله دزدها!
فروشــگاه های خرده فروشی همیشــه در معرض خطر 
سارقان و دله دزدها بوده اند. اما اکنون تکرار این شکل از 
دزدی ها به یکی از معضل های جدی برای خرده فروش ها 
در آمریکا بدل شده است. هر روز گزارش هایی از سرقت در 
مغازه های خرده فروشی به چشم می خورد. همین چند 
وقت پیش، 14 نفر با هم به فروشگاهی رفتند و هرکدام 
چیزی برداشتند. ارزش مجموع سرقت آن ها به 100 هزار 
دالر رسیده است. برای مثال آن ها قطعات دوچرخه های 
گران قیمت یا نظیر این هــا را دزدیده اند. در حال حاضر، 
دله دزدی شکل دسته جمعی به خودش گرفته و به همین 
خاطر ارزش کاالهایی که به سرقت می روند بیشتر شده، 
به عالوه، مقابله با آن ها هم سخت تر است. همه این افراد، کاالهایی که دزدیده اند را می فروشند 
و از این طریق درآمدی به دست می آورند. خرده فروش ها در این زمینه به کمک های دولتی 

نیاز دارند تا بتوانند جلوی هجوم سارقان را بگیرند و هزینه سرقت را برای خود پایین بیاورند.

لئونید راگوزین
تحلیل گر الجزیره

پاریژا کاویالنز
تحلیل گر سی ان ان بیزینس

پیتر لئونارد
تحلیل گر گاردین

مروان بیشارا
تحلیل گر الجزیره
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اعالنـات
اعداد ماه

استخراج ۱۹ هزار بیت کوین در سال 
سهم ۵.۸ درصدی ایران از بازار بیت کوین

بر اســاس اعالم سازمان نظام  صنفی رایانه ای کشور، ارزش کل بازار رمزارز دنیا حدود 
350 میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دالر با گردش روزانه 53 هزار و 150 میلیارد 
دالر تخمین زده می شــود. از بازار یک و نیم تریلیــون دالری رمزارزها، بیت کوین به 

تنهایی 57 درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.
همچنین میزان استخراج ســالیانه رمزارزها در دنیا  15 میلیارد دالر و در ایران، 1.1 

میلیارد دالر )در شرایط غیررسمی فعلی( است. 
 در حال حاضر از  حدود 324 هزار بیت کوین استخراجی ساالنه دنیا، بیش از 19 هزار 
بیت کوین به صورت غیررســمی در ایران استخراج می شود؛ سهم ایران از بازار جهانی 

بیت کوین، حدود 5.۸ درصد است.

۱.۱ میلیارد دالر
ساالنه بیش از ۱.۱ میلیارد دالر رمزارز در ایران 

به طور غیررسمی استخراج می شود

رشد ۶۰ درصدی تحقق درآمد مالیاتی
 حقوقی ها ۸0 هزار میلیارد تومان مالیات دادند

بر اســاس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور، در نه ماه نخست سال جاری، 21۸ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شــده است که سهم مالیات های مستقیم 136 
هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۸2 هزار میلیارد تومان است. ترکیب این 
وصولی ها نشان می دهد اشخاص حقوقی در نه ماه امسال بالغ بر ۸0 هزار میلیارد تومان 
مالیات پرداختند. همچنین از سوی مشاغل، حقوق بگیران و مستغالت 46 هزار و 500 
میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در مدت مورد بحث، درآمد مالیاتی 60 درصد 
نســبت به مدت مشابه سال 99 رشد داشــته و 10۸ درصد نسبت به بودجه مصوب 

تحقق پیدا کرده است. 

2۱8 هزار میلیارد تومان
در نه ماهه نخست سال جاری، 2۱8 هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی وصول شده است

جهش نوآوری در ۷ سال
رتبه ایران در شاخص نوآوری از ۱۲0 به ۶0 رسید

طبق گزارش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگر جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری از 
سال 2014 تا 2021 میالدی بالغ بر 60 پله بهبود یافت. گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان 
می دهد رتبه ایران در ســال 2014 معادل 120 بوده است، اما از آن سال به بعد کشور ایران 
به استثنای سال 2020، توانسته است جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد 
بررسی بهبود بخشد؛ به طوری که رتبه اش در سال 2021 به 60 ارتقا یافته و توانسته جایگاه 
خود را در سطح جهانی 60 پله بهبود بخشد که به نظر می رسد این رشد ناشی از سیاست های 
اخذشده در سال های اخیر اســت. این گزارش حکایت از آن دارد که بهبود روند وضعیت و 
رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در بین کشورها از سال 2012 تاکنون را می توان هم به 

شاخص ورودی نوآوری و هم به شاخص خروجی نوآوری نسبت داد.

۶۰  رتبه
 رتبه ایران 

در شاخص جهانی نوآوری ۶۰ پله بهبود پیدا کرد

افزایش ۶۷ درصدی فروش سفته
۶00 برگ سفته برگشت خورد

طبق اعالم بانک مرکزی، در هشت ماهه سال جاری حدود ۸6 میلیارد و 1۸0 میلیون 
تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

66.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
در آبان ماه سال جاری حدود 14 میلیارد و 100 میلیون تومان سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 13.6 درصد 
و 125.2 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، در آبان ماه سال جاری معادل 600 برگ 
سفته و برات به مبلغی معادل 24 میلیارد و 400 میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد. عالوه بر این، در هشت ماه سال جاری معادل 4300 برگ سفته و برات به مبلغی 

معـادل 153 میلیارد و 600 میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. 

8۶ میلیارد تومان
در هشت ماه نخست امسال، 8۶ میلیارد تومان سفته و برات در 

تهران فروخته شد

افزایش 84 درصدی واردات کاالی اساسی 
از نظر وزنی 37 درصد بیشتر از سال گذشته کاالی اساسی وارد شد

طبق آمارهای بانک مرکزی، تا 19 آذرماه امسال بالغ بر 10.5 میلیارد دالر کاالی اساسی، دارو و دامی وارد کشور شده که گندم و جو رشد 
حدود 100 درصدی را از نظر وزن تجربه کردند. جزئیات واردات کاالهای اساسی از ابتدای امسال تا 19 آذرماه نشان می دهد که بیش از 
19 میلیون تن کاال به ارزش 10 میلیارد و 552 میلیون دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 37 درصد 
و از نظر ارزش دالری ۸4 درصد رشد دارد. این اقالم شامل گندم، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی، ذرت، جو، انواع دانه های روغنی و 

روغن های خوراکی می شود.

 ۱۰.5
میلیارد دالر 

بیش از ۱۰.5 میلیارد دالر 
کاالی اساسی در نه ماه 

نخست امسال وارد کشور 
شد
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عقب ماندگی صادرات از واردات
تراز تجاری ۱.۸ میلیارد دالر منفی شد

تجارت کل کشور در نه ماهه امسال 122 میلیون و 452 هزار تن کاال به ارزش 72 میلیارد و ۸3 
میلیون دالر بود. در این مدت صادرات سهمی معادل 92 میلیون و 333 هزار تن و به ارزش 35 
میلیارد و 141 میلیون دالر داشته است. 30 میلیون و 119 هزار تن کاال به ارزش 36 میلیارد و 
942 میلیون دالر نیز در این مدت به کشــور وارد شده است. در این مدت تراز تجاری ایران 1.۸ 
میلیارد دالر منفی بوده اســت. ســهم فصل پاییز از کل تجارت نه ماهه ایران  43 میلیون و 31۸ 
هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 156 میلیون دالر بوده است. بر اساس اعالم گمرک کشور، تجارت 
پاییزی کشور )مجموع صادرات و واردات( نسبت به فصل سوم سال قبل، کاهش 9 درصدی در وزن 
و افزایش 25 درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان 7 درصد در وزن و 

14 درصد در ارزش و نسبت به بهار 12 درصد در وزن و 2۸ درصد در ارزش رشد داشته است. 

72 میلیارد دالر
ارزش مجموع صادرات و واردات در 9 ماهه امسال

 به 72 میلیارد دالر رسید

رکود در ساخت و ساز 
صدور پروانه ساختمانی در شهرها کاهش یافت

در تابستان سال ١٤٠٠، تعداد 12 هزار و 493 واحد مسکونی در پروانه های صادرشده 
برای احداث ســاختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شده است که نسبت به 
فصل گذشــته 13 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه ســال گذشته ٩.٦ درصد 
کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه های احداث 
ساختمان ٧.٨ واحد بوده است. همچنین در تابستان امسال، تعداد 93 هزار و 57۸ واحد 
مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور 
پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٩.٥ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ٣١.٩ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه 

احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است.

3۱.9 درصد
تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در شهرها طی 

تابستان امسال 3۱.9 درصد کمتر از تابستان سال گذشته بود

افزایش دوبرابری قیمت مسکن
اجاره مسکن ۶3 درصد رشد کرد

طبــق گزارش مرکز آمار ایران، متوســط قیمت فروش هــر مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در نقاط شهری کشور طی فصل بهار امسال 
11 میلیون و 690 هزار تومان با میانگین مساحت ٢٩١ مترمربع بوده است، که نسبت 
به فصل قبل، 25.6 درصد و نســبت به فصل مشابه سال قبل 104.7 درصد افزایش 
داشته است. متوسط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره 
یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح 
کشور 2۸ هزار و 192 تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنا ١٤ 
سال بوده است، که نسبت به فصل قبل 23 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

٦٣.٧ درصد افزایش داشته است. 

۱۰4 درصد
میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط شهری کشور در بهار 

امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰4 درصد بود

رشد 4۲ درصدی واردات دارو
اختصاص ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی

با وجود محدود شــدن لیســت دریافت کنندگان ارز ترجیحی در چند سال گذشته، 
همچنان بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول دریافت این ارز است. در 
سال جاری تاکنون بیش از 1.6 میلیارد دالر دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز 
ترجیحی وارد ایران شده است. از واردات صورت گرفته به کشور در مدت زمانی مورد 
بحث،  16 هزار و 274 تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد و 676 میلیون و 9۸0 هزار دالر 
مربوط به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است .میزان واردات دارو در نه ماهه امسال 

نسبت به سال گذشته 42 درصد از لحاظ وزن و 36 درصد از نظر ارزش افزایش دارد.

۱.۶ میلیارد دالر
در نه ماه نخست امسال بیش از ۱.۶ میلیارد دالر دارو و تجهیزات 

پزشکی وارد کشور شد

سهم ۶۶ درصدی سرمایه در گردش از تسهیالت
بانک ها چقدر به بخش های اقتصادی وام داده اند؟

تسهیالت پرداختی بانک ها طی هشت ماهه ابتدای سال 1400 به بخش های اقتصادی مبلغ 1727 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ 642 هزار میلیارد تومان معادل 59.2 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
تمامی بخش های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 114۸ هزار میلیارد تومان معادل 66.5 درصد کل تسهیالت پرداختی است. 
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه ابتدای سال جاری معادل 469 هزار میلیارد تومان بوده 

است که حاکی از تخصیص 35.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی است.

59.2 درصد
تسهیالت پرداختی 

بانک ها به بخش های 
اقتصادی در هشت ماهه 

امسال 59.2 درصد افزایش 
یافت
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اعالنـات

بانک جهانی گزارش داد

ویروسی که منجر به افزایش فقر شد
شیوع همه گیری کرونا منجر به افزایش نابرابری در اقتصاد جهان شد. البته اثرات این ویروس بر 
افراد فقیر و آسیب پذیر بیشتر بود. بسیاری از کشورها و نهادها تالش کردند فقر را دوباره مثل 
گذشته به حداقل برسانند. اما به رغم همه این تالش ها، باز هم تعداد افرادی که در فقر شدید به 
سر می برند افزایش پیدا کرد. براساس گزارش بانک جهانی، در سال 2020 حدوداً 100 میلیون 
نفر به جمعیتی که با کمتر از 1 دالر و 90 سنت در روز زندگی می کنند اضافه شد. این اتفاق در 
20 سال گذشته سابقه نداشته است. در واقع همه گیری کرونا منجر به افزایش نابرابری در جهان 
شد. البته دسترسی به واکسن کرونا در سال 2021 توانست بسیاری از اقتصادها را نجات دهد. 
به این ترتیب شاهد افزایش شدید فقر در سال 2021 مشابه سال 2020 نبودیم. اما به هر حال 

می توان گفت اثرات کرونا بر اقتصاد فعالً گریبان گیر جهانیان خواهد بود.

۱۰۰ میلیون نفر به جمعیتی که با کمتر از 
۱ دالر و 9۰ سنت در روز زندگی می کنند 

به دلیل شیوع همه گیری کرونا اضافه شد

بانک جهانی اعالم کرد

سهم نهادهای بین المللی در کاهش فقر
کشورهای فقیر و کم درآمد در دوران همه گیری کرونا بیش از هر زمان نیازمند دریافت 
کمک های مالی از طرف نهادهایی مانند ســازمان ملل شــدند. بانک جهانی توانسته 
کمک های 4۸ کشور جهان را به مبلغ 23.5 میلیارد دالر جمع آوری کند و قصد دارد 
این کمک ها را به کشــورهای فقیر و کم درآمد در جهان اختصاص دهد. اعضای این 
نهاد مالی بر این باورند که همه اقتصادهای توسعه یافته باید به اقتصادهای فقیر کمک 
کنند تا بار همه گیری هم از دوش کشورهای فقیر برداشته شود. بانک جهانی براساس 
برنامه هایی که از قبل در نظر گرفته و اولویت بندی هایی که در گذشته داشته در مورد 
کشورهایی که قابلیت دریافت کمک را دارند تصمیم گیری می کند و سپس این کمک 

مالی را میان آن ها تقسیم خواهد کرد.

23.5 میلیارد دالر کمک از طرف بانک جهانی 
به اقتصادهای فقیر و کم درآمد 

اختصاص داده شده است

سازمان ملل خبر داد

کمک به فیلیپینی ها پس از طوفان رای
طوفان رای در فیلیپین خسارت های زیادی را برای مردم محروم و فقیر در این منطقه به 
همراه آورده است. به همین خاطر است که سازمان ملل تصمیم گرفته بسته ای به ارزش 
107 میلیون دالر برای کمک به مردم این کشور اختصاص دهد. البته 25 میلیون دالر 
از این کمک ها، صرف تهیه مواد غذایی برای مردمی می شود که در این طوفان آسیب 
دیده اند. براســاس گزارش سازمان ملل، این طوفان منجر به از دست رفتن جان 500 
نفر از مردم فیلیپین شده است. آخرین طوفان مخرب در فیلیپین مربوط به سال 2013 
است که طی آن 6 هزار نفر جان خود را از دست دادند و 4 میلیون نفر هم بی خانمان 
شدند. در آن طوفان، هیچ ساختمانی بدون آسیب نماند. اکنون طوفان رای، شرایط را 

برای مردم این کشور دشوار کرده است.

۱۰7 میلیون دالر، ارزش کمک های سازمان ملل به 
فیلیپین پس از طوفان رای بوده که 25 میلیون دالر از آن صرف 

تهیه مواد غذایی خواهد شد

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

مطالعات صندوق بین المللی پول نشان داد

پیشگیری از هزینه های کرونا از مسیر واکسیناسیون
ویروس کرونا هر ماه در سال 2020 و اوایل 2021، جاِن تقریباً 300 هزار نفر را گرفته است. تعداد زیادی از افراد هم گرفتار بیمارستان شدند. همه 
این ها برای اقتصادهای جهان هزینه هایی را به همراه داشته است. برآوردها نشان می دهد 12 تریلیون دالر از ارزش تولید ناخالص داخلی جهان در 
سال های 2020 و 2021 به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست رفته است. در واقع هر ماه 500 میلیارد دالر از تولیدی های جهان فقط به خاطر یک 
ویروس کوچک، دود هوا شده است. شیوع این ویروس هم روی سرمایه گذاری ها اثر منفی گذاشته و هم فرایند تولید را متوقف کرده یا دست کم به 
آستانه توقف کشانده است. هزینه هایی که این ویروس برای تحصیالت و سالمت داشته، در جای خودش قابل بررسی است. روی هم رفته می توان 

گفت ویروس بیشترین آسیب را به اقتصادها وارد کرده است.

 ۱2
تریلیون دالر از ارزش 

تولید ناخالص 
داخلی جهان در سال های 

2۰2۰ و 2۰2۱ به دلیل 
شیوع همه گیری 

کرونا کم شده است

نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد نشان داد

مردم از هوش مصنوعی استقبال می کنند
به تازگی مجمع جهانی اقتصاد به دلیل افزایش اهمیت هوش مصنوعی و فناوری های 
نظیر آن، نظرسنجی هایی را در این زمینه برگزار کرده تا میزان آگاهی مردم را در رابطه 
با این فناوری های جدید بسنجد. طبق نظرسنجی ها، بیش از 60 درصد از مردم معتقدند 
بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی، فرایند زندگی را برایشان بهتر کرده است. البته هنوز 
میزان اعتماد مردم به این فناوری های جدید و شرکت های ارائه دهنده این خدمات پایین 
است. تنها 50 درصد از مردم به شرکت های ارائه کننده خدمات فناوری هوش مصنوعی 
اعتماد دارند. البته در این نظرسنجی تفاوت میان اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور به 
درستی بررسی نشده است. اما به صورت کلی می توان گفت میزان آگاهی و بهره گیری 

مردم از فناوری های هوش مصنوعی در اقتصادهای توسعه یافته، بیشتر و بهتر است.

۶۰ درصد از کسانی که در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد 
شرکت کرده اند معتقدند خدمات هوش مصنوعی زندگی را 

برایشان آسان تر کرده
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سی ان ان بیزینس اعالم کرد

یک گزارش دلسردکننده
آمریکا به صورت ماهانه گزارش اشتغال خود را منتشر می کند. گزارش اشتغال این کشور در ماه 
دسامبر یعنی آخرین ماه از سال 2021 نشان می دهد این اقتصاد توانسته تنها 199 هزار شغل 
جدید ایجاد کند. این رقم تقریباً نصف آن چیزی است که تحلیل گران اقتصادی انتظار داشتند. 
به عالوه، رقم ماه دسامبر در حقیقت کمترین رقم در یک سال گذشته محسوب می شود. این در 
حالی است که نرخ بیکاری در این کشور به کمتر از 4 درصد رسیده و وضعیتی قابل قبول دارد. 
در واقع نرخ بیکاری در این کشور به 3.9 درصد رسیده که نزدیک به سطوح پیش از همه گیری 
کرونا است. البته بدبینی نسبت به میزان اشتغال زایی و خوشبینی نسبت به کاهش نرخ بیکاری 
باعث شده اهالی بازار کمی گیج شوند. بسیاری از سرمایه گذاران در انتظار تصمیم های فدرال رزرو 
)بانک مرکزی آمریکا( هستند و هنوز واکنشی به خبر گزارش ماهانه اشتغال در آمریکا نداشته اند.

۱99 هزار شغل جدید در ماه دسامبر
 در آمریکا ایجاد شده که تقریبًا کمتر از نصف چیزی 

است که تحلیل گران انتظارش را داشته اند

بلومبرگ بررسی کرد

سال ریزش آلفابت و مایکروسافت
شرکت های آلفابت و مایکروسافت، ســال 2022 را با ریزش شدیدی آغاز کردند که 
از ابتدای شیوع همه گیری کرونا تاکنون برایشان سابقه نداشته است. اصلی ترین دلیل 
ریزش ســهام این دو غول فناوری، افزایش ارزش اوراق قرضه در آمریکا بود که در 10 
سال گذشته سابقه نداشت. البته ضعف در گزارش ماهانه اشتغال آمریکا هم باعث شد 
وضعیت سهام این دو شرکت به هم بریزد. البته 2021 سال بدی برای این دو شرکت 
نبود. مایکروسافت در سال 2021 رشد 50 درصدی و آلفابت رشد 65 درصدی را تجربه 
کرده است. هرچند این دو شرکت آغاز خوبی در سال 2022 نداشته اند اما انتظار می رود 
سال نو برایشان با رشدی قابل توجه همراه باشد. در واقع می توان گفت اتفاقی که برای 

بازار سهام این دو شرکت رخ داده کامالً موقتی است و ادامه پیدا نخواهد کرد.

5.4 درصد از ارزش آلفابت
 و ۶.۶ درصد از ارزش مایکروسافت در نخستین هفته از

 2۰22 ریزش کرد

پیش بینی بلومبرگ از آینده بیت کوین

هدف نهایی ۱۰۰ هزار دالر است
بیت کوین به یکی از مهم ترین کاالهای این روزها تبدیل شده است. ارزش این رمزارز 
در ســال 2021 رشدی بی سابقه داشــت اما در عین حال سقوط هم کرد. اما اکنون 
خوشبینی ها درباره این بازار باعث شــده که ارزش 100 هزار دالری را برای این کاال 
تا پایان امسال پیش بینی کنند. البته ارزش بیت کوین به نزدیکی 40 هزار دالر رسیده 
ولی می توان پیش بینی کرد که در آینده رشــد کند. یکی از مسائلی که روی افزایش 
ارزش ارزهای دیجیتالی از سال 2020 تاکنون اثر گذاشته، اقدامات فدرال رزرو یا همان 
بانک مرکزی آمریکا است. به هر حال بیت کوین هنوز یکی از کاالهایی است که پرخطر 
محســوب می شود و ســرمایه گذاری در آن با خطراتی همراه است اما به صورت کلی 

می توان به آینده آن امید داشت.

۱۰۰ هزار دالر، قیمتی که برای بیت کوین 
در سال 2۰22 برآورد شده و خوشبینی 

به این بازار را نشان می دهد

بلومبرگ اعالم کرد

اپل 3 تریلیون دالری شد
اپل نخستین شرکتی بود که در سال 201۸ به ارزش 1 تریلیون دالر رسید. این شرکت در 
ســال 2020 به ارزش 2 تریلیون دالر رســید. هربار هم نخستین شرکتی بود که به چنین 
ارزشــی دست پیدا می کرد. اکنون اپل نخستین شرکت جهان است که به ارزش 3 تریلیون 
دالر رســیده. البته احتماالً به زودی سایر شرکت ها به باشگاه 3 تریلیون دالری ها خواهند 
پیوســت. این شرکت توانســته تنها در فاصله 17 ماه ارزش خود را از 2 تریلیون دالر به 3 
تریلیون دالر برساند. این یعنی رشد اپل، سرعت گرفته است. ارزش شرکت اپل از ژانویه 2007 
یعنی زمانی که استیو جابز، بنیان گذار این شرکت از آیفون رونمایی کرد تاکنون، 5 هزار و ۸00 
درصد رشد داشته است. مایکروسافت، گوگل و آمازون از دیگر شرکت هایی هستند که احتماالً 

در سال 2022 یا یک سال بعد، به باشگاه 3 تریلیون دالری ها خواهند پیوست.
 

3 تریلیون دالر، ارزش شرکت اپل 
در ابتدای سال 2۰22 بود و برای نخستین بار شرکتی 

به چنین ارزشی در بازار می رسد

رسانه ها

گزارش سی ان بی سی نشان داد

ثبات فعاًل مهمان بازار نفت است
هرچند سویه های جدید کرونا نظیر اومیکرون منجر به افزایش تعداد مبتالیان شده و اوضاع برخی از بازارها را به هم ریخته است، بازار نفت وضعیتی 
مطلوب دارد. همین خوشبینی به آینده بازار نفت و ثبات آن، باعث شده اعضای اوپک پالس هم نسبت به آینده این بازار احساس امیدواری کنند و 
به این ترتیب تولید خود را تا 400 هزار بشکه در روز افزایش دهند. البته نخستین موج کرونا، توانست بازار نفت و انرژی را کامالً آشفته کند اما اکنون 
سویه های جدید اثر چندانی روی این بازار ندارند. در واقع بازار نفت توانسته ثبات خود را در این شرایط، حفظ کند. البته هنوز هم مسائل نامنتظره 

می توانند به این بازار شوک وارد کنند اما به صورت کلی، این بازار مسیر ثبات خود را در شرایط همه گیری کرونا، پیدا کرده است.

4۰۰ بشکه
 در روز به تولیدات اوپک 
پالس اضافه خواهد 

شد چراکه بازار نفت 
وضعیتی مطلوب را تجربه 

می کند

هرچند سینماها سال پرآشوبی را پشت سر گذاشته اند، دیزنی وضعیتی مطلوب داشته است. کرونا تمامی سالن های 
ین برنده گیشه هاست. در حال حاضر، ارزش سهام شرکت  سینما را در جهان خالی کرده اما هنوز هم دیزنی اصلی تر
دیزنی در مسیر رشد است و به رغم شیوع همه گیری کرونا، شاهد رشد سهام دیزنی هستیم.
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اعالنـات
شاخص

21.1
درصد

رشد قیمت مسکن در 
آذر ۱4۰۰ نسبت به 

آذر 99

51.2
درصد

افزایش اجاره مسکن 
در تهران در آذر ۱4۰۰ 

نسبت به آذر 99

9.3
درصد

میزان کاهش شاخص 
استخدام نیروی انسانی 

12.2
درصد

میزان کاهش قیمت 
محصوالت تولیدشده

رشد معامالت ملک در آذرماه 
قیمت مسکن افزایش یافت

بازار مســکن پس از چند مــاه رکود بار دیگــر با افزایش 
معامالت مواجه شد. در ماه پایانی فصل پاییز به غیر از رشد داد 
و ستد مسکن، قیمت آن نیز با افزایش مواجه شد. در این ماه 9 
هزار و 772 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شد که 33.۸ 
درصد بیشتر از ماه قبل از آن بوده است. این تعداد در مقایسه با 
آذر سال گذشته رشد 2۸2 درصدی را نشان می دهد. متوسط 
قیمت مســکن نیز در تهران بار دیگــر پس از چند ماه توقف، 
افزایش یافــت. در این ماه میانگین قیمــت یک متر زیربنای 
مســکونی به 32 میلیون و 590 هزار تومان رسید که نسبت 

به ماه قبل افزایش 1.۸ درصدی داشــته است. همچنین این 
رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 21.1 درصد افزایش 
داشته اســت. البته شاخص رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن 
در آذر 99 نسبت به آذر 9۸ معادل 9۸.9 درصد بود که نشان 

می دهد در سال جاری آهنگ رشد کندتر شده است.
گــزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که شــاخص کرایه 
مســکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه 
ســال 1400 به ترتیب با رشد 51 و 54 درصدی همراه شده 

است.

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

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلآذر 1400آبان 1400آذر 99
26.93232.591.۸21.1متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

25557304977233.۸2۸2.5تعداد معامالت )واحد مسکونی(

شاخص شامخ کاهش یافت
بنگاه های اقتصادی، نگران نوسان نرخ ارز

بر اساس گزارش شامخ که اتاق ایران منتشر می کند، عدد شامخ )شاخص مدیران خرید( در آذرماه به عدد 50.97 رسیده که نسبت به ماه قبل 
کاهش 0.1 درصدی را نشــان می دهد. عدد شــامخ آذرماه در حالی نزولی شده که در بسیاری از ماه های سال جاری، این عدد صعودی بود اما ثبت 
پایین ترین شامخ در چهار ماه گذشته نشان دهنده افزایش نگرانی های فعاالن بخش خصوصی و صاحبان بنگاه های اقتصادی است. طبق نظرسنجی 
انجام شــده از بنگاه های اقتصادی کشــور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذر 1397، 50  به دست  آمده است و رشد شاخص کل به 
کمترین نرخ 4 ماه اخیر رسیده است. در این ماه به جز شاخص مقدار تولید محصوالت و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر 50 

ثبت شده اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در آذر ناشی از رکود در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی به واسطه نوسان نرخ ارز بوده است.

مقايسهشامخكل اقتصاد

آذر در اقتصادي فعاالن از شده انجام نظرسنجي براساس كلي طور نابساماني،به و ركود رويهايقيمتادامه بر خريد قدرت كاهش و ارز بازار
فعاال مثبت اقتصاديانتظارات گذاردهن شركتاثرمنفي مشتريانو خريد قدرت آمدن پايين دليل به مواجه،ها سفارشات كاهش و نقدينگي كمبود با

شركتد.انشده اكثر نياز مورد تجهيزات و اوليه مواد تأمين كه آنجا بهاز تابهشدتها، است، وابسته ارز ارزنرخ بازار در فعاليتثبات نگيرد يهاصورت
ركوداقتصادي با مرتبطهمچنان مشكالت بود.و خواهند روبرو

ا1جدول كل خريد(-قتصاد: شامخ مديران 1400آذر) PMIشاخص

1400آذر1400آبان1400مهرشاخص
50.97 54.7651.07كلشامخ

فعاليت كارميزان و كسب 56.1653.8653.13هاي
مشتريانسفارشاتميزان 48.00 55.1647.38جديد

انجام 64.0754.6059.23سفارشوتحويلسرعت
ياموادموجودي خريدارياوليه 44.6246.49 49.98شدهلوازم

و استخدام 48.74 53.72 47.84انسانينيرويبكارگيريميزان
شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا 82.01 83.13 83.52اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا 48.6049.72 53.04انبار
خدماتصادراتميزان يا 47.77 48.38 45.27كاال

شدهمحصوالتقيمت ارائه خدمات يا 63.5563.1455.39توليدشده
64.2667.88 57.66انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كاالها 54.03 54.74 54.53فروش
آينده ماه در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در 56.03 66.3759.74انتظارات
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43.4
درصد

نرخ تورم بخش 
خوراکی ها و 

آشامیدنی ها در ۱2 
ماه منتهی به آذر 

۱4۰۰

0.5
درصد

کاهش جمعیت فعال 
اقتصادی در پاییز 

امسال نسبت با پاییز 
99

23.6
درصد

نرخ بیکاری جوانان 
۱5 تا 24 سال در پاییز 

امسال

47.5
درصد

نرخ تورم بخش 
تفریح و فرهنگ در 
۱2 ماه منتهی به آذر 

۱4۰۰

شیب رشد قیمت ها کند شد

کاهش نرخ تورم 
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم در آذر 1400 با کاهش مواجه شده است. نرخ تورم ساالنه آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 43.4 درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه ای در آذرماه ١٤٠٠ به عدد 35.2 درصد رسیده است؛ 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٢ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٩ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای آذرماه 
١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش ٤.٩ واحد درصدی به 
٤١.٥ درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ١.٦ واحد درصدی به ٣١.٨ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در آذر به 1.7 درصد رسیده که در 

مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.۸ واحد درصد کاهش داشته است. 
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغییر آذر 1400 نسبت به آذر 99تغییر آذر 1400 نسبت به آبان 1400گروه های اصلی
1.441.۸خوراکی ها و آشامیدنی ها

3.929.7دخانیات
3.14۸.۸پوشاک و کفش

126.2مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
2.136.7اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

1.334.6بهداشت و درمان
2.۸33.3حمل و نقل
12.3ارتباطات

2.132.7تفریح و امور فرهنگی
1.62۸.4تحصیل

260.1رستوران و هتل
2.236.5کاالها و خدمات متفرقه

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

تعداد نیروی کار در پاییز امسال کم شد 
 

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در پاییز 1400 نشان می دهد که نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر به ۸.9 درصد رسیده است که 0.5 درصد نسبت 
به پاییز سال گذشته کاهش نشان می دهد. در پاییز ١٤٠٠، به میزان 40.9 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا 
بیکاران قرار گرفته اند. این شاخص نیز با کاهش نیم درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه شده است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در پاییز امسال 
٢٣ میلیون و ٥٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٢ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که 
در پاییز ١٤٠٠، بخش خدمات با 49.9 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 34.7 درصد و کشاورزی با 
15.4 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 23.6 درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز ١٤٠٠ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ١٣٩٩( 0.1 درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ 
تا ٣٥ ساله نیز نشان می دهد که در پاییز امسال، 16.1 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد 

نشان می دهد این نرخ نسبت به پاییز ١٣٩٩، به میزان 0.4 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاري جمعیت 15 ساله و بیشتر در فصول متوالی سالهاي 1398 تا 1400

      كار و سرشماري دفتر جمعيت، نيروي 
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اعالنـات
کیوسک ماه

سالگرد حمله به کنگره
نشریات آمریکایی اشغال ۶ ژانویه ۲0۲۱ را یادآوری می کنند و عبرت ها را برمی شمارند 

نیوزویک: ترامپ و فیل ها

جمهوری خواهان نمی دانند با رئیس جمهور سابق چه کنند و نگران انتخابات آتی اند

مجله »نیوزویک« عکسی از دونالد ترامپ را روی یک کاناپه روی جلد برده است، به این شکل 
که ترامپ روی کاناپه نشسته است و یک فیل هم کنارش جا خوش کرده. فیل نماینده ای 
اســت از حزب جمهوری خواه در آمریکا و داستان این جلد این است که جمهوری خواهان 
نمی داننــد با ترامپ باید چه کننــد. در هر حال، ترامپ عضــوی از حزب جمهوری خواه 
آمریکاست اما جمهوری خواهان می خواهند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 
یک آدم معقول تر از ترامپ نماینده نهایی آن ها باشــد. ترامپ با تشکیکی که در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2020 انجام داد و بسیاری از هواداران خود را علیه سیستم انتخاباتی 
شوراند، به دردسر بزرگی برای رهبران حزب جمهوری خواه تبدیل شده است. داستان ترامپ 
چنان دامنه ای داشــت که در ژانویه ســال قبل مردم به ساختمان کنگره ریختند و آن جا 
را برای مدتی اشــغال کردند و چند نفر هم در جریان حمله کشــته شدند و کار به حذف 
ترامپ از رسانه های اجتماعی که ابزار اصلی سازمان دهی معترضان افراطی حامی ترامپ بود 
کشید. حاال با این سابقه ناگوار، جمهوری خواهان درمانده اند که ترامپ را باید کجای دلشان 
بگذارند. جمهوری خواهان نگران اند که اصالً سوای داستان انتخابات دو سال آینده، ترامپ 
باعث بدنامی این حزب در میان مدت شود. قضیه برای آمریکا تبعات امنیتی زیادی هم دارد 
و تحلیلی در همین شماره »نیوزویک« منتشر شده است که می گوید میلیون ها آدم مسلح 
در آمریکا منتظرند که با واردشدن ترامپ در انتخابات سال 2024، قدرت را به دست بگیرند. 
مطلب جالب دیگری که در این شــماره به چاپ رسیده درباره عملکرد مغز و تالش برای 
همیشــه فعال ماندن آن است. در این مطلب شرح داده شده است که چطور می توان مغز 
را طوری تربیت کرد که در تمام طول عمر بتواند یاد بگیرد. »نیوزویک« گاهی عکس های 
باکیفیت و جالب توجهی منتشر می کند و در آخرین شماره نیز چند عکس از کوه نوردانی 
منتشر کرده اســت که روی لبه های خطرناک کوه های پرشیب و پربرف چادر زده اند و با 
خیال راحت در آن ها استراحت می کنند. ماجرای دخالت روسیه در درگیری های قزاقستان 
و جوایز سینمایی گلدن گلوب که همیشه قبل از سایر جشن های سینمایی برگزار می شود و 
تعیین کننده مسیر رویدادهایی مثل اسکار است نیز از دیگر مطالبی است که در این شماره 
منتشر شده است. نوآوری در شرکت ها و تالش هایی که مدیریت کسب وکارها برای بقا در 
محیط نامطمئن کنونی تجاری آمریکا برای بقا انجام می دهند نیز یکی دیگر از مضامینی 

است که در این شماره »نیوزویک« به آن پرداخته شده است. 

ساختن مدیر برای تغییر

مدیریت کار گروهی ایجاب می کند که یک رهبری قوی برای روزهای دگرگونی به وجود بیاید

آخرین شــماره مجله »هاروارد بیزینس ریویو« یک دسته ماهی قرمز را روی جلد خود 
برده است که یکی از اعضای دسته رنگ کبود دارد و به نوعی رهبر گروه به حساب می آید. 
مطلب این جلد درباره رهبری یک سازمان در دوران تغییر است. نویسنده می گوید که 
آینده یک ســازمان تجاری و کسب وکار به این ربط پیدا می کند که برای روزهای مبادا 
که تغییرات در شرکت و مؤسسه اجتناب ناپذیر است یک رهبری قوی درست شود و از 
همین حاال برای روزهای آتی باید برنامه ریزی داشت. سرمقاله این شماره به تاریخچه خود 
مجله هاروارد بیزینس ریویو اختصاص داد. این مجله صدساله شده است و سردبیر فعلی 
آن مطلبی نوشته است در تجلیل این صد سال انتشار مجله. اولین شماره ماهنامه هاروارد 
بیزینس ریویو در اکتبر ســال 1922 منتشر شد و نه طرح جلد داشت و نه تیتر خیلی 
برجسته ای. آرم دانشگاه هاروارد روی جلد بود و تیتر کوچکی در وسط صفحه می گفت: 
»در صنعت و تجارت همه چیز جدید شــده است«. گوشه صفحه هم عبارت »سال اول، 
شــماره اول« چاپ شده است. اولین شماره این مجله 1 دالر و 25 سنت قیمت داشت. 
سردبیر این شماره در سرمقاله خود نوشته است که در یک دهه اخیر تالش خیلی زیادی 
کرده اند تا بتوانند در موج دیجیتالی شدن رسانه ها و رقابت با رسانه های مجازی دوام بیاورند 
و همچنان بتوانند خوانندگان خود را حفظ کنند. ادی ایگناتیوس نوشته است که بین 
سالگرد 90سالگی تا 100سالگی مجله تالش کرده اند تعداد پادکست های بیشتری بسازند، 
سلسله ویدیوهای آنالین تولید کنند و خبرنامه های ایمیل را برای خوانندگان خود درست 
کنند. همچنین بسته های متنوع اشــتراک دیجیتال درست کرده اند و همین تالش ها 
به همراه سعی و کوششی که برای فعالیت در رسانه های اجتماعی داشته اند، به آن ها کمک 
کرده است که در حدود 350 هزار مشترک دیجیتال داشته باشند و این مسئله برای آن ها 
موفقیت بزرگی است. در این شماره »هاروارد بیزینس ریویو« مطالبی درباره اینکه چطور 
شرکت های بزرگ می توانند در وضعیت آشفته اقتصاد امروز از تجزیه شدن جلوگیری کنند 
نوشته شده است و همچنین در مطلب دیگری از تأثیر فناوری رایانش کوانتمی بر رهبران 
و مدیران کسب وکار نوشته است. در این شماره، مصاحبه جالبی نیز منتشر شده است 
از رابین رایت، بازیگر معروف هالیوود و هنرپیشــه نقش اصلی زن سریال مشهور »خانه 
پوشالی«. رایت در این مصاحبه از زندگی کاری و انتخاب های کاری خود می گوید و اینکه 

شغلش چه اثراتی بر زندگی شخصی اش گذاشته است. 
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سالگرد حمله به کنگره
نشریات آمریکایی اشغال ۶ ژانویه ۲0۲۱ را یادآوری می کنند و عبرت ها را برمی شمارند 

اکونومیست: عمو پوتین در اوکراین

مداخله روسیه در کشورهای همسایه چه اثری بر امنیت اروپا خواهد گذاشت؟

آخرین شماره هفته نامه »اکونومیست« عکس والدیمیر پوتین را روی جلد گذاشته است 
در حالتی که پوتین مثل سران مافیا روی صندلی لم داده و یک اسلحه هم روی پاهایش 
قرار دارد. مطلب »اکونومیست« درباره این است که چطور باید با پوتین صحبت کرد و 
اینکه مداخله روسیه در قزاقستان چه اثراتی بر امنیت منطقه ای اروپا خواهد داشت. تورم 
در آمریکا همچنان یکی از موضوعاتی اســت که مورد متوجه رسانه های اقتصادی است 
و اکونومیست هم مطلبی در این باره نوشته است که می گوید جو بایدن در حال تالش 
بی حاصل برای پایین آوردن تورم است اما این کار نیاز به مقدماتی دارد که دولت آمریکا آن 
را انجام نداده است. زدن رنگ سبز به فعالیت های صنعتی ای که برای محیط زیست مضر 
است یا به تغییر اقلیم کمک می کند هم از جمله مسائلی است که در این شماره مجله 
به آن ها پرداخته شده است. انتخابات ریاست جمهوری در ایتالیا و سیاست گذاری انرژی 
در اروپا نیز از دیگر مسائلی است که در آخرین شماره اکونومیست تحلیلی درباره آن ها 
به انتشار رسیده است. اقتصاد در گل فرورفته قاره آفریقا در بخش خاورمیانه این مجله 
از مطالب مهمی است که منتشر شده است. مسائل روز سیاسی درباره اوگاندا و آفریقای 
جنوبی هم در این شماره پوشش داده شده است. در همین بخش خاورمیانه اکونومیست، 
تحلیلی درباره اوضاع اجتماعی و سیاســی عربستان سعودی به انتشار رسیده است که 
می گوید این کشور در آستانه تغییرات زیادی است و این تغییرات را که در آینده بیشتر 
از آن ها خواهیم شنید به حباب های زیر سطح آب تشبیه کرده است. در بخش آمریکای 
این شماره، به یک سال کارنامه ریاست جمهوری جو بایدن پرداخته شده است و نیز به 
تالش ها برای مهار شــیوع ویروس اومیکرون در سراسر ایاالت متحده. یکی از مهم ترین 
مســائلی که در این شماره به آن پرداخته شــده است ناآرامی ها در قزاقستان و مداخله 
روسیه در آن است که عالوه بر مطالبی که در تیتر یک نوشته شده، در بخش مربوط به 
کشورهای آسیایی نیز به آن پرداخته شده است. رسانه ها در هنگ کنگ و محدودیت هایی 
که بر رســانه های این منطقه اعمال می شود هم از دیگر مطالب این شماره اکونومیست 
است. دادگاه شرکت »ترانوس« که در آزمایش های خون فناوری تقلبی استفاده کرده بود 
و رقابت شــدید شرکت های خودروسازی هم از دیگر مطالب خواندنی این شماره است. 
مطلب جالبی در این شماره به گازهای گلخانه ای در سطوح جو زمین پرداخته است و 

اینکه چطور می شود آن ها را در آسمان جذب کرد.

بلومبرگ بیزینس ویک: سیمپسون کارآفرین

چطور یک هنرمند آمریکایی می تواند بعد از دو دهه کسب وکاری موفق راه اندازی کند

عکس روی جلد تازه ترین شــماره مجله »بلومبرگ بیزینس ویک« زن هنرمند و البته 
کارآفرینی است به نام جسیکا سیمپسون. او هنرپیشه، خواننده، شخصیت تلویزیونی و 
طراح مد آمریکایی است که از سال 1999 شهرتش شروع شد اما سال ها گذشت تا از پس 
ضبط برنامه های تلویزیونی، فیلم ها و تبلیغات، به ستاره ای در دنیای هنر و مد تبدیل شد 
و بعد با راه اندازی یک خط از محصوالت مو و زیبایی و طراحی عطر و کفش و کیف های 
دستی برای زنان، وارد جهان کسب وکار هم شد. بلومبرگ بیزینس ویک به سراغ سیمپسون 
رفته و فعالیت های تجاری او را که پر از فراز و نشیب  بوده دنبال کرده است. او فقط یک 
ستاره نبوده که خیلی راحت شرکتش را راه بیندازد و با خاطر جمع از نردبان موفقیت 
باال رود. گزارش بیزینس ویک نشــان می دهد که بارها دادگاه رفته و ورشکسته شده و 
گرفتاری های زیادی داشته است و حاال توانسته شرکت را به ثبات و موفقیت برساند. در 
این شــماره مطلبی هم نوشته شده است به مناسبت سالگرد حمله به ساختمان کنگره 
آمریکا و اشغال آن جا توســط طرفداران ترامپ. داستان کاله برداری های الیزابت هولمز 
در شرکت »ترانوس« هم از مسائلی است که در این شماره بیزینس ویک برجسته شده 
است. ماجرای هولمز این است که شرکتی تأسیس کرد که می گفت با یک قطره خون 
می تواند نتیجه آزمایش های خون را خیلی ســریع بدهد. شرکت سرمایه گذاران زیادی 
پیدا کرد و هولمز در نقش یک کارآفرین موفق روی جلد خیلی از مجالت رفت اما بعدها 
معلوم شــد اصالً این فناوری به کل تقلبی بوده و هولمز هم تقلب های زیادی در کارش 
کرده اســت. گزارش جالبی در این شماره درباره گوشت هایی که در آزمایشگاه ساخته 
می شوند چاپ شده اســت. گاوداری ها یکی از منابع بزرگ تولید گازهای گلخانه ای به 
شمار می روند و طبیعی است که فناوری های تولید گوشت در آزمایشگاه ها بتواند جذابیت 
زیادی برای ســرمایه گذاران داشته باشد. مدتی است که موضوع امنیت سایبری و دفاع 
در مقابل حمالت سایبری که بیشتر هم از سوی کشورهای چین و روسیه به نهادهای 
آمریکایی می شود، به یکی از دغدغه های دولت جو بایدن تبدیل شده است. در این شماره 
بیزینس ویک هم تحلیلی در همین باره منتشر شده و گفته می شود که دولتمردان مختلف 
در کابینه بایدن بر ســر اینکه الیحه امنیت سایبری چگونه باید باشد در جدال سختی 
هســتند. گزارشی هم در این شماره چاپ شــده است درباره اینکه شیوع ویروس کرونا 

موقعیت زنان را در کشورهای در حال توسعه تضعیف کرده است.
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قاب ماه

به یاد کودکان کار اثر اسد بیناخواهی

پوستر ضدجنگ که می گوید اگر دروغ نگویید، خبری از 
جنگ هم نخواهد بود

کادر پزشکی اثر جواد تک جو

تبلیغات برند کفش دی کی به مناسبت کریسمس

اقیانوس اثر واسکو گارگالو

مخاطب اثر امیلیا جوباک اسماکوش

باز به تعمیر جهان خیز اثر مورو

به یاد کودکان کار اثر اسد بیناخواهی



............................. چهـره هـا .............................
] این صفحه ها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی می پردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کرده اند [

نسیم بنایی
دبیر بخش چهره ها

رفیق دیروز و دشمن فردا  
دنگ شیائوپینگ نامی است که امروز همه دنیا به عنوان معمار 
اقتصاد نوین چین می شناسند. این چهره انقالبی، فرمانده نظامی و 
سیاستمدار چینی پس از مرگ مائو، از سال 197۸ تا 19۸9 رهبری 
چین را بر عهده داشــت. دنگ پس از مرگ مائو با در دست گرفتن 
باالترین سطح قدرت، دوره ای از اصالحات اقتصادی عمیق و گسترده 
را در چین آغاز کرد که همین مســئله باعث می شــود او را امروز با 
لقب »معمار چین مدرن« بشناسیم. این اصالحات در نهایت منجر 
شدند به اینکه چین در سال 2014 به لحاظ قدرت خرید، بزرگ ترین 

اقتصاد جهان به شمار بیاید.
دنگ در دهه 20 میالدی به منظور تحصیل و کار به فرانسه رفت 
و در این کشــور به مارکسیسم-لنینیسم تمایل پیدا کرد و در سال 

1924 به حزب کمونیســت چین پیوست. در اوایل سال 1926 بود 
که به مســکو رفت تا آموزه های کمونیستی را فرابگیرد و به عنوان 
کمیســاری سیاسی از ســوی ارتش سرخ، وارد چین شــود. او در 
نبردهای نظامی انقالبی ابتدا به دلیل حمایت از مائو مطرود شد، اما 
پس از مدتی دوباره توانست جایگاه خود را پیدا کند. دنگ نقشی مهم 
در »راه پیمایی طوالنی«، دومین جنگ ژاپن و چین و جنگ داخلی 

چین بازی کرد.
پس از انقالب چین در سال 1949، دنگ در مناطقی چون تبت 
و جنوب شــرق چین فعالیت کرد تا بتواند قدرت حزب کمونیست 
چین را در این مناطق تحکیم کند و در سال 1952 به پکن برگشت 
تا در دولت مرکزی به فعالیت های خود ادامه دهد. دنگ که در دهه 
50 میالدی هم در حزب مقام دبیری داشــت و هم معاون نخست 
وزیر بود، نقش بزرگی در کارزارهای ضدراست گرایانه مائو داشت، هم 
در بازســازی اقتصادی چین، پس از نتایج فاجعه بار »جهش بزرگ 
به جلو« مهره ای کلیدی بود. با این حال، مواضع سیاسی و اقتصادی 
متمایل به راست دنگ نهایتاً باعث ایجاد شکاف بین او و مائو شد و 
همین مسئله باعث شد طی انقالب فرهنگی، دو بار از حزب اخراج 

شود.
پس از مرگ مائو، دنگ توانست هوا گوفنگ را در مسیر جانشینی 
شکست دهد و به مقام رهبری چین برسد. حاال او مانده بود و کشوری 
که به لحاظ نهادی بی نظمی عمیقی داشت و جنبش های سیاسی 
آشــوب آفرین دوران مائو هنوز باقی مانده بودنــد. در ادامه، اقدامات 
اصالحاتی دنگ را در دل پروژه بازســازی اقتصادی و سیاسی چین 

با هم می خوانیم.

آرام بخش  
دنــگ پس از رســیدن به قدرت برای مقابلــه با وضعیت چین 
برنامه ای به اسم »بولوان فانژنگ« را آغاز کرد. بولوان فانژنگ به صورت 
تحت الفظی یعنی »از بین بردن آشوب و بازگشت به شرایط عادی«. 
هدف اصلی این برنامه از بین بردن آثار مخرب انقالب فرهنگی مائو 
بود. این برنامه به تدریج سیاست های مائوئیستی را که قالب انقالب 
فرهنگــی به خود گرفته بودند، از بین برد و به میلیون ها نفر که در 
دوران آن انقالب مورد پیگرد قانونی قرار گرفته بودند، کمک کرد. در 
دل این برنامه اصالحات سیاسی-اجتماعی گوناگونی به راه افتاد و در 

نتیجه کشور در قالب نظمی نظام مند درآمد.
پس از اینکه انقالب فرهنگی در سال 1976 به پایان رسید، یک 
سال طول کشید که دنگ ایده »بولوان فانژنگ« خود را در سپتامبر 
1977 مطرح کند. او با کمک متحدانی چون هو یائوبانگ، که بعدها 
به مقام دبیر کلی حزب کمونیست چین رسید، توانست این برنامه 
را به راه بیندازد و خود را به رهبر اصلی چین در سال 197۸ تبدیل 
کنــد. این دوره تقریباً تا اوایل دهــه ۸0 دوام پیدا کرد و پس از آن 
تمرکز اصلی حزب کمونیست چین از »نبرد طبقاتی« به »بازسازی 

معمار
دنگ شیائوپینگ چین را از نو ساخت
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چهــرههـا

اقتصادی« و »مدرن شدن« تغییر کرد. 
گرچه دوره »بولوان فانژنگ« جنجال های فراوانی را به خود دید: 
بسیاری از افراد هنوز به اندیشه های مائو وفادار بودند، چهار اصل مهم 
به قانون اساسی این کشــور اضافه شد تا چین به شکل یک کشور 
تک حزبی دوام پیدا کند، و شــاید از همه جالب تر اینکه طرفداران و 
فعاالن دوره انقالب فرهنگی مورد برخورد قانونی خاصی قرار نگرفتند. 
حزب کمونیست چین هنوز هم اسناد مربوط به انقالب فرهنگی را 
در اختیار عموم قرار نداده است و مانع از مطالعات آکادمیک و مباحثه 
عمومی درباره این انقالب در جامعه چین می شود. عالوه بر این، پس 
از اینکه شی جینپینگ در سال 2012 به دبیر کلی حزب کمونیست 
رســید، بعضی از اصالحات مربوط به دوره »بولوان فانژنگ« روندی 
معکوس به خود گرفتند و همین مسئله افراد زیادی را بابت احتمال 
وقــوع »یک انقالب فرهنگی دیگر« نگران کرد. با همه این حرف ها، 
بسیاری از تحلیل گران این دوره را گذاری مهم در تاریخ چین می دانند، 
زیرا این دوره تبدیل به سنگ بستری شد که روی آن دوره »اصالحات 
و گشودگی« اقتصادی و سیاسی چین در دسامبر 197۸ آغاز شد که 

در ادامه با این اصالحات بیشتر آشنا می شویم.

بازگشایی  
دنگ در سال 1979 روی هدف »مدرن سازی چهاروجهی« تاکید 
کرد و پس از آن ایده جامعه »شیائوکانگ« یا همان »جامعه نسبتاً 
ثروتمند« را مطرح کرد. دستاوردهای سیاستمداری چون لی کوان 
یو در سنگاپور که باعث شده بود این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی 
تبدیل شــود، تاثیری ژرف بر رهبری حزب کمونیســت در چین 
گذاشت. رهبران چین هم به طور ویژه تحت نظارت دنگ شیائوپینگ 
به دنبال این رفتند که سیاست های او برای رشد اقتصادی و پرورش 
منش کارآفرینی را به کار ببندند. برای درک میزان تاثیر سنگاپور بر 
چین، کافی است بدانید بیش از 22 هزار مسئول چینی تاکنون برای 

مطالعه روش های اقتصادی سنگاپور به این کشور فرستاده شده اند.

اولین موج اصالحات دنگ در کشــاورزی آغاز شــد، یعنی بخشی 
که برای مدت های طوالنی تحت سوءمدیریت حزب کمونیست چین 
قرار داشــت. تا اواخر دهه 70 میــالدی، عرضه و تولید مواد غذایی به 
حدی کم شده بود که مسئوالن چینی هشدار تکرار »فاجعه 1959« 
را می دادند. در ســال 1959 به دلیل برنامه اشتباه »جهش بزرگ به 
جلو«ی مائو، ده ها میلیون چینی در اثر قحطی جان باختند. واکنش 
دنگ به این وضعیت، اشــتراکی زدایی از مالکیت کشاورزی و تاکید بر 
نظام مبتنی بر »مسئولیت خانوار« بود. طی این برنامه، زمین هایی که 
در اختیار کمون های خلق بود، به قطعات خصوصی تقسیم شد. تحت 
این سیاست جدید، دهقانان توانستند کنترل زمین خود را در دست 
بگیرند، به این شرط که طبق قرارداد بخشی از محصول خود را به دولت 
بفروشند. این سیاســت باعث شد تولید محصوالت کشاورزی در حد 
فاصل سال های 1975 و 19۸5 رشدی 25 درصدی بکند و انگیزه ای 
برای خصوصی سازی دیگر بخش های اقتصاد فراهم کند. نباید فراموش 
کنیم که اصالحات مد نظر دنگ سویه از پایین به باال داشتند و بر خالف 
اصالحات پرسترویکایی بودند که در دوره ای تقریباً مشابه در شوروی 
به راه افتاده بود. همین تفاوت به نظر بسیاری از کارشناسان باعث شد 
اقتصاد چین پیروز شود و اقتصاد شوروی علی رغم اصالحات فروبپاشد.

از ســوی دیگر اصالحات وارد صنایع شهری شد، تا بهره وری در 
این زمینه افزایش پیدا کند. یکی از مهم ترین سیاست ها در این دوره 
ایجاد نظامی دوقیمتی بود. در این نظام، صنایع دولتی اجازه داشتند 
هر نوع تولیدی را باالتر از قیمت برنامه ریزی شــده بفروشند. کاالها 
در این دوره هم به قیمت برنامه ریزی شــده به فروش می رسید، هم 
قیمت بازاری، و همین مسئله باعث شده بود که شهروندان این کشور 
دیگر با کمبودهای دوران مائو روبه رو نباشند. عالوه بر این، با به کار 
بســتن نظام مسئولیت صنعتی در دهه ۸0، این امکان برای افراد یا 
گروه ها فراهم می آمد که تشکیالت اقتصادی دولتی را طی قراردادی 
به مدیریت خود درآورند و همین مســئله منجر به توســعه بیشتر 
صنایع دولتی شد. در این دوران، برای اولین بار از زمان انقالب 1949، 
کسب وکارهای خصوصی اجازه فعالیت گرفتند و به مرور زمان سهم 
بیشتری از خروجی صنعتی را به خود اختصاص دادند. انعطاف پذیری 
قیمت ها هم افزایش پیدا کرد و این مسئله منجر به گسترش بخش 

خدماتی شد.
مسئله دیگر تجارت بین المللی بود. دنگ در سال 197۸ »سیاست 
درهای باز« را مطرح کرد و به این ترتیب درها را برای کسب وکارهای 
خارجی باز کرد تا در صورت تمایل عملیات خود را به چین منتقل 
کنند. برای اولین بار از دوره حزب راســت گرای کومینتانگ، درهای 
چین به روی سرمایه گذاری خارجی گشوده شد. دنگ مجموعه ای 
از مناطق ویژه اقتصادی را افتتاح کرد تا سرمایه های خارجی بتوانند 
با روند بروکراتیک و مداخله کمتــری در آن ها به فعالیت بپردازند 
و اقتصاد را به رشــد برسانند. این مناطق تبدیل به موتورهای رشد 
اقتصاد ملی شــدند. در سال 1979، منطقه صنعتی ِشکو در شنژن 
تاسیس شد و نقش اولین آزمایشی را بازی کرد که رهبران چین برای 

»گشودن« اقتصاد در ذهن داشتند.
البتــه نباید فراموش کرد که در تمــام این اصالحات، دنگ تنها 
نبود. از بین همراهان او می توان به هو یائوبانگ، دبیرکل وقت حزب 
کمونیست و ژائو ژیانگ، نخست وزیر چین، اشاره کرد. رهبران دیگری 
چون وان لی، هو کیلی و از همه جالب تر شــی ژونگژون، پدر شــی 

جینپینگ، هم در کنار دنگ حضور داشتند. 

نباید فراموش کنیم 
که اصالحات مد 

نظر دنگ سویه از 
پایین به باال داشتند 
و برخالف اصالحات 

پرسترویکایی 
بودند که در 

دوره ای تقریبًا 
مشابه در شوروی 
به راه افتاده بود. 
همین تفاوت به 
نظر بسیاری از 

کارشناسان باعث 
شد اقتصاد چین 

پیروز شود و 
اقتصاد شوروی 

علی رغم اصالحات 
فروبپاشد

درباره اصالحات

هنوز، پس از گذشــت بیش از 40 سال، افراد بسیاری 
از مشاهده رشد اقتصادی خیره کننده چین سرگیجه 
می گیرند. گویا این اتفاق قرار نیست هرگز عادی شود 
و چیزی از شگفت انگیزی خود را از دست بدهد. دنگ 
شیائوپینگ قطعاً مهم ترین چهره 40 سال اخیر کشور 
چین اســت و بدون اصالحات او معلوم نبود چین چه 
سرنوشتی داشته باشد. تقریباً سیاستمدار، اقتصاددان 
و پژوهشگری نیست که خود را از مطالعه اندیشه های 
دنگ بی نیاز ببیند. در این کتاب با اندیشــه های او در 
زمینه هــای متنوعی، از اقتصاد و سیاســت گرفته تا 
آموزش و علم آشنا می شویم. کتاب »درباره اصالحات« 
دیدگاه های جالبی برای پژوهش گران ایجاد می کند که 
از خالل آن ها نه تنها می توان دنگ را بهتر شــناخت، 

بلکه هویت چین مدرن هم بهتر درک می شود.
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میخاییل سرگیویچ گورباچف سیاستمدار و حقوق دان سرشناس 
روس است که به عنوان آخرین رهبر اتحاد شوروی و دبیرکل حزب 
کمونیســت شوروی از سال 19۸5 تا 1991، فعالیت کرده بود. البته 
جدای از این نقش های بسیار شــاخص، او از سال 19۸۸ تا 1991 
رئیس دولت روسیه شوروی هم بود و در آخرین سال حیات شوروی 
رئیس جمهوری این کشور هم شد. گورباچف در ابتدای مسیر خود 
تمایل زیادی به مارکسیسم-لنینیسم داشت، با این حال هرچه به دهه 
90 میالدی نزدیک شدیم، تمایل او به نوعی از سوسیال دموکراسی 

بیشتر می شد.
گورباچف در یک خانواده فقیر دهقانی با تبار روس و اوکراینی در 
سال 1931 به دنیا آمد. از سال تولد گورباچف معلوم است که او در 
دوره رهبری استالین سال های ابتدایی زندگی تا جوانی خود را سپری 
کرد. گورباچف در دوران جوانی اش، در مزارع اشتراکی به عنوان راننده 
ماشــین کمباین کار می کرد و پس از این کار به حزب کمونیست 
شوروی پیوست و در این مســیر رفته رفته مسیر ترقی را در پیش 
گرفت. پس از مرگ استالین به یکی از چهره های اصلی محلی برای 
استالین زدایی تحت رهبری نیکیتا خروشچف تبدیل شد. او که پیش 
از ورود جدی به حزب در دانشــگاه مسکو در رشته حقوق تحصیل 
کرده بود، در سال 197۸ باز هم به مسکو بازگشت و به سمت دبیری 

کمیته مرکزی حزب رسید.
پس از مرگ لئونید برژنف، رهبری شــوروی به مدت ســه سال 
وضعیتی بی ثبات داشــت تا در نهایت این گورباچف بود که در سال 
19۸5 ســکان رهبری شوروی را در اختیار گرفت. گورباچف گرچه 
نیت داشــت ایده  آل های سوسیالیستی را حفظ کند، با این حال به 
اصالحات اساسی هم باور داشت، مخصوصاً پس از فاجعه چرنوبیل در 
سال 19۸6. او از جنگ شوروی-افغانستان خارج شد و نشست هایی با 
رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا، در پیش گرفت، آن هم با هدف 
قرار دادن محدودیتی برای سالح های هسته ای و پایان دادن به جنگ 
ســرد. با این حال چیزی که بیشتر در این خالصه به کار ما می آید، 
سیاست های داخلی گورباچف است. اصالحات داخلی گورباچف دو 

بازوی اصلی داشت: گالسنوست و پرسترویکا.

گشودگی  
عبارت گالسنوست در زبان روسی به معنای »گشودگی« است. این 
عبارت از دیرباز در زبان روسی با نیت نشان دادن شکلی از شفافیت 
اســتفاده شده است. گورباچف هم در سال 19۸6 به کمک مشاوران 
خود، این عبارت را به عنوان شــعاری سیاسی در کنار پرسترویکا به 
کار بردند. آلکساندر یاکولف که در آن بخش وزارت پروپاگاندای حزب 
کمونیست اتحاد شوروی را مدیریت می کرد، گویا یکی از روشنفکرانی 
است که در پشت برنامه های اصالحاتی گورباچف حضور داشته است.

منظور گورباچف و همراهانش از گالسنوست این بود که شفافیت 
و گشودگی در فعالیت ها و نهادهای دولتی افزایش پیدا کند. این شعار 

نشــان می داد که هیئت دولت گورباچف در این مسیر افتاده که به 
شــهروندان این کشور اجازه دهد به صورتی آزادانه و عمومی درباره 
مشــکالت موجود در نظام خود و راه حل های بالقوه صحبت کنند. 
گورباچف مردم را تشویق می کرد که رهبری کشور را به انتقاد بگیرند 

و رسانه ها هم در این راه در کنار مردم بایستند.
بعضی از منتقدان این طرح اصالحاتی سیاسی، که در بین آن ها 
افرادی با تخصص در رشته حقوق حضور دارند، این شعار اصالحاتی 
شوروی را مبهم می دانند و ادعا می کنند این شعارها بدیل های خود را 
به تعدادی از آزادی های ابتدایی محدود کرده است. آلکسی سیمونوف، 
رئیس بنیاد دفاعی گالسنوست تعریفی کلیدی از این عبارت به دست 
می دهد و آن را به الک پشتی تشبیه می کنند که قصد دارد »به سمت 

آزادی بخزد و برود.«

ماه گرفتگی روی پیشانی شرق
به دور از چپ و راست، با میخاییل گورباچف

گورباچف گرچه نیت داشت ایده آل های سوسیالیستی را حفظ کند، با این حال به اصالحات اساسی هم باور داشت، مخصوصًا پس از 
فاجعه چرنوبیل در سال 1986. او از جنگ شوروی-افغانستان خارج شد و نشست هایی با رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا، در پیش 
گرفت، آن هم با هدف قرار دادن محدودیتی برای سالح های هسته ای و پایان دادن به جنگ سرد.
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چهــرههـا

پس از فروپاشــی شــوروی، ممنوعیت قاطع سانسور به بخشی 
از قانون اساســی فدراسیون روسیه تبدیل شد. البته این مسئله در 
روسیه امروز به شدت جنجال برانگیز شــده است، زیرا دولت امروز 
روسیه مداخله های بسیار زیادی در مسیر دسترسی مردم به اطالعات 

می کند. 

بهینه سازی  
پرسترویکا یعنی »بازسازی« یا همان »تعدیل ساختاری«. منظور 
از بازسازی، تغییر کامل ساختار سیاسی و اقتصادی شوروی بود که 
گورباچف امید داشــت به کمک آن بتواند »دوره رکود« را به پایان 
برساند. »دوره رکود« عبارتی است که خود گورباچف از آن به منظور 
توصیف وضعیت اقتصادی و اجتماعی شوروی طی 20 سال قبل از 

آن، استفاده می کرد، یعنی از آغاز رهبری لئونید برژنف.
در قالــب این طرح اصالحاتی، بســیاری از وزارت خانه ها اختیار 
عمل بیشتری پیدا کردند و اصالحات بازاری بیشتری در شوروی رخ 
داد. البته نباید فراموش کرد که هدف اصلی پرسترویکا این نبود که 
اقتصاد فرمایشی را به پایان برساند، بلکه می خواست کارآیی اقتصاد 
سوسیالیستی این کشور را باالتر ببرد. فرایند به کار بستن پرسترویکا 
منجر به کمبود و تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شوروی 
شــد. بســیاری از این افراد از این اصالحات دل خوشی ندارند، زیرا 
بــه نظر آن ها این برنامه منجر به صعود ملی گرایی و احزاب ملی گرا 
در دولت های عضو اتحاد شــوروی شد. پرسترویکا هم مانند دیگر 
اصالحات سال های پایانی شوروی، امروزه به یکی از سرعت بخش هایی 

تبدیل شده است که در نهایت منجر به فروپاشی شوروی شد.
در مورد تاثیر کشورهای غربی در پرسترویکا هم می توان به این 
نکته اشاره کرد که جرج بوش پدر که سال های پایانی دهه ۸0 پس 
از معاون اولی برای رونالد ریگان، خود به ریاســت جمهوری آمریکا 
رســیده بود، بارها با گورباچف اعالم همبستگی کرد، اما هرگز دولت 
خود را حامی اصالحات گورباچف نکرد. در واقع، سیاســت »نجات 
ندادن گورباچف« سیاستی همیشگی برای دولت بوش بود که همین 

مسئله هم نشان می دهد غرب حمایتی حقیقی از گورباچف نمی کرد. 
البته نباید فرامــوش کرد که کمک مالی دولــت آمریکا به برنامه 
پرسترویکا هم تقریباً با خساست طراحی شده بود که این مسئله کاماًل 

در اختیار بوش نبود.
البته نباید فراموش کرد که گورباچف رفیق نیمه راه ایاالت متحده 
نبود و زمانی که این کشــور برای متحد کردن دو آلمان، با مشکل 
روبه رو بود، گورباچف بــا راه حل خود به آن ها کمک کرد. بوش هم 
زمانی گفته بود که »گورباچف شوروی را به مسیری درست هدایت 
می کرد. به او درود می فرستم. او کسی بود که پرسترویکا را معماری 
کرد و در زمان اســتقالل دادن به لهستان، چکسلواکی و کشورهای 
دیگر، علی رغم تمام فشارهایی که در خانه تحمل می کرد، توانست 

شوروی را به درستی مدیریت و کنترل کند.«

دوراهی چین- شوروی  
پرســترویکا و اصالحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ ریشه هایی 
مشابه دارند اما نتایجی کامالً متفاوت در اقتصادهای کشورهای خود 
ایجاد کرده اند. هردوی این تالش ها در کشورهای بزرگ سوسیالیستی 
رخ داده اند که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت می کرد. با این حال 
علی رغم اینکه اقتصاد چین از آن زمان تاکنون پیوسته در حال رشد 
کردن اســت، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحاد جماهیر 
شــوروی به شدت در طور دهه 90 هم با افت روبه رو شد. اصالحات 
گورباچف بسیار تدریجی بودند و هنوز وجوه کالن اقتصادی فراوانی را 
از اقتصاد فرمایشی در خود داشتند که از بین آن ها می توان به کنترل 
قیمت ها، غیر قابل تبدیل کردن روبل، از بین بردن مالکیت خصوصی 

و انحصار دولت در عمده ابزار تولید، اشاره کرد. 
اصالحات گورباچف تمرکز زیادی روی صنایع و تعاونی ها داشت و 
جای بسیار اندکی برای سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل در 
آن باقی مانده بود. مدیران کارخانه ها مجبور بودند تقاضای دولتی را به 
موقع تحویل دهند، اما در زمان جذب سرمایه باید روی توانایی های 
خود حساب باز می کردند و دولت کمکی به آن ها نمی کرد. اصالحات 
پرسترویکا تا حدی پیش رفت که موانعی جدید در اقتصاد شوروی 
ایجاد شود، برای اینکه اقتصاد این کشور را به شکلی سالم دربیاورد، 

توان خاصی نداشت.
یکی از مسائل مهم این اســت که اصالحات اقتصادی چینی از 
پایین به باال طراحی شده بود و در پرسترویکا وضعیت کامالً متفاوت 
بود. البته پرسترویکا هم به این سمت حرکت می کرد که قیمت بازاری 
کامالً وارد شوروی شود، اما عمر اتحاد جماهیر شوروی آن قدر طول 

نکشید که این کشور بتواند شاهد تاثیرگذاری این اصالحات شود.
نکته جالب دیگر این مقایســه این است که پرسترویکا همراه با 
اصالحات سیاسی، یعنی همان گالسنوست، بود اما در چین، اصالحات 
با برخورد جدی دولت چین، به ویژه در قضیه میدان تیان آنمن، روبه رو 
می شد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که گرچه چین مانند 
هر کشور بزرگ دیگری متشــکل از قومیت های مختلف است که 
کنترل کشور را دشوار می کنند، اتحاد جماهیر شوروی نه متشکل 
از چند قومیت، بلکه متشکل از چند کشور مختلف بود. مسئله ای که 
در این میان آزاری ویژه برای گورباچف به همراه داشت این بود که او 
نمی توانست کنترل حزب را بر کشورهای دیگر کامالً از بین ببرد، زیرا 
در صورت وقوع این مسئله، کشورهای دیگر بالفاصله استقالل خود را 

از شوروی کسب می کردند و تجزیه در این کشور اتفاق می افتاد. 

قمار بر سر چیست؟

آخرین کتاب گورباچف در حدود 90 سالگی و در سال 
2019 منتشر شد. 30 سال پس از پایان جنگ سرد، 
باز هم صلح جهانی در خطر اســت. ایاالت متحده از 
معاهده خلع ســالح با روســیه خارج شده است، اروپا 
در حال متالشی شدن است، چین به سرعت به جلو 
حرکــت می کند و امواج ملی گرایی و پوپولیســم در 
حال از بین بردن ثبات نهادهای سیاســی است. این 
مســئله باعث خواهد شد که آزادی های بسیار زیادی 
از بین بروند، که به سختی به دست آمده اند. میخاییل 
گورباچف در این کتاب به صورت بسیار خالصه تمام 
این مشکالت و بحران ها را برمی شمرد و همان طور که 
از عنوان فرعی کتاب مشخص است، راه حل خود برای 

»صلح و آزادی« را طرح می کند.

اصالحات گورباچف 
تمرکز زیادی روی 
صنایع و تعاونی ها 

داشت و جای 
بسیار اندکی برای 

سرمایه گذاری 
خارجی و تجارت 

بین الملل در آن 
باقی مانده بود. 

مدیران کارخانه ها 
مجبور بودند 

تقاضای دولتی را 
به موقع تحویل 

دهند، اما در زمان 
جذب سرمایه باید 
روی توانایی های 
خود حساب باز 
می کردند و دولت 

کمکی به آن ها 
نمی کرد
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آینده ما

تمرکز دولت برای تدوین بودجه ســال آینده، کاهش حداکثری 
»کسری بودجه« است. اگرچه این هدف در نگاه اول ارزشمند و قابل 
دفاع به نظر می رسد اما واقعیت این است که تنظیم بودجه اقدامی 
فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت اســت. تصمیم های 
بودجه ای        به تدریج و با تحقق منابع و مصارف  پیش بینی        شده، اعتبار 
پیــدا می کننــد و در واقع باید »قابل اجرا« باشــند و آثار اصالحی 

کوتاه مدت و بلندمدت بر شاخص های اقتصادی بگذارند. 
از ســوی دیگر، در همه این سال ها، یکی از مهم ترین مسیرهای 
نادرســت سیاســت گذاری بودجه ای،       مصرف پول نفت و گاز برای 
پرداخت حقوق و دســتمزد و سایر هزینه های جاری کشور توسط 

دولت بوده است. 
در واقع بارها و بارها دیده شــده اســت کــه آن بخش از منابع 
حاصل از صادرات نفت و گاز که به مصرف هزینه های جاری نرسیده 
است به شــیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح های عمرانی و 
 سرمایه گذار        ی شده است. الیحه بودجه 1401 این روش را با شدت 

بیشتری ادامه داده است. 
به موجب قانون ششم توسعه، در سال 1401، باید 40 درصد از 
منابع حاصل از نفت و گاز به صندوق توســعه ملی واریز شود و این 
در حالی اســت که در این الیحه دولت اجازه خواسته که فقط 20 
درصد درآمدهای نفتی را با این صندوق تسویه و 20 درصد مابقی را 
به عنوان استقراض، صرف هزینه های جاری و عمرانی کند تا سهم 

آیندگان از منابع نفتی کمتر و کمتر شود. 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعالم کرده است 
تصمیمات بودجه ای        سال 1401، محیط اقتصاد کالن را مستعد تورم 
کرده است. در چنین شرایطی تولید کننده باید برای نهادهای وارداتی 
خــود، انرژی مصرفی خود و غیره بهــای باالتری بپردازد. در چنین 
شــرایطی بنگاه ها به لحاظ نقدینگی به شدت تحت فشار خواهند 
بود. طبعاً تامین مالی هم از طریق نظام بانکی هم هزینه دارد و هم 

به سادگی امکان پذیر نیست.

واکاوی منابع و مصارف بودجه آتی  
منابع دولت در سال آینده برای اداره کشور با رشد هفت درصدی 
مواجه خواهد بود. مجموع منابع قوه مجریه از رقم 1277 هزار میلیارد 
تومان در قانون بودجه ســال جاری       بــه 1372 هزار میلیارد تومان 
رســیده است که با توجه به تورم 40 درصدی حاکم پر بیراه نیست 
اگر بگوییم برای سال آینده، یک بودجه انقباضی روبروی اقتصاد ایران 

قرار گرفته است. 
همچنین، درآمدهای تعریف شــده برای دولت در الیحه بودجه 
1401، با 46 درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال 1400 مواجه 
شده       و از رقم 454 هزار میلیارد تومان به رقم 664 هزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کرده است. 
بررسی الیحه بودجه 1401، نشان می دهد واگذاری دارایی هایی 

ســرمایه ای که عمدتاً مربوط به فروش نفت اســت با رشــد ناچیز 
3درصدی،       از رقم 395 هزار میلیارد تومان به 40۸ هزار میلیارد تومان 
افزایش پیدا کرده است و واگذاری دارایی های مالی که عمدتاً مربوط 
به اســتقراض از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی و 
انتشار اوراق است هم در الیحه بودجه سال آینده با 30 درصد کاهش 
از رقم 427 هزار میلیارد در قانون بودجه 1400 به 299 هزار میلیارد 

تومان در الیحه بودجه 1401 رسیده است. 
در بخش مصارف هزینه ها هم با 5 درصد رشــد نسبت به قانون 
بودجــه 1400، الیحه بودجه از رقم 919 هــزار میلیارد تومان به 
965 هزار میلیارد تومان رسیده که به سیاق همه این سال ها، بخش 
عمــده ای از آن صرف پرداخت حقوق و دســتمزد کارمندان دولت 

می شود. 
بودجه عمرانی با 43 درصد رشد از رقم 176 هزار میلیارد تومان 
قرار است 252 هزار میلیارد تومان هزینه روی دست کشور بگذارد. 
در این سوی جدول مصارف       اما تملک دارایی های مالی، با کاهش 15 
درصدی مواجه بوده و در مرز 155 هزار میلیارد تومانی ایستاده است.

پایان یک نرخ پرحاشیه  
حذف ارز 4200 تومانی، یکی از بزرگ ترین تغییرات بودجه 1401 
است. به نظر می رسد در بودجه سال آینده قرار نیست بر واردات دارو و 
سایر کاالهای اساسی ارز دولتی اختصاص پیدا کند. اگرچه وارد کردن 
یک شوک تازه به اقتصاد ایران در شرایط کنونی چندان به صالح به 
نظر نمی رســد اما واقعیت این است که بارها و بارها نسبت به چند 
نرخی بودن ارز و تبعات فسادزای آن هشدار داده شده. به خصوص که 
در نهایت محصول نهایی به واسطه تورم حاکم در هزینه های جانبی 
تولید با نرخ ارز آزاد به دســت مصرف کننده می رسد. به واسطه این 
تغییر ناگهانی در الیحه بودجه سال بعد -که کلیات آن در نیمه دی 
ماه تصویب شد- دولت سیزدهم، در بخش مصارف 106 هزار میلیارد 
تومان جهت جبران اصالح نرخ کاالهای اساســی، دارو، یارانه نان و 

خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است. 

قصه تکراری کسری بودجه   
تراز عملیاتی دولت منفی 300 هزار میلیارد تومان است که این 
کمبود شدید با مثبت بودن تراز مالی و سرمایه ای روی کاغذ جبران 
شده است و این در حالی است که این دو تراز، تحت تاثیر درآمدهای 
نفتی مثبت انگاشــته شــده اند و اگر دولت نتواند درآمدهای نفتی 
مورد نظرش را تحقق بخشــد، کسری بودجه همان سناریوی کهنه 
استقراض، چاپ پول و افتادن در سرازیری تورم را تداعی می کند که 
این داستان خود دوباره شاهد مثال دیگری است که بودجه 1401، 
بر خالف ادعاهای، مستقل از نتیجه مذاکرات نوشته نشده و چشم 
امید غیر قابل انکاری به پایــان یافتن جنگ اقتصادی بین ایران و 

آمریکا دارد. 

نقشه مالی 1401
الیحه بودجه سال آینده مستعد زایش رکود و تورم است 

چرا باید خواند:
سند مالی سال 1401 

به عنوان اولین الیحه 
پیشنهادی بودجه 
که از سوی دولت 

سیزدهم ارائه می شود، 
قابل بررسی است. 

جهت گیری اقتصادی 
دولت جدید تا حدودی 
با واکاوی این سند قابل 

ارزیابی است.

مائده امینی
خبرنگار بخش آینده  ما

43
 درصد 

رشد مثبت بودجه 
عمرانی در سال 

آینده

106
 هزار میلیارد تومان 
جهت جبران اصالح 
نرخ کاالهای اساسی 

در الیحه بودجه
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کســری تراز عملیاتی در الیحه بودجه سال 1401، کاهش 35 
درصدی نسبت به قانون بودجه ســال 1400 داشته به طوری که 
کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 301 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. البته کسری تراز عملیاتی در سال 1401 بالغ 
بر 301 هزار میلیارد تومان  پیش بینی        شــده که 157 هزار میلیارد 
تومان از آن یعنی 52 درصد از محل »مازاد تراز سرمایه ای« و 144 
هزار میلیارد تومان باقی مانده یعنی 4۸ درصد از محل »مازاد تراز 

مالی« تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر، رشد درآمدها در پیش بینی سال 1401 حدود 46 
درصد است آن هم در شرایطی که متوسط نرخ رشد ساالنه درآمدها 
از سال های 1390 تا ســال جاری بالغ بر 23 درصد بوده است. به 
عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط 11 سال 

اخیر به میزان 23 واحد درصد انحراف دارد.
همچنین بررســی وضعیت هزینه و درآمد 9 ماه نخســت سال 
جاری نشان می دهد که احتماالً میزان تحقق منابع عمومی دولت 
بالغ بر 716 هزار و 600 میلیارد تومان باشد به این ترتیب رشد منابع 
عمومی       دولت در الیحه بودجه ســال 1401 نسبت به  پیش بینی        
عملکرد قانون بودجه ســال 1400 حدود 91 درصد است درحالی 
که رشد منابع عمومی دولت در الیحه نسبت به قانون بودجه سال 
1400 صرفاً 7.4 درصد رشــد داشــته است که می تواند هشداری 

جدی برای تشدید کسری بودجه در سال آینده قلمداد شود. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرده است که دولت 
در این حوزه با یک سه گانه سخت مواجه است: قوه مجریه نخست 
باید بداند که نمی تواند یا به دالیل دیگر نباید تعداد مستخدمان خود 
را به طور جدی کاهش دهد؛ در گام دوم بخش اصلی کسری بودجه 
ناشــی از حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول در 
نهایت به تورم شدید منجر می شود؛ و در نهایت عدم افزایش حقوق 

در شرایط تورمی نیز به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است.

کم و کسری در 22 درصد منابع  
تراز عملیاتی مهم ترین شاخصی است که دخل و خرج دولت ها 
را به چالش می کشد.       برای محاسبه کسری تراز عملیاتی،       درآمدها 
)مالیات و سایر به غیر از نفت و منابع استقراضی( منهای هزینه های 
جاری می شــود. بر اساس محاسبات انجام شــده در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، میزان کســری بودجــه عملیاتی در بودجه 
1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان است که 22 درصد کل منابع 
عمومی را شامل می شود. این شــاخص در دهه های گذشته مورد 
توجه بوده و به تدریج از اهمیت آن کاسته شده است که به این معنی 

اســت که بدون اتکا به نفت و استقراض و مشابه آن ها چه مقدار از 
خرج روزمره )جاری( کشور با مشکل مواجه می شود.

دستورالعملی برای بهبود تراز عملیاتی   
انتقال فشــار کمبود منابع به ســال بعد و دولت بعد تبدیل به 
رویه ای مخرب در بودجه نویســی شــده که کم کم آینده کشور را 
می بلعد. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند، صرف نظر 
از بحث های نظری مربوط به مشکالت و راهکارهای ساختاری ایجاد 
و پوشش کسری بودجه، برای کوتاه مدت و سال آتی باید فکری کرد. 
با فرض ادامه شرایط نه چندان مساعد فروش نفت، معموالً چهار راه 

متعارف برای پوشش کسری بودجه وجود دارد.
اولین راهکار، افزایش درآمدهای مالیاتی است که عمدتاً از افراد 
حقیقی و حقوقی خارج از چتر مالیات یا حذف معافیت های مالیاتی 
یا اخذ مالیات از پایه های مالیاتی جدید تامین می شود. راهکار دوم، 
کاهش و جمع و جور کردن هزینه ها؛ ســومین راهکار، استقراض 
بیشتر و در نهایت، فروش اموال عمومی یا دولتی یا کسب درآمد از 

آن ها یا ترکیبی از این موارد است.
تجربه سال 1400 نشان می دهد که در مورد فروش یا استفاده 
بهتر از اموال دولتی، این موضوع به دلیل مسائل مرتبط با ذی نفعان، 
کم بودن دانش فنی و عدم طراحی ساختارهای توانمند در مولدسازی 
دارایی های دولت به بن بست خورده و چشم انداز تحقق آن نیز با وضع 
فعلی چندان مساعد نبوده یا الاقل به اندازه ارقام پیش بینی شده در 
الیحه خوش بینانه نیست. استقراض نیز می تواند فرصتی برای اجرای 
اصالحات فراهم کند؛ اما در نبود درآمد پایدار برای تسویه بدهی در 
کنار ایجاد قرض جدید، در وضعیتی که اقتصاد رشد چندانی ندارد، 
عمالً می تواند با فاصله نسبتاً کمی به چاپ پول و تورم منجر شود. 
بنابراین کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس معتقدند، راهکار اصلی و 
اساسی )در کنار استفاده از دو راهکار فروش یا استفاده بهتر از اموال 
دولتی و استقراض( ایجاد تعادل میان هزینه های دولت و درآمدهای 
مالیاتی است.       در مورد مالیات ها نیز راهی جز ایجاد اطالعات دقیق، 
اتصال بانک های اطالعاتی مالی موجود و شفافیت مالیاتی برای اخذ 
مالیات بر مجموع درآمد و جلوگیــری از فرار مالیاتی، در کنار لغو 
معافیت های مالیاتی و نیز اخذ مالیــات از برخی پایه های مالیاتی 
جدید وجود ندارد. اما در مورد کاهش هزینه ها مسئله بغرنج تر است. 
بخش عمده هزینه ها در بودجه مربوط به حقوق و دســتمزد است 
و هرگونه کاهش حقوق و دســتمزد با افزایش اندک آن با مقاومت 
شــدید اجتماعی روبه رو می شــود. بنابراین دولت با یک »سه گانه 

سخت« مواجه است. 

]کسری بودجه[ 

سه گانه کسری، دستمزد و تورم
کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری ۳5 درصد کاهش پیدا کرده است 

22
 درصد 

کل منابع عمومی 
برابر با میزان 
کسری بودجه 

۱4۰۱

301
 هزار میلیارد تومان 

کسری تراز 
عملیاتی الیحه 
بودجه سال آینده

35
 درصد 

کاهش کسری تراز 
عملیاتی نسبت به 
قانون بودجه ۱4۰۰

بر اساس محاسبات انجام شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان کسری بودجه 
عملیاتی در بودجه 1401 حدود 301 هزار میلیارد تومان است که 22 درصد کل منابع 
عمومی را شامل می شود.
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آینده ما

اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و دولت بتواند 2 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، در این صورت درآمد حاصل از 
فروش نفت دولت سیزدهم از رقم 380 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه )با فرض نفت 60 دالری و دالر 23 
هزار تومانی( به 636 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بودجه ای که قرار است سرنوشت اقتصاد کشور در سال 1401 را رقم بزند، وابستگی 3۸ درصدی 
به منابع نفتی دارد. در واقع در شرایطی که مسئوالن و سیاست گذاران دولت سیزدهم اصرار دارند 
که بودجه ای تدوین کرده اند که مقاوم به ادامه تحریم هاســت و می تواند کشور را بی نیاز به نتیجه 
مذاکرات در مسیر توسعه قرار دهد، اعداد روایت دیگری از سند مالی سال آینده ایران دارند. بر اساس 
الیحه بودجه 1401،       فروش نفت و فرآورده های نفتی قرار اســت 519 هزار میلیارد تومان، برای 
کشور درآمدزایی کند. )منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی متشکل از 3۸1 هزار میلیارد تومان 

از محل فروش نفت و 137 هزار میلیارد تومان از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، است( 
الیحه بودجه سال آینده بر این باور است که دولت می تواند 1.2 میلیون بشکه نفت بفروشد؛ نرخ 
نفت 60 دالر و قیمت دالر 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در قانون بودجه سال جاری - 
فارغ از آنچه بر صندوق توسعه می گذرد- درآمدهای نفتی، 349 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده که رسیدن این عدد به 3۸1 هزار میلیارد تومان حکایت از رشد 9 درصدی دارد و این در حالی 
است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان 1400 حدود 15 درصد است. آیا چنین اعدادی در 
شرایط کنونی، در حالی که هنوز پیشرفتی در مذاکرات بین ایران و غرب رخ نداده، تحقق پذیرند یا 

بستر تازه ای برای تشدید کسری بودجه فراهم می کنند؟ 

سناریوی اول، رفع تحریم های ایران  
اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و دولت بتواند 2 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، در این 
صورت درآمد حاصل از فروش نفت دولت سیزدهم از رقم 3۸0 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده 
در بودجه )با فرض نفت 60 دالری و دالر 23 هزار تومانی( به 636 هزار میلیارد تومان خواهد رسید 
که می تواند برای دولت حتی بیش از 200 هزار میلیارد تومان مازاد منابع به همراه داشته باشد تا 

هم فروش اوراق متوقف شود و هم نیاز به تحقق 100 درصدی درآمدهای مالیاتی کمرنگ شود.

سناریوی دوم، تداوم انزوای ایران  
در لحظاتی که این گزارش نوشته می شود تحقق این سناریو منطقی تر به نظر می رسد. مذاکرات 
ایران، آمریکا و طرف های غربی گره خورده و پیشرفت دندان گیری به دست نمی آید. در صورتی که 
ایران و آمریکا به برجام بازنگردند و دولت به فروختن روزانه 700 هزار بشکه نفت بسنده کند، درآمد 
حاصــل از فروش نفت به 222 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد و منابع دولت از محل 

درآمدهای نفتی با کسری 150 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
تحت این سناریوی نه چندان دلچسب، با توجه به اینکه فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد، 
منابع صندوق توسعه هم در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت و می توان پیش بینی کرد که 50 هزار 

میلیارد تومان هم احتماالً از این ناحیه به کسری بودجه دولت افزوده خواهد شد. 
همه این ها در حالی اســت که محدود شدن تجارت ایران، اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور را 
سخت تر می کند که به تبع آن ستاندن مالیات از کسب وکارها، بنگاه ها، اشخاص و... با چالش های 
بیشتری مواجه خواهد بود که این وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی را هم دچار مشکل کرده و به 
کمبود بودجه دولت دامن می زند. برآیند نهایی این اتفاقات می تواند منجر به یک رکود تورمی عمیق 

در کشور شود و اوضاع را پیچیده تر کند. 

بررسی تحقق درآمدهای نفتی در سال های گذشته  
برای تدوین یک بودجه واقع بینانه بایســتی از مقایســه میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه 
ســال های گذشته تجربه کسب کرد تا حتی االمکان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش 

داده شود.
در بودجه سال 9۸ میزان فروش نفت 1.5 میلیون بشکه در روز با قیمت 54 دالر تنظیم شد. با 

احتساب این میزان فروش نفتی بایستی درآمد 29 میلیارد دالری نصیب کشور می شد در حالی که 
محمد باقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در خردادماه 99 در مجلس شورای اسالمی 

از کاهش درآمدهای نفتی به ۸.9 میلیارد دالر در سال 9۸ خبر داد.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نبود چشــم انداز روشــن برای افزایش فروش، در بودجه 
سال 99 میزان فروش نفت کاهش قابل توجهی یافت و به رقم 1 میلیون بشکه در روز و با قیمت 
50 دالر رسید. با وجود اینکه این میزان نسبت به سال گذشته اش به شدت کاهش پیدا کرده بود 
ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه که ماه گذشته مهرداد بذرپاش در مجلس شورای اسالمی قرائت 
کرد، درآمد نفت سال 99، انحراف 69 درصدی از قانون بودجه داشته است. به گفته رئیس دیوان 
محاسبات دلیل این کاهش 69 درصدی، تحریم و اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران، عملکرد 

نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا در جهان بوده است.
بــا وجــود کاهــش بی ســابقه درآمدهای نفتی در ســال 99، پیش بینی درآمــد نفتی در 
بودجه 1400 جهش عجیبی پیدا کرد که با انتقاد تمامی کارشناسان این حوزه روبه رو شد. دولت 
گذشته با خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته ای و اتفاقات سیاسی بین المللی رقم 2.3 میلیون 

بشکه ای و با قیمت 40 دالری برای بودجه پیش بینی کرد.
بر اســاس این  پیش بینی        خوش بینانه، درآمد نفتی دولت در ســال 1400، پس از کسر سهم 
صندوق توســعه ملی و شــرکت ملی نفت، در حدود 19 میلیارد دالر در نظر گرفته شده بود. با 
احتساب میانگینی از نرخ دالر نیمایی و دالر ترجیحی،  پیش بینی        می شد درآمدهای نفتی دولت 
با رقمی در حدود 1۸ هزار تومان به ازای هر دالر در بازار داخلی به فروش برســد و به این ترتیب 
درآمــد نفتی دولت در قانون بودجه 1400، در مجموع مبلغی در حدود 350 هزار میلیارد تومان 

در نظر گرفته شد.
بر اســاس گزارش خزانه داری کل اما در 2 ماه ابتدایی سال جاری تنها 1.500 میلیارد تومان 
از محــل فروش نفت و فرآورده های نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شــده اســت. همچنین بر 
اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در چهار ماه و نیم ابتدایی امسال تنها 3 درصد از منابع 
حاصل از نفت و فرآورده های نفتی قانون بودجه سال 1400 و تنها 15 درصد مصوب چهارونیم ماهه 

منبع مذکور در 139 روز ابتدای سال محقق شده است.
در ســال آینده اما بودجه ریزی در این حوزه، اندکی منطقی تر به نظر می رسد. دولت سیزدهم 
پیش بینی کرده که روزانه، 1.2 میلیون بشکه نفت )با نرخ 60 دالر( بفروشد وصادر کند و بر اساس 
این برنامه، درآمد نفتی دولت به 12 میلیارد دالر برسد. البته اگر تحریم ها به کشور امان مبادالت 

تجارتی و نفتی بدهد.

آینده فروشی از مسیر صندوق توسعه  
دست درازی به صندوق توسعه ملی، نوع دیگری از آینده فروشی در بودجه ریزی است که بین 
دولت های مختلف، بسیار محبوب اســت. دولت در سال 1401 طبق قانون برنامه ششم توسعه، 
باید 40 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توســعه ملی واریز کند اما در 
الیحه بودجه اجازه خواسته است که فقط 20 درصد از منابع مزبور را به صندوق واریز کند. مرکز 
پژوهش های اتاق ایران ضمن اخطار برای متوقف کردن روند موجود، پیشنهاد کرده است: اوالً سهم 
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز به طور کامل پرداخت شود )40 درصد( و هدف 
دولت برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق این صندوق تعقیب شود چرا دولت می تواند کسری بودجه 
جاری خود را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران کند. ثانیاً به جای آنکه منابع از بخش خصوصی 
برداشت شده و با واریز به صندوق دولتی و با صالحدید مقامات صرف سرمایه گذاری شود، دولت 
این منابع را به بانک ها بدهد تا با سازوکار نظارتی دقیق، صرفاً به طرح های سرمایه گذاری مولد و 

رقابت پذیر اختصاص یابد. 

]نفت[ 

داستان استقراض 20 درصدی
دولت برای تامین منابع درآمدی خود از محل فروش نفت حساب ویژه ای روی صندوق توسعه ملی باز کرده



27 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و شانزده، بهمن 1400

فعاالن بخش خصوصی نگران اند که فشار اقتصادی بر آن ها و کسب و 
کارهایشان دوچندان شود به خصوص که امیدی به خروج از رکود و بهبود محیط 
کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور ندارند.

تدوین گران الیحه بودجه سال آینده، به تحقق درآمدهای مالیاتی 
بسیار خوش بین به نظر می رسند. بر این اساس، درآمدهای مالیاتی 
از 325 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 به 527 هزار 
میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته که حکایت از افزایش 62 

درصدی در این بخش دارد. 
بررسی الیحه بودجه سالی که در پیش داریم نشان می دهد که 
درآمدهای دولت از محل مالیات ها 3۸درصد منابعش را پوشــش 
می دهد. اینجا همان جایی است که نقدها به سوی       الیحه بودجه سال 
آینده روانه می شود چرا که درآمدهای مالیاتی بودجه 1401 دارای 
بیش برآوردی جدی است. مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر 
این نکته در گزارشی از مجلس خواسته تا درباره قابلیت وصول منابع 
مالیاتی پیش بینی شده در الیحه و آثار آن، بررسی ها و تعدیل های 
الزم را انجام دهد. همچنین یادآوری کرده است که راه حل درست 
افزایش درآمدهای مالیاتی، طراحی و اجرای پایه های مالیاتی )مانند 
مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات بر مجمــوع درآمد البته به نحو 

صحیح و علمی( است.
همچنین به نظر می رسد مبنای دولت برای افزایش 62 درصدی 
مالیات نسبت به سال گذشته، افزایش پایه های مالیاتی، جلوگیری 
از فرار و اجتناب مالیاتی و موارد مشابه است که این مبنا با حقایق 
موجود در تناقض است چرا که از یک سُو، بررسی       عملکرد 139 روزه 
سال جاری، نشان می دهد تنها 75.7 درصد رقم مالیات مصوب سال 
قبل تحقق یافته است. بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، 
باید بیش از ۸0 درصد مالیات وصول شــود که در شــرایط شرایط 

رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می رسد.
از سوی دیگر با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 الیحه بودجه 
1401، رشد معافیت هایی به ثبت رسیده       که با افزایش 62 درصدی 

مالیات همخوانی ندارد. 

چالش های پرداختی میان دولت و مردم   
مالیات اشخاص حقوقی 25 درصد کل مالیات را تشکیل می دهد. 
سند مالی       سال آینده، صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرده 
است. فعاالن بخش خصوصی نگران اند که فشار اقتصادی بر آن ها و 
کسب و کارهایشان دوچندان شود به خصوص که امیدی به خروج 
از رکود و بهبود محیط کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور ندارند. 
بــرای مثال، مالیات در بودجه       در حالی به حدود 527 هزار میلیارد 
تومان رسیده که از این مقدار حدود 134 هزار میلیارد تومان سهم 
اشخاص حقوقی است که به نظر می رسد این پول از سود سپرده های 

بانکی و فشار نابرابر بر فعاالن اقتصادی تأمین شود.
در واقع، برای ســال آینده درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی 

)دولتی و غیردولتی(       با       126 درصد رشــد روبرو شده که بیشترین 
درصد افزایش نسبت به سایر بخش های دیگر در حوزه درآمدهای 

مالیاتی است.
همچنین در بخش مالیات بر اشــخاص حقوقی، بخش مالیات 
بر اشــخاص حقوقی غیر دولتی با افزایش 145 درصدی بیشترین 
نرخ رشــد را در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی داشته است. این 
به معنی افزایش بیشتر مالیات در بخش خصوصی نسبت به بخش 

دولتی خواهد بود. 
در ایــن میان، مالیات بر ثروت از دیگــر بخش های درآمدهای 
مالیاتی اســت که نه تنها در بودجه ســال آینده رشد نداشته است 
بلکه با 20 درصد کاهش، بیشترین مقدار کاهش را در میان بندهای 

مختلف درآمدهای مالیاتی داشته است.

خنجر مالیات بر گلوی کسب و کارها  
بر کســی پوشــیده نیســت که مالیات یکی از ابزارهای مهم 
دولت هــای مختلف برای درآمدزایی اســت. امــا در روزگار تداوم 
تحریم ها افزایش فشــار مالیاتی می تواند فعاالن بخش خصوصی را 
از میدان اقتصاد بیرون کند و در نهایت برای دولت کســری بودجه 
به بار آورد، دومینوی تورم از ســر گرفته شــود. در واقع، در تدوین 
درآمدهای مالیاتی چند مورد استثنا وجود دارد که باید به آن توجه 
کرد. یکی از این اســتثناها افزایش مالیات در       رکود تورمی است که 
کشــور گرفتار آن شده و براســاس تئوری نئوکالسیک در چنین 
شــرایطی باید مالیات ها را کاهش داد و اگر مالیات افزایش یابد به 

رکود کشور دامن زده می شود.
گرچه نکات مثبت مالیاتــی در الیحه 1401 مثل لغو معافیت 
مالیاتی آموزشــگاه ها و موسســات کنکور دیده می شود و به نظر 
می رسد دولت عزم خودش را برای ممانعت از فرار مالیاتی جزم کرده 
است اما نیم نگاهی به شــرایط، واقعی کشور، بنگاه های اقتصادی، 
کسب وکارهای کوچک و بزرگ و... می تواند ابعاد بیشتری از رویکرد 
تازه دولت در تدوین مهم ترین ســند مالی کشور را روشن کند. به 
خصوص امروز که حدود دو میلیون شغل با شیوع کرونا از بین رفته 
و تقدیبا چند ماه اســت که کســب و کارها کم کم دوباره در مسیر 

حیات و ارتزاق قرار گرفته اند. 
مرکز پژوهش های اتاق ایــران هم در گزارش خود توضیح داده 
اســت که صرف نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه ای        بر سلیقه ای 
       شــدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل ســازوکار تخصیص 
و همچنیــن اخالل در انجام وظایف دســتگاه ها، مشــکل اصلی 
بیش برآ         وردی مالیات ها، فشــار مضاعف ماموران وصول مالیات بر 

بخش خصوصی و نامناسب تر شدن فضای کسب و کار است.  

]مالیات[ 

تنگنای مالیاتی
دولت سیزدهم بنا دارد حدود 40 درصد از منابعش را با ستاندن مالیات تامین کند 

145
 درصد 

افزایش مالیات 
اشخاص حقوقی 
نسبت به قانون 
بودجه ۱4۰۰

200
 هزار میلیارد تومان 
افزایش پرداختی 
مدرم به دولت در 

قالب مالیات

75.7
 درصد 

تحقق رقم مالیات 
مصوب سال قبل در 
5 ماه نخست سال 

جاری
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آینده ما

الیحه بودجه سال بعد هم مثل همه این سال ها به شیوه سنتی نوشته، منتشر و تقدیم 
مجلس شــد. به نظر می رسد امسال هم قرار نیست عملکرد دستگاه ها، مبنای دریافت 
پول برای آن ها از بیت المال باشد. در واقع ساده ترین راه برای طراحی نظام بودجه ریزی       
همان بودجه ریزی       ســابق سنتی اســت که این روزها در ایران همچنان در بسیاری از 
ســازمان های دولتی از آن استفاده می شود. در این نوع از بودجه ریزی، هزینه های سال 
گذشــته یک سازمان مبنا قرار می گیرد و بر اساس آن، هزینه های احتمالی سال آینده 
- با نیم نگاهی به نرخ تورم- تخمین زده می شود. دریافت »ورودی«های سال گذشته به 
مجموعه ای که قرار است بودجه آن تخمین زده شود در بودجه ریزی       سنتی مبنای کار 
قرار می گیرند. »شفافیت« در بودجه ریزی       سنتی کمتر قابل مشاهده است و منابع مالی 
موجود سخاوتمندان برای اهداف ســازمان خرج می شوند تا مبالغ احتمالی مازاد سال 
گذشــته بر میزان بودجه سال آینده تاثیر نگذارد و از مقدار آن کم نکند. به این واسطه، 
کارها، اقدامات و مخارج قابل ارزیابی نیست. دولت ها باید شاخص هایی طراحی کنند و در 
دست داشته باشند که بتواند به کمک آن ها اولویت های بخش های مختلف را شناسایی 
کنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. اگرچه در 5 سال گذشته تالش هایی برای تغییر 
رود بودجه ریزی باب شده در کشور شد و دستگاه هایی مثل وزارت ارشاد هم در این میان 
موفقیت هایی کسب کردند اما با تغییر دولت به نظر می رسد که دوباره       همه چیز به نقطه 

صفر برگشته یا حداقل در مسیر کندتری قرار گرفته است. 

سابقه بودجه ریزی عملیاتی در ایران  
نظام بودجه ریزی کشور هنوز که هنوز است نه عملیاتی است نه شفاف. ادامه این روند 
هزینه هــای زیادی را به کشور تحمیل کرده می کنــد و این حقیقت غیر قابل کتمان را 
مدت ها پیش سیاست گذاران دانستند و تالش کردند که فکری برای بهتر کردن آن کنند. 
احساس نیاز به تغییراز ابتدای دهه ۸0 در ایران، شروع شد و در نتیجه آن اصالح نظام 
بودجه بندی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفتاما بعد از گذشت 20 
سال هنوز نتایج و دستاورد قابل قبولی در این حوزه رقم نخورده و به جز تعداد معدودی 
از سازمان های کشور بقیه شرکت های دولتی همچنان با بودجه ریزی       در نظام سنتی جلو 

می روند. 
ماده یک بند »ج« تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه ریزی      ، دســتگاه های اجرایی را 
مکلف به اجرای بودجه ریزی       مبتنی بر عملکرد )موضوع بند »پ« ماده »7« قانون برنامه 
ششم توسعه( و انجام هزینه یابی خروجی ها )کاالها و خدمات( از طریق سامانه یکپارچه 
بودجه ریزی       مبتنی بر عملکرد، کرده است اما متاسفانه کمتر دستگاهی در ایران به این 
رویه پایبند است و از این ماده تبعیت می کند و به نظر می رسد روند تغییرات در این حوزه 

بسیار کند است. 

عملیات محور بودن بودجه ریزی یعنی چه؟  
بر اساس تعریفی که صندوق بین المللی پول از بودجه ریزی عملیاتی دارد، بودجه 
ریزی عملیاتی عبارت است از »روش ها و ساز و کارهایی که ارتباط بین اعتبارات اختصاص 
یافته به دســتگاه های اجرایی را با خروجی ها و پیامدهای آن از طریق بکارگیری اطالعات 

عملکردی در تخصیص منابع تقویت می کند.«
بودجه ریزی       عملیاتی یک پروژه نیست، یک پروسه )فرآیند( است که هر سال، هر ماه 

و حتی هر روز باید خودش را به روز کند و مدام در جریان باشد. شفافیت در پرداخت ها 
و منظم شدن و قاعده مند شدن آن ها در یک رابطه دو سویه با بودجه ریزی عملیاتی قرار 
دارد. یعنی نمی توان به این هدف دست پیدا کرد اگر قاعده مندی نباشد و اگر در این مسیر 
قرار داریم باید قاعده مندی را هم آغاز کنیم.       در نظام بودجه ریزی عملیاتی، هر پرداختی 
که به فرمان برنامه و راهبردهای دستگاه نباشد، متوقف است اما هر پرداختی که به فرمان 

برنامه باشد می تواند از فیلتر نخست عبور کند و به مرحله دریافت هزینه برسد. 

راهکاری برای مواجهه با مسئله دستمزدها  
یکی از مهم ترین محصوالت بودجه ریزی عملیاتی، نزدیک شدن پرداخت ها و حقوق ها 
به عملکرد واقعی       پرسنل است. در شرایطی که دولت فربه و فربه تر می شود، بخش اعظمی 
از منابع آن را دستمزد کارکنانش می بلعد و در بدنه آن چه بسیار کارمندانی وجود دارند 
که بدون آنکه حضور آن ها برای سازمانشــان مزیتی داشــته باشد، بدون آنکه کار قابل 
توجهی انجام دهند یا آورده ای داشته باشند، به راحتی در محیطی امن استخدام شده اند و 
حقوق و مزایایی دریافت می کنند، نیاز به تغییر رویه سنتی بیش از پیش احساس می شود. 
این دستمزدها نه تنها مبتنی بر عملکرد تعیین و پرداخت نمی شود بلکه هر سال به 
مقدار و مبلغ آن افزوده می شود. استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی می تواند قیمت تمام هر 
فرد برای یک سازمان را محاسبه کند و در نهایت بعد از گذشت یک الی سه سال، مدیر آن 
فرد را به این نتیجه برساند که ایا این کارمند به اندازه ای که حقوق دریافت می کند برای 
من و سازمانم مفید بوده است؟ این کارمند چه چیزی به سیستم داده و چه از سیستم 
گرفته است؟ در این بستر نظام بودجه ریزی       عملیاتی می تواند نوعی ایجاد انگیزه و پویایی 
در تمام مجموعه کند. چرا که نفرات برتر حقوق باالتری نســبت به نفراتی که چندان 

کارآمد نبوده اند دریافت می کنند. 
برای آنکه بودجه عملیاتی محور به درستی عمل کند باید دست اندرکاران با تثبیت 
و محدود کردن بودجه ســازمان و وزارت خانه ها در مقابل افزایش هزینه مقاومت کنند. 
محدود کردن رشــد هزینه، کمک به ایجاد فرهنگی می کنــد که در آن، مدیران هدف 
پیش روی خود را به جای افزایش بودجه، حداکثر کردن دستاوردها با استفاده از منابع 

موجود ببینند.

تببین یک مفهوم کهنه در جهان و تازه در ایران   
بودجه ریزی عملیاتی، »نتیجه محور« است، نه گذشته محور. نظام بودجه ریزی عملیاتی 
تالش می کند با برقرار کردن پیوند میان اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات دولت، به 
هدف هایی که برای آن طراحی شــده برسد. اگر بخواهیم این هدف ها را در چند کلمه 
توصیف کنیم، می توانیم بگوییم آنچه در نهایت از این نظام بودجه ریزی حاصل می شود، 
»شــفافیت«، »صرفه جویی«، »کارآیی« و »اثربخشی« است. بودجه ریزی عملیاتی به 
مدیران یاد می دهد که منابع محدود است و تنها       بر اساس وظایف، عملیات و پروژه هایی 
که سازمان های دولتی، تصدی اجرای آنها را به عهده دارند تنظیم می شود. در تنظیم این 
نوع بودجه به جای توجه به کاالها و خدماتی که دولت خریداری می کند و یا به عبارتی 
به جای توجه به وسایل اجرای فعالیت هــا، خود فعالیت و مخارج کارهایی که باید انجام 
شود، مورد توجه قرار می گیــرد. در واقع در       بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به 

نحوی پیش می رود که هدف ها شفاف تر بیان شده و ارزیابی بودجه ساده تر می شود. 

]بودجه عملیاتی[ 

خأل شفافیت، صرفه جویی و کارآمدی
الیحه بودجه سال 1401 همچنان خالی از تالش برای تغییر نظام سنتی بودجه ریزی است
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آنچه مسلم است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه این 
دولت و نه هیچ دولت دیگری در شرایط فعلی نمی تواند با تداوم 
یم ها، امور اقتصادی و معیشت مردم را اداره کند. تحر

بررســی الیحه ارائه شده از ســوی دولت به مجلس نشان می دهد، 
بودجه ســال آینده یک بودجه انقباضی و کامالً ریاضتی است که با 
فرض تداوم تحریم ها، تدوین شده است. تصور این است که این بودجه 
به عمد با رویکرد ریاضتی تدوین شده است و شاید هدف آن این بوده 
که پیام خود را این گونه به مذاکرات برساند. می توان گفت این بودجه 
حامل پیامی است خطاب به طرفین مذاکره و کسانی که معتقدند 
مسائل امروز اقتصاد ارتباط مستقیم به تحریم ها دارد. پیام این است 
که بر خالف دولت قبلی، دولت سیزدهم سفره مردم را به مذاکرات 
گره نزده است. در ماه های اخیر تمام تبلیغات دولت فعلی، طعنه به 
دولت پیش بود که چرا همه امور اقتصاد کشور را به مذاکرات و برجام 
گره زده بود. با همین رویکرد می توان گفت بودجه ســال 1401 با 

فرض تداوم تحریم ها تهیه شده است.
باید گفت بودجه سال آینده، یک بودجه کامالً ریاضتی است که 
اگر عملیاتی شود فشــار زیادی به مردم وارد می شود. ضمن اینکه 
برخی یارانه های موجود -از جمله ارز 4200 تومانی- در این بودجه 
حذف شده است. از طرفی نرخ تسعیر ارز و تبدیل ارز نفتی به ریال 
23 هزار تومان در نظر گرفته شده است که رقم باالیی است و به تورم 
دامن می زند. مضاف بر این، در الیحه بودجه قیمت بسیاری از خدمات 
دولتی افزایش پیدا کرده است. این امر با تورمی که ایجاد می کند و 
در پی دارد، قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. از طرفی با افزایش 
60 - 70 درصدی مالیات ها در این الیحه مواجه هســتیم. افزایشی 
که با این هدف در نظر گرفته شده است که دولت از طریق دریافت 
مالیات بتواند کسری بودجه ناشی از نبود درآمد نفتی را جبران کند. 
این امر هم فشار واردشده به مردم را افزایش می دهد. در حال حاضر 
و پیش از تصویب الیحــه بودجه در مجلس برخی از این مالیات ها 
اعمال می شود. حتی شنیده می شود به دلیل کمبود درآمد از همین 
حاال ارز 4200 تومانی برخی از اقالم حذف شده است. تمام این موارد 
نشان دهنده این است که بودجه سال آینده با فرض اینکه مذاکرات 
احیای برجام به نتیجه نمی رسد تدوین شده و هدف عمده این رویکرد 

در بودجه ارسال پیامی بود که پیش تر به آن اشاره شد.
آنچه مســلم اســت و باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه 
این دولت و نه هیچ دولت دیگری در شرایط فعلی نمی تواند با تداوم 
تحریم ها، امور اقتصادی و معیشت مردم را اداره کند. به همین دلیل 
پیش بینی می کنم مذاکرات احیای برجام را به نتیجه می رسانند و 

گام هایی برای لغو تحریم ها برداشته می شود. 
احتمال لغو تحریم ها در ماه های پیش رو وجود دارد. تحقق این 
امر برای ایران اجتناب ناپذیر اســت. چرا که در 4 سال گذشته -که 
تحریم ها وجود داشــت- تقریباً از تمــام ذخایر و منابعی که دولت 
می توانســت در اختیار داشته باشد یا از آن ها استقراض کند، اعم از 
بانــک مرکزی، فروش مازاد دارایی های دولت، انتشــار اوراق قرضه، 
برداشــت از صندوق توســعه ملی و... برداشت هایی در حد امکان و 
تــوان موجود صورت گرفت. به همین دلیل ضرورت لغو تحریم ها و 

رسیدن به توافق در مذاکرات برجام برای کشور بیش از پیش احساس 
می شود. ضمن اینکه در سوی دیگر اروپا و امریکا هم با توجه به مصالح 

خود، به دنبال توافق هستند.
اگر توافق صورت گیرد و برجام احیا شــود، به جای بخش قابل 
توجهــی از درآمدهایی که در حال حاضــر در الیحه بودجه 1401 
پیش بینی شده است -به ویژه در بخش مالیات هایی که رویایی است 
و قابل تحقق نیست- نفت را جایگزین می کنند و شاید حاصل این 
باشد که افزایش تورم در سال آینده متوقف شود. اما قیمت ها کاهش 

نخواهد داشت، تنها از سرعت افزایش آن ها کاسته می شود. 
ذکر این نکته هم ضروری است که باید دید بعد از لغو تحریم ها 
مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه توسط دولت جدید چگونه 
خواهد بود. در حال حاضر به نظر می رسد افرادی که برای تصدی 
در امور اجرایی کشور انتخاب شده اند -چه در سطح وزارت و چه 
افرادی که به عنوان مدیران ارشد و میانی منصوب شده اند- توان 
چندان باالیی برای مدیریت شــرایط ندارند. در عین اینکه توان 
باالیی در دادن شــعار و وعده دارند، با شناختی که از بسیاری از 
این افراد داریم، بعید به نظر می رســد حتی رسیدن به توافق در 
زمینــه احیای       برجام و در نتیجه آن لغو تحریم ها بتواند منجر به 
بروز تحول چندان مثبتی در روند معیشت مردم شود. تنها می توان 
این پیش بینی را داشت که در صورت توافق، شدت افزایش تورم 
کنترل شود و وضعیت بدتر از شرایط موجود نشود اما چندان هم 

بهتر نخواهد شد. 
می توان حدس زد که در ماه جاری مذاکرات به نتیجه برســد و 
برجام احیا شــود. در صورت تحقق این امــر در این بازه زمانی، این 
احتمال وجود دارد که مجلس در زمان بررسی جزییات الیحه بودجه، 
درآمد نفت را جایگزین بســیاری از درآمدهایی کند که در بودجه 
پیش بینی شده و قابل تحقق نیست. بعد از تقدیم الیحه بودجه به 
مجلس، بسیاری از نمایندگان اظهار کردند که برخی از درآمدهای 
پیش بینی شده در بودجه قابل تحقق نیست. اما در صورت بازگشت 
به برجام می توانند درآمد احتمالی نفت را جایگزین درآمدهایی کنند 
که احتمال تحقق آن ها در سال آینده بسیار پایین بوده و یا غیرقابل 

تحقق هستند.
باید این نکته را هم متذکر شد که ایران سه سال است که امکان 
فروش رسمی نفت را ندارد. در نتیجه مقاصد بسیاری را در بازار نفت 
از دست داده است. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این احتمال 
وجود دارد که مثل سال 95 و زمانی که تحریم ها لغو شد، کشور ناچار 
باشد تا مدتی نفت را زیر قیمت بفروشد تا بتواند به بازار بازگردد. عبور 
از این فرایند به زمان احتیاج دارد. بنابراین باید گفت ممکن اســت 
بالفاصله بعد از توافق و احیای برجام، یک شوک روانی باعث کاهش 
قیمت ها به ویژه ارز و طال شــود، اما این قیمت ها دوباره به شرایط 
قبل از توافق بازخواهد گشت. در عین حال مدتی طول می کشد تا 

درآمدهای ناشی از فروش نفت وارد بودجه کشور شود.

بودجه ریاضتی
بودجه سال آینده اگرچه شاید با فرض تداوم تحریم ها بسته شده

اما اگر عملیاتی شود فشار زیادی به مردم وارد می شود

سید مرتضی افقه
اقتصاددان 

اگر آقای لیپتون 
گزارش مثبت از 
ایران به صندوق 
بین المللی پول 
بدهد، برای 

جایگاه ایران در 
اقتصاد جهانی 

خوب است. ممکن 
است که صندوق 

تسهیالت ندهد، اما 
گزارش صندوق که 
منتشر شد بر روی 
تصمیم شرکت های 

بین المللی که 
مي                                                            خواهند طرف 

قرارداد با ما 
قرار بگیرند، اثر 

می گذارد
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مصارف بودجه عمومی دولت

منابع عمومی دولت

۴۶ درصد افزایش

۳.۳ درصد افزایش

۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری

۳۰ درصد کاهش

رقم کل بودجه

 ۳۶۳۱
هزار میلیارد تومان

است

منابع عمومی دولت

 ۱۳۷۲
هزار میلیارد تومان

درآمدها

 ۶۶4
هزار میلیارد تومان

 ۲99
هزار میلیارد 

تومان

واگذاری دارایی های 
مالی )استقراض از 
صندوق توسعه ملی، 
واگذاری صندوق های 
دولتی و انتشار اوراق(

فروش نفت

 4۰۸
هزار میلیارد تومان

تصویر دخل و خرج در سال آینده 
بودجه سال 1401 چه نکات و خصوصیاتی دارد؟

%38
%7%7

%10
%38

درآمدهای مالیاتی

منابع حاصل از نفت )درآمد 
نفتی و استقراض از 

صندوق توسعه(

سایر درآمدها

درآمدهای حاصل از 
فروش و واگذاری 
دارایی ها

درآمدهای حاصل از فروش 
و واگذاری اوراق

%44

%33%۲۲
%۶.۲

استفاده از کاالها و 
خدمات

%5
هزینه نگهداری، 
به روزرسانی و... 

اموال و دارایی های 
دولت

%۲.۲
کمک های بالعوض

%0.7
یارانه ها

حقوق و دستمزد

سایر هزینه هارفاه اجتماعی
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5 درصد افزایش

15.2 درصد کاهش

۴2 درصد افزایش ۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری

مصارف عمومی دولت

 ۱۳۷۲
هزار میلیارد تومان

هزینه ها

 9۶۵
هزار میلیارد تومان

 ۲۵۱
هزار میلیارد تومان

 ۱۵۵
هزار میلیارد تومان

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

سهم کدام یک از دستگاه های دولتی
از بودجه ۱۴۰۱ بیشتر است؟

۱۷۴ هزار میلیارد تومان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۴۵ هزار میلیارد تومان
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱3۱ هزار میلیارد تومان
وزارت آموزش و پرورش

99 هزار میلیارد تومان
مرکز ملی فضای مجازی کشور

سهم کدام یک از دستگاه های دولتی 
از بودجه ۱۴۰۱ کمتر است؟

۱۴۸ میلیارد تومان 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴۶ میلیارد تومان 
شورای عالی امنیت ملی

9.۸ میلیارد تومان 
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

روایت های دیگر از بودجه سال بعد

حقوق کارمندان دولت در بودجه 10 درصد اضافه شده است.	]
در بودجه 1401 کف حقوق از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش یافته است )افزایش 2۸ درصدی(	]
سقف حقوق از 33 میلیون تومان به بین 37 تا 3۸ میلیون تومان رسیده است )افزایش متوسط 10 درصدی(	]
بودجه ای برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده و ارز 4200 تومانی هم از الیحه حذف شده است 	]
پاداش پایان خدمت سال آینده 445 میلیون تومان تعیین شده است 	]
نرخ دالر در بودجه سال آتی، 23 هزار تومان است 	]
وابستگی منابع دولت       به فروش نفت حدود 40 درصد برآورد می شود	]
مجموع منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها 470 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه 1400، حدود 135 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 	]
بر اساس الیحه بودجه 1401 افرادی که در این سال کمتر از 5 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند از مالیات معاف خواهند شد	]
از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، دولت فقط 20 درصد را واریز خواهد کرد و 20 درصد مابقی ذیل درآمدهای نفتی قرار می گیرد	]
بودجه صداوسیما در سال آینده به نسبت امسال، رشد 56درصدی داشته است	]
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در الیحه بودجه سال 1401 نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 42 درصد رشد داشته است.	]
در سال 1401 تعرفه جریمه های رانندگی 5 درصد افزایش پیدا می کند و مبالغ حاصله به خزانه داری کل کشور واریز می شود.	]

کدام استان ها بیشترین 
بودجه را دارند؟

کدام استان ها کمترین 
بودجه را دارند؟

استان خوزستان

 23.۵
هزار میلیارد تومان

استان مرکزی

 ۱0.93
هزار میلیارد تومان

استان البرز

 ۱0.300
هزار میلیارد تومان

استان فارس

 ۱0.۷۴۱
هزار میلیارد تومان

استان اصفهان

32
هزار میلیارد تومان

استان تهران

۲۰۳
هزار میلیارد تومان
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بودجه عمومی ســال آینده حدود یک میلیون و 500 هزار 
میلیارد تومان است و بودجه منابع عمومی حدود یک میلیون 
و 300 هزار میلیارد تومان اســت و هردوی این ها نسبت به 
سقف اول بودجه ســال جاری رشد بیش از 26 درصدی را 

تجربه کرده       است. 
در واقع، بودجه سال جاری )1400( دو سقفی بود؛ سقف 
اولیه 30 هزار میلیارد تومان بود و بعد، یک 340 هزار میلیارد 
تومان به آن اضافه شد. بودجه سال 1401 نسبت به سقف 
اول بودجه 1400، بیش از 26 درصد رشد داشته است. یعنی 
وقتی بر اســاس گزارش مرکز پژوهش ها، در بودجه ســال 
1400 بیش از 300 هزار میلیارد کســری وجود دارد، پس در صورت عدم احیای برجام، کسری 

بودجه 1401 نسبت به سال جاری بیشتر خواهد شد. 
به خصوص که در الیحه بودجه سال 1401 دو عدد از نفت وجود دارد؛ یک عدد که مستقیم از 
نفت است، به مبلغ 3۸2 هزار میلیارد تومان و یک عدد دیگر منتج از 20 درصد صندوق توسعه ملی 
است به مبلغ 170 هزار میلیارد تومان. مفهوم این اعداد و ارقام این است که نزدیک به 40 درصد از 
بودجه سال آینده به دست آمده از نفت و در واقع حاصل از درآمدهای نفتی است که اگر برجام احیا 

نشود طبیعی است که در تحقق این درآمدها با مشکل مواجه خواهیم شد. 
همچنین، وقتی به درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته شده در بودجه 1401 نگاه می کنیم، می بینیم 
که مردم قرار است در سال آینده، 200 هزار میلیارد تومان بیشتر از سال جاری مالیات پرداخت 
کنند، یعنی 60 درصد بیشــتر از مالیات سال 1400. با توجه به اینکه مالیات همیشه بر مبنای 
عملکرد سال گذشته است، یعنی اگر قرار است در سال 1401 مالیات بگیریم، این مالیات باید بر 
اســاس عملکرد فعالین اقتصادی در سال جاری محاسبه و دریافت شود. حاال سوال این است که 
آیا در ســال جاری کسب و کار مردم خیلی خوب و مناسب بوده که در سال آینده بیشتر مالیات 
دهند؟ قطعاً این موضوع تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه دولت پایه های مالیاتی را افزایش دهد 
یا از فرار مالیاتی جلوگیری کند. هردوی این اهداف هم نیازمند چاالک تر شدن و چابک تر شدن 
سازمان مالیاتی است که رسیدن به این هدف در طول یک سال هم طبیعتاً سخت و دشوار است. 

با همه این اوصاف اگر عددهای پیش بینی شده در الیحه بودجه سال آینده تحقق پیدا 
کند، می توانیم انتظار داشته باشیم که رشد هشت درصدی در اقتصاد اتفاق بیفتد. مثل 
ســال های 92 و 93 که چون برجام احیا شــده بود، ما در سال های 94، 95 و 96 رشد 
اقتصادی خوبی را تجربه کردیم. حتی در ســال 94، رشد اقتصادی کشور دورقمی شد. 
بنابراین، اگر برجام احیا شود عددهای بودجه سال 1401 هم تحقق پیدا می کند و رشد 
هشت درصدی اقتصادی هم رخ خواهد داد اما نه با آن ترکیبی که مد نظر دولت است. 
چون دولت در مجلس گزارش داد که 3.5 واحد از هشت درصد رشد اقتصادی، مربوط به 
رشد بهره وری است. وقتی در پنج سال گذشته همواره رشد اقتصادی ناشی از بهره وری 
کمتر از یک درصد بوده است، طبیعتاً در سال آینده هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد که 

ناگهان این رشد به 3.5 واحد برسد. لذا این مورد هم کمی با واقعیت فاصله دارد. 
موضوع بعدی پروژه های عمرانی کشور است. در بودجه سال آینده 250 هزار میلیارد تومان برای 
پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که اتمام پروژه های نیمه کاره موجود 
در کشور حداقل چهار برابر بیش از این رقم نیاز به بودجه دارد. منابعی که در حال حاضر در نظر 
گرفته شده است، شاید حداکثر بتواند بخشی از این پروژه ها را به اتمام برساند. بنابراین، این موضوع 
هم مسئله مهمی است که باید مورد توجه واقع شود. در مجموع، به نظر می رسد نباید تناسب بودجه 
1401 با وضعیت اقتصادی کشور را کتمان کرد؛ با این حال باید از دو منظر به این بودجه نگاه کرد. 

یک منظر اینکه برجام احیا می شــود یا نمی شود؟ اگر برجام احیا شود عددهای موجود در الیحه 
بودجه قابل تأمل است اما اگر احیا نشود این عددها قابل تأمل نخواهد بود.

وابستگی بودجه 1401 به نفت قابل توجه است   
وابستگی بودجه سال آینده به سرنوشت مذاکرات و درآمدهای نفتی بسیار قابل توجه است. اگر 
فقط همان 3۸2 هزار میلیارد درآمد مستقیم از نفت را در نظر بگیریم، 26 درصد از بودجه مرتبط 
به نفت اســت اما اگر 20 درصِد صندوق توسعه ملی را هم لحاظ کنیم، حدود 530 هزار میلیارد 
تومان از بودجه به دست آمده از نفت خواهد بود که تقریباً 40 درصد از کل بودجه را شامل می شود.

امروز با یک نگاه ســاده به قانون بودجه سال های قبل می بینیم که عددهای موجود در الیحه 
بودجه نشان می دهد که این وابستگی کمتر نشده است. وقتی 3۸2 هزار میلیارد تومان مستقیماً از 
درآمدهای نفتی و 170 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره در بودجه ذکر شده، اظهر من الشمس 
اســت که کاهش وابستگی رخ نخواهد داد. اما در دولت قبل و سال های گذشته از منابع نفت کم 
شــد و منابع اوراق مشارکت جایگزین آن شد. بنابراین، وابستگی به منابع نفتی در بودجه 1401 
قطعاً بیشتر شده است و تردیدی نیست که اگر توافق صورت نگیرد، امکان ندارد این دو رقم مربوط 

به نفت محقق شود.

تورم با فرض توافق در وین، کاهش پیدا می کند  
ریشــه تورم در اقتصاد ایران در سیاست های مالی است. این سیاست های مالی با ابزار بودجه 
اعمال می شــود و هرقدر کسری بودجه جدی تر باشــد، به این معنا است که دولت باید از بانک 
مرکزی اســتقراض کند. استقراض یعنی رشد نقدینگی و رشد نقدینگی یعنی تورم. بنابراین، اگر 
عددهای بودجه تحقق پیدا کند قطعاً کاهش تورم خواهیم داشت اما اگر تحقق پیدا نکند و منجر 
به استقراض از بانک مرکزی شود، طبیعتاً رشد نقدینگی و رشد تورم هم خواهیم داشت. خالصه 
اینکه اگر درآمدهای نفتی وعده داده شده در بودجه تحقق پیدا کند قطعاً تورم سال آینده کمتر از 
سال جاری خواهد شد ولی اگر عددهای درآمد نفتی محقق نشود ما انتظار نداریم که تورم سال 

آینده کاهش پیدا کند.

تاریک و روشن یک الیحه  
قطعاً یکی از نکات مثبت بودجه ســال آینده این است که ارز 4200 تومانی را در نظر نگرفته 
است و مبنای ارز همان 23 هزار تومان است. به نظر من، حذف ارز 4200 تومانی باعث می شود در 
سال 1401، از این منشأ تورم قابل توجهی نداشته باشیم؛ به این دلیل که در حال حاضر، تورم بر 
اساس قیمت ارز آزاد شکل گرفته است. یعنی مرغی که االن در بازار موجود است و به دست مردم 
می رسد، قطعاً بر اساس ارز 4200 تومانی نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد بین مردم توزیع می شود. لذا 
تورم بر اساس مرغ 30 هزار تومانی شکل گرفته است و این تصور اشتباهی است که اگر ارز 4200 
تومانی حذف شود قیمت ها دو برابر خواهد شد. تورم از منشأ حذف ارز 4200 تومانی حتماً کاهش 
پیدا خواهد کرد. بنابراین، نباید نگران این مســئله باشیم. هرگاه نرخ ارز دورقمی و سه رقمی شد، 
فساد، رانت و مشکالت اقتصادی دیگر هم ایجاد خواهد شد، همان طور که در گذشته هم این اتفاق 

رخ داده است و این موضوع غیرقابل انکار است.
اما به نظر من بخش تاریک بودجه آنجایی است که پول در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی 
نســبت به سایر بخش ها قابل توجه نیست. دولت می توانست همچنان از اسناد خزانه برای اتمام 
پروژه های عمرانی استفاده کند. نکته دوم مربوط به رشد قابل توجه رقم بودجه شرکت ها، بانک ها 
و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت است. این در حالی است که طبق اصل 44 قانون اساسی، 

شرکت های دولتی باید واگذار شوند و نباید هزینه بیش از این برای دولت و بیت المال بتراشند. 

در انتظار احیای برجام
بر اساس الیحه بودجه 1401، بدون حاصل شدن توافق ایران و آمریکا

امکان تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد وجود ندارد

هادی حق شناس
اقتصاددان 
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دولت برای جبران کسری بودجه، بنزین را گران می کند
غالمحسین حسنتاش در گفت وگو با آینده نگر از »طرح بنزین برای همه« می گوید

  براســاس طرح جدید »بنزین برای همه« می خواهند به هر شهروند بر مبنای کارت  �
ملی اش، ماهانه 15 لیتر بنزین تخصیص دهند؛ طرحی که ابتدا به صورت پایلوت در قشــم و 

کیش اجرا می شود. شما چه ارزیابی ای از این طرح دارید؟
البته ابعاد این طرح و اهداف آن هنوز کامالً روشن نیست ولی در این حدی که مطرح 
کردید ارزیابی من از چنین طرحی مثبت نیســت، این طرح را نه منطقی می دانم و نه 

قابل اجرا و در هیچ جای دنیا هم سابقه ندارد که به همه بنزین بدهند.
 آیا این طرح می تواند به خواسته سیاســت گذار که گران کردن بنزین بدون  �

عواقب اجتماعی است، کمک کند؟
سؤال خوبی است! نکته همین جاست که ممکن است پیشنهاددهندگان 

اولیه این طرح احیاناً نیت خوبی داشته باشند ولی به نظر من دولت 
در این مقطع برای جبران کسر بودجه خود به دنبال گران کردن 
بنزین است ولی با توجه به تجربه گران کردن بنزین در سال 9۸، 
از عواقب اجتماعی آن نگران است و لذا دنبال راه حلی می گردد 

که آثار اجتماعی را کنترل کند. به نظر من به این دلیل از طرح بنزین برای همه استقبال کرده اند 
که با وعده اینکه عده ای ظاهراً چیزی گیرشان می آید جامعه را راضی کند اما مردم تجربه 
کرده اند که آثار رکودی و تورمی این تصمیمات و اقدامات، بسیار بیشتر از چیزی که 
توزیع می شــود گریبانشان را می گیرد و لذا من فکر نمی کنم این طرح بتواند جلو 

عواقب اجتماعی را بگیرد.
 چرا هر بار که منابع مالی دولت ها محدود می شــود به سراغ افزایش قیمت  �

حامل های انرژی می روند؟
این مسئله ریشه عمیقی دارد و به ساختار معیوب اقتصادی کشور برمی گردد، 
واقعیت این اســت که اقتصاد ایران در دوره بسیار طوالنی گرفتار پدیده نفرین 
منابع و تمام بیماری های ناشی از آن بوده است ازجمله مهم ترین 
این بیماری ها وابستگی به درآمد نفت است. نجات از این پدیده 
مستلزم برنامه ریزی بلندمدت برای حرکت در مسیر توسعه 
همه جانبه بوده است که متأسفانه اتفاق نیفتاده و بعضاً باوری 

دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال راه چاره است و با طرح »بنزین برای همه« می خواهد از عواقب اجتماعی گران کردن بنزین جلوگیری کند. سید غالمحسین حسنتاش، کارشناس 
 ارشد انرژی می گوید: دولت نمی تواند نفت صادر کند و می خواهند با گران فروختن حامل های انرژی در داخل نیازهای خود را جبران کنند. او معتقد است: دولت به کاهش هزینه های خود 

عادت ندارند. در بخش انرژی ضرورت اصلی اولویت دادن ویژه به مسئله بهره وری انرژی است؛ اما بهره وری انرژی با استفاده از روش های قیمتی و شوک درمانی در ساختار تورمی ایران 
جواب نمی دهد و جواب نداده است. حسنتاش معتقد است هر طرح اقتصادی باید عالوه بر سایر اسناد مطالعاتی ضروری، یک سند بررسی آثار تورمی و رکودی هم داشته باشد.
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هم نســبت به آن نبوده است. بنابراین این اقتصاد کماکان 
وابسته به درآمد نفت و مشتقات آن باقی  مانده است؛ و حاال 
به دلیل تحریم ها این درآمدها کاهش  یافته است البته در 
دوره های دیگری هم مثالً به دلیل کاهش شدید در قیمت 
جهانی نفت خام این اتفاق افتاده بود در چنین شــرایطی 
حکومت و دولت می خواهند از طریق افزایش قیمت کاالهای 
در اختیار خود درآمد کسب کنند. حاال که نمی توان نفت 
صادر کرد می خواهند با گران فروختن حامل های انرژی در 
داخل نیازهایشان را جبران کنند. متأسفانه به دلیل عاداتی 
که شکل  گرفته است قادر به کنترل هزینه های خود و سفت کردن کمربندهای خود هم نیستند 
و به دلیل گسترش رانت جویی و رانت خواری و گسترش فساد قادر به برقراری سیستم مالیاتی 
عادالنه برای تأمین هزینه ها نیز نیستند و راهی که برایشان باقی می ماند به نوعی دست کردن 
در جیب مردم است که یکی از روش های آن چاپ پول و ایجاد تورم است که در اقتصاد، تورم 
یک نوع مالیات عمومی است که عمدتاً هم از اقشار فقیر و متوسط گرفته می شود چون اقشار 
غنی از آن نفع می برند و اصوالً عده ای در کشور هستند که حیات اقتصادی شان در تورم است 
و به عبارتی از تورم ارتزاق می کنند مثالً ابربدهکاران بانکی از تورم سود زیادی می برند. یک  راه 
دیگر دست بردن در جیب مردم، افزایش نرخ ارز است و به دنبال آن افزایش قیمت سوخت و 
حامل های انرژی. متأسفانه عده ای از اقتصاددانان هم هستند که بهانه علمی برای حکومت فراهم 
می کنند این ها هم به نظر من دو دسته هستند: بعضی که صادق هستند و احیاناً دلسوزی دارند 
ولی دیدگاه های اقتصادی دگم و غلط دارند توجهی به مسائل ساختاری و نهادی ایران ندارند و 
توجهی به اقتصاد سیاسی ندارند و به عبارتی اقتصاد ایران را با اقتصاد سوئیس اشتباه گرفته اند 
و بدون توجه به بقیه عوامل و مسائل مثالً تصور می کنند با شوک درمانی قیمتی می شود مسئله 
مصرف بی ضابطه انرژی را حل کرد و جالب اســت که تا حدی در باورهای خود دگم هســتند 
که حتی وقتی با مدل های موردعالقه ایشــان هم ثابت می کنی که: »در شــرایطی که کشش 
جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل صفر است، افزایش قیمت انرژی هم زمان هم رکود و 
هم تورم را تشدید می کند«، قبول نمی کنند. حتی وقتی تجربیات روشن مثل تجربه افزایش 
قیمت انرژی و آثار و تبعات آن در ســال 13۸9 نیز همین را نشان می دهد بازهم نمی پذیرند 
و آن آثار را به عوامل دیگری نســبت می دهند. این ها به نظر من به تفاوت های علوم انسانی با 
علوم دقیقه و پیچیدگی های علوم انسانی توجه ندارند و به وجود نوعی روابط مکانیکی ساده در 
اقتصاد قائل هستند و البته دسته دیگری هم هستند که به نظر من وابسته به جناح های رانت جو 
و رانت خوار هستند و می خواهند اقتصاد را در شرایط بی ثباتی نگه دارند. چون منافع رانت جویان 
در بی ثباتی اقتصادی تأمین می شود. به هرحال این دو دسته از اقتصاددانان توجیهات الزم را برای 
تصمیم گیرانی که مستأصل هستند و فقط دنبال درآمدی برای جبران کسری بودجه هستند 
فراهم می کنند. متأسفانه این ها وقتی که سرکنگبین صفرا می فزاید هم مسئولیت نمی پذیرند 
و چنان که اشــاره کردم عدم تحقق و عدم موفقیت توصیه هایشان را به عوامل دیگری نسبت 
می دهند درصورتی که بحث همین اســت که همان عوامل درواقع مسائل نهادی بوده اند و باید 

پاسخ دهند که چرا به آن عوامل توجه نکرده اند.
 برخی معتقدند اجرای این طرح، عواقب تورمی زیادی خواهد داشــت؛ شما چه فکر  �

می کنید؟
بله، به نظر من این طرح به صورتی که تاکنون مطرح شده است، در صورت اجرا منجر به افزایش 

قیمت بنزین خواهد شد و افزایش قیمت بنزین هم آثار تورمی و هم آثار رکودی خواهد داشت.
 دولت ها در افزایش قیمت بنزین به سراغ قیمت منطقه ای آن و فوب خلیج فارس می روند؛  �

آیا این قیاس مبنای منطقی دارد و مبنای قیاس چه باید باشد؟
اوالً بد نیست توضیح دهم که منظور از قیمت منطقه ای چیست. نفت خام و فرآورده های 
نفتی بازار جهانی و قیمت جهانی دارند یعنی به دلیل ســیال بودن بازارشــان یک قیمت پایه 
جهانی دارند که این قیمت در مناطق مختلف با توجه به هزینه های حمل و با توجه به کیفیت 
نفت خام یا فراورده نفتی کمی تفاوت می کند که البته این تفاوت چندان فاحش نیست و اگر در 
یک منطقه قیمت تفاوت فاحش پیدا کند که خیلی بیش از هزینه حمل و تفاوت کیفیت باشد 
به زودی تعدیل می شود چون چنان که اشاره کردم بازار سیال است و عرضه به سرعت به جایی 

که تفاوت قیمت زیاد شده است می رود و تعادل برقرار می شود. پس اوالً توجه داشته باشیم که 
وقتی می گوییم قیمت منطقه ای یا فوب خلیج فارس یعنی قیمت عرضه نفت در بنادر منطقه 
خلیج فارس، درواقع منظورمان قیمت جهانی نفت خام یا فرآورده نفتی موردنظر است با تفاوت 

نسبی اندکی که در منطقه دارد.
حال جالب این اســت که کمتر کشــوری را در دنیا پیــدا می کنید که قیمت حامل های 
 OECD انرژی شان را بر اساس قیمت جهانی تعیین کنند. در میان کشورهای توسعه یافته عضو
اکثریت قریب به اتفاقشان قیمت حامل های انرژی را بر اساس سیاست های انرژی شان و در جهت 
تحقق آن سیاست ها تعیین می کنند و به هیچ وجه به سازوکار بازار واگذار نکرده اند و اتفاقاً این 
از موارد نقض آشکار ادعاهای طرفداران نظریه رهاسازی اقتصاد است. با توجه به سیاست های 
انرژی شــان از خیلی از حامل های انرژی مالیات های سنگین می گیرند و به خیلی از حامل ها 

سوبسید می دهند.
بنابراین به نظر من مالک قرار دادن فوب خلیج فارس منطقی ندارد و قیمت حامل های انرژی 
باید با توجه به سیاست های کالن اقتصادی کشور و برنامه های انرژی تعیین شود و در مورد بنزین 
و سوخت های حمل ونقل قدری پیچیده تر هم هست چون باید همخوانی بین سیاست های انرژی 
و سیاست ها و برنامه های توسعه حمل ونقل به وجود آید که ما متأسفانه نه سیاست ها و برنامه های 
روشنی در بخش انرژی داریم و نه در بخش حمل ونقل و اگر هم تالش هایی در این زمینه ها شده 

باشد در دستور کار قرار نگرفته است.
مالک قرار دادن فوب خلیج فارس از یک جهت دیگر نیز غیرمنطقی است و آن این است که 
قیمت فوب خلیج فارس دالری تعیین می شود و آن را با نرخ ارز تبدیل به ریال می کنیم. نرخ 
ارزی که در بازار رقابتی تعین نشده و منعکس کننده قدرت خرید مردم نیست و در اقتصاد غیر 

متنوع ایران عمدتاً توسط دولت تعیین می شود.
این را هم توجه داشته باشید که بنده به هیچ وجه ادعا ندارم که قیمت فعلی حامل های انرژی 
یا بنزین منطقی و درست است ولی قبول هم ندارم که فوب خلیج فارس مالک منطقی و درستی 
است. نمی شود در میان  همه قیمت های کاالها و خدمات و قیمت نیروی کار و غیره یک دفعه 

یکی را به فوب خلیج فارس وصل کرد.
متأسفانه در ایران خیلی وقت ها و در خیلی از مسائل تکرار جانشین منطق می شود و جوی 
درست می شــود که کسی جرئت نمی کند بپرسد این از کجا آمده است؟ درصورتی که اگر مثاًل 
صدها نفر هم صدا بشوند و هر روز بگویند و بنویسند که دو ضربدر دو پنج می شود، دو ضربدر دو 

پنج نخواهد شد.
  چرا سیاست گذار نمی تواند با مسئله انرژی درست برخورد کند و در گفته های خود، گزاره  �

محدودیت منابع را بپذیرد؛ چرا تصمیم گیری در این حوزه دشوار است؟ سیاست گذار باید چه 
مسیری را در پیش گیرد؟

به همان دلیل که متأسفانه سیاست گذار نتوانسته است با هیچ مسئله ای درست برخورد کند. 
مگر با مســئله آب یا مسئله کشــاورزی یا با مسئله صنعت یا مسائل دیگر درست برخورد شده 
است؟ پاسخ به این سؤال شما خیلی کلی و مفصل است اما اگر بخواهم به اجمال جواب دهم اینکه 
سیاست گذار باید مسیر شایسته ساالری و استفاده از نخبگان و مسیر منوط کردن تصمیم گیری به 
تصمیم سازی و منوط کردن تصمیم سازی به مطالعات و تحقیقات و بررسی های الزم را در پیش 
گیرد. سیاســت گذار باید با استفاده از نخبگان مسیر توسعه همه جانبه کشور را در پیش گیرد و 

بخش های مختلف با ابتنا به برنامه توسعه کشور برنامه های جامع خود را تدوین کنند.
 اما الزم می دانم اینجا اشــاره کنم که در بخش انرژی آنچه به عنوان یک ضرورت مسلم است 
اولویت دادن ویژه به مســئله بهره وری انرژی اســت آن هم نه با استفاده از روش های قیمتی و 

شوک درمانی که در ساختار تورمی ایران جواب نمی دهد و جواب نداده است.
 از طرف دیگر دولت از دو برابر شــدن یارانه خانوارها می گوید؛ ارتباط این طرح با طرح  �

بنزین برای همه چیست؟ منابع مالی این چگونه برآورد شده است؟
من در مورد ارتباط این دو طرح چیزی نمی دانم ولی با توجه به اینکه تورم یکی از اساسی ترین 
مشکالت و بیماری های مزمن اقتصاد ایران است به نظر من هر طرحی باید عالوه بر اسناد مطالعاتی 
ضروری که دارد، یک سند تورمی و رکودی هم داشته باشد یعنی حتماً آثار تورمی و آثار  آن بر 
رشد اقتصادی به دقت بررسی شده باشد و در معرض نقد و بررسی صاحب نظران قرار گیرد. چون 

تورم می تواند آثار توزیع درآمدی هر طرحی را خنثی کند و وضعیت اقتصاد را دشوارتر کند. 

چرا باید خواند:
طرح بنزین برای همه 

به صورت پایلوت 
اجرا می شود؛ این 

طرح چه فرصت ها و 
تهدیدهایی دارد؟ این 
مصاحبه را بخوانید.
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افزایش جهشــی درآمــد نفت در ســال 1352 و با 
جمعیتی حدود 32 میلیون نفر، کشورمان را ناگهان 
بــه کانونی پرجاذبه بــرای تولیدکننــدگان جهانی 
محصوالت کشاورزی تبدیل کرد. گشودن بی محابای 
درهای واردات در چنین شــرایطی و هم زمان توسعه 
شهرنشــینی، بخش خدمات و صنعــت جامعه 75 
درصدی بخش کشــاورزی را به انزوا و حاشــیه برد. 
چنین زمینه ای برای الیه های اجتماعی تحول خواه که 
مبارزه با استبداد رژیم سلطنت را نشانه گرفته بودند 
فرصت های نقد و اعتراض را فراهم کرد. فرصت هایی 
که در آن سیاســت های حاکم در وابستگی روزافزون 
کشــور به واردات کاالی اساسی، هزیمت روستاییان 
به حاشیه شــهرها و رها کردن ظرفیت های تولید و 
نهایتاً تعمیق شکاف فاصله بین جامعه شهرنشین با 
روســتایی به چالش کشیده شد. بنابراین بدیهی بود 
که پس از فروریختن نظام ســلطنت، توسعه بخش 
کشاورزی و دستیابی به راهبرد پرجاذبه »خودکفایی 
برای تحقق امنیت غذایی« جامعه 36 میلیون نفری 
در سال 1357 به راهبردی برای نظام نوپای جمهوری اسالمی تبدیل شود. اما فقدان 
تجربه کافی مدیریت نوپا و نبود نقشه راه مدون در این بخش، بروز جنگ تحمیلی و 
رشــد 4 درصدی جمعیت کشور در دهه 60 و بسیاری از نامعادالت ریزودرشت دیگر 
مدیریت بخش کشــاورزی را به ســمت برنامه های کوتاه مدت و بهره کشی افراطی از 
منابع تجدیدناپذیر ســوق داد. عیســی کالنتری از وزرای سابق کشاورزی که سیزده 
سال سکان مدیریت کشاورزی را به عهده داشت پس از ۸ سال از عمر وزارت خود و 
اجرای طرح شــتاب زده ای مانند »طرح محوری گندم« سرانجام اذعان کرد که تولید 
گندم در اقلیم خشک و کم باران کشورمان بیش از ۸ میلیون تن در سال مزیت ندارد. 
گرچــه حصول چنین نتیجه ای هم زمان با بروز خشکســالی های نیمه دوم دهه 70 
کشورمان را به بزرگ ترین واردکننده گندم در جهان تبدیل کرد اما به جای بررسی های 
واقع گرایانه به دستمایه جناح های منتقد برای رقابت های سیاسی و انتخاباتی تبدیل 
شد. مدیریت های کشاورزی در دولت های بعدی مرتباً با قول دستیابی به خودکفایی 
و به خصوص محصول گندم بر کرسی وزارت نشسته و تا توانستند با مهمیز اعتبارات 
عمومی بر گرده منابع محدود و تجدیدناپذیر به خصوص آب زدند. تداوم بی محاسبه 
سدسازی و با برچسب توسعه زیرساخت کماکان در جست وجوی هر روانابی تاکنون 
بوده است، حفر چاه های بی رویه با و بدون مجوز )که در دولت های نهم و دهم شدت 
گرفت( در این چهار دهه به کاهش ذخایر آب زیرزمینی جبران ناپذیری منجر شــده 
است. در حال حاضر تنها 600 هزار چاه بی مجوز در کشور به استخراج آخرین بقایای 
منابع زیرزمینی مشــغول اند. برآوردها حاکی از آن اســت که 70 درصد این ذخایر 

برداشــت  شده است. آثار روند بهره برداری مسرفانه از این منابع و افراط در سدسازی 
و با محاسبات پراشتباه هیدرولوژیکی به تدریج در خشکیده شدن پی درپی دریاچه ها 
و تاالب ها و در انبوه فرونشســت ها نمایان شد. متولی کشاورزی در خالل این سال ها 
ازیک طرف چشم بر تغییر کاربری مرغوب ترین اراضی )به خصوص در شمال کشور( 
بسته است و از سویی به هزینه و برداشت بی بازگشت از منابع آب وخاک و به بهانه شعار 
جذاب خودکفایی اقدام کرده است. پیش بینی می شود در چنین روندی برای آیندگانی 
که هنوز چشم نگشوده اند تنها سرزمینی سوخته بماند. متأسفانه راهبرد اجتناب ناپذیر 
کشاورزی پایدار )Sustainable agricultural( صرفاً زینت بخش متن پروژه ها و 
یا ســخنرانی در همایش ها بوده اســت. راهبردی که به شیوه ای اشاره دارد که منابع 
تجدیدناپذیــر پس از هر دوره تولید کاهش و فرســایش پیدا نکند. بنابراین متولی و 
سیاست گذار کشاورزی به جای تعهدهای شتاب زده برای افزایش تولید به هر قیمتی، 
بایســتی با تشــریح تنگناهای موجود برای منابع پرسشگر به نهادینه کردن افزایش 

بهره وری پایدار اهتمام ورزد.
با وجود دو میلیارد تن فرســایش خاک ساالنه و منابع آبی که کفگیر به ته دیگ 
آن خورده است و در پیامدهای »تغییرات اقلیمی«، متولیان کشاورزی در برنامه کار 
خود همچنان قول خودکفایی در محصوالت اساسی را تحت عنوان فریبنده »امنیت 
غذایی« داده و می دهند. چنین تعهدی در شــرایطی داده می شود که تنها 65 درصد 
محصوالت مورد نیاز را در داخل تولید می کنیم. در حال حاضر کشــور ما 90 درصد 
روغن، 40 درصد برنج، 70 درصد ذرت و علوفه های دامی و در سال جاری 50 درصد 
گندم، و... را وارد می کند. هم اکنون 9۸ درصد سموم شیمیایی به عنوان یک نهاده در 
این شــرایط و باوجود آسیب های جبران ناپذیری که به منابع تولید وارد آمده است از 
طریق واردات تأمین می شود. بنابراین ادعای تأمین امنیت غذایی بر مبنای ظرفیت های 
بالقوه درون کشور و آن  هم با اصرار به افزایش جمعیت و منابع مصرف از اساس درستی 

برخوردار نیست.
براســاس قانون بازده نزولی »میچرلیخ« افزایش هر محصولی متناسب با افزایش 
کمترین نهاده قابل دسترس است. در حال حاضر کمترین نهاده در تولید کشاورزی در 
شــرایط اقلیمی ما را آب تشکیل می دهد. از 400 میلیارد مترمکعب نزوالت آسمانی 
ســاالنه تنها 110 میلیارد مترمکعب به صورت تجدیدپذیر در دسترس قرار دارد. اگر 
سهم محیط زیست، آب شرب و صنایع و نیازهای عمومی معادل 50 میلیارد مترمکعب 
از این میزان کســر شود سهم بخش کشــاورزی حدود 60 میلیارد مترمکعب برآورد 
می شود. بنابراین متولی کشاورزی بایستی تمام مساعی خود را برای افزایش بهره وری 
از این میزان آب به کار ببرد. گرچه تأمین امنیت غذایی از وظایف گریزناپذیر دولت ها 
اســت، اما متولیان در محدودیت و تنگناهای موجود بایستی سهم تحقق این وظیفه 
حاکمیتی را از ظرفیت های درون کشور محاسبه و بر اساس آن نقشه راه توسعه این 
بخش را تدوین کنند وگرنه این تلقی از امنیت غذایی به ناامنی شــدید غذایی برای 
نسل های آتی منجر می شود. در چنین راهبردی شعار خودکفایی در تولید محصوالت 

اساسی یا »حکمرانی غذایی« جای خود را به »بهره وری پایدار« خواهد داد. 

چرا باید خواند:
اگر به حوزه توسعه 

کشاورزی عالقه مند 
هستید و می خواهید 
درباره آسیب های آن 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

بهره وری پایدار، تنها مسیر ممکن
راهبرد اساسی بخش کشاورزی چه باید باشد؟

ـه
ـان

ـه
ب

چرا خودکفایی مورد توجه قرار گرفت؟ 
آیا این سیاست پاسخ به رویه های قبلی بود یا سیاستی آگاهانه که دولت انتخاب کرده بود؟ این مقاله را بخوانید.

عبدالحسین طوطیایی
پژوهشگر کشاورزی

یزناپذیر دولت ها است، اما متولیان در محدودیت  گرچه تأمین امنیت غذایی از وظایف گر
و تنگناهای موجود بایستی سهم تحقق این وظیفه حاکمیتی را از ظرفیت های درون کشور 
محاسبه و بر اساس آن نقشه راه توسعه این بخش را تدوین کنند.
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آکــادمـی

این روزها بازار ارز پرتالطم است و سیاست گذاران نیز در 
سیاست گذاری ارزی سردرگم. البته سردرگمی ایشان 
امری است طبیعی و به جا. از یک سوی، سیاست گذار 
به شــکاف عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازاری واقف 
است و درکی نسبت به ماتبع بودجه ای آن دارد. از سوی 
دیگر، سیاســت گذار نگران آثار تورمی افزایش نرخ ارز 
رسمی و نزدیک کردن آن به نرخ بازاری است. این همه 
باعث سردرگمی سیاست گذار می شود، به خصوص در 
شرایطی که نااطمینانی های سیاست بین الملل بر تالطم 

بازار ارز افزوده است.
آن زمان که سیاست گذار از نرخ ارز سخن می گوید، 
غالباً مقصودش نرخ اسمی ارز است. این اطالق، البته، در 
میان شهروندان و رسانه ها نیز بسیار رایج است. در سال 
1357، برای مثال، نرخ اســمی دالر امریکا در بازار آزاد 
ارز در حدود 10 تومان بود )نرخ رسمی: 7 تومان(.]1[ به 
عبارتی، قیمت اسمی دالر امریکا تنها 10 تومان بود. در 
انتهای پاییز 1400، اما، قیمت اسمی دالر امریکا از مرز 
30000 تومــان نیز عبور کرد. اگر در این مدت قیمت 
کاالها و خدمات دیگر در ایران و امریکا ثابت مانده بود یا 
با نرخی مشابه رشد کرده بود، می توانستیم بی هیچ شبهه ای بگوییم که پول ملی ایران در 
برابر دالر امریکا به شدت تضعیف شده است. ولکن در عمل، قیمت کاالها و خدمات دیگر 
در ایران و امریکا ثابت نمانده است. نرخ های تورم در این دو کشور نیز مشابه نبوده است. 
هم از این روی، برای درک تغییرات ارزش پول ملی الزم است که به مطالعه هم زمان نرخ 
بازاری دالر در ایران و تغییرات سطح عمومی قیمت ها در ایران و امریکا بپردازیم. البته اگر 
بخواهیم با دقت افزون تری به مطالعه تغییرات ارزش پول ملی بپردازیم، باید گستره ای از 
نــرخ ارزها )مثال: دالر، یورو، پوند، الخ(، نرخ های تورم )مثال: امریکا، حوزه یورو، بریتانیا، 
الخ(، و نســبت های تجاری ایران با دیگر کشورها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.]2[ چنین 

مداقه ای، اما، از حوصله این نوشتار بیرون است.

نرخ اسمی دالر و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران )از 1357 تا   
)1399

بر اســاس گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت اســمی دالر از 10 تومان در سال 
1357 به حدود 23000 تومان در ســال 1399 رسیده است. پرسش اینجاست که بر 
سر قیمت های دیگر چه آمده است؟ برای پاسخ به این پرسش می توان از چند شاخص 
بهره جست. برای مثال، می توانیم از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده کنیم. سبدی 
را در نظر بگیرید که در آن مجموعه ای از کاالها و خدمات مورد استفاده مصرف کنندگان 
ایرانی قرار گرفته است. فرض کنید که همانند قیمت اسمی دالر، قیمت این سبد در سال 

1357 معادل 10 تومان بوده باشــد. در سال 1399، قیمت این سبد در حدود 1۸000 
تومان است.]3[

آن چنان که نمودار شــماره یک نشــان می دهد، با در نظر گرفتن شــاخص قیمت 
مصرف کننده در ایران، در دوران دولت احمدی نژاد و تقریباً نیمه نخســت دوران دولت 
روحانی شاهد سرکوب قیمت اســمی دالر هستیم. به این معنا که در این دوره قیمت 
کاالها و خدمات مصرف کنندگان با شتابی چشمگیرتر نسبت به قیمت اسمی دالر افزایش 
یافته است. به عبارتی، با فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در امریکا، از سال 
13۸4 تا 1396 دالر امریکا پیاپی در ایران ارزان تر شــده است و پول ملی تقویت. البته 
محاسبات دقیق تری که در ادامه این نوشتار آمده اند، حاکی از آن اند که روند تقویت پول 
ملی از 1379 شروع می شود )نه 13۸4(. علی ای حال، با افزایش نااطمینانی های سیاست 
بین الملل پس از روی کار آمدن دولت محافظه کار در امریکا )از زمستان 1395 تا زمستان 
1399(، افزایش قیمت اســمی ارز بــا افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرف کنندگان 

هماهنگ شد و در سال 1399 از آن پیشی گرفت.

شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و امریکا )از 1357 تا 1399(  
بــرای ارزیابی نرخ حقیقی دالر، عالوه بر نرخ اســمی، باید از شــاخص های قیمت 
مصرف کننده در ایران و امریکا نیز اســتفاده کنیم. طبیعی ا ســت که از سال 1357 تا 
1399، شاخص قیمت مصرف کننده نه تنها در ایران بلکه در امریکا نیز افزایش یافته است. 
هرچند که در طول این سال ها افزایش قیمت ها در امریکا بسیار کمتر از افزایش آن ها در 
ایران بوده است. برای درک میزان این افزایش، سبدی را در نظر بگیرید شامل مجموعه ای 

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید درباره 

تاثیر نرخ ارز بر پول 
ملی و نتایج تضعیف 

پول ملی بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

نوسانات ارزش پول ملی پس از انقالب

نرخ حقیقی ارز و تصمیم سیاست گذار

ـه
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این روزها سیاست گذاران در سیاست گذاری ارزی سردرگم هستند؛ چرا وضعیت چنین است؟
سیاست گذار نگران چیست و وقتی از نرخ ارز سخن می گوید، از چه می گوید؟ این مقاله را بخوانید.
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دانشیار کالج بازرگانی 
دانشگاه اکالهما
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از کاالها و خدمات مورد استفاده مصرف کنندگان امریکایی. فرض کنید که قیمت آن سبد 
در ســال 1357 برابر با 10 دالر بوده باشد. در سال 1399، قیمت همان سبد در حدود 
40 دالر است. اگر اقتصاد امریکا، تورمی شبیه به اقتصاد ایران را تجربه کرده بود، قیمت 
چنان سبدی باید تا حدود 1۸000 دالر افزایش می یافت. به واسطه تورم اندک در امریکا، 

اما قیمت آن سبد تنها تا حدود 40 دالر افزایش پیدا کرده است.
نمودار شماره دو نرخ های تورم قیمت کاالها و خدمات مصرف کننده در ایران و امریکا 
را با یکدیگر مقایسه می کند. بد نیســت یادآوری کنم که کاهش تورم در امریکا امری 
استثنایی نبوده است. از قضا، تداوم تورم لجام گسیخته در ایران استثنا بوده است. بسیاری 
از کشورهای جهان و حتی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در این 
دوره با سامان دادن به سیاست های پولی و مالی خویش توانستند نرخ تورم را کنترل کنند. 
برای مثال، در طول سال هایی که از انقالب می گذرد، نرخ تورم در جهان به طور میانگین 
از حدود 10 درصد به حدود 2 تا 3 درصد در سال کاهش یافته است؛ هرچند که در چند 
ماه گذشته به واسطه تأثیرات بیماری فراگیر کرونا و احتماالً برخی سیاست های انبساطی 

پولی تورم جهانی اندکی افزایش یافته است.]4[
پرداختن به موضوع تورم خود نیازمند نوشتار مبسوطی است و در حوصله این بحث 
نمی گنجد. آنچه برای این نوشتار اهمیت دارد، تفاوت رشد قیمت ها در ایران و امریکاست. 
همان طور که پیش از این عرض شد، با فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در 
امریکا، از سال 13۸4 تا 1396 دالر امریکا پیاپی در ایران ارزان تر شده است و در نتیجه 
پول ملی تقویت شده است؛ هرچند که شواهد نشان می دهند که روند تقویت پول ملی 
حتی از 1379 آغاز شــده باشد )نه 13۸4(. با توجه به تفاوت چشمگیر میان نرخ تورم 
در این دو کشــور، به نظر می رســد که به طور نسبی فرض عدم تغییر شاخص قیمت 
مصرف کننده در امریکا فرض بی بنیادی هم نباشد. اما، به جای اتکا بر این فرض، بد نیست 

با دقت بیشتری به تغییرات نرخ حقیقی ارز بپردازیم.

نرخ حقیقی ارز چیست؟  
برخالف نرخ اسمی ارز که به واحدی نظیر ریال یا تومان سنجیده می شود، نرخ حقیقی 
ارز شاخصی است که واحد سنجش پولی ندارد. این شاخص نسبتی است از سطح عمومی 
قیمت ها، تحت واحد پولی مشترک. برای مثال، نسبتی را در نظر بگیرید که در صورت 
آن حاصل ضرب نرخ اسمی دالر )قیمت یک دالر به تومان( و شاخص قیمت های امریکا 
)ترجمه شده به دالر( قرار گرفته است و در مخرج آن شاخص قیمت های ایران )ترجمه 
شده به تومان(. با توجه به واحدهای استفاده شده در اجزای این کسر، صورت و مخرج آن 
هردو به تومان سنجیده می شوند. به همین دلیل، در نهایت حاصل این کسر واحد پولی 

ندارد و تنها شاخصی از قیمت های نسبی ا ست.
برای درک بهتر چیستی این شاخص، بد نیست به مرور چند مثال بپردازیم:

فرض کنید که شــاخص قیمت ها در ایران و امریکا ثابت اند. در شرایطی که تمامی 
قیمت ها ثابت اند، به یکباره نرخ اســمی دالر افزایش می یابد. در پی آن، صورت نســبت 
فوق الذکر افزایش می یابد ولی مخرج آن ثابت باقی می ماند. افزایش نرخ اسمی دالر تحت 
این فروض موجب افزایش شــاخص نرخ حقیقی دالر می شود. چنین افزایشی، حکایت 
از تضعیف حقیقی قدرت خرید پول ملی دارد، چرا که تمامی قیمت ها ثابت مانده اند اما 

قیمت دالر به یکباره افزایش یافته است.
حال فرض کنید که شــاخص قیمت ها و نرخ اسمی دالر در ایران ثابت مانده است. 
به یکباره شاخص قیمت ها در امریکا افزایش می یابد. چنین تغییری نیز موجب افزایش 
شاخص نرخ حقیقی دالر می شود که مجدداً حکایت از تضعیف حقیقی قدرت خرید پول 
ملی دارد. به عبارت دیگر، به واسطه افزایش قیمت ها در امریکا، قدرت خرید هر واحد پول 

ملی در چنین شرایطی کمتر از پیش است.
در نهایت، فرض کنید که شــاخص قیمت ها در امریکا و و نرخ اســمی دالر در ایران 
ثابت مانده اند. به یکباره شاخص قیمت ها در ایران افزایش می یابد. در پی آن، مخرج نسبت 
فوق الذکر افزایش می یابد که موجب کاهش شــاخص نرخ حقیقی دالر می شود. چنین 
کاهشی، بر خالف موارد فوق، حکایت از تقویت قدرت خرید پول ملی دارد. از قضا، این 
همان پدیده ای ســت که از اواخر دهه ۸0 تا نیمه دهه 90 هجری شمســی شاهد آن 

بوده ایم.

نرخ حقیقی ارز )1357 تا 1399(  
بر مبنای تعریف فوق از نرخ حقیقی ارز، در ادامه به ارزیابی دو محاســبه مختلف از 
این نرخ می پردازیم: یکی بر مبنای قیمت بازاری دالر و دیگری بر مبنای قیمت رسمی 
دالر. نخست از قیمت بازاری دالر استفاده می کنیم )صورت کسر(. شاخص های قیمت 
مصرف کننده در امریکا )صورت کسر( و ایران )مخرج کسر( را نیز در محاسبات خود در 
نظر می گیریم. برای شــروع سال 1357 را به عنوان سال پایه انتخاب می کنیم و ارزش 
شاخص نرخ حقیقی ارز در این سال را معادل با 100 قرار می دهیم )فراموش نکنید که 

این شاخص واحد سنجش پولی ندارد(.
 می توان سال های پس از انقالب را بر اساس روند تغییر نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ 

بازار به چهار دوره تقسیم کرد:
1357 تا 1366: آن چنان که نمودار شــماره سه نشان می دهد، شاخص نرخ حقیقی ارز 
بر مبنای قیمت بــازاری دالر از پیروزی انقالب تا ســال 1366 پی درپی افزایش یافت 

با توجه به شرایط تورمی کنونی، افزایش نااطمینانی ها در اقتصاد ایران می تواند زمینه ساز افزایش 
دوباره نرخ اسمی ارز در بازار شود. اما، اینکه آهنگ این افزایش تا چه حد از اختالف تورمی در 
یکا و ایران پیشی گیرد پرسشی است که پاسخ دادن به آن چندان ساده نیست. امر

نمودار شماره سه: شاخص نرخ حقیقی دالر بر مبنای نرخ بازارنمودار شماره دو: نرخ تورم در ایران و امریکا
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که حکایتگر تضعیف چشــمگیر پول ملی در آن دوران است. به گزارش بانک مرکزی، 
نــرخ بازاری دالر در این مدت از قیمت پایه 10 تومان تا مرز 100 تومان افزایش یافت. 
همچنین، در این مدت، قیمت سبد کاالها و خدمات مصرف کننده در ایران در حدود 320 
درصد و در امریکا در حدود 75 درصد رشد داشت. حاصل این تغییرات تضعیف چشمگیر 

پول ملی در فاصله سال های 1357 تا 1366 است. 
1367 تا 1378: در طول دولت هاشمی )اندکی پیش از آن و اندکی پس از آن(، شاخص 
نرخ حقیقی ارز در بازه 300 تا 400 نوسان کرد. گاه پول ملی تقویت شد، گاه تضعیف. 
نرخ بازاری دالر در این مدت از مرز ۸50 تومان نیز گذشت. به عالوه، قیمت ها در ایران 
تا حدود 900 درصد و در امریکا تا حدود 40 درصد افزایش یافتند. در نهایت، اما، میانه 
شــاخص نرخ ارز حقیقی در حدود 350 باقی ماند. بنابراین، با وجود نوسانات فراوان، در 
طول سال های 1367 تا 137۸ پول ملی نسبت به نقطه آغاز 1357 )عدد شاخص: 100( 

همچنان ضعیف باقی ماند؛ نه تقویت شد و نه بیش از پیش تضعیف.
1379 تا 1395: از نیمه دوم نخستین دولت خاتمی تا اواخر نخستین دولت روحانی، پول 
ملی در مجموع تقویت شد. تقویت پول ملی تا آنجا ادامه یافت که در ابتدای دومین دولت 
احمدی نژاد عدد شــاخص نرخ حقیقی ارز به حدود 150 رسید. پس از آن هرچند پول 
ملی یک بار تضعیف شد، ولی بی هیچ وقفه ای دوباره تقویت شد. در طول این سال ها، نرخ 
بازاری دالر از مرز 3600 تومان گذشت. از دیگر سوی، قیمت ها در ایران بیش از 1100 
درصد و در امریکا کمتر از 40 درصد افزایش یافتند. در مجموع، افزایش قیمت اســمی 
دالر و افزایش قیمت ها در امریکا )که هردو عامل تضعیف پول ملی هســتند( به شدت 
تحت تأثیر افزایش دیگر قیمت ها در ایران قرار گرفت )که عامل تقویت پول ملی ا ست(. 
به عبارت دیگر، قیمت اسمی دالر به طور متناسبی نسبت به دیگر قیمت ها تعدیل نشد. 
دیگر قیمت ها بیش از پیش افزایش یافتند، اما افزایش قیمت اسمی دالر نسبتاً محدود 

بود. در نتیجه، پول ملی به طور چشمگیری تقویت شد.
1396 تا 1399: در طول دومین دولت روحانی، شــاخص نرخ حقیقی ارز دوباره افزایشی 
چشــمگیر یافت و از مرز 500 نیز عبور کرد. در پایان این دوره، نرخ اســمی ارز به مرز 
23000 تومان نزدیک شد. قیمت های مصرف کنندگان در ایران 125 درصد و در امریکا 
در حدود 6 درصد افزایش یافت. با این همه، افزایش نرخ اسمی چنان چشمگیر بود که 

موجب جهشی بزرگ در شاخص نرخ حقیقی ارز شد.
بر مخاطبان »آینده نگر« پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بیش 
از آنکه دغدغه نرخ بازاری ارز را داشته باشد، نگران نرخ رسمی آن است. هم از این روی، 
شایســته است که تغییرات نرخ حقیقی ارز در ایران بر مبنای نرخ رسمی را نیز مطالعه 
کنیم. به واسطه شکاف چشمگیر میان نرخ بازاری و نرخ رسمی، طبیعی ا ست که انتظار 
داشته باشیم که روند تغییرات نرخ حقیقی ارز بر مبنای قیمت رسمی با روند آن بر مبنای 

قیمت بازاری تفاوت هایی داشته باشد.
می توان سال های پس از انقالب را بر اساس روند تغییر نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ 

رسمی نیز به چهار دوره تقسیم کرد:
1357 تا 1370: به گزارش بانک مرکزی، نرخ رســمی دالر در 1357 و 135۸ برابر با 7 
تومان بود. جالب آنجاست که تا سال 1370 این نرخ تقریباً در همین حدود باقی مانده 
بود )حال آنکه نرخ اســمی دالر به شاخص بازاری در سال 1370 از مرز 142 تومان نیز 
عبور کرده بود(. در طول این مدت، سطح عمومی قیمت ها در ایران در حدود 735 درصد 
و در امریکا در حدود 110 درصد افزایش یافت. ثابت نگاه داشتن نرخ رسمی در شرایطی 
که دیگر قیمت ها افزایش پیدا کرده بودند، موجب تقویت بیش از پیش پول ملی در این 

دوره شد.
1371 تا 1380: پس از تعدیل نرخ رسمی در سال 1371 و نزدیک شدن آن به نرخ بازاری 
)150 تومان(، به یکباره نرخ حقیقی ارز افزایشی چشمگیر پیدا کرد. این افزایش موجب 
تضعیف پول ملی شد، تا آنجا که در طول سال 1371 شاخص نرخ حقیقی ارز 400 واحد 
افزایش یافت. پس از آن، اما، نرخ رسمی ارز تا سال 13۸0 تقریباً ثابت ماند و تنها تا مرز 
175 تومان افزایش پیدا کرد. حال آنکه در این مدت سطح عمومی قیمت ها در ایران در 
حدود 550 درصد و در امریکا در حدود 25 درصد افزایش یافت. همچون دوره نخســت 
)1357 تا 1370(، ثبات نسبی نرخ ارز رسمی در شرایطی که دیگر قیمت ها افزایش پیدا 
کرده بودند، موجب تقویت دوباره پول ملی در بین سال های 1372 تا 13۸0 شد. تقویت 
پول ملی تا آنجا ادامه پیدا کرد که در انتهای نخستین دولت خاتمی، نرخ حقیقی ارز تقریباً 

برابر نرخ حقیقی آن در آستانه انقالب بود.
1381 تا 1391: شــمایل تغییرات در این دوره بسیار شبیه به دوره پیشین است. پس از 
تعدیل دوباره نرخ رسمی در سال 13۸1 و نزدیک شدن آن به نرخ بازاری )۸00 تومان(، 
نرخ حقیقی ارز بار دیگر افزایشی چشمگیر پیدا کرد که حکایتگر تضعیف دوباره پول ملی 
بود. این بار در طول یک سال، شاخص نرخ حقیقی 300 واحد افزایش یافت. پس از آن، 
اما، پول ملی در طول سال های 13۸2 تا 1391 به تدریج تقویت شد. در عمل، شمایل 
تضعیف یکباره و تقویت تدریجی پول ملی که در طول سال های 1372 تا 13۸0 شاهد 

آن بودیم، بار دیگر در طول این دوره تکرار شد.
1392 تا 1399: روند تقویت پول ملی در طی این دوره متوقف شد. نرخ رسمی از حدود 
1225 تومان در سال 1391 )قیمت بازاری: 2600 تومان( به حدود 2125 تومان در سال 
1392 )قیمت بازاری: 3190 تومان( افزایش پیدا کرد. پس از آن نیز، نرخ رســمی بارها 
تعدیل شد تا به آستانه 4200 تومان در سال 1399 رسید )قیمت بازاری: 23000 تومان(. 
در طول این دوره، سطح عمومی قیمت ها در ایران 242 درصد و در امریکا تنها 11 درصد 
افزایش یافت. در نتیجه پس از تضعیفی اندک )1392 تا 1397(، پول ملی در سال های 

139۸ و 1399 دوباره تقویت شد.

آیا پول ملی پس از انقالب تقویت شده است یا تضعیف؟  
شواهدی که در این نوشتار ارائه شد حکایت از تضعیف پول ملی پس از انقالب دارد. به 

طور خاص، به این پرسش می توان چهار پاسخ گوناگون داد:
نخست: اگر به مقایسه شــاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ بازاری آن در سال های 
1357 و 1399 بپردازیم، پول ملی پس از نوسانات فراوان در حدود 400 درصد تضعیف 

شده است )نمودار شماره سه(.
دوم: اگر از همین شــاخص برای مقایسه نرخ های حقیقی در سال های 136۸ و 1399 
استفاده کنیم، پول ملی تنها در حدود 45 درصد تضعیف شده است )نمودار شماره سه(.

سوم: اگر به مقایسه شاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ رسمی آن در سال های 1357 
و 1399 بپردازیم، به نظر می رسد که پول ملی پس از نوسانات فراوان تنها در حدود 30 

درصد تضعیف شده است )نمودار شماره چهار(.
چهارم: اگر از همین شاخص برای مقایسه نرخ های حقیقی در سال های 136۸ و 1399 

استفاده کنیم، پول ملی در حدود 350 درصد تضعیف شده است )نمودار شماره چهار(.
تغییرات ارزش حقیقی پول ملی را می توان به تفکیک ادوار سیاسی نیز ارزیابی کرد:

نمودار شماره چهار: شاخص نرخ حقیقی دالر بر مبنای نرخ رسمی
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یکا نیز  در طول این هشت ماه، سطح عمومی قیمت ها در ایران در حدود 22 درصد افزایش یافته است. سطح عمومی قیمت ها در امر
)به صورت کم سابقه ای در طول سال های اخیر( تا حدود 4.۵ درصد افزایش یافته است. به عالوه نرخ اسمی دالر در بازار نیز با افزایشی 
16 درصدی از مرز 28000 تومان عبور کرد، حال آنکه نرخ رسمی در حد و اندازه پیشینش باقی ماند.

دوران پس از انقالب و جنگ )1357 تا 1368(: به شاخص بازاری، پول ملی در این دوره 
تضعیف شد. به شاخص رسمی، اما، پول ملی تقویت گردید.

دولت هاشــمی )1368 تا 1376(: با وجود نوســانات فراوان، پول ملــی در این دوره به 
شاخص بازاری نه تقویت شد و نه تضعیف. به شاخص رسمی، اما، پول ملی پس از نوسانی 

چشمگیر در مجموع ضعیف تر شد.
دولت خاتمی )1376 تا 1384(: به شاخص بازاری، پول ملی در این دوره تقویت شد. به 

شاخص رسمی، اما، پول ملی پس از نوسان چشمگیر دیگری تضعیف گردید.
دولت احمدی نژاد )1384 تا 1392(: به شاخص بازاری، پول ملی همچنان پرقدرت ماند. به 

شاخص رسمی نیز پول ملی تقویت شد.
دولت روحانی )1392 تا 1400(: با توجه به محدودیت دسترسی به داده ها تا سال 1399، 
پول ملی به شاخص بازاری تضعیف فراوان شد. به شاخص رسمی، اما، پول ملی اندکی 

تقویت گردید.
برای اقتصادی کوچک که در شرایط عادی با دنیا در ارتباط است، کاهش قدرت پول 
ملی غالباً می تواند زمینه ساز رونق تولید ملی از طریق افزایش صادرات و جانشین کردن 
واردات شود. دنی ُردریک )اقتصاددان دانشگاه هاروارد( در مقاله ای بسیار معروف شواهدی 
از اهمیت کاهش قدرت پول ملی در راســتای افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم قرن 
بیستم ارائه کرده است.]5[ ولکن، متأسفانه اقتصاد ایران نتوانسته است از چنین کاهشی 
بهره کافی ببرد. بهره بردن نابجا از منابع حاصل از صادرات نفت خام، انزوای سیاسی در 
صحنه بین المللی، جنگ تحمیلی، و تحریم های اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند 
که موجبات ناکامی اقتصاد ایران را فراهم آورده اند.]6[ در چنین شــرایطی، اقتصاد ایران 
هزینه تضعیف پول ملی را متحمل شده است )مثال: تأثیرات تورمی تضعیف اسمی پول 
ملی در برابر دالر(، اما از فواید آن بهره چندانی نبرده اســت. مخلص کالم آنکه حکایت 

تضعیف پول ملی پس از انقالب، حکایت همان آش نخورده است و دهان سوخته.

در سال 1400 چه بر سر پول ملی آمده است؟  
تا به هنگام نگارش این متن )آخرین روزهای آذرماه 1400(، خوشــبختانه داده های 
سطح عمومی قیمت ها در طول بهار، تابستان، و قسمتی از پاییز 1400 از طریق مرکز 
آمار در اختیار عموم قرار گرفته است. داده های سطح عمومی قیمت ها در امریکا نیز در 
دســترس است. با بهره بردن از این شــاخص ها و نرخ های بازاری و رسمی می توان نرخ 

حقیقی ارز را در فاصله فروردین تا آبان 1400 محاسبه کرد.
نمودار شماره پنج تغییرات شاخص نرخ حقیقی ارز در طول بهار، تابستان، و قسمتی 
از پاییز را به تصویر می کشد. برای درک بهتر تغییرات، میزان شاخص نرخ حقیقی ارز در 
فروردین 1400 را مساوی با 100 قرار می دهیم )شبیه آنچه در محاسبات فوق برای سال 

پایه 1357 کردیم(. آن چنان که از شمایل نمودار پنجم برمی آید، در طول ماه هایی که از 
سال 1400 می گذرد ارزش حقیقی پول ملی به نرخ بازاری تقریباً ثابت باقی مانده است. 

به شاخص نرخ رسمی، اما، پول ملی به طور چشمگیری تقویت شده است.
در طول این هشت ماه، سطح عمومی قیمت ها در ایران در حدود 22 درصد افزایش 
یافته است. سطح عمومی قیمت ها در امریکا نیز )به صورت کم سابقه ای در طول سال های 
اخیر( تا حدود 4.5 درصد افزایش یافته اســت. به عالوه نرخ اســمی دالر در بازار نیز با 
افزایشی 16 درصدی از مرز 2۸000 تومان عبور کرد، حال آنکه نرخ رسمی در حد و اندازه 
پیشینش باقی ماند. هرچند این تغییرات باعث نوساناتی در شاخص نرخ حقیقی ارز به 
قیمت بازاری شدند، اما تا انتهای آبان 1400 تغییر چندانی در این شاخص به وجود نیامد. 
از دیگر سوی، سرکوب نرخ رسمی ارز )در شرایط تورمی( باعث تقویت بیش از پیش نرخ 

حقیقی ارز به قیمت رسمی شد.
ناگفته پیداســت که افق تغییرات نرخ حقیقی ارز در طول زمســتان 1400 تابعی 
خواهد بود از پیشــرفت مذاکرات برجام. تصمیمات بودجه ای دولت برای ســال 1401 
نیز بر انتظارات بازار ارز تأثیر خواهد گذاشــت. با توجه به شرایط تورمی کنونی، افزایش 
نااطمینانی ها در اقتصاد ایران می تواند زمینه ساز افزایش دوباره نرخ اسمی ارز در بازار شود. 
اما، اینکه آهنگ این افزایش تا چه حد از اختالف تورمی در امریکا و ایران پیشی گیرد 

پرسشی است که پاسخ دادن به آن چندان ساده نیست. 
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افق تغییرات نرخ حقیقی ارز در طول زمستان 1400 تابعی خواهد بود از 	]
پیشرفت مذاکرات برجام. تصمیمات بودجه ای دولت برای سال 1401 نیز بر 

انتظارات بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت. 
برای اقتصادی کوچک که در شرایط عادی با دنیا در ارتباط است، کاهش 	]

قدرت پول ملی غالباً می تواند زمینه ساز رونق تولید ملی از طریق افزایش 
صادرات و جانشین کردن واردات شود. متأسفانه اقتصاد ایران نتوانسته 

است از چنین کاهشی بهره کافی ببرد.
بهره بردن نابجا از منابع حاصل از صادرات نفت خام، انزوای سیاسی در 	]

صحنه بین المللی، جنگ تحمیلی، و تحریم های اقتصادی از جمله عوامل 
مهمی هستند که موجبات ناکامی اقتصاد ایران را فراهم آورده اند.

اقتصاد ایران هزینه تضعیف پول ملی را متحمل شده است اما از فواید 	]
آن بهره  چندانی نبرده است. حکایت تضعیف پول ملی پس از انقالب، 

حکایت همان آش نخورده است و دهان سوخته.
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آکــادمـی

با وقوع بحران های متعدد دو دهه اخیر4 در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا )MENA(5 نرخ بیکاری )به خصوص در گروه های 
ســنی جوانان( این کشــورها با افزایش قابل توجهی مواجه 
شــده است، به طوری که در سال 2017 نرخ بیکاری جوانان 
در این منطقه به حدود 30 درصد رســیده است )شکل 1(. 
جوانان کشورهای منطقه MENA معموالً سال های زیادی را 
صرف یافتن شغل متناسب با شرایط خود می کنند که همین 
موضوع باعث می شود تا مسائلی چون ازدواج، خانه دار شدن و 
مشارکت مدنی آنان نیز با تأخیر زیادی همراه شود. علی رغم 
آنکه کشــورهای منطقه MENA از بُعد سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی با شرایط بسیار متفاوتی مواجه اند، با این حال حل 
معضل بیکاری در این کشورها از جمله چالش های مشترک 
سیاست گذاران به حساب می آید. در تأیید ادعای فوق، شکل 2 
نشان می دهد که در سال 2016 نرخ بیکاری جوانان در منطقه 
MENA بیش از متوســط نرخ بیکاری در جهان )13 درصد( بوده است. در این میان کشورهایی 
نظیر فلسطین )43 درصد(، عربستان سعودی )42 درصد(، اردن )36 درصد( و تونس )36 درصد( 
باالترین نرخ بیکاری گروه های ســنی جوانان را به خود اختصاص داده اند. قطر تنها کشوری است 
که نرخ بیکاری جوانان خود را به کمتر از متوســط جهانی رسانیده است که دلیل آن را می توان 
ظرفیت سازی این کشــور در جذب نیروی کار جوان در مشاغل بخش عمومی دانست. در برخی 
مطالعات پیشین فاکتورهای مؤثر بر شکل گیری نرخ باالی بیکارِی جوانان در منطقه MENA بررسی 
شده اســت. در سمت عرضه، افزایش نرخ زاد و ولد در ابتدای دهه 1990 و 2000 میالدی، موج 
گسترده ای از عرضه نیروی کار در این کشورها را به همراه داشته است. از سویی ضعِف نظام آموزشی 
زمینه الزم برای آماده سازی نیروی کار جوان را برای ورود به بازارهای جهانی فراهم نساخته است.7 

همچنیــن نبود اطالعات کافی درخصوص نظام بازار و راهنمای کاربردی برای کارجویان در کنار 
عدم تناسب تحصیالت فارغ التحصیالن دانشگاهی با نیاز مشاغل از دیگر چالش هایی است که به 
افزایش نرخ بیکاری در این کشورها دامن زده است.۸ با این حال در کنار مولفه های بازار کارِ مؤثر بر 
نرخ بیکاری، نوسانات قیمت نفت از دیگر متغیرهای کلیدی است که با تأثیر بر شاخص های کالن 
اقتصادی می تواند اثرات معنی داری را بر نرخ اشتغال و بیکاری اقتصادهای نفت محور به همراه داشته 
باشــد. نفت از متغیرهای اصلی تعیین کننده هزینه های تولید و از مهم ترین فاکتورهای درآمدی 
دولت ها به حساب می آید. از سویی بروز نوسانات در قیمت نفت بر هزینه های تولید، تراز تجاری و 
هزینه های حمل و نقل نیز اثرگذار است. نوسانات قیمت نفت می تواند موجب نااطمینانی در اقتصاد 
جهانی شود و تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.9 در مطالعه جدیدی که در نشریه 
علمی- پژوهشــی Review of Middle East Economics and Finance منتشر کرده ایم 
 MENA به بررسی آثار شوک های مثبت و منفی در قیمت نفت بر نرخ بیکاری کشورهای منطقه
پرداختیم.10 با شروع دهه 19۸0 میالدی، نظریه های اقتصادی به بررسی اثرات کوتاه و بلندمدت 
تغییرات قیمت نفت بر نرخ بیکاری کشورها پرداخته اند. در سمت تقاضا، شوک مثبت در قیمت نفت 
معموالً با تورم های باالتر همراه بوده و بانک های مرکزی را نسبت به افزایش نرخ بهره تحت فشار 
قرار می دهند. در نتیجه این فعل و انفعاالت، هزینه واقعی تولید رشد می کند و موجب عرضه کمتر 
کاالها و خدمات می شود. کاهش عرضه کل محصوالت معموالً باعث می شود تا بنگاه های اقتصادی 
تقاضای کمتری برای نیروی کار داشته باشند که همین امر افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد. از 
سوی دیگر، در سمت عرضه اثرات ناشی از افزایش قیمت نفت با پیچیدگی بیشتری همراه است. از 
یک سو بروز شوک مثبت در قیمت نفت به عنوان یکی از مجراهای اصلی انتقال درآمد از کشورهای 
واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت به شمار می رود. بنابراین، کشورهای صادرکننده نفت 
می توانند از منافع حاصل از درآمدهای بیشتر صادرات نفتی بهره مند شوند که این موضوع می تواند 
موجب افزایش قدرت خرید، تقاضای مصرف، تولیدات بنگاه ها و نرخ اشتغال در این کشورها شود. 
از سوی دیگر، این بحث مطرح است که در کشورهای مبتنی بر منابع طبیعی، بخش منابع طبیعی 
به عنوان بخش پیشرو11 شناخته شده و سایر بخش ها نظیر صنعت و کشاورزی 
بخش های پسین12 به شمار می روند. لذا در چنین اقتصادهایی، بروز شوک مثبت 
در قیمت منابع طبیعی )نظیر نفت و گاز( افزایش صادرات منابع و تقویت نرخ ارز 
واقعی را به همراه داشته و موجب توزیع مجدد منابع اقتصادی )نیروی کار و سرمایه 
فیزیکی( از بخش های پسین به بخش های پیشرو شده که متعاقباً افزایش قیمت 
در بخش های غیرقابل مبادله، خدمات و ساخت و ساز را به همراه دارد. در چنین 
شرایطی، رونق منابع طبیعی هزینه های تولید در بخش های پسین را افزایش داده 
که همین امر موجب کاهش رقابت پذیری آنان در بازارهای جهانی می شــود. این 
پدیده که عموماً در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی روی می دهد تحت عنوان 
»بیماری هلندی«13 شــناخته شده که یک مبنای توضیحی در فرضیه »نفرین 
منابع«14 به شمار می رود. کاهش شدیِد تقاضای نیروی کار در بخش های پسین 
)به دلیل باال رفتن هزینه های تولید( همزمان با کاهش ظرفیت جذب نیروی کار 
در بخش های پیشــرو )به دلیل ماهیت سرمایه محور بودن آنان(، نیروی کار را در 
وضعیت بغرنجی قرار داده و موجبات بیکاری فزاینده را فراهم می آورد. در همین 
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روند افزایشی رانت نفت می تواند با خطر بیشتر درگیری و بی ثباتی، به ویژه در کشورهای دارای جناح بندی قومی و سیاسی همراه باشد. 
در نتیجه اقتصادهای نفت خیز ممکن است با کاهش وابستگی اقتصادهای خود به رانت، اثرات مخرب افزایش رانت نفت بر اشتغال 
نیروی کار خود را کاهش دهند.

راستا، نتایج برخی مطالعات نظیر Bjorvatn & Farzanegan )2013(15 حاکی از آن است که 
افزایش جمعیت آماده به کار در اقتصادهای نفتی )نظیر منطقه MENA( به دلیل بیماری هلندی 
و ضعف نهادهای سیاسی و اقتصادی به رشد اقتصادی منجر نمی شود. همچنین سهم بیشتر رانت 
نفتی در اقتصاد کشورهای نفت محور با تحدید فعالیت های کارآفرینانه16 می تواند مشکالت بیکاری 
در این دسته از کشورها را بیش از پیش کند. افزایش در حجم رانت منابع همچنین موجب کاهش 
در افق برنامه ریزی کشورها و بی ثباتی در مجراهای درآمدی کشورها می شود. افزایش رانت منابع 
موجب افزایش اندازه دولت ها می شــود بدون آنکه زیرساخت های الزم برای تقویت ظرفیت های 

نهادی برای نیل به توسعه اقتصادی پایدار را فراهم آورد.17
در پژوهش ما که از داده های سال های 2017-1997 برای 15 کشور منطقه MENA استفاده 
شده است، تمرکز اصلی بر متغیر نرخ بیکاری بوده است تا بر این اساس اثر شوک های مثبت و منفی 
قیمت نفت مورد بررسی قرار گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که عالوه بر شوک های قیمتی نفت، 
اثر رانت نفتی و تغییرات مثبت و منفی آن نیز در مطالعه لحاظ شده است. روشی که در این مطالعه 
به کار گرفته شده است به صورت غیرخطی و نامتقارن بوده که می تواند نوع و اندازه اثر تغییرات 
مثبت و منفی را به تفکیک برای دوره های کوتاه مدت و بلندمدت نشان دهد. نتایج به دست آمده 
تأیید می کند که واکنش نرخ بیکاری نسبت به افزایش و کاهش قیمت نفت نامتقارن بوده و اینکه 
افزایش قیمت نفت باعث تغییرات بیشتری در بیکاری نسبت به کاهش قیمت نفت می شود. به طور 
مشخص در بلندمدت، تغییرات منفی یا کاهش قیمت نفت اثری کاهنده بر نرخ بیکاری داشته است 
در حالی که تغییرات مثبت یا همان افزایش قیمت نفت منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای 
MENA شده است. طبق محاسبات انجام شده، در بلندمدت به ازای 1 درصد افزایش قیمت نفت، 
نرخ بیکاری 1/3 درصد افزایش خواهد یافت، اما به ازای 1 درصد کاهش نفت نرخ بیکاری تنها 1/0۸ 

درصد کاهش خواهد یافت. البته نتایج کوتاه مدت به لحاظ آماری معنادار نبوده است.
این نتایج نشان می دهد که کاهش قیمت نفت در کشورهایی که به طور عمده مبتنی بر اقتصاد 
نفتی هستند می تواند دولت ها را در مسیر تنوع بخشی محصوالت و اصالحات اقتصادی قرار دهد تا 
اندازه بخش خصوصی را به عنوان بزرگ ترین مالیات دهنده افزایش دهد.1۸ این سیاست می تواند به 
ایجاد مشاغل کوچک و نوآور رونق بخشیده و در بلندمدت فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کند. 
این امر را می توان با افزایش دسترسی به منابع مالی برای راه اندازی کسب وکارهای کوچک، کاهش 
هزینه های کسب وکار در اقتصاد رسمی از طریق بهبود کیفیت مقررات و کنترل فساد، کاهش نرخ 
ارز و در نتیجه ارتقای صادرات غیرنفتی و جهت دهی تحریک کرد. در حالی که در ابتدا ممکن است 
قیمت های باالتر نفت موهبتی برای کشورهای MENA تلقی شود اما تأثیر نهایی افزایش قیمت نفت 
بر بیکاری هم جهت با تئوری نفرین منابع بوده و اثر فزاینده تغییرات مثبت قیمت نفت بر بیکاری در 

قالب فرضیه بیماری هلندی قابل توضیح است.
قیمت های باالتر نفت و افزایش درآمدهای نفتی به معنای هزینه های عمومی و خصوصی بیشتر 
برای کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در اقتصاد اســت، در حالی که قیمت کاالهای قابل 
مبادله در سطح بین المللی مشخص می شود، قیمت کاالها و خدمات غیرقابل مبادله در بازار داخلی 
تعیین می شود و تقاضای بیشتر برای کاالهای غیرقابل مبادله منجر به افزایش قیمت و همچنین 

حاشیه سود آن ها خواهد شد. از سوی دیگر، بخش های غیر قابل مبادله مانند تولید 
و کشاورزی با کاهش حاشیه سود و در نتیجه نرخ بیکاری باالتر مواجه می شوند. 
مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که قیمت های باالتر برای نفت، می تواند ارزش 
پول ملی را در کشورهای منطقه MENA افزایش دهد. این امر به معنای افزایش 
قیمت کاالهای تولیدشده در داخل کشور بوده و موجب تضعیف تولیدکننده داخلی 
در بازار بین المللی و از دست دادن سهم بازاری آن ها می شود. در نتیجه در بلندمدت 
صنعت زدایی در این دســته از کشورها و افزایش نرخ بیکاری دور از ذهن نخواهد 
بود.19 در این بین، روند افزایشــی رانت نفت می تواند با خطر بیشــتر درگیری و 
بی ثباتی، به ویژه در کشــورهای دارای جناح بندی قومی و سیاسی همراه باشد.20 
در نتیجه اقتصادهای نفت خیز ممکن است با کاهش وابستگی اقتصادهای خود به 
رانت، اثرات مخرب افزایش رانت نفت بر اشتغال نیروی کار خود را کاهش دهند. 
این کشورها به منظور مقابله با بیماری هلندی سعی می کنند تا کیفیت نهادهای 
خود را با ایجاد صندوق های تثبیت نفت و افزایش شفافیت بهبود بخشند. همچنین 
سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند عالوه بر ارتقا و تأمین مالی پروژه های بخش 

خصوصی، در توسعه سرمایه انسانی و فیزیکی نیز مؤثر باشد و در بلندمدت بحران بیکاری را کاهش 
دهد. این یافته ها نشان می دهند که سیاست گذاران برای جذب شوک های مثبت نفتی به ویژه در 
کشورهای منطقه MENA با چالش های بسیاری مواجه اند. ما به منظور بررسی دقیق تر نتایج به 
دست آمده، مدل تحقیق را عالوه بر قیمت نفت برای شاخص رانت نفتی و همچنین به تفکیک دو 
گروه از کشورهای غنی و عمدتاً صادرکننده نفت و کشورهای فقیر و عمدتاً واردکننده نفت برآورد 
کردیم. نتایج به دست آمده صحت نتایج پیشین را تأیید می کند. عالوه بر این، پرسش تحقیق را 
نسبت به مسئله بیکاری جوانان نیز مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج بیانگر آن است که کاهش قیمت 
یا رانت نفت موجب کاهش بیکاری جوانان شــده اما افزایش قیمت یا رانت نفت اثر معناداری بر 
بیکاری جوانان ندارد. در نمونه کشورهای نفت خیز، تغییرات مثبت رانت نفت تأثیر مثبت )فزاینده( 
بر بیکاری جوانان دارد، در حالی که تغییرات منفی رانت نفت تأثیر معناداری به همراه ندارد. در نمونه 
کشورهای غیر نفت خیز، تغییرات منفی قیمت نفت بر بیکاری جوانان اثر کاهشی دارد، در حالی که 

تغییرات مثبت قیمت نفت اثر فزاینده را نشان می دهد. 
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آکــادمـی

تردیدی نیست که تحریم آسیب های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و 
اگر ادامه پیدا کند این آسیب ها ادامه خواهد داشت. نگارنده به عنوان یک 
دانش آموخته رشته اقتصاد آگاهی نسبتاً خوبی از پیامدهای منفی تحریم 
دارد و معتقد است شاید کمتر کسی در جامعه به اندازه اقتصاددانان ابعاد 
وسیع اثرات تحریم را بدانند. همه این ها در جای خود درست است و در این 
نوشته بنا بر انکار آن ها نیست اما نکته ای که کمتر به آن پرداخته می شود 
این است که تحریم فرصت هایی نیز برای اقتصاد ایران خلق کرده است و 
بایــد این فرصت ها را درک کرد و در طراحی فضای پس از تحریم از این 

تجربه حداکثر استفاده را نمود.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که ایران کشوری درحال توسعه 
اســت معنای مشخص این حرف آن است که ایران کشوری توسعه یافته 
نیست! به لحاظ شاخص سنجش رفاه یعنی درآمد سرانه ما ایرانیان درآمد 
متوسط هســتیم و البته با توجه به رشد شــدید نرخ ارز دیگر در زمره 
کشورهای با درآمد کم یا متوسط به پایین طبقه بندی می شویم. روشن 
است که اگر چنین باشد باید برخی رفتارها با این وضعیت تناسب داشته 
باشد. کشــورهای فقیر یا با درآمد متوسط معموالً گردشگرپذیر هستند 
و تالش می کنند با جذب گردشــگر خارجی درآمد خوبی کسب کنند. 
معموالً مردم این کشورها به بهانه های مختلف شغل در خارج از کشور پیدا 
می کنند تا پولی به داخل کشور ارسال کنند. کشورهای فقیر یا متوسط 
معموالً دریافت کننده سرمایه خارجی هستند. عموماً کشورهای فقیر یا 
درحال توسعه تالش می کنند از منابع اندک خود بهترین استفاده را کنند 
تا بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند. کشورهای فقیر و درحال توسعه 
معموالً خود را با پیشرفته ترین کشورها مقایسه نمی کنند بلکه خود را با 

کشورهای متوسط تری مقایسه می کنند و رفتارهایی متناسب با آن دارند.
حاال بیایید به رفتار ما ایرانیان در سال های گذشته نگاه کنیم. ما ایرانیان 
سفرهای گردشــگری زیادی را به کشورهای منطقه داشته ایم و بخشی 
از رونق صنعت گردشــگری آن ها مرهون ایرانیان است یعنی ما به جای 
اینکه گردشگرپذیر باشیم گردشگرفرست بوده ایم. بخشی از ایرانیان خود، 
فرزندان و خانواده خود را به کشــورهای دیگر نظیر کانادا می فرســتند و 
پــول زندگی خود را از ایران تأمین می کننــد. آن ها گاه درآمد خود را به 
ارز تبدیل می کنند و ارسال می کنند یا اجاره خانه ای در تهران را به آنجا 
می فرستند. این رفتار یعنی به جای اینکه ما شغل های کشورهای دیگر را 
به تسخیر درآوریم و به داخل کشور ارز بفرستیم ارز داخل را به کشورهای 
دیگر می فرستیم! دانشگاه های ایران با معضل کمبود دانشجو روبرو هستند 
ولی درعین حال تعداد قابل توجهی از ایرانیان فرزندان خود را برای تحصیل 
با هزینه شــخصی به کشورهای توسعه یافته می فرستند درحالی که باید 
کشور ما دست کم در رشته هایی چون مهندسی جذب کننده دانشجوی 
خارجی باشد! تو گویی کشوری توسعه یافته و ثروتمند هستیم. بسیاری 
از ایرانیان با سرمایه گذاری در کشورهای خارجی موفق به دریافت کارت 
اقامت و حتی شــهروندی شده اند درحالی که کشور ما باید به جای اینکه 
صادرکننده ســرمایه باشد جاذب سرمایه باشد. در کشورهای پیشرفته و 
مرفه غربی مردم با وسواس زیاد بنزین می زنند و پالستیک می خرند زیرا 
هزینه های آن برایشان سنگین اســت. در این کشورها مرسوم است که 
هنگام تلویزیون دیدن، چراغ را خاموش می کنند تا بی جهت هزینه زیاد 
بابت برق ندهند. همچنین شب ها وسایل حرارتی را خاموش می کنند و در 
مقابل از پتوهای بیشتر استفاده می کنند. در ایران همه این رفتارها معکوس 
است یعنی مردم گشاده دستانه بنزین می زنند و از خودرو استفاده می کنند. 
انگیزه ای برای خاموش کردن چراغ ها نیست و معموالً شهرها چراغانی است 
و دیوارها خانه ها نیز اخیراً چراغ هایی کار گذاشته شــده و تا صبح روشن 
هستند. مردم آن قدر شوفاژ روشن می کنند که برای تعدیل هوا ناگزیر از باز 
کردن پنجره می شوند. در ایران پالستیک رایگان عرضه می شود و سراسر 
بیابان ها از پالستیک های رهاشده پرشده است. رفتارهای این چنینی چنان 
وانمود می کند که ایرانیان بیش از غربیان توسعه یافته هستند که این گونه 

با دست ودل بازی و سخاوت با منابع خود رفتار می کنند.
حال بیایید یک  بار دیگر این وضعیت غیرعادی را بازنگری کنیم. چرا 
چنیــن رفتارهای غیرعادی در میان ما ایرانیان وجود دارد با وجود اینکه 
کشوری با درآمد متوسط یا متوسط به پایین هستیم؟ پاسخ این سؤال در 
دو نکته نهفته است: 1( درآمد بادآورده نفت، 2( بهره مندی از منابع ارزان 

طبیعی، 3( نابرابری شدید.
واقعیت این است که درآمد نفت موجب شده تا در کشور ما نرخ ارز با 

چرا باید خواند:
اگر به مباحث اقتصاد 

کالن عالقه دارید، 
خواندن این مقاله 

درباره فرصت های 
تحریم به شما توصیه 

می شود.

تعارض های  رفتاری و اقتصاد ملی
فرصت های تحریم برای اقتصاد ایران

ـه
ـان

ـه
ب

در کنار تبعات و تهدیدهایی که تحریم برای اقتصاد کشور دارد، چه فرصت هایی برای اقتصاد خلق کرده است؟ 
ما با این فرصت ها چه کرده ایم؟ این مقاله را بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

تفریح و خوش گذرانی با دالرهای نفتی امری نیست که برای نسل بعد منفعتی داشته باشد. 	]
باید دوره تحریم را فرصتی بسازیم تا برخی عادات رفتاری نادرست خود را اصالح کنیم و 
در دوره بعد از تحریم منابع خود را برای رشد اقتصادی و ارتقای ظرفیت های اقتصاد به کار 

گیریم.
نظام تصمیم گیری ما جرئت آن را نداشت تا نرخ ارز را افزایش دهد اما اینک با فشار تحریم 	]

نرخ ارز نه تنها افزایش یافته بلکه جهش شدید نموده است.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که ایران کشوری درحال توسعه است معنای مشخص 	]

این حرف آن است که ایران کشوری توسعه یافته نیست! به لحاظ شاخص سنجش رفاه یعنی 
درآمد سرانه ما ایرانیان درآمد متوسط هستیم و البته با توجه به رشد شدید نرخ ارز دیگر 

در زمره کشورهای با درآمد کم یا متوسط به پایین طبقه بندی می شویم. 
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فشار ناشی از پول نفت پیوسته پایین نگه داشته شود و نتیجه این وضع آن 
شده که بخشی از ایرانیان به راحتی توانسته اند به ارسال کننده ارز به خارج 
کشور تبدیل شوند. آن ها یا به سفرهای خارجی می روند یا فرزندانشان را 
برای تحصیل می فرســتند و یا خود سرمایه هایشان را به خارج از کشور 
ارســال می کنند. اینکه چرا ما در مصرف برق، پالستیک، شوفاژ، بنزین 
و... این قدر بی مباالت هســتیم ناشــی از آن است که ما از منابع طبیعی 
برخورداریــم و مردم ما تصور می کنند که اســتفاده راحت و ارزان از این 
منابع حق مسلم آن هاست درحالی که اگر فاقد این منابع بودیم و قرار بود 
برای خرید آن ها هزینه کنیم آن وقت رفتار مردم متفاوت می شــد. نهایتاً 
اینکه رفاه بخشی از مردم ما و رفتار آن ها که شبیه رفتار مردم توسعه یافته 
است عمدتاً به این دلیل ممکن شده است که نابرابری شدیدی در ایران 
وجود دارد. دلیل بیشتر این نابرابری نیز کانال توزیع نابرابر درآمدهای ملی 
اســت یعنی مواهب ملی که باید به شکل برابر میان همه تقسیم می شد 
به طور نظام مند به شــکل نابرابر میان آن ها تقســیم می شود. رفتارهای 
عجیب ایرانیان در کثرت سفر به خارج و فرستادن فرزندان برای تحصیل 
در دانشگاه های گران و خرید خانه و سرمایه گذاری برای کسب اقامت تنها 
به این قیمت ممکن شده که بخشی از ایرانیان در فقر مطلق اسیر هستند و 
صدایی ندارند که شنیده شود! رسانه ها و افکار عمومی در قبضه اقشار مرفه 
پایتخت نشین است و آن ها عموماً تداوم سیاست های گذشته را حمایت 
می کنند. لذا وضعیت نامناسب موجود به یک وضعیت تعادلی درآمده یعنی 

سیستم موجود در این تعادل بد ماندگار شده است.
حال شخصی به نام آقای ترامپ وارد شد و کشور را تا حدودی از درآمد 
بادآورده نفت محروم ساخته است. کشوری که به درآمد نفت معتاد شده 
بود با درد ترک اعتیاد مواجه شــد. روشن است که ترک اعتیاد همیشه 
ســخت اســت. به همین دلیل عده ای از جامعه اصرار داشتند که هرچه 
سریع تر به ترامپ هرچه امتیاز سیاسی می خواهد بدهیم تا به وضع سابق 
خود برگردیم و بتوانیم رفتارهای سابق را ادامه دهیم. خوشبختانه نظام 
تصمیم گیری باجی به ترامپ نداد و این امر فرصتی فراهم کرد تا برخی 
رفتارهای غلط به اجبار اصالح شــود. نظام تصمیم گیری ما جرئت آن را 
نداشــت تا نرخ ارز را افزایش دهد اما اینک با فشار تحریم نرخ ارز نه تنها 
افزایش یافته بلکه جهش شــدید نموده است. این امر یک افت شدید در 
ســفرهای خارجی ایجاد کرده اســت. آن ها که به سفرهای خارج عادت 
داشتند دولت را تحت فشار قراردادند تا ارز مسافرتی ارزان بدهد و در این 
کار نیز موفق شدند! این در حالی بود که دولت پیوسته عنوان می کرد پولی 
برای رسیدگی بیشتر به محرومان در اختیار ندارد! روشن بود که اعطای 
ارز مسافرتی ارزان تنها تا وقتی که ذخایری باقی مانده ادامه خواهد یافت و 
نمی تواند سیاست ماندگاری باشد و نهایتاً بساط آن برچیده خواهد شد که 
شد. باالخره کم شدن منابع موجب می شود تا همه رفتارهای نادرست در 
استفاده از منابع نظیر بنزین، پالستیک، برق، آب و... اصالح شود. طبیعی 
است که این وضعیت در ابتدا با درد زیادی همراه خواهد بود زیرا جامعه به 

رفتارهای نادرست عادت داشته و ترک عادت دردآور است.
نگارنده ابداً آرزو نمی کند که تحریم ها طوالنی شود اما آرزو می کند که 
اگر تحریم ها به زودی منتفی شد ما به عادات مذموم خود بازنگردیم و بدانیم 
که باید منابع خدادادی خود را صرف ایجاد زیرساخت کنیم. ما موظفیم 
منابع طبیعی را در مصارفی به کار گیریم که منفعت آن به نسل های آینده 
نیز برســد. تفریح و خوش گذرانی با دالرهای نفتی امری نیست که برای 
نسل بعد منفعتی داشته باشد. باید دوره تحریم را فرصتی بسازیم تا برخی 
عادات رفتاری نادرست خود را اصالح کنیم و در دوره بعد از تحریم منابع 

خود را برای رشد اقتصادی و ارتقای ظرفیت های اقتصاد به کار گیریم. 

نگاهی به میرات ترامپ و دولت روحانی همه می دانیم که در اردیبهشــت 1397 ایاالت متحده 1
به صورت یک طرفه از برجام بیرون آمد و سیاست فشار 
حداکثری را از طریق اعمال تحریم های مختلف بر ایران پیش گرفت. 
پــس از اعالم پیروزی جو بایدن دوگانه ای در ایران پدید آمد. عده ای 
خوش بین به دولت بایدن در رابطه با بازگشــت به برجام و عده ای در 
بدبینی مطلق. دولتیان  هرچند موضوع رسمی حاکمیت را در پیش 
گرفتند و معیار را رفتار کاخ سفید می دانستند نه شخص مستقر در 
آن، ولی سیگنال های مثبت آنان را نمی توان ندیده گرفت. از سخنان 
رئیس جمهور روحانی تا توئیت وزیر امور خارجه یا اظهارات سخنگوی 
وزارت امور خارجه یا دبیر شورای امنیت ملی. آنچه آشکار بود اینکه 
با ترور فرمانده ســپاه قدس ایران توسط ایاالت متحده، هیچ امکانی 
برای مذاکره وجود نداشــت. دولت ترامپ برخالف ادعای خود مبنی 
بر مذاکره برای به دست آوردن توافقی جدید، تمام فضای مذاکراتی 
را بســته و دقیقاً به دنبال تسلیم یا ســرنگونی بود. این فضا امکان 
دیپلماسی را برای وزیر وقت خارجه ایران بسته بود. مضافاً که او عالوه 
بر تنش های کاری خود، به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و انتشار 
فایل صوتی تاریخ شفاهی ایران به شدت تحت فشار قرار گرفت. در این 
فضای پرتنش، مذاکرات وین دوباره احیا شده و به نظر می رسد که دو 
خواست در سطح حاکمیت ایران نسبت به این مذاکرات به وجود آمده 
بود. خواست اول خواست دولت روحانی که به قول خودش اگر به دکتر 
عراقچی اجازه دهند تا فردا مذاکرات به نتیجه می رسد )که از فحوای 
کالم برمی آمد که مذاکرات به نتیجه رسیده و تنها منتظر امضاست( و 
خواست دوم آنکه موضوع به نام رئیس جمهور بعدی ختم به خیر شود؛ 
که چنین هم شد و دولت روحانی مذاکرات برجام را بدون نتیجه به 

خلف خود سپرد.

عملکرد بایدن بایدن از معدود سیاستمدارانی است که نظم جهانی را 2
به خوبی درک می کند. نزدیک به 50 سال در سطح اول 
سیاست جهانی بوده، در جریان مذاکرات هسته ای ایران قرار داشته و 
از زمان سناتوری با دیپلمات های ما ازجمله دکتر ظریف در ارتباط بوده 
و شناخت دقیقی از برجام دارد. همچنین یکی از ارکان کارزار انتخاباتی 
او احیای میراث باراک اوباما و چندجانبه گرایی دیپلماسی است. حال 
سؤال آنکه دولت بایدن آن گونه که خود می گوید یا برخی منتظرند، 

به برجام بازمی گردد؟
 باید توجه داشت که اوالً سطح تحریم های ایاالت متحده در این سه 

چرا باید خواند:
اگر به موضوع سیاست 

خارجی و تاثیر آن 
روی تجارت بین الملل 
عالقه دارید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

شاید برجامی دیگر
عملکرد دولت ها و مسیر توافق

ـه
ـان

ـه
ب

ایران برای برجام چه سیاستی در پیش گرفته است؟ آیا شرایط منطقه و شرایط کشورهای دیگر 
مثل سابق است یا نه و این تغییر چه تاثیری روی توافق برجام دارد؟ این مقاله را بخوانید.

احسان شمس
استاد دانشگاه

تا زمانی که مقررات FATF تصویب و ایران از لیست سیاه خارج نشود، هیچ تفاوتی 
نمی کند که برجام احیا شود یا خیر. تصویب مقررات FATF نه مقدمه واجب برجام که 
مقدمه واجب تجارت بین المللی است.
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آکــادمـی

ســال به حدی رسیده و در قوانین ایاالت متحده درهم پیچیده است 
که به راحتی قابل بازگشت نیست. ثانیاً هنوز در سنا جمهوری خواهان 
قدرتمندی وجود دارند و دموکرات ها فعال مایشاء سیاست خارجی 
ایاالت متحده نخواهد بود. ثالثاً محیط خاورمیانه همان محیط دوران 
تصویب برجام باقی نمانده اســت و چندین جبهه جدید علیه ایران 
شــکل گرفته است. اسرائیل با کشورهای عربی به صلح می رسد و در 
مقابل، سطح نفوذ منطقه ای ایران محدودتر می شود. وضعیت سوریه 
نامشخص است، لبنان با بحران داخلی روبه روست و دولت عراق تالش 
در موازنه مثبت سیاست خارجی خود دارد. در مقابل، نفوذ اسرائیل 
در آذربایجان پررنگ تر شده و دست جبهه امارات - عربستان در یمن 
باالتر رفته است. این محیط فضای چانه زنی ایران را محدود می کند. 
رابعاً ایاالت متحده هیچ گاه اســرائیل را بــه نفع هیچ یک از بازیگران 
خاورمیانه رها نمی کند و درنهایت این البی اسرائیل است که صحنه 
خاورمیانه را طراحی می نماید و آنان نیز اکنون فضای بازگشــت به 
برجام را مصادف با جنگ تلقی می کنند. خامساً روس ها درگیر مسئله 
مهم اوکراین هستند و چه بسا ایران را واگذارند. چین نیز می داند که 
ایاالت متحده می تواند به راحتی بازی را در تایوان و دریای چین جنوبی 
بر هم بزند. با توجه به این مقدمات، بازگشت آسان دولت بایدن فرضی 

محال است.

تحوالت خاورمیانه در خاورمیانه همه بازی ها به ضرر ایران در حال شکل 3
گرفتن است. عالوه بر پیمان ابراهیم، کشورهای عربی 
حاشــیه جنوبی خلیج فارس در حال کاستن از اختالفات با قطرند. 
ســطان جدید عمان همچون سلف خود نیســت. هر روز از سطح 
نفوذ ایران در لبنان کمتر می شــود. هر هفته خبر از حمله اسراییل 
به متحدان ایران در سوریه به گوش می رسد. ترکیه به شدت رویای 
پان ترکیسم خود را پیش می برد. افغانستان در حال تبدیل به معضل 
امنیتی بزرگی برای ایران اســت )و متاســفانه ما تنها نظاره گریم(. 
پاکستان به نیابت از عربستان در حال نفوذ در مرزهای شرقی ماست. 
عراق الکاظمی بیشتر بوی سیاست موازنه مثبت دارد. اسراییل در حال 
ترور و تخریب در داخل مرزهای ماســت و در حال ارائه طرح »هزار 
دشنه« به ایاالت متحده است و از اینکه ایران را به حمله نظامی تهدید 
کند هیچ ابایی ندارد. خود ما به سرعت در حال تولید اورانیوم فلزی 
و غنی سازی 60 درصدیم. آژانس ســؤاالت بی جوابی در مورد ذرات 

هسته ای جدید کشف شده دارد. دسترسی آژانس به دوربین ها از دست 
رفته و زمزمه های صدور قطعنامه ای در شورای حکام علیه ایران شنیده 
می شود. همه این ها احیای برجام را به فرضی محال تبدیل کرده چرا 

که هر روز فشار بیشتر و دست مذاکراتِی ایران خالی تر می شود.

زیرساخت های برجام اما به قول علما، فرض محال، محال نیست. پس شرایط 4
اجرای فرض محال را بسنجیم و ببینیم که در صورت 
وقوع محال، آمادگی ما در چه حد است: اوالً بر فرض که برجام احیا 
شود، ما همچنان از مبادالت مالی بین المللی محرومیم. تا زمانی که 
مقررات FATF تصویب و ایران از لیست سیاه خارج نشود، هیچ تفاوتی 
نمی کند که برجام احیا شود یا خیر. تصویب مقررات FATF نه مقدمه 
واجب برجام که مقدمه واجب تجارت بین المللی است. اگر بنا است که 
ما از سرمایه گذاری خارجی بهره مند شویم و در مقابل فروش کاال ارز 
وارد کشور کنیم، امکان صدور ال سی و حواله جات بین المللی را داشته 
باشــیم، گریزی از تصویب آن نیست. ثانیاً یک بار برای همیشه باید 
وضعیت ما با همسایگان آبی جنوبی مان معلوم شود. ایران باید بتواند 
تعامل سازنده با همسایگان خود داشته باشد، چه با برجام و چه بدون 
آن. در غیر این صورت هزینه های امنیتی ما همچنان باال می ماند و 
منابع مالی ما را خواهد بلعید. همان اتفاقی که در زمان اجرای برجام در 
عهد اوباما افتاد و آن همه پول نتوانست به طرح های کالن عمرانی ایران 
راه یابد. ثالثاً خود را منتظر دامان شرق و غرب نگذاریم. اکنون بدترین 
زمان ممکن برای قراردادهای طوالنی مدت یا مانند آن است. سیاست 
خارجــی ایران نیاز به توازن مثبت دارد و در این روند نباید خود را از 
اتحادیه اروپایی و ایاالت متحده بی نیاز بدانیم. ایاالت متحده نباید ایران 
را بازیگر از دست رفته بپندارد. بهترین بازی سیاسی در این زمان آن 
است که چین را همچنان بزرگ ترین تهدید امنیتی ایاالت متحده باقی 
بگذاریم و با سخنان نسنجیده یا مانورهای بی دلیل در فردای برجام یا 
گزافه گویی های بیهوده بر منابر، تمرکز امنیتی ایاالت متحده را بر چین 
برهم نزنیم و در سایه، با توسل به موازنه مثبت، به ترمیم و توسعه خود 

بپردازیم؛ آن گونه که روس ها می کنند.

شاید برجامی دیگر با همه این ها به نظر می رسد که ایران به دنبال دستی پر 5
برای مذاکرات است. نمایندگان که آرزوی مرگ برجام را 
داشته اند، امروزه شعار احیای برجام را سر می دهند. به نظر می رسد که 
ایران در حال رسیدن به حد قابل اتکایی از غنی سازی است تا با توسل 
به آن بتواند مذاکرات را جلو ببرد. این حد از غنی سازی قطعاً با برجام 
فعلی سازگاری ندارد. بنابراین به نظر می رسد که دولت جدید ایران 
برجامی دیگر را در ذهن دارد. برجامی که در تعادل میان توان »گریز 
هسته ای« ایران در مقابل »مکانیسم ماشه« غرب بتواند حیات بیابد. 
اما این موضوع به راحتی میسر نخواهد بود. نگارنده تالطم های شدید 
امنیتی به خصوص از سوی افغانستان را پیش بینی می کنم. به زودی 
دالرهای سعودی - اسراییلی در قالب »داعش خراسان« هزینه های 
امنیتی ما را چند برابر کرده و آخرین رمق ها را از بدن نیمه جان اقتصاد 
کشور خواهد گرفت. فراموش نکنیم زمان برای ما بسیار بااهمیت تر 
از طرف غربی اســت. ماییم که هر روز هزینه های تحریم را پرداخت 
می کنیم نه ایاالت متحده. پس اگر قرار بر گذر از این گردنه ســخت 

است، هرچه زودتر بهتر واال خیلی زود دیر می شود.

نکته هایی که باید بدانید

ایران به دنبال دستی پر برای مذاکرات است. نمایندگان که آرزوی مرگ برجام را داشته اند، 	]
امروزه شعار احیای برجام را سر می دهند. به نظر می رسد که ایران در حال رسیدن به حد 

قابل اتکایی از غنی سازی است تا با توسل به آن بتواند مذاکرات را جلو ببرد. این حد از 
غنی سازی قطعاً با برجام فعلی سازگاری ندارد.

دولت جدید ایران برجامی دیگر را در ذهن دارد. برجامی که در تعادل میان توان »گریز 	]
هسته ای« ایران در مقابل »مکانیسم ماشه« غرب بتواند حیات بیابد. اما این موضوع به راحتی 

میسر نخواهد بود.
فراموش نکنیم زمان برای ما بسیار بااهمیت تر از طرف غربی است. ماییم که هر روز 	]

هزینه های تحریم را پرداخت می کنیم نه ایاالت متحده. پس اگر قرار بر گذر از این گردنه 
سخت است، هرچه زودتر بهتر واال خیلی زود دیر می شود.

افغانستان در حال 
تبدیل به معضل 
امنیتی بزرگی 

برای ایران است 
)و متاسفانه ما 

تنها نظاره گریم(. 
پاکستان به نیابت 

از عربستان در حال 
نفوذ در مرزهای 

شرقی ماست. 
عراق الکاظمی 
هم بیشتر بوی 
سیاست موازنه 

مثبت دارد
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نــرخ ارز به دلیل اهمیت کلیدی خود در ســطح 
کالن اقتصادی مورد توجه تمام دولت ها بوده اســت؛ 
در حقیقت فقدان سیاســت پولی، نرخ ارز را به لنگر 
اسمی کنترل تورم تبدیل کرده و مسئله ارز را به یکی 
از پیچیده ترین مصائب اقتصاد ایران بدل نموده است. 
علی رغم تاکید برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص 
عدم اثرگذاری نرخ ارز بر تورم، نرخ ارز هم در چارچوب 
برون زایی پول و هم در چارچــوب درون زایی پول بر 
تورم اثرگذار است. براساس نگرش پولی به تورم، نرخ 
ارز می تواند از طریق افزایش اسمی خالص دارایی های 
بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شود و براساس 
نگرش تورم فشــار هزینه، جهش هــای ارزی موجب 
افزایش هزینه ها و فشار درونی برای تقاضای تسهیالت 
می گردد. بنابراین، در اینکه افزایش در نرخ ارز موجب 
افزایش تورم می شود، اختالف نظری وجود ندارد. حتی 
اگر تعریف نرخ تورم را در دو نگاه مذکور متفاوت بدانیم 
)اولی به معنای افزایش نسبت مبادله پول دولتی با کاالها و دومی به معنای سطح عمومی 
قیمت ها یا CPI( باز هم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است، چون انتظارات تورمی هم موجب 
خلق پول بانکی می شود و هم موجب افزایش هزینه ها می گردد. البته جهت علّیت آن ها 
مورد توافق هردو گروه نیست اما نتیجه گیری ها هم چندان متفاوت نیست. از همین رو، 
اظهاراتی که در خصوص فقدان ارتباط بین نرخ ارز و تورم می شود، دقیق نیست؛ مثاًل 
در مواردی برخی کارشناســان، تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را صرفاً محدود به قیمت 
کاالهای وارداتی می دانند و به  این صورت تمام شوک اقتصادی ناشی از تحریم را روانی 

می دانند. 
با توجه به اهمیت اساسی نرخ ارز، دولت فعلی نیز الجرم از موضع گیری در خصوص 
آن مصون نماند. شــاید مهم ترین مسئله ای که دولت در خصوص نرخ ارز با آن روبه رو 
شد، موضوع ارز 4200 تومانی بود. تقریباً شکی وجود ندارد که تخصیص ارز ترجیحی 
فسادآفرین و هدردهنده منابع است؛ با این حال، حذف این ارز در شرایط کنونی که دو 
شوک تورمی در سه سال )1397-1399( رخ داده و هنوز هم تبعات شوک دوم کاماًل 
تخلیه نشده، می تواند حداقل در حوزه کاالهای اساسی فشار معیشتی زیادی ایجاد کند. 
شاید اگر این ارز متولد نمی شد، مدیریت شرایط کنونی آسان تر بود ولی از آنجا که شروع 
مداخله اقتصادی راحت تر از اتمام آن است؛ چراکه هر مداخله زمینه ساز مداخالت بعدی 
می شــود، شرایط کنونی پیچیده تر شده و بنابراین، برخورد دفعی در حذف ارز 4200 
تومانی به صالح به نظر نمی رســد. در شرایط فعلی هیچ اقدام اصالحی از قبیل اصالح 
قیمت بنزین، حامل های انرژی، آزادسازی نرخ ارز و... که موجب تحریک انتظارات تورمی 
می شود به صالح نیست. البته دولت نیز از این مسئله عقب نشینی کرد و ظاهراً حذف 
این ارز را به ســال 1401 موکول کرده است. در کنار مسئله ارز، به نظر می رسد دولت 

همچنان نگرش دقیقی در خصوص سیاســت های اقتصادی خود ندارد. از ابتدای آغاز 
دولت فعلی نرخ بهره بین بانکی -برای کنترل خلق پول و تورم- دائماً در حال افزایش 
است و این موضوع دقیقاً نشان می دهد که دولت تلقی درستی از دلیل بروز تورم کنونی 
ندارد. به عبارتی، در شرایطی که تورم دهه 1390 از ناحیه شوک عرضه رخ داده، مدیریت 

آن با ابزار سیاست پولی )سیاست طرف تقاضا( میسر نیست. 
 برای توضیح این مسئله می توانیم یک تجربه تاریخی نزدیک را مرور کنیم. در سال 
92 با روی کار آمدن دولت، سیاســت سالم سازی نقدینگی مطرح و اجرا شد؛ در واقع 
هدف از این اقدام، کنترل پایه پولی از طریق کنترل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی 
یا رعایت انضباط پولی بود. به عبارتی، یک رویکرد انقباضی اتخاذ شــد تا نرخ تورم را 
کاهش دهد. در شرایطی که تورم در آن بازه نیز به دلیل فشار عرضه )جهش ارزی( رخ 
داده بود. این رویکرد انقباضی از طریق عدم شارژ ذخایر بانکی اتفاق افتاد، چراکه دولت 
به هیچ وجه نمی خواست بدهکار بانک مرکزی شود. در نتیجه، رکود اقتصادی فراگیرتر 
شد و فشار بر نرخ بهره افزایش پیدا کرد. با افزایش نرخ بهره، بانک ها به دلیل تقاضای 
درونــی اقتصاد اقدام به خلق پول کردند و نقدینگی را افزایش دادند. نکته مهم این جا 
بود که نقدینگی جدید برای پرداخت همان نرخ سودهای باال ایجاد شده بود، نه برای 
سرمایه گذاری. در نهایت ترازنامه بانک ها آن قدر منبسط شد تا با تکانه های ارزی و در 
پی آن، افزایش تقاضای پول نقد در ســال های  97 تا 99 مجدداً معضل تورم -این بار 
به صورت ریشه ای تر- بروز پیدا کرد. اگر دولت در آن زمان به اشتباه سیاست طرف تقاضا 
را برای حل مشــکل طرف عرضه اجرا نمی کرد و گارد خود را در برابر بدهکار شدن به 
بانک مرکزی می شکست، چه بسا حجم پایه پولی و نقدینگی بسیار کمتر از ارقام فعلی 

بود و معضل تورم نیز بدین صورت رخ نمی داد. 
با این توضیح، شــاید این ســوال مطرح شود که مگر افزایش بدهی دولت به بانک 
مرکزی موجب افزایش پایه پولی نمی شــود؟ اگر چنین اســت پس چگونه اگر دولت 
بدهکارتر به  بانک مرکزی می شــد، پایه پولی کمتر رشد می کرد؟ پاسخ به  این سوال 
نیازمند تحلیل ترازنامه بانک مرکزی است. اصوالً یک رابطه ااَّلکلنگی بین بدهی دولت 
به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد؛ زمانی که دولت برای شارژ 
ذخایر بانکی اقدام می کند، بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش می دهد اما در حقیقت 
یــک جزء دیگر پایه پولی -یعنی بدهی بانک هــا به بانک مرکزی- را کاهش می دهد. 
چراکه وقتی ذخایر بانک ها شارژ می شود امکان تسویه بدهی آن ها با بانک مرکزی فراهم 
می شود. نکته مهم این است که شتاب افزایش نقدینگی وقتی عنان بدهی دست بانک ها 
باشــد بیشتر از زمانی است که دست دولت باشد. برای مثال به آمارهای نیمه نخست 
سال 1400 نگاه کنیم: در سه ماهه نخست که نقدینگی براساس بدهی دولت به بانک 
مرکزی رشد کرده، نسبت به سه ماهه دوم که بدهی دولت به بانک مرکزی تقریباً ثابت 
مانده )بنابراین بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته( نشان می دهد شتاب رشد 
نقدینگی در سه ماهه دوم بیشتر شده است. خط نقطه چین نیز بیانگر این مسئله است 
که اگر نقدینگی بر پایه همان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی پیش می رفت در رقم 

کمتری قرار می گرفت.  

یک فصل با ارز
ارزیابی سیاست های ارزی دولت سیزدهم

ـه
ـان

ـه
ب

دولت سیزدهم وعده کنترل تورم و کنترل نرخ ارز را داده بود؛
با گذشت حدود چهار ماه از شروع به کار دولت، سیاست هایش چه بوده و چه شده است؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

بازار ارز در دولت 
سیزدهم بدانید، این 

مقاله را بخوانید.

علیرضا محمدی زیوه
کارشناس بازار سرمایه

کلنگی بین بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد؛ 
ّ

ال
َ
یک رابطه ا

زمانی که دولت برای شارژ ذخایر بانکی اقدام می کند، بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش می دهد 
اما در حقیقت یک جزء دیگر پایه پولی -یعنی بدهی بانک ها به بانک مرکزی- را کاهش می دهد.
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آکــادمـی

یکی از مهم ترین چالش های کشــور در سال های اخیر مسئله تولید و 
اشتغال بوده است. ازاین رو از سال 1396 منابع اشتغال زایی در بودجه 
ســنواتی، برای اجرای برنامه های تولیدی و اشــتغال زایی در قالب بند 
»الف« تبصره 1۸ از سال 1396 لحاظ شده است. همچنین در بودجه 
سال 1401 کل کشور، همچون قوانین بودجه سال های اخیر، به موضوع 
حمایت از تولید و ایجاد اشــتغال پرداخته شده است. از این رو بررسی 
روند اجرایی تا حال حاضــر و تدوین و اجرای بهینه این تبصره دارای 
اهمیت است. بدین منظور در این مقاله ضمن بررسی اجمالی چالش های 
بند الف تبصره 1۸ در ســال های گذشته، روند اجرایی در سال 1400 
به عنوان تسهیالت بانکی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی 

با اولویت استان های با نرخ بیکاری باالتر بررسی می شود.
شــواهد موجود نشان می دهد که به رغم اقدامات انجام شده، اجرای 
برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند الف با چالش ها و موانع فراوانی 
روبه رو بوده است. برخی از چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های 
تولید و اشــتغال شامل مواردی مانند شرایط اقتصاد کالن کشور، عدم 
واقع گرایی در تعیین اهداف کّمی، نظام تأمین مالی و ضعف های بدنه 
اجرایی کشور اســت، اما چالش جدی و اساسی تر عدم واقع گرایی در 
تعیین اهــداف کمی، نبود انســجام و مدیریت واحد، گســتردگی و 
پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک و اولویت بندی بین اشــتغال پایدار و 
برنامه های رونق تولید در طرح های عمرانی و مهم تر از همه، فقدان فرایند 
و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزان قیمت )یا همان 

پول پاشی( است. برخی از این موارد به شرح ذیل اند:

چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های تولید و   
اشتغال

عدم تأمین منابع تعیین شده از سوی دولت به علت محدودیت در 
بودجه: در سال های گذشته به دلیل مشکالت کشور دسترسی به منابع 
به تدریج و با تأخیر در دستگاه های اجرایی قرارگرفته است و این موضوع 

اجرای برنامه های تولید و اشتغال را با مشکل روبه رو کرده است.
نبود برنامه های مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال 
و کارآفرینی از سوی دستگاه های اجرایی: دیدگاه دستگاه های اجرایی 
نسبت به اشتغال زایی، وام محوری و توزیع منابع ارزان )پول پاشی( است. 
این در حالی است که تجربیات بین المللی نشان می دهد تأمین منابع 
مالی تنها یکی از موانع اشتغال زایی است و دستگاه های اجرایی می توانند 

اقدامات بسیاری در چارچوب سیاست های اشتغال زایی انجام دهند.
انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت: اختالف بین بازدهی 
فعالیت های تولیدی و فعالیت های واسطه گرانه و سوداگرانه باعث شده 

است که همواره انگیزه انحراف منابع نسبتاً ارزان قیمت طرح های حمایت 
از تولید و اشتغال وجود داشته باشد. بنابراین چاره اندیشی برای جلوگیری 

از انحراف منابع یکی از الزامات است.
عدم مشــارکت مؤسســات عامل: عدم تمکین مؤسسات عامل به 
مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود تسهیالت بانکی 
از مهم تریــن چالش های پیش روی اجرای برنامه های موردتفاهم بوده 

است.
- تعارض بین کارکرد دســتگاه های اجرایی ملی و استانی: به دلیل 
ساختار اداری کشور بین کارکرد دستگاه های اجرایی ملی و استانی نوعی 
تعارض ذاتی وجود دارد. درواقع، دســتگاه های اجرایی استانی بیش از 
آنکه خود را مقید به پیروی از اولویت های استانی بداند، منویات دستگاه 
اجرایی ملی را ناظر خود می دانند. همین مســئله موانع بسیاری را در 

مقابل اجرای طرح های حمایت از تولید و اشتغال ایجاد می کند.

بند الف تبصره 18 بودجه قانون بودجه سال 1400 کل   
کشور

 بند الف تبصره 1۸ بودجه قانون بودجه سال 1400 کل کشور مفاد 
و روند اجرایی متفاوت زیادی نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل 
کشور در سال های گذشته داشته است. به عنوان مثال سازمان هدفمندی 
یارانه ها مکلف شــده بود صددرصد منابع موضــوع بند پیش گفته را 
متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر 
دستگاه راسأ پرداخت کند. همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی )رئیس(، ســازمان برنامه وبودجه کشــور، بانک 
مرکزی، وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و 
شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات، تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و معاونت علمی و 
فناوری درزمینه سیاست گذاری تبیین شده است. از سویی نیز امکان 
سپرده گذاری منابع این بند حداقل یک درصد )1%( در مؤسسات عامل 
برای دســتگاه هایی اجرایی در نظر گرفته شده است. در روند اجرایی بر 
اساس دستورالعمل ابالغی شماره ۸0/40305 مورخ 1400/3/1۸ وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اهم موارد در نظر گرفته شده، درزمینه برنامه ریزی 

و اهداف کالن و بودجه ریزی و روند اجرایی شامل موارد ذیل است:
اعطای تسهیالت به بخش های خصوصی و تعاونی دارای مجوز]	
اولویت تسهیالت موضوع این دستورالعمل در استان های با نرخ ]	

بیکاری باالتر و...
اولویــت طرح های کارآفرینی، ایجادی، توســعه ای، تکمیلی و ]	

ســرمایه در گردش و نیز احیــای واحدهای تولیدی در تمامی 

چرا باید خواند:
اگر به موضوع تولید 

و جایگاه آن در بودجه 
عالقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

جایگاه تولید و اشتغال در بودجه 
تسهیالت بند »الف« تبصره 1۸ در قوانین بودجه سنوانی چیست؟

ـه
ـان

ـه
ب

یکی از مهم ترین چالش های کشــور در ســال های اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده اســت. ازاین رو از سال ۱3۹۶ منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی، برای اجرای برنامه های تولیدی و 
اشتغال زایی را در قالب بند "الف" تبصره "۱8 " از سال ۱3۹۶ لحاظ شده است. این بند در عمل چه مسیری طی کرده است؟

آزاده داوودی
پژوهشگر اقتصادی
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مقیاس های بنگاه ها )کسب وکار خانگی، واحدهای تولیدی خرد، 
کوچک، متوسط و بزرگ( و شرکت دانش بنیان

توسعه واحدهای تولیدی پیشران]	
تمرکز بر رســته های اولویــت دار مبتنی بر زنجیــره ارزش و ]	

مزیت های منطقه ای و یا استانی
اولویت برنامه ها در دســتگاه اجرایی بر اساس طرح های تولید ]	

و تأمین کاالهای اساســی و راهبردی، رســته های اولویت دار، 
اســتان های با نرخ بیکاری باالتر، واحدهای تولیدی پیشران و 
شرکت های دانش بنیان، واحدهای تولیدی نیمه تمام، واحدهای 
تولیدی صادرات محور، هزینه پایین ایجاد هر فرصت شــغلی و 

متقاضی دریافت سرمایه در گردش
بودجه ریزی و تعیین سازوکار اجرایی]	
تعیین اولویت ها در سه سطح برنامه، طرح و پروژه]	
پایش برنامه دســتگاه اجرایی در یک دیدگاه کالن در کارگروه ]	

تخصصی ملی
 در نظر گرفتن سند آمایش سرزمین در تعیین اولویت طرح ها ]	

و برنامه ها
بررسی و تصویب طرح ها در سطح استان در شورای برنامه ریزی و ]	

توسعه استان )کمیته استانی( جهت تطبیق با اولویت های موجود 
در استان

هماهنگی و تسریع در مشارکت مؤسسات عامل]	
اهرم سازی منابع دستگاه های اجرایی این بند با منابع مؤسسات ]	

عامل در جهت اعطای تسهیالت
محدود نمودن پرداخت منابع در قالب یارانه سود و کمک های ]	

فنی و اعتباری در جهت جلوگیری از رانت
بررسی توجیهات فنی و اقتصادی نهایی و اخذ تضامین توسط ]	

مؤسسات عامل جهت اطمینان از حصول برگشت وجوه
تعیین نظارت استانی بر عهده استانداری و نظارت عالی بر عهده ]	

شورا مندرج در تبصره قانون )متشــکل از وزرای دستگاه های 
اجرایی، بانک مرکزی و...(.

با توجه به موارد بیان شده درزمینه آسیب شناسی تسهیالت بند الف 
تبصره 1۸ در قوانین بودجه ســنوانی و اتخاذ رویکرد جدید در تدوین 
روند اجرایی و زمینه ها و زیرساخت تخصیص تسهیالت در سال 1400 
بررسی نتایج دارای اهمیت است. در انتها خاطرنشان می شود، در بند الف 
تبصره 1۸ سال 1400 رونق تولید و اشتغال زایی معادل و همسو قلمداد 
می شوند زیرا سیاست های حمایت از تولید غالباً به اشتغال زایی منتج 
می شود. ازاین رو البته بدیهی است که رونق تولید و اشتغال زایی نیازمند 
برنامه ریزی و وجود دید جامع و کالن نســبت به مسائل و چالش های 
تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و بازار کار است و تحقق این 
امر فراتر از تعیین تکلیف و سیاست گذاری در احکام بودجه ای سالیانه 
است. عملکرد ضعیف بند الف تبصره 1۸ در اشتغال زایی طی سال های 
اخیر نشان دهنده این موضوع است. در این زمینه باید در نظر داشت بند 
فوق الذکر در الیحه بودجه 1401 تغییرات ماهوی بسیاری داشته است 
که این امر نشان دهنده عدم تعیین خط مشی های اساسی است. بنابراین 
الزم است تا در خصوص ماهیت بند الف تبصره 1۸ شفاف سازی شود 
و همواره سعی شود با برنامه ریزی منسجم از قالب پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت خارج گردد تا بیشــترین کارایی درزمینه تولید و اشتغال 

محقق شود. 

رشــد روزافزون تقاضای مواد غذایی در کشور، همراه با تغییرات 
قیمت جهانی محصوالت کشــاورزی، موجب شــده تأمین امنیت 
غذایی ازجمله مهم ترین اولویت های بخش کشــاورزی کشور باشد. 
بر همین مبنا، برنامه ریزان کشور به خودکفایی در تولید محصوالت 
اساسی تاکید داشــته اند از همین روی در رویکرد بلندمدت کشور 
یعنی در »سند چشم انداز ایران«، به تأمین امنیت غذایی با تکیه بر 
تولید از منبع های داخلی و خودکفایی در تولید محصوالت اساسی 
تأکید شده اســت. از سوی دیگر، ریل گذاری برای برنامه بلندمدت 
نیازمند ســرمایه گذاری بر فناوری ها و صنایع، به ویژه بهره گیری از 
فناوری های نوظهور اســت و لذا تعیین اولویت ها، با در نظرگرفتن 
شــرایط و یافته های علمی، فنی، فناورانه، مالی و فرهنگی موجود 
کشور با نگاه به آینده ضروری و باارزش است. تعیین اولویت ها با نگاه 
به آینده، عبارت است از تالش و بررسی نظام مند برای هدف گذاری 
آینده علوم، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه با هدف شناخت 
آن دســته از مؤلفه هایی که بیشــترین ضرورت و سودمندی را در 
حوزه های یادشده، در آینده به همراه خواهند داشت. بنابراین نیاز به 
آینده پژوهی1 برای شناخت و ترسیم آینده کشاورزی امری ضروری 

است.
در پایان ســده بیســتم میالدی ناکارآمــدی روش هایی مانند 
پیش بینی به دلیل در نظر نگرفتن برخی عامل ها و نیز تغییرپذیری های 
سریع جهان مشــهود بود. پاسخ گو نبودن این روش ها باعث شد تا 
پژوهشگران به این نتیجه برسند که چنانچه بتوانند تصویر درستی از 
آینده داشته باشند، به یقین می توانند تصمیم های بهتری بگیرند و به 
وضعیت و سود باالتری برسند. اما برعکس، آن هایی که تصور درستی 
از آینده ندارند، تصمیم هایشان ناگزیر آنان را متضرر می سازد. امروزه 
و در این دســته از بررسی ها، واژگان بسیاری به کار برده می شوند؛ 
واژگانی همچــون آینده پژوهی، آینده اندیشــی2، قلمــرو آینده3، 
پیش بینی4، آینده نگاری5 و آینده شناسی6. اما هریک از این واژگان، 
وابسته و برآمده از نظریه ها )تئوری( و پیش فرض های بسیاری بوده 
و از روش های ویژه ای بهره می برند. همچنین هریک از این مفهوم ها 
برای دستیابی به هدف های گوناگونی کاربرد دارند. رایج ترین مفهوم 
دانش آینده، آینده پژوهی است که در راستای دانش سیاست گذاری 
و مدیریت راهبردی در پاسخ گویی به چالش های جاری و آتی ظاهر 

شده است.
آینده پژوهــی از اوایل دهه 1990، با اقبالی بی مانند از ســوی 
سیاست گذاران مختلف روبه  رو شد؛ به گونه ای که در طی این دهه 
بیشتر قریب به اتفاق کشــورها برنامه هایی را در این زمینه تدوین 

چرا باید خواند:
اگر به حوزه توسعه 

کشاورزی، موانع 
و مشکالت آن و 

اینکه چه باید کرد، 
عالقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

نگاه به آینده
آینده پژوهی، نیاز امروز توسعه کشاورزی

ـه
ـان

ـه
رشد روزافزون تقاضای مواد غذایی در کشور، همراه با تغییرات قیمت جهانی محصوالت کشاورزی، ب

باعث شده تأمین امنیت غذایی مهم ترین اولویت های بخش کشاورزی کشور باشد. در این حوزه باید 
چگونه ظرفیت شناسی شود و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

بهزاد فکاری سردهایی
آینده پژوه کشاورزی

یل گذاری برای برنامه بلندمدت نیازمند سرمایه گذاری بر فناوری ها و صنایع، به ویژه بهره گیری  ر
از فناوری های نوظهور است ولذا تعیین اولویت ها، با در نظرگرفتن شرایط و یافته های علمی، 
فنی، فناورانه، مالی و فرهنگی موجود کشور با نگاه به آینده ضروری و باارزش است.
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آکــادمـی

و اجرا کردند. حتی ســازمان های بین المللی مانند سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد7، اتحادیه اروپا۸، ســازمان خواروبار و کشاورزی 
ملل متحــد )فائو9( و... وارد این حیطه شــده و حتــی مرکزها و 
مؤسســه هایی برای پرداختن به مقوله آینده پژوهی تأسیس شدند. 
با نگاهی به پروژه های آینده پژوهی در کشــورها، مشخص می شود 
که بــرون داد این پروژه ها جهت دهی مســیر آتی اقتصاد، اجتماع، 
محیط زیســت، علم و فناوری این کشورها بوده و آینده های بدیل 
را با روش های علمی تبیین کرده است. آینده پژوهی رویکردی است 
که با تصویرسازی از آینده، روندهای ممکن و مطلوب برای دستیابی 
به آینده ای را که در قالب چشم انداز ترسیم شده است با بهره برداری 
درســت و بهینه از منبع ها و فرصت ها امکان پذیر می کند. با تمام 
این تفاصیل، آینده پژوهی در کشور و مخصوصاً در بخش کشاورزی 
به شــدت مغفول مانده و به جز تعداد اندکی مطالعه موردی در این 
زمینــه، مطالعه خاصی در این زمینه وجود ندارد. در این، نوشــته 
تالش شده به دلیل فقدان مطالعه داخلی، با بهره گیری از مطالعات 
بین المللی تصویری از آینده بخش کشاورزی ترسیم شود تا کمکی 

به سیاست گذاران و تصمیم گیران در این حوزه باشد.
OECD 10 و FAO  در پروژه ای مشــترک در ســال 2021 تحت 
عنوان »چشم انداز کشاورزی 2021-2030«11، به بررسی وضعیت 
کشاورزی کشــورهای جهان در افق 2030 پرداخته اند. با توجه به 
اینکه اهداف توسعه پایدار12 تا افق 2030 ترسیم شده است، هدف 
این طرح، کمک به سیاســت گذاران کشــورها در شناسایی عوامل 
و نیروهای اثرگذار بر سیســتم کشــاورزی-غذایی13 کشورها است 
تــا آن ها با اقدامات به موقع، کارایی، پایداری و تاب آوری سیســتم 
کشــاورزی-غذایی را کنترل کنند. در این گزارش شــاخص هایی 
همچون تقاضا، تولید، تجارت، عملکرد و... برای کشــورهای دنیا و 

همچنین ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق برآوردهای صورت گرفته در گزارش مذکور برای ایران، نرخ 
رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی، از 5.6- درصد متوسط سه 
ســال 20-201۸، به 1.7 درصد سال 2030 خواهد رسید که افق 
مثبتی برای نرخ رشد برآورد شــده است. نرخ رشد جمعیت روند 
نزولی داشــته و از 1.3 درصد متوسط سه ساله 20-201۸، به 0.۸ 
سال 2030 کاهش خواهد یافت که این کاهش نرخ رشد جمعیت، 
هشدار جمعیت سالخورده در دهه های آتی برای کشورمان دارد. به 
عنوان نمونه، گندم به عنــوان مهم ترین ماده تامین کننده انرژی و 
پروتئین غذایی کشور، در سال 2030 حدود 14.7 میلیون تن تولید 
و حدود 3 میلیون تن وارد خواهد شــد و مصرف غذایی آن حدود 
16 میلیون تن خواهد بود. نکته حائز اهمیت در گندم پایین بودن 

عملکرد آن نسبت به متوسط جهانی است به طوری که عملکرد گندم 
آبی و دیم کشــور در افق 2030 حدود 2.4 تن در هکتار است که 
متوسط جهانی حدود 3.7 تن در هکتار است که نیاز به تحقیقات 
بیشــتر در خصوص افزایش عملکرد گندم در کشور مشهود است. 
عملکرد سایر محصوالت کشاورزی اساسی کشور در بهترین حالت 
در حد متوســط جهانی بوده و فقط در محصوالتی همچون سیب 
زمینی، پیاز و تا حدودی ذرت در حد کشورهای تولیدکننده اصلی 
این محصوالت هستیم و در ســایر محصوالت همچون جو، برنج، 

چغندر، حبوبات، نباتات علوفه ای و... عملکرد قابل قبولی نداریم.
طبق برآوردهای گزارش، به غیر از مسئله پایین بودن عملکرد، 
افزایش میزان واردات محصوالت اساســی تا افق 2030 اســت به 
طوری که میزان واردات گندم، ذرت، سایر غالت دانه درشت )به جز 
گندم و ذرت(، سویا و گوشت گوسفند نسبت به متوسط سه سال 
20-201۸، با افزایش مواجه خواهد شد به طوری که طبق برآوردها، 
در ســال 2030، ایران ســهم 6 درصدی واردات غالت دانه درشت 
)به جز گنــدم و ذرت( را در دنیا خواهد داشــت. همچنین میزان 
واردات از حدود 22 میلیون تن محصوالت اساسی ذکرشده در این 

گزارش، تا حدود 24 میلیون تن افزایش خواهد داشت.
چالش دیگری که کشور در بخش تقاضای محصوالت کشاورزی با 
آن روبه روست باال بودن مصرف سرانه اقالم اساسی است به طوری که 
مصرف ســرانه گندم در افق 2030 برای ایران 172 و جهان 67.۸ 
کیلوگرم در سال، مصرف سرانه شــکر برای ایران 30 و جهان 23 
کیلوگرم در ســال، مصرف سرانه حبوبات برای ایران 13 و جهان 9 
کیلوگرم در ســال و مصرف سرانه گوشت مرغ ایران 27.2 و جهان 
15.7 کیلوگرم در ســال برآورد شده است. در مقابل مصرف سرانه 
برنج، روغن گیاهی، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی و غذاهای دریایی 
نســبت به مصرف جهانی کمتر است. اطالعات سایر محصوالت در 

جدول زیر ارائه شده است.
سیاست کشــورهای توسعه یافته و برخی کشــورهای در حال 
توســعه، ســرمایه گذاری در بهبود عملکرد و مدیریت مزرعه است 
که منجر به افزایش تولید در ســطح مزرعه خواهد شد به طوری که 
طبق برآوردهای صورت گرفته، در دهه آتی ۸7 درصد افزایش تولید 
ناشــی از بهبود عملکرد، 7 درصد ناشی از کشت فشرده و فقط 6 
درصد ناشی از افزایش سطح زیرکشت خواهد بود. هند و کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا در حال حاضر برنامه هایی برای تولید بذرهای 
سازگار با شرایط خشکسالی و مدیریت کشت جهت افزایش تولید 
دارند. بررســی طرح های موجود در خصوص دامپروری و شــیالت 
نشــان می دهد که 14 درصد افزایش تولید نتیجه بهبود بهره وری 
تولید است که این افزایش بهره وری ناشی از روش های نوین تغذیه، 
بهبود ژنتیک و روش های جدید مدیریتی اســت. برآورد شده است 
که تا سال 2030، مزارع پرورش ماهی 52 درصد تولیدات آبزیان را 
به خود اختصاص دهد. بنابراین، سیاست گذاران کشور باید فارغ از 
مشکالت موجود و کوتاه مدت، برنامه های آینده نگری داشته باشند تا 

چالش های امروز به مشکالت بزرگ فردا تبدیل نشوند.
با توجه به برآوردهای صورت گرفته، به تعادل رساندن عرضه و 
تقاضا از اولویت های اصلی بخش کشاورزی کشور باید باشد، زیرا تا 
افق 2030، با افزایش واردات، باال بودن مصرف سرانه و پایین بودن 
عملکرد محصوالت اساسی مواجه خواهیم بود. بنابراین برای مواجهه 
با این ابرچالش بخش کشــاورزی نیاز اســت که از دو بعد عرضه و 

مصرف سرانه 
گندم در افق 2۰3۰ 
برای ایران ۱72 
و جهان ۶7.8 

کیلوگرم در سال، 
مصرف سرانه 
شکر برای ایران 
3۰ و جهان 23 

کیلوگرم در سال، 
مصرف سرانه 
حبوبات برای 

ایران ۱3 و جهان 
9 کیلوگرم در سال 
و مصرف سرانه 
گوشت مرغ ایران 

27.2 و جهان 
۱5.7 کیلوگرم در 
سال برآورد شده 

است

نکته هایی که باید بدانید

هند و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال حاضر برنامه هایی برای تولید بذرهای 	]
سازگار با شرایط خشکسالی و مدیریت کشت جهت افزایش تولید دارند.

بررسی طرح های موجود در خصوص دامپروری و شیالت نشان می دهد که 14 درصد 	]
افزایش تولید نتیجه بهبود بهره وری تولید است که این افزایش بهره وری ناشی از روش های 

نوین تغذیه، بهبود ژنتیک و روش های جدید مدیریتی است. 
تا افق 2030 میزان واردات گندم، ذرت، سایر غالت دانه درشت )به جز گندم و ذرت(، سویا 	]

و گوشت گوسفند نسبت به متوسط سه سال 20-2018، با افزایش مواجه خواهد شد .
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متوسط واحدشاخص
برآورد سال ۲۰۲۰-۲۰۱8۲۰3۰

5.61.7�درصدنرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی

1.30.8درصدنرخ رشد ساالنه جمعیت

1433314737هزار تنتولید گندم

11893083هزار تنواردات گندم

139831595۲هزار تنمصرف غذایی گندم

3.453.74تن در هکتارعملکرد گندم جهان

۲.۲7۲.41تن در هکتارعملکرد گندم ایران

1۲381۲54هزار تنتولید ذرت

93۲89761هزار تنواردات ذرت

1003۲10746هزار تنذرت خوراک دام و طیور

6.046.61تن در هکتارعملکرد ذرت جهان

6.4۲6.95تن در هکتارعملکرد ذرت ایران

۲457۲908هزار تنتولید برنج

1145976هزار تنواردات برنج

35933875هزار تنمصرف غذایی برنج

3.1۲3.48تن در هکتارعملکرد برنج جهان

3.183.74تن در هکتارعملکرد برنج ایران

۲13۲54هزار تنتولید سویا

۲350۲777هزار تنواردات سویا

۲.833.09تن در هکتارعملکرد سویای جهان

۲.673.15تن در هکتارعملکرد سویای ایران

68981۲هزار تنتولید روغن گیاهی

13081۲31هزار تنواردات روغن گیاهی

11.۲10.6کیلوگرم در سالمصرف سرانه روغن گیاهی

1640۲170هزار تنتولید شکر

10606۲۲هزار تنواردات شکر

۲9.930.1کیلوگرم در سالمصرف سرانه شکر

۲9633450هزار تنتولید گوشت قرمز

1301۲۲هزار تنواردات گوشت قرمز

۲30۲۲886هزار تنتولید گوشت مرغ

۲3.9۲7.۲کیلوگرم در سالمصرف سرانه گوشت مرغ

۲030�۲0۲1 OECD�FAO منبع: چشم انداز کشاورزی

تقاضا، این چالش مدیریت شود. در بعد عرضه، توجه به فناوری های 
کاهش ضایعات و الگوسازی، فرهنگ ســازی و ترویج رژیم غذایی 
سالم باید مدنظر قرار گیرد. از بعد عرضه، با توجه به محدودیت های 
موجود، به هیچ وجه امکان افزایش سطح برداشت محصوالت وجود 
نداشته و حتی با کاهش سطح برداشت مواجه خواهیم بود. بنابراین 
نیاز اســت که بر عملکرد محصوالت کشاورزی تاکید و برنامه های 
اجرایی به این سو هدایت شــود. برای افزایش عملکرد محصوالت 
اساسی انتقال کشت به فضای قابل کنترل همچون گلخانه با بازدهی 
باال و سرمایه گذری در اســتفاده از فناوری های نوین برای افزایش 
تولید در واحد سطح الزامی است و چاره ای جز این راه برای کشور 
وجود نخواهد داشــت. در این زمینه نیــاز به راهبردهایی همچون 
خصوصی ســازی و تجاری سازی بخش کشاورزی است به طوری که 
نقــش دولت از نقــش مداخله گری به تنظیم گــری تقلیل یابد و 
دولت تسهیل گر فضای کسب و کار باشد. برای این منظور تشکیل 
کنسرسیوم های متشکل از نهادهای خصوصی و مردمی در اولویت 
اول باشد، برنامه های حمایتی دولت از جمله خرید تضمینی، بیمه، 
حمایت های یارانه ای هدفمند باشــد و همه شمول بودن آن حذف 
شــود، تنوع بخشــی به محصوالت تولید از طریق فرآوری و صنایع 
غذایی با تکیه بر شرکت های دانش بنیان خصوصی مورد توجه باشد، 
بخش خصوصی تحقیقات و توســعه علــوم و فنون بهبود عملکرد 
محصوالت کشــاورزی نقش پر رنگ تری داشــته باشد، پیوستن 
زنجیره های ارزش داخلی بــه زنجیره ارزش جهانی و انتقال دانش 
به کشور باید صورت گیرد، شرکت های دانش بنیان با اخذ لیسانس 
و مشــارکت با شرکت های خارجی به بهبود و توسعه بذور، نهال با 
بازدهی باال و اصالح نژاد دام و طیور بپردازند، معرفی، توسعه و بهبود 
کارایی آبیاری حقیقتی انکارناپذیر است، حرکت کشاورزی سنتی 
به ســمت کشاورزی هوشمند و استفاده از دانش روز باید در بخش 
کشاورزی تزریق شود، توجه به روش های نوین تولید غذا از دریا مثل 
جلبک و فرآوری آن و انواع روش تولید محصوالت غذایی جدید در 

برنامه های آتی بخش کشاورزی باید مدنظر باشد.
تمام موارد مذکور و اجرایی شدن برنامه های فوق نیازمند توجه 
به آینده بخش کشــاورزی و اقتصادی کردن این فعالیت و قابلیت 
رقابت پذیری این بخش با ســایر بخش های اقتصادی است. بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران و شرکت های خارجی وقتی وارد فرآیند 
تولید خواهند شــد که امنیت و پایداری اقتصادی و سرمایه گذاری 
برقرار باشــد، بنابراین سیاســت گذاران کشــور باید در راســتای 

بسترسازی این دو مقوله حرکت کنند. 
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آکــادمـی

مفهوم هویت تاریخی گســترده و متنوع در علوم انسانی و اجتماعی 
دارد. معنای سنتی هویت تحت تأثیر تحوالت مختلف اجتماعی و فرهنگی 
و متأثر از جهانی شدن گسترش یافته است. براساس چارچوب های نظری 
موجــود، چهار گونه از هویت را می توان شناســایی نمود: هویت فردی، 
رابطه ای، اجتماعی و مادی. موضوع بحث هویت در روستا به عنوان فضایی 
جغرافیایی- اجتماعی در مفهوم هویت اجتماعی، قابل طرح و بررســی 
است. در هویت اجتماعی، افراد تمایل دارند تا عضویت آن ها در گروه های 
مختلف مرتبط با قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت و خانواده درک شود. 
در حقیقت هویت اجتماعی از الیه های مختلفی تشکیل شده که با توجه 
به وضعیت جامعه و فرد در هر موقعیت و شــرایط، برخی از این الیه ها 

برجسته تر هستند.
آنچه باعث می شود موضوع هویت روستایی به عنوان یک چالش مورد 
توجه علمای علم اجتماعی نظیر جامعه شناسان، جغرافی دانان و مورخان 
قرار بگیرد، گذار روستا از هویت اجتماعی سنتی و تصویر نسبتاً ثابت و 
جاافتاده به سوی تصویری جدید و درعین حال، مبهم، پیچیده یا مخدوش 

است.

روستا به عنوان فضای شیوه زندگی در مقابل شهر   
به عنوان فضای سبک زندگی

به طور ســنتی و به درازای تاریخ بلند این سرزمین، روستاها فضایی 
برای زندگی به شــیوه / شــیوه های متداول در زمان های گذشته بوده 
است. زیست و فعالیت انسان روستایی که اتفاقاً غالب ایرانیان را تشکیل 
می دادند، بر اساس دانش بومی و تجربی بوده است. روستاییان به اتکای 
کار کردن و جواب دادن این دانش در مواجهه با مسائل طبیعی و انسانی 
همیشگی روستاهای فالت ایران مانند خشکی و گرمای اقلیم، ناهمواری ها 
و گذرگاه های سخت، تهدیدات انسانی )قومی، نظامی، مذهبی / عقیدتی( 
در مرزهای زیست بوم، شیوه ای را بر اساس کم و کیف همین مسائل بنیان 
گذاشتند و تداوم بخشیدند. احساس نیاز به تغییر در این شیوه به ندرت 
شکل می گرفت و جز بنا بر اجبار، عملی نمی شد. این شرایط باعث ایجاد 
مزیت های فراوانی در فضای جغرافیایی و اجتماعی- اقتصادی روستاهای 

ایران شد. مروری گذرا بر آن ها خواهیم داشت.
اولین مزیت، انباشــت دانش تجربی برای شــناخت، مواجهه و حل 
مســائل است. خرد ناشــی از تکرار موفقیت ها و شکست ها در این اثنا، 
مبنای تصمیمات افراد و گروه ها در روستاها بود و سیاست و محافظه کاری 
ســنتی روستایی نیز بر این مبنا نشــو و نما یافت. مزیت دیگر، تکلیف 
معلوم و مشخص مردم در پندار، گفتار و کردار ایشان بود. جایگاه معلوم 
و غیرقابل تغییر افراد و خانواده ها، انگیزه و توجیهی را برای ماجراجویی 

باقی نمی گذاشت و تسلیم در برابر شرایط، آرامشی ولو ناخواسته به زیست 
جهان روســتاییان وارد می نمود. یکی دیگر از مزیت های این شــرایط، 
شکل گیری نوعی همگرایی و اعتماد بین روستاییان است. تداوم تجارب 
مشــابه افراد از فضای جغرافیایی- اجتماعی ثابت روستایی، زمینه ساز 
هماهنگی و هارمونی عمیق در آهنگ زندگی روستایی بوده است. مجموع 
این مزیت ها باعث شد تا روستاها به عنوان فضای شیوه زندگی به معنای 
فضای تداوم آهنگ آرام زیست و فعالیت، در این سرزمین، پاگیر و جاگیر 

شوند.
در مقابل و در کنار این تداوم، به مرور و با ورود ایران به فرایند نوسازی، 
شهرها که دیگر در مقابل روستاها قد علم کرده و سهم خود را از منابع 
سرزمین می خواستند، محمل سریع ترین تغییرات و بنیان برافکن ترین 
عقاید و غرایض شدند. سرعت تغییرات این مجوز را به شهرنشین ایرانی 
می داد که از بین گزینه های در دسترس، انتخاب کند و سبکی بر اساس 
نیازها و عالیق خود در زیست و فعالیت، برگزیند. به عبارتی، شهر به عنوان 

فضای سبک زندگی ایجاد شد و تغییرات را ارج نهاد.

گذار از روستای سنتی و شیوه زندگی به سبک زندگی   
روستایی

بررسی روند دگرگونی های زیست و فعالیت در روستاها نشان می دهد 
که فرایند نوســازی، به مرور بین روستای ایرانی و شیوه زندگی مرسوم، 
جدایــی انداخته و نوعی از سبک ســازی و انتخاب گــری را در فضای 
جغرافیایی- اجتماعی روســتاهای ایران بنیان نهاد. ناگفته پیداست که 
هرقدر با تحوالت روستاها ناآشنا باشیم و هراندازه تصویر از فضای روستایی 
ایران در ذهن ما با کلیشه های مبتنی بر شیوه زندگی روستایی منطبق 
باشــد، اما ناگزیر از شنیدن اخبار تحوالت ســریع در روستاها هستیم. 
مکانیزاسیون کشــاورزی و توسعه شیوه های مدرن تولید در این بخش، 
گردشگری روستایی/ بوم گردی و استقبال بسیار از آن در بین نسل های 
مختلف شهرنشینان، مهاجرت های جوانان روستایی به شهرها و در مقابل 
بازگشت شهرنشینان روستازاده، تبدیل هرروزه روستاهای بزرگ مقیاس و 
پرجمعیت به شهرهایی الغراندام و کاریکاتوری، نشان می دهد که انسان 
روســتایی دیگر انتخاب می کند که کجا و به چه سبک و سیاقی زیست 
کند. بی تردید مزیت هایی هم می توان برای این شرایط جدید برشمرد که 

نگاهی اجمالی به آن خواهیم داشت.
اولیــن و مهم ترین مزیت، نزدیک بودن آن به ذات جســت وجوگر و 
انتخاب گر انســان اســت. جاذبه مهاجرت از روستا به شهر برای جوانان 
روستایی را در خیلی موارد می توان تا حد زیادی در این بستر فهم نمود. 
مزیت دیگر، امکان وقوع تغییرات مثبت و موجد رفاه در روستاهایی است 

چرا باید خواند:
آیا شما عالقه مند 
به مسائل توسعه 

روستایی و مشکالتی 
که این حوزه را تهدید 

می کند، هستید؟ در 
این صورت حتما این 

مقاله را بخوانید.

چرا روستاها روستا نمی مانند؟
درنگی در مسئله هویت روستایی

ـه
ـان

ـه
ب

روستاها چه هویتی دارند و چرا امروزه از چالش هویتی در روستاها حرف می زنند؟ تبعات این وضعیت چه خواهد بود؟
 نظام برنامه ریزی در ایران چه نگاهی به روستاها دارد و چه باید کرد؟ پاسخ این پرسش ها را در مقاله پیش  رو بخوانید.

محمدامین خراسانی
استاد دانشگاه تهران
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یزان روستانشناس باشد. تنها کسی می تواند ادعای روستاشناسی کند که تحوالت  روستا دیگر نباید عرصه آزمون وخطای برنامه ر
یخ و فرهنگ و فولکلور روستاها، نه راهی به سوی هویت آینده  روستاها را درک و هضم کند. روستاشناسی به معنای از بر بودن تار
یخ و گذشته تکرارنشدنی آن هاست. روستا، که مسیری به سوی تار

که دیگر محرومیت و قناعت را وقعی نمی نهند و تقدیس نمی کنند. یکی 
دیگر از مزیت ها، امکان تعامل نزدیک تر روستا با شهر و شناخت دقیق تر 
و واقعی تر هریک از دیگری است. به عبارتی اسطوره ها و تصاویر ناقص از 

زیست جهان روستایی و شهری به سوی اصالح و ارتقا حرکت می کند.

چالش ها و فرصت های تحوالت هویت جغرافیایی-   
اجتماعی روستاها

بر این باور هســتم که مدیران و متولیان توسعه نظام سکونتگاهی، 
نه چالش های واقعی این گذار را به درســتی و تمامــی درک کرده اند و 
نه فرصت های ناشــی از آن را دریافت نموده اند. رفتارهایی مانند تبدیل 
لجام گسیخته روستاها به شهر، تأسیس شهرهای جدید متعدد در شرایط 
جغرافیایی دارای انبوهی از روستاها در پس کرانه های کالن شهری، نگاه به 
روستا به عنوان کارگاه تولید کشاورزی، بحث های بی سرانجام، فرسایشی و 
انحرافی در موردنیاز یا عدم نیاز به سازمان توسعه روستایی در سطح ملی، 
همگی نشان از بالتکلیفی و سردرگمی متولیان توسعه نظام سکونتگاهی 
در میانه تحوالت روســتاهای کشور اســت. اما ربط آن به بحث هویت 

روستایی چیست و چه باید کرد؟
تا زمانی که این مدیران و متولیان، نوع نگاه خود و شیوه تدبیراندیشی 
در مورد موضوع روستا و توسعه روستایی را اصالح نکنند، موضوع هویت 
جغرافیایی- اجتماعی روستاها به عنوان یک مسئله الینحل، باقی خواهد 
ماند. ایشان باید بپذیرند که شیوه زندگی روستایی جای خود را به سبک 
زندگی روستایی داده است. این را به مثابه یک تهدید ندانیم. این تغییر را 
درنتیجه غفلت از روستا ندانیم. این تغییرات را به عنوان بخشی از واقعیت 
دنیای پسانوسازی بدانیم. همه کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا هم، 
این گذار و درنتیجه آن، مسئله هویت را در روستاهایشان تجربه کردند. 
منتها نباید فراموش کنیم که به واسطه سابقه تاریخی، وزن جغرافیایی و 
جایگاه اثرگذار اجتماعی زیست و فعالیت روستایی در زیست سپهر ایرانی، 

این بحران در کشور ما عمیق تر، طوالنی تر و پرهزینه تر است.
بهتر این است که شرایط جدید را به عنوان بحران تلقی نکنیم. دلیل 
این که در عنوان مقاله، پرداختن به مفهوم هویت روستایی به عنوان حل 
مسئله در نظر گرفته شده تا مدیریت بحران، از این دیدگاه نشئت می گیرد. 
مسئله اصلی هویت روستایی، پذیرش یا عدم پذیرش تغییرات آن توسط 
حاکمیت اســت. انباشــت دانش بومی و تجربی ناشی از تداوم زیست و 
فعالیت منطبق با آهنگی آرام در روستاها، ظرفیت ذهنی و روانی انسان 
روستایی را برای مواجهه با مسائل پیش رو، به سطحی نسبتاً مطلوب از 
بلوغ و کارآمدی رســانده بود. روستای ایرانی در نیم  قرن اخیر در مقابل 
طوفانی از تغییرات شهر مبنا قرار گرفته و تاب وتوان هضم آن را نداشته 
اســت. لذا برخی نابســامانی های فرهنگی و اقتصادی در این شرایط را 
نمی توان غیرطبیعی و ناگوار تلقی نمود. ذخیره دانشی فضای جغرافیایی- 
اجتماعی روستاهای ایران، توان پاسخ به همه اقتضائات شرایط جدید را 
ندارد، بنابراین انسان روستایی در جست وجوی پاسخ، روستا را به مقصد 
شهر ترک می کند، عطای کشاورزی پرهزینه و کم سود سنتی را به لقایش 
بخشــیده و درگیر مشاغل روستایی غیر کشــاورزی می شود و البته، از 
رهگذر توسعه گردشگری می کوشد دریچه ای به افق های جدید فرهنگی 

و اقتصادی، آن هم از رهگذر تعامل با انسان شهرنشین بگشاید.
درک نادرست و ناقص حاکمیت از این شرایط، زمینه موج سواری را 
برای بخشــی از جامعه -عمدتاً بخش هایی از شهرنشینان و روستاییان 
وابسته به آن ها- مهیا نموده تا مسیر این تحوالت را به سمت منافع خود 
تغییر دهند. منافعی که نتیجه ای جز تخریب فضای جغرافیایی-اجتماعی 

روستا ندارد. این که روستاییان ترجیح می دهند سرمایه ها و دارایی های 
خود در روستا را به سرمایه ها و دارایی های شهری تبدیل کنند یا جوان 
روستایی تشــخیص داده که آینده شفاف تر و خوشــایندتر را در شهر 
باید جســت وجو کرد، نه ریشــه در بحران هویت در روستاها، که ریشه 
در اقتصاد سیاسی شهرمبنا و رانتی کشور دارد. انتظار شیوه های رفتاری 
مبتنی بر شیوه زندگی از روستاییانی که در عصر سبک زندگی روستایی 
زیســت می کنند، انتظاری نادرست و نشدنی اســت. اما راه حل مسئله 
هویت روســتایی، تبدیل روستا به شهر توسط دولت، و یا تبدیل روستا 
به حیاط خلوت شهرنشینان مرفه و متوسط الحال توسط کسب وکارهای 

واسطه گر شهری نیست.

فرجام سخن  
روستا دیگر نباید عرصه آزمون وخطای برنامه ریزان روستانشناس باشد. 
تنها کسی می تواند ادعای روستاشناسی کند که تحوالت روستاها را درک 
و هضم کند. روستاشناسی به معنای از بر بودن تاریخ و فرهنگ و فولکلور 
روستاها، نه راهی به سوی هویت آینده روستا، که مسیری به سوی تاریخ و 
گذشته تکرار نشدنی آن هاست. روستای ایرانی درگیر بحران نیست، بلکه 
اندیشه و نگرش برنامه ریزان ما در بحران است. روستایی ایرانی هنوز از 
دانش بومی و تجربی خود به وقت نیاز بهره می برد، از ســرمایه اجتماعی 
موجود -ولو زایل شده توسط برنامه ریزان- به وقت ضرورت مدد می گیرد 
و هرجا که به اتکای این سرمایه فرهنگی و دانشی نتواند کاری از پیش 
ببرد، از مناسبات با شهر برای چاره جویی استفاده خواهد کرد. روستایی 
ایرانی دیگر آن قدرها منزوی و ناتوان نیست. اگر روستاهای ایران روستا 
نمی مانند، نه از روی انتخاب، که از ســر اجبار است. در نظام برنامه ریزی 
که روســتا را منطبق با تصویر دهه های پیش دریافت و درک می کند و 
روستایی را ناتوان از حل مسائل و تداوم هویت خود، مردم روستاها برای 
پیگیری منافع خود، راهی جز انتخاب هویت شهری نمی بینند. یا به شهر 
مهاجرت کنند و یا روستای خود را به شهر، بدل نمایند. هویت روستایی 
همچنان برای غالب روستانشــینان، قابل احترام و ارزشمند است، اما نه 
هویتی که برنامه ریزان ما می شناسند و تصور می کنند، بلکه هویت جدید 
و نوظهوری که روستانشینان ایرانی برای زندگی و مناسبات فرهنگی شان، 
کسب وکارشــان، تفریح و فراغتشان، و در کل، تمامی ابعاد شکل دهنده 

سبک زندگی روستایی، برگزیده اند. 

نکته هایی که باید بدانید

آنچه باعث می شود موضوع هویت روستایی به عنوان یک چالش مورد توجه علمای علم 	]
اجتماعی نظیر جامعه شناسان، جغرافی دانان و مورخان قرار بگیرد، گذار روستا از هویت 

اجتماعی سنتی و تصویر نسبتاً ثابت و جاافتاده به سوی تصویری جدید و درعین حال، مبهم، 
پیچیده یا مخدوش است.

درک نادرست و ناقص حاکمیت از شرایط روستاها، زمینه موج سواری را برای بخشی از 	]
جامعه -عمدتاً بخش هایی از شهرنشینان و روستاییان وابسته به آن ها- مهیا نموده تا مسیر 

این تحوالت را به سمت منافع خود تغییر دهند. منافعی که نتیجه ای جز تخریب فضای 
جغرافیایی-اجتماعی روستا ندارد.

انتظار شیوه های رفتاری مبتنی بر شیوه زندگی از روستاییانی که در عصر سبک زندگی 	]
روستایی زیست می کنند، انتظاری نادرست و نشدنی است. اما راه حل مسئله هویت روستایی، 

تبدیل روستا به شهر توسط دولت، یا تبدیل روستا به حیاط خلوت شهرنشینان مرفه توسط 
کسب وکارهای واسطه گر شهری نیست.

در نظام 
برنامه ریزی که 

روستا را منطبق با 
تصویر دهه های 
پیش دریافت و 
درک می کند و 

روستایی را ناتوان 
از حل مسائل و 

تداوم هویت خود، 
مردم روستاها 
برای پیگیری 

منافع خود، راهی 
جز انتخاب هویت 
شهری نمی بینند
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آکــادمـی

با توجه به تحوالت و رویکردهای جدیدی که بر نفت و 
انرژی هیدروکربوری در حال گذار است باید گفت که 
استراتژی هایی برای دوران و شرایط گذار می توان برای 
کشورهای صادرکننده نفت که بخش عمده ای از بودجه 
کشورشــان را به خود اختصاص می دهد مد نظر قرار 
داد. موضوعات متعددی همچون پیک تقاضای نفت، از 
دست دادن سهم بازار، تغییر ترکیب سبد انرژی، کاهش 
سرمایه گذاری ها و عواملی این چنین، از مواردی هستند 
که اهمیت و داشتن استراتژی در دوران گذار را دوچندان 
می کنند. استراتژی اول می تواند به موضوع تالش برای 
حفظ بازار از طریق آزادسازی منابع هیدروکربوری جهت 
صادرات تکیه داشته باشد و جایگزینی تجدیدپذیرها با 
فســیلی در بخش داخلی و استراتژی دوم می تواند به 
سرمایه گذاری در تولید و بازاریابی فرآورده های نفتی و 
گازی در بازارهــای مصرف به جای صادرات نفت و گاز 
در بازارهای داخلی و خارجی تکیه داشــته باشد و در 
نهایت استراتژی سوم به متنوع سازی اقتصاد که باز هم 
بخشی از آن به صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در 
سایر بخش های پربازده مثل صنایع تولیدی، کشاورزی، 
و بخــش خدمات جهت متنوع ســازی منابع درآمدی 
دولت تکیه دارد. در کل به نظر می رســد کشــورهای صادرکننده نفت و گاز راهی جز 
»متنوع سازی صادرات حامل های انرژی« ندارند و با توجه به رشد بخش گاز و اهمیت پیدا 
نمودن موضوع اقلیم می تواند فرصتی خوب برای این کشورها رقم زند. در خصوص ایران 
موضوع حفظ سهم بازار نفت و حتی افزایش آن، صادرات فرآورده های نفتی و بخش پایین 
دستی به خصوص پتروشیمی و حداکثرسازی استفاده از ظرفیت خطوط لوله صادراتی 
 LNG گاز به شرطی که مصرف داخلی را کاهش دهیم می تواند گزینه خوبی در مقایسه با
باشد که فعالً هزینه و تکنولوژی آن را نداریم. نکته ای که می بایست به آن اشاره شود در 
مطالعات اخیری است که چنانچه موضوع فشار حداکثری بر ایران از جانب آمریکا مطرح 
باشد احتماالً تمرکز بر گرفتن بازارهای هدف، خطوط لوله انتقال گاز موجود مثل عراق، 
ترکیه و ارمنستان خواهد بود و این موضوع می بایست در دیپلماسی انرژی کشور مد نظر 
قرار گیرد. امروزه، بخش اعظم منابع مالی برای توسعه اقتصاد ایران، به طور مستقیم و یا 
غیر مستقیم از محل درآمدهای نفتی است و به طور کلی صنعت نفت به عنوان یکی از 
بزرگ ترین سازمان های اقتصادی کشور، دارای دو فعالیت اصلی شامل اجرای پروژه ها و 
امور بهره برداری است. بنابراین در بخش فعالیت های پروژه ای، این صنعت شاهد اجرای 
تعداد زیادی از طرح ها و پروژه های بزرگ اســت. با این وجود، شــواهد و اطالعات نشان 
می دهد کــه درصد قابل توجهی از این پروژه ها از حیث دســتیابی به اهداف و رعایت 

محدودیت های زمان، هزینه و کیفیت دچار نقصان هستند. 

همچنین رصد و ممیزی بسیاری از پروژه ها بیانگر برخورد با خطاهای تکراری و عدم 
استفاده از تجربیات گذشته است. متاسفانه این مشکالت، به تبع خود زیان های بسیاری 
را برای کشور به همراه داشته است. از آن موارد می توان به ایجاد فرصت برای همسایگان 
جهت اســتحصال از مخازن مشترک، آلودگی محیط زیست، و ضررهای مالی مستقیم 
ناشی از دیرکردهای زمانی در پروژه ها اشاره کرد. پروژه های صنعت نفت نسبت به اهداف 
خود دارای انحراف هســتند، محدودیت های مصوب پروژه ها به خصوص حدود زمانی و 
هزینه ای رعایت نمی شود، دوباره کاری در پروژه ها مشاهده می شود، مضاعف بر اینکه اصوالً 
کمتر دانشی از اجرای این پروژه ها در بدنه صنعت رسوب می کند، که این ها مبین عدم 
موفقیت و تبیین استراتژی های دوران گذار در پروژه ها هستند. در حل این مسئله فراگیر، 
راه حل های موردی و موقتی نظیر اجرای دوره های آموزشی، استفاده از مشاورین مدیریت 
پروژه، تجهیز غیر متمرکز شرکت ها به طور جداگانه و غیره انجام شده است که به نظر 
این حرکات پراکنده مثمر ثمر واقع نشده اند. لذا الزم است از زاویه ای زیربنایی و بنیادی 

به این مسئله پرداخته شود:
1- چه عواملی در موفقیت پروژه های صنعت نفت و گاز در دوران گذار مؤثر هستند؟

2- کدام خطوط راهنما می توانند مدیران ارشــد صنعت نفت را در مسیر اجرایی موفق 
پروژه ها کمک و هدایت کنند؟

3- چه نقاط قوت و ضعف و کدام فرصت ها و تهدیدها بر پروژه های صنعت نفت و گاز در 
دوران گذار مترتب هستند؟

4- اهم استراتژی های راهبری در این دوران برای پروژه های نفت و گاز کدام اند؟
در این بــاره باید عرض کنم که در ادبیات تحقیق، در زمــره عوامل موفقیت پروژه، 
به فاکتورهایی نظیر مأموریت پروژه، حمایت مدیران ارشــد، شــفافیت و واقع گرایی در 
اهداف، برنامه ریزی منســجم، ایجاد ارتباطات مؤثر بین تیم پروژه و ذی نفعان، کارکنان 

انحراف از مسیر
گذار از نفت با کدام استراتژی؟

ـه
ـان

ـه
ب

تحوالت جدیدی در حوزه نفت و انرژی هیدروکربوری در حال گذار اســت؛ چه استراتژی هایی برای دوران و شرایط گذار می توان برای کشورهای صادرکننده نفت تعریف کرد؟ 
جایگاه این موضوع در بودجه 1401 کجاست؟ این مقاله را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر شما هم به اهمیت 

صنعت انرژی و 
به خصوص نفت 

و سرنوشت آن 
عالقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط 

زیست اتاق تهران

نکته هایی که باید بدانید

برای عبور از این شرایط به دوران گذار از نفت باید سه عامل شایستگی 	]
نیروی انسانی، قدرت مالی و توانمندی فنی به عنوان عوامل کلیدی 
موفقیت پروژه های باالدستی صنعت نفت معرفی شوند و در تداوم 

فعالیت ها در دیگر زمینه های رشد و توسعه مورد بهره برداری مستقیم 
قرار گیرند.

پیک تقاضای نفت، از دست دادن سهم بازار، تغییر ترکیب سبد انرژی، 	]
کاهش سرمایه گذاری ها و عواملی این چنین، از مواردی هستند که اهمیت 

و داشتن استراتژی در دوران گذار را دوچندان می کنند.
رصد و ممیزی بسیاری از پروژه ها بیانگر برخورد با خطاهای تکراری 	]

و عدم استفاده از تجربیات گذشته است. متاسفانه این مشکالت، به تبع 
خود زیان های بسیاری را برای کشور به همراه داشته است. 
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کافی، مدیریت تغییرات، وجود مدیریت مناســب در پروژه ها، تخصیص مؤثر و به موقع 
منابع، بودجه کافی، پیمانکاران، مشاوران، ثبات راهبردها، وجود تجربیات قبلی، و سطح 
پیچیدگی و اندازه پروژه اشاره شده است. در گام اول این مبحث می توان نتیجه گیری کرد 
که عوامل کلیدی موفق برای بخش باالدستی صنعت نفت و گاز در مهم ترین شرکت های 
موفق دنیا شامل راهبردهای سازمانی، شایستگی های کلیدی و عوامل موفقیت صنعت 
هستند. در پژوهشی میدانی در سال 2019، ارتباط بین عملکرد پروژه و موفقیت پروژه 
بررسی شده است. آن ها ضمن بررسی تأثیر عوامل رهبری، نیروی انسانی، سیاست ها و 
راهبردها، مشارکت، منابع و شاخص های کلیدی عملکرد، بدین نتیجه رسیدند که نیروی 
انسانی به همراه شاخص های کلیدی عملکرد، بیشترین تأثیر را در موفقیت پروژه دارند. 
در حالی که تأثیر سیاست ها و راهبردها در موفقیت پروژه، در اولویت باال قرار نمی گیرد. با 
توجه به وابستگی اقتصاد ملی ایران به اقتصاد نفت و فرآورده های هیدروکربوری می توان 
گفت در حوزه صنعت نفت ایران در امور معدودی به عوامل موفقیت پرداخته شده است. 
در شرایط حاضر و برای عبور از این شرایط به دوران گذار از نفت باید سه عامل شایستگی 
نیروی انسانی، قدرت مالی و توانمندی فنی را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت پروژه های 
باالدستی صنعت نفت معرفی کرد و در تداوم فعالیت ها در دیگر زمینه های رشد و توسعه 
مورد بهره برداری مستقیم قرار گیرند. همان گونه که پیش تر ذکر شد، مرور ادبیات موضوع 
نشان می دهد که تحقیقات محدود و معدودی در خصوص شناخت عوامل موفقیت های 
نفت و گاز و استخراج استراتژی های نیل به موفقیت مبتنی بر این عوامل انجام شده است 
و لذا الزم است که بر این مبحث تمرکز نمود تا بتوان به زمینه های رشد و توسعه در بستر 
نوآوری دست یافت. در این موقعیت و برای حفظ دستاوردهای علمی و توسعه ای حاصل 
از استراتژی های دوران گذار از نفت، الزم است نگاهی به راهکارهای علمی و تاییدشده در 
ساختاردهی نظرات و ایده های خبرگان در پژوهش های علمی و مرتبط با پروژه ها توجهی 
کامل را معطوف داشت. امروزه دانش مدیریت پروژه در مجموعه هایی از حوزه ها گسترش 

یافته که اهم آن ها را می توان در زمینه های زیر بیان داشت:
مدیریت محدوده، مدیریت یکپارچه، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، 
مدیریت منابع انسانی، مدیــریت ریسک، مدیریت بحران، مدیریـــت تدارکات، مدیریت 

تغییرات، مدیریت پیکــره بندی )اقالم پروژه ای(، مدیریت ارتباطات و مدیریت دانش.
در گام بعدی و براساس پژوهش های مدیریت راهبــــردی سایر عوامل مدیریتی را 

می توان به شرح زیر بیان داشت:
مدیریت دعاوی، مدیریت پیمان، مدیریت راهبردی، مدیریت ایمنی، مدیریت محیط 
زیست، مدیریت امنیت، مدیریت مالی، مهندسی مالی، مهندسی ارزش، مدیریت ارزش 

کسب شده، مدیریت عملکرد، مدیریت ذی نفعان و مدیریت اختتام.
ذکر این مطلب مهم است که بررسی حاضر معطوف به کسب موفقیت درشرایط گذار 
از افت است که موجب آرامش خاطر و پایداری در حفظ وضعیت موجود و نیز آینده نگری 
برای جریان توسعه و حفظ سطح نگهداشت باشد. براساس این دیدگاه ها باید گفت که 
در یک نگاه کلی یا یک سیســتم کلی برای موفقیت باید به مجموعه ای از عوامل توجه 
 Key Success جدی کرد که به آن ها عوامل موفقیت می گویند. عوامل کلیدی موفقیت
Factor )KSF( نیز بخشــی از عوامل موفقیت هســتند که برای برنده بودن در عرصه 
صنعت و تجارت، شرکت باید حائز آن ها باشد. بنابراین، عوامل کلیدی موفقیت معدود 
بوده و معموالً از پنج عدد تجاوز نمی کنند. بد نیست در این جا یادآوری کنم که در ادبیات 
 Swot مدیریت راهبردی، یکی از متداول ترین روش ها برای شناسایی استراتژی ها، تکنیک
است. طی این تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی شناسایی شده و 
بر این اساس، راهبردهایی پیشنهاد می گردد. هریک از راهبردها ممکن است در یکی از 
  SO (Strength – Opportunity) قرار گیرند نوع WT یا ST. WO. SO چهار نوع
راهبردهایی هســتند که نقاط قوت را به ســوی جذب فرصت ها هدایت می کنند. نوع 
WO (Weekness Opportunity) به راهبردهایی اشــاره دارد که به موجب آن ها 
از فرصت ها استفاده می شود تا نقاط ضعف جبران شوند. نوع ST راهبردهایی هستند که 
نقاط قوت را به سوی دفع تهدیدها هدایت می کنند. نوع WT نیز راهبردهایی هستند که 

به موجب آن ها نقاط ضعف پوشش داده می شود تا از تهدیدها دوری شود.

در جمع بندی این فرآیند و برای توجه به فرآیندهایی در استراتژی های دوران گذار از 
نفت برای تغییر در ترکیب سبد انرژی و یا کاهش سرمایه گذاری ها، ضمن حفظ سه مرحله 
قبلی که از نظر گذشت الزم است کلیات فرآیندی این مهم مبتنی بر کسب توافق گروهی 
و استفاده از نظرات گروه خبرگان حوزه نفت و انرژی استوار شده و بدین منـــظور تکنیک 
گــروهی و همچنین دستیابی به توافق جمعی را در مراحل کلی روش تحقیق در این 
حوزه حساس و پراهمیت مورد توجه قرار داد و مطابق آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

ارزیابی 
حوزه های 
انرژی

ارزیابی 
عوامل 
اصلی

تدوین 
برنامه ها

تحلیل 
عملكرد

تدوین 
نمودار 
جدید

با رعایت روش فوق و توجه به نمودار ارزیابی حوزه های فعالیت می توان بدون بروز حسارات 
احتمالی از دوران گذار عبور کرد و ضمن حفظ سرمایه های ارزشی موجود نسبت به زمینه سازی 
برای فرآیندهای جایگزینی همچون متنوع سازی فعالیت ها به ویژه صادرات حامل های انرژی 
اقدامات الزم را به انجام رســاند. روش پیشنهادی یکی از بهترین و اثرگذارترین مکانیزم های 
تعیین شده در دنیای توسعه یافته است که دارای یک نگرش نظام مند از حوزه های دانشی و 
اجرایی و عملیاتی در فرآیند تکاملی انرژی در جهان اســت. الزم به توضیح است که نمودار 
فوق دارای یک استاندارد جهانی است که به خودی خود نگرش نظام مند اجرایی و عملیاتی را 
با مشارکت و همفکری گروهی به دست آورده است. برای اجرای این مهم الزم است جریان 

فرآیندی استراتژی های دوران گذار را به شرح زیر مورد توجه جدی قرار داد:

دریافت 
رتبه بندی خبرگان 
فردی / گروهی 

حوزه انرژی

اندازه گیری 
میزان اجماع در 

حوزه

تركیب 
رتبه های افراد / 

گروه ها

تعیین رتبه 
نهایی هر 
موضوع

اجماع 
قابل قبول

روند دستیابی به یک توافق گروهی در دوران گذار  
طی این رویکرد، افراد، گروه ها، شــرکت ها و بنگاه های موفق در حوزه مورد تحقیق، 
شناسایی شده و توانایی ها و خصوصیات مشترک آن ها مالک قرار می گیرد. این رویکرد 
نیز ضعف مهمی دارد. در دســتیابی به شاخص های یک عامل موفقیت در دروان گذار، 
افراد مرتبط و یا شرکت های مختلف ممکن است روش های متفاوتی را اتخاذ کنند. در 
این صورت اشتراکات بین افراد حقیقی و حقوقی می تواند ضمانت اجرایی خوبی در دوران 
گذار باشد. با توجه به باال بودن ضریب اهمیت این موضوع و نیز با رعایت تغییرات شگرف 
ملی، منطقه ای و جهانی در حوزه انرژی این بحث ادامه خواهد یافت و در این مسیر تالش 
می شــود تا نسبت به تدوین خطوط راهنمای موفقیت پروژه ها اقدام شود و بسترسازی 

جدیدی در این فرآیند به دست آورد. 

یت کارآمد  جست وجوی مداوم برای کشف اشتباهات و بازنگری دیدگاه ها بر اساس آموزه های جدید سبب می شود مدیر
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه و تحکیم یابد و شرایطی فراهم شود تا سرزمین ایران جای بهتری برای زندگی 
همه شهروندان فارغ از تفاوت های زبانی، نژادی، فرهنگی و تمالیات سیاسی شود.
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آکــادمـی

از مهم تریــن نقدهــا به روند توســعه ای در  کشــورمان و کشــورهایی نظیر ایران، تقدم 1
مدرنیزاسیون بر مدرنیته است. در این تحلیل 
تمــاس ایرانیان با تمــدن غربی نه از طریــق تفکر و مبانی 
اندیشــگی مدرنیته بلکه از طریق ورود نهادها و ساختارها و 
تجهیزات و ماشــین آالت و... یا به عبارتی مدرنیزاسیون بوده 
است. مدرنیته در غرب با شکل گیری بورژوازی شهری و ضعف 
نظام فئودالی، کشف ســرزمین های تازه، نواندیشی دینی و 
رنسانس هنری و ادبی و... پا گرفت. پدیده ای که بر قبول اصالت 
فــرد و تاکید بر هویــت فردی در برابــر هویت های جمعی 
فرهنگ های سنتی استوار اســت. در چارچوب این پارادایم 
انسان به مدد دانش مدام نوشونده، در تالش است تا زیست بوم 
خــود را تغییر دهد و امکان رشــد ظرفیت های تازه و ظهور 
قابلیت های جدیدی را فراهم آورد. اما باید دانست که این علوم 
جدید صرفاً علوم فیزیکی و تجربی نیستند و علوم انسانی و 
اجتماعی و فلسفه های نقادانه را هم در بر می گیرند. در واقع 
پروژه روشــنگری با اتکا به عقل نقاد و پیش فرض قراردادن 
اشتراک انسان ها علی رغم تفاوت های قومی و نژادی و فرهنگی 
آنان، شـرایطی را فراهم ساخت که »در آن مجال بقای افراد و 
رشد بهینه زیست بوم هایی را کـه در آن حضـور دارنـد مرتبـاً افزایش دهند و در عین حال زمینه 
پدید آمدن استعدادهای نو و توانایی های بدیع و سازنده در آنان تقویـت گردد.« )1( بر این اساس علوم 
فیزیکــی و تجربی که در قالب دانش فنی، تجهیزات و تکنولوژی و حتی نهادهای بوروکراتیک و 
تجاری و آموزشی متجلی می شوند واجد ارزش هایی اند که در آن ها تنیده شده و الزم است شناخته 
و درک شوند. چنان که دموکراسی بـه عنـوان نظامی کارآمد برای مدیریت امور سیاسی جامعه یکی 
از این ارزش ها و محصول عقل نقاد و درهم تنیده با دانش و علم و تکنولوژی در جهان امروز است. 
چراکه تنها در فضاهای آزاد است که امکان رشد عقل نقاد به عنوان پایه و اساس مدرنیته در روندی 
متعادل و پایدار پدید می آید و مشارکت هرچه گسترده تر افراد در فرایند باال بردن شانس بقا و رشد 

زیست بوم در قالب مدرنیزاسیون را فراهم می آورد.
بحران دیگر در فرآیند مدرنیته نگاه مهندسی به علوم اجتماعی است. چنان که در  نگاهی پوزیتیویستی به جامعه چنین تصور می شود که همچون عرصه علوم طبیعی 2
می توان با دخل و تصرف در اجزا و آحاد اجتماعی به »توســعه« رســید. در تفکر 
مهندسی، باور چنین است که می توان با دست اندازی های بی حد و حصر در طبیعت و عرصه زندگی 
آدمی و با ساخت ابرسازه ها نظیر پل ها و ساختمان ها و فرودگاه ها و کارخانه ها و... جهانی جدید خلق 
کرد. حتی با دستکاری و مهندسی اجتماعی، انسان و جامعه طراز نو ساخت. این در حالی است که 
در حوزه علوم اجتماعی و در این جا »اقتصاد«، به هیچ وجه نه با داده هایی از جنس داده های علوم 
طبیعی و مهندســی مواجهیم و همواره در عدم قطعیت ها و نااطمینانی ها و محدودیت ها به سر 

می بریم و نه اینکه انسان همچون مولکول و اتم فاقد اراده و خواست است.
در کشــورمان، ایران و در مسیر توسعه با هردو آســیب فوق مواجه بوده ایم؛ هم  مواجهه مان با مدرنیته به عنوان پدیداری بیرونی بوده است و هم از رشد ناموزون 3
علوم طبیعی با علوم انسانی و اجتماعی به شدت متأثر شده ایم. این نگرش بیرونی و 
سخت  افزارانه به مدرنیته و توسعه خود را در کشورمان از همان ابتدا با ساخت کارخانه و جاده و پل 
و سد و مدرسه و دانشگاه و یا واردات اتومبیل و کشتی و هواپیما و... نشان داد. سازه هایی که تهیه و 

تأمین آن ها با افزایش درآمدهای نفتی هر روز سهل تر شد. به تعبیری سازهای ناسازی که آهنگی 
دلنشین نمی نواختند. چرا که تئوری موسیقایی، ملودی، دانش نوازندگی و ارکستراسیون و... را که 
همانا عقل نقاد و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و... است 
درونِی خود نکرده بودند. در واقع دولت ها در کشورمان همواره در تالش بوده اند تا با افتتاح پروژه های 
مختلف عمرانی و زیرســاختی اعم از طرح های انتقال نفت و ایجاد ســد و طرح های نیروگاهی و 
پتروشیمی و... میل و اراده خود را به توسعه به نمایش گذارند. اجرای این پروژه ها اگرچه ارزشمند 
اما اقداماتی سخت افزارانه بوده است که در خأل یک راهبرد و الگوی مناسب توسعه ای و با اتکا به 
درآمدهای نفتی و مرکزمحور و... پیاده و اجرا شــده اند. در واقع در دوره پهلوی اول در قالب دولت 
مطلقه و مقتدر اگرچه برخی از مبانی اقتصاد مدرن نظیر سرمایه گذاری و تولید صنعتی و اصالحات 
بوروکراتیک و... برای توسعه اقتصادی و صنعتی فراهم آمد اما همزمان ممنوعیت احزاب و سانسور 
و تضعیف شدید مناسبات دموکراتیک و ایجاد فضای انحصاری و غیر رقابتی و حاکمیت دولت و طرد 
بخش خصوصی و... نیز ایجاد شد. روندی که همچنان کم وبیش ادامه دارد. بر این اساس در فقدان 
مؤلفه های اساسی توسعه پایدار و غیر متکی به سرمایه اجتماعی و مشارکت احزاب و نهادهای مدنی 
و صنفــی و در خــأل آزادی و رقابت و با نگاه صرفاً بوروکراتیک و آمرانه و پروژه ای، تغییر وضعیت 
ایجادشده عمدتاً ظاهری و کم عمق و فاقد قابلیت گره گشایی از مشکالت و بحران های جامعه ایران 
است. چنان که عالوه بر آسیب های بس سنگین چند دهه نگاه سازه ای به توسعه، اکنون نیز با ده ها 
هزار پروژه نیمه  تمام در کشور مواجهیم که به عنوان سرمایه های ملی در معرض ویرانی و نابودی اند 
و برای تکمیل آن ها به صدها هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است )به طور دقیق ۸7 هزار طرح 

ملی و استانی که ۸00 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ معاون وزیر کشور، 99/3/27(.
در حوزه صنعت و توسعه صنعتی این عدم تقارن و غلبه مدرنیزاسیون بر مدرنیته  بیشــتر آشکار بوده و هست. بی شک به لحاظ اعداد و ارقام در حوزه صنعت بسیار 4
پیــش رفته ایم؛ از چند حوزه محدود به تولید صابون، شیشــه، شــکر، کبریت و 
منسوجات و... در چندده کارخانه با شاغالن پانزده، بیست نفری و سهم بس ناچیز و غیر قابل ذکر 
در تولید ناخالص داخلی در سال های ابتدای سده 1300، به اکنون و وجود ده ها رشته صنعتی در 
حدود 90 هزار بنگاه کوچک و متوسط و بزرگ و چند میلیون نیروی شاغل مستقیم در این بنگاه ها 
و سهم حدود 20 درصدی در بعضی سال ها در اقتصاد کشور و... رسیده ایم که می تواند نشانه های 
موفقیت حوزه صنعت باشد. این اعداد و ارقام صرفاً صنعت در معنای بنگاهی و تعریف شده در قالب 
وزارت صمت است. واال اگر »صنعت« در معنای بسیط تر و شامل حوزه های ساخت و ساز و نفت و 
پتروشیمی و... از آن وسیع تر و در قالب حمل و نقل و بیمه و بانکداری و... معنا شود، آن گاه می توانیم 
از این گذار حتی رضایت خاطر بیشتری داشته و احساس موفقیت و پیروزی کامل تری کنیم. چرا 
که در این حوزه ها نیز کشورمان رشدهای بزرگی را طی یک قرن اخیر تجربه کرده است. اما به نظر 
قضیه به این سادگی نیست و به هیچ وجه نمی توانیم خود را کشوری صنعتی بدانیم و هنوز در تکاپوی 

صنعتی شدن و در داالن های تودرتوی آن به سر می بریم.
واقعیت آن است که »توسعه صنعتی« در جهان امروز، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و 
فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح 
دانش و مهارت، وجود زیرساخت های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد 
کالن و محیط مناسب کسب و کار و نظایر آن هاست. فروکاستن این امر بس مهم و ساختاری به 
ایجاد چند کارخانه و نصب ماشین آالت و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی 
به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و ضد توسعه صنعتی است. »صنعت« و »توسعه صنعتی« در 
جهان مدرن، مرحله ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای 
بهره وری دیگر بخش های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات 
اجتماعی محسوب می شود. توسعه و توسعه صنعتی ای  مبتنی بر مدرنیته و نه فقط مدرنیزاسیون، 
دربردارنده حفظ محیط زیست، احترام به حقوق اولیه انسانی و امکان دادوستد آزادانه فکر و اندیشه و 
کاال و خدمات و وجود فضای انتقادی و نظم پذیری جمعی و... است. مؤلفه هایی که در مدرنیزاسیون 
و نگرش سخت افزارانه و سازه ای در حاشیه است و چندان محل اعتنا و اعتبار سیاست گذار نیست؛ 
بی اعتنایی ای که می تواند سبب سقوط و اضمحالل جوامع شود: »بررسـی نمونه های تاریخی واقعی 
از جوامع انسانی نشان می دهد که چگونه عواملی نظیر تخریـب زیسـت محـیط، تغییرات آب و 
هوایی، روابط خصومت آمیز با همسایگان، قطع ارتباطات تجاری و مبادالت با اقوام دیگر می تواند 

فرایند فروپاشی را در یک جامعه تسریع کند« )»فروپاشی«، جرارد دایموند(. 

جاِن بی جان توسعه
باشد که روحی دمیده شود در این کالبد!

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی 

چرا باید خواند:
مدرنیته بعد از 

مدرانیزاسیون وارد 
ایران شده و این 

علت العلل مشکالت 
توسعه ای و توجه به 

توسعه سازه ای است. 
این مقاله را بخوانید.

1 و 2- »مالحظاتی انتقادی دربارة تجربة مدرنیتة ایرانی«، علی پایا، »حکمت و فلســفه«، سال چهارم، 
شماره سوم، پاییز 13۸7.

صنعت و توسعه صنعتی در جهان مدرن، مرحله ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه جانبه و عامل کلیدی 
برای ارتقای بهره وری دیگر بخش های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات 
اجتماعی محسوب می شود.
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رویای حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران 
به حقیقت می پیوندد؟

راز بقا
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روایت

»ارز 4200 تومانی قرار است حذف شود«. این جمله ای است که 
ماه های متمادی اســت نه تنها از سوی فعاالن اقتصادی که در کنار 
دولت در جلسات مداومی برای مقدمه چینی حذف این ارز مشارکت 
دارند، بلکه از ســوی بسیاری از دولتمردان در دولت های دوازدهم و 
سیزدهم بارها و بارها شنیده شــده؛ اما هنوز هم اقدام جدی برای 

خداحافظی با آن دیده نشده است. 
اواخر دولت دوازدهم بود که دولت اعالم کرد قرار است که آخرین 
بازمانده های دریافت کننده ارزهای 4200 تومانی هم از اقتصاد ایران 
حذف شوند؛ اما گویا دولت جرئت این کار را به خود نداد و نخواست 
که اجرای این سیاست مهم در اقتصاد ایران را به نام خود رقم زند؛ 
حال آنکه فکر می کرد اگر این اقدام را انجام دهد، اقتصاد ایران را با 

بدنامی بیشتری ترک خواهد کرد. 
واقعیت آن است که مجموعه سیاست های غلط دولت دوازدهم 
در حوزه ارز ماه های متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و در 
نهایت آنچه از نتایج اتخاذ چنین تصمیماتی به جای مانده، اقتصاد را 
به ویرانه ای شبیه کرده است که اگرچه ستون ها و دیوارهایش خراب 
شده است، اما دولت قصد کرده بود که بقایای آجرها و تیرآهن هایی 
را که از این ویرانه به جای مانده، رنگ روغنی بزند و ظاهری چشم نواز 

بدهد. 
در اصل، از سال 97 و با فرمان تاریخی معاون اول رئیس جمهور 
که در واپسین ساعات شب اعالم شد، اقتصاد ایران به ورطه نابودی 
ســقوط کرد که هنوز هم آثار و تبعات آن، دست از سر بخش های 
مختلف اقتصادی برنداشته و علی رغم اینکه ساالنه به طور متوسط 
15 میلیارد دالر ارز در بخش های مختلف اقتصادی به بهانه حمایت 
از مصرف کنندگان و جلوگیری از آسیب های آن ها در مقابل کاهش 
ارزش پــول ملی و بــاال رفتن نرخ ارز توزیع شــد، اما کمترین اثر 
مثبت به جای ماند و حتی در مواردی، توزیع این ارزها باعث شد تا 
بازارسیاه های متعددی برای کاالهای دریافت کننده ارز تشکیل شود 
که به طور قطع، قیمت را به چند برابر آنچه که نرخ واقعی کاالها با 

برآوردهای 
سازمان برنامه و 
بودجه حکایت 
از آن دارد که اگر 
توزیع ارزهای 

42۰۰ تومانی در 
اقتصاد ایران ادامه 
یابد و دولت مجبور 

به تداوم وضع 
موجود باشد، 

تأمین ارز از محل 
پایه پولی، 28 

درصد اثر تورمی 
به جای خواهد 

گذاشت

در انتظار تغییر 
چه کسی شهامت حذف ارز 4200 تومانی را دارد؟

محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

احتساب ارزهای آزاد باید می بود، رساند. 
در این میان برخی از کارشناسان هم بر این باورند که در مراحل 
ابتدایــی توزیــع ارز 4200 تومانی برای برخــی از کاالها به دلیل 
نظارت های دولت و سختگیری هایی که در مورد شبکه توزیع کاالهای 
وارداتی در مقطعی از ســال های 9۸ و 99 وجود داشت، بسیاری از 
کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشــور شده بودند، توانستند 
تورم کمتری را نسبت به تورم کل تجربه کنند؛ اما به مرور زمان و 
با از دســت دادن زمام تنظیم بازار از سوی برخی سیاست گذاران و 
وزرای اقتصادی، به مرور روند رو به رشد قیمت کاالهای اساسی در 
بازار مشــهود شد و دولت هم با پاسکاری وظایف تنظیم بازار میان 
دو وزارت خانه صمت و جهاد کشاورزی، افسار بازار کاالهای اساسی 
و دریافت کننده ارز 4200 تومانی را به دالالن و سوءاستفاده گرانی 
داد که در نهایت، عــالوه بر اینکه ارزهای رانتی را از دولت دریافت 
می کردند، اما کاالها را یا خارج از شــبکه توزیع کرده و یا صادرات 

مجدد می کردند تا سود دوطرفه را به جیب بزنند. 
در واقــع، اگرچه در ابتــدای کار دولت مدعی این بود که توزیع 
ارزهای 4200 تومانی توانسته به حمایت از سفره خانوارها و حفظ 
قــدرت خرید مردم در مقابل تکانه هــای ارزی بینجامد، اما از یک 
مقطعی به بعد، عمالً کار از دســت دولت رها شده و نه تنها ارزهای 
رانتی همچنان توزیع شدند، بلکه روند رو به رشد قیمت کاالها و به 
تبع آن تورم، یک بازی دو ســر باخت را در اقتصاد ایران رقم زد و 
در نهایت فشــارها را از سوی تولیدکنندگان، صاحب نظران، فعاالن 
اقتصادی و اقتصاددانان بر دولت به اندازه ای زیاد کرد که زمزمه های 
حــذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایــران در ماه های پایانی دولت 

دوازدهم قوت گرفت؛ هرچند هیچ گاه محقق نشد. 
در عین حال، دولت سیزدهم هم از همان ابتدای سر کار آمدن 
خود، تالش کرد تا با تکیه بر مضرات توزیع ارزهای رانتی، جو عمومی 
را برای حذف این ارزها و جایگزینی آن با یارانه های نقدی فراهم آورد. 
در واقع، تک تک اعضای کابینه در گفت وگوها و سخنرانی های خود 
صحبت از ضرورت حذف ارز 4200 تومانی نموده و تالش کردند تا 
با همسوکردن پارلمان نشینان با این موضوع، اجماع عمومی را برای 
حذف ارزهای رانتی از اقتصاد ایران حاصل کنند؛ هرچند در میانه راه، 
نظر مجلس تغییر و اعالم کرد که فعالً زمان مناسبی برای حذف ارز 

4200 تومانی نیست. 
با ایــن حال، دولت در اواخر آذرماه و با جلســاتی که با فعاالن 
اقتصادی به خصوص با محوریت وزارت جهاد کشاورزی برگزار کرد، 
اعالم نمود که از اوایل دی ماه قرار است ارزهای 4200 تومانی را برای 
3 قلم کاال حذف کرده و تنها گندم و دارو از ارزهای دولتی بهره مند 
شــوند؛ اما با گذشت زمان، وزارت خانه ها یکی پس از دیگری اعالم 
کردند که فعالً قصد ندارند که توزیع ارزهای رانتی را پایان دهند و تا 
پایان سال قرار است که ارزهای مورد نیاز کاالهای وارداتی که تا پیش 
از این با دالرهای 4200 تومانی وارد کشور می شدند، تامین شوند و 

اقتصاد ایران با دالرهای 4200 تومانی هر روز، روزهای بدتری را پیش روی خود می بیند. تاکنون میلیاردها 
دالر منابع به اتکای یک تصمیم در دولت گذشــته در اقتصاد ایران ارزپاشی شده و به اذعان بسیاری از 
کارشناســان، صرفاً همچون سیلی عمل کرده است که اقتصاد ایران را در زیر خود فروبرده و هر روز آثار 
خسارت بار آن بیشتر معلوم می شود. از سال 97 که دولت با اعالم رسمی از سوی معاون اول رئیس جمهور 
ورود ارزهای رانتی به اقتصاد ایران را یک بار دیگر خوشامد گفت تا به امروز، نه تنها ارزهای رانتی در اقتصاد 
ایران اثر جدی و مثبتی به جای نگذاشته اند، بلکه اکنون بسیاری اقتصاد را زیر بار تورمی می دانند که تداوم 
پرداخت این ارزهای دولتی با فاصله قیمتی حداقل 5 برابر ارزان تر از آنچه زیر پوست بازار ارز رخ می دهد 
منجر به تورم زیانباری می شود که همچون بهمنی، اقتصاد ایران را در خود فراگرفته و در حال خفه کردن 
آن است. حاال اگرچه دولت سیزدهم تصمیم گرفته که این ارز را از ابتدای سال بعد حذف کند، اما برخی 
نگران آثار تورمی آن هســتند، حال آنکه بنا بر محاسبات دولت، حذف این ارز، صرفاً 7 درصد تورم را به 

سبد مصرفی مردم تحمیل خواهد کرد.
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بررسی ها نشان می دهند که اگر تمامی ارزهای ترجیحی اختصاص یافته حتی به دارو و گندم هم، حذف شوند، 
اقتصاد ایران حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم را متحمل خواهد شد که در کنار اثر تورمی غیرمستقیم 
آن که حدود دو و نیم درصد برآورد شده است، در مجموع تورمی حدود 7 درصد تجربه خواهد شد.

دولت در اواخر 
آذرماه اعالم کرد 
که از اوایل دی ماه 
قرار است ارزهای 

42۰۰ تومانی 
را برای 3 قلم 

کاال حذف کرده و 
تنها گندم و دارو 
از ارزهای دولتی 
بهره مند شوند؛ 

اما با گذشت زمان، 
وزارت خانه ها 

یکی پس از دیگری 
اعالم کردند که 

فعالً قصد ندارند 
که توزیع ارزهای 

رانتی را پایان 
دهند

خبری هم از حذف ارزهای دولتی نباشد. 
این جا بود که مشخص شــد کار سخت تر از آن است که دولت 
بخواهد به این زودی ها وارد گود آن شود و نسبت به حذف ارزهای 
4200 تومانی اقدام کند؛ بنابراین به نظر می رسد که سمبه دالالن 
و سوداگران و آن دســته از افرادی که از دریافت این ارزها منفعت 
می برند، بســیار قوی تر از مجموعه رایزنی هــای فعاالن اقتصادی، 
دولتمردان و اعضای کابینه اســت و قرار نیســت به این زودی ها 

سرچشمه این رانت از اقتصاد ایران حذف شود. 
در این میان، برآوردهای سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن دارد 
که اگر ارزهای 4200 تومانی دیگر به کاالهای وارداتی دریافت کننده، 
پرداخت نشود، تورم ناشی از آن در تورم کل، چیزی کمتر از ۸ درصد 
و حدود 7.6 درصد است. در واقع، آن گونه که سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرده، بررسی ها نشان می دهند که اگر تمامی ارزهای ترجیحی 
اختصاص یافته حتی به دارو و گندم هم، حذف شوند، اقتصاد ایران 
حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم را متحمل خواهد شد که 
در کنار اثر تورمی غیرمستقیم آن که حدود دو و نیم درصد برآورد 
شده است، در مجموع تورمی حدود 7 درصد تجربه خواهد شد؛ در 
حالی که در نقطه مقابل، برآوردهای این سازمان حکایت از آن دارد 
که اگر توزیع ارزهای 4200 تومانی در اقتصاد ایران ادامه یابد و دولت 
مجبور به تداوم وضع موجود باشد، تأمین ارز از محل پایه پولی، 2۸ 

درصد اثر تورمی به جای خواهد گذاشت. 
در این میان دولت برای جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارزهای 
4200 تومانی و فشــار عمدتاً روانی که به مردم از محل حذف این 
ارزها وارد آمده و ممکن است منجر به گرانی هایی در برخی از کاالها 
شود، تصمیم بر این گرفته که یارانه نقدی مردم را افزایش دهد؛ به 
نحوی که اعالم شده هرکدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای 

آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می شود. 
در واقع، مطابق با آنچه در گذشــته به ثبت رســیده و به نوعی 
تجارب ناشی از توزیع ارزهای 4200 تومانی در اقتصاد ایران است، 

حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که به مردم و بازار وارد می کند، 
در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد؛ همان طور که بعد از حذف 
ارز دولتی اختصاص یافته به کاالهایی همچون برنج و گوشت دقیقاً 
همین اتفاق تجربه شد و به جز هفته های ابتدایی که ارز این کاالها 
حذف شده بودند، تکانه تورمی ماندگاری بر بازار این کاالها وارد نشد؛ 
هرچند که دولت با توزیع ذخایر و عرضه وافر کاالها در بازار، تالش 
کرد تا اصل فراوانی در تنظیم بازار را به خوبی رعایت کرده و اجازه 

ندهد که کمبود کاال بعد از حذف ارز دولتی، بازار را ملتهب کند.
در این میان نگرانی بیشتری که دولتمردان را از اجرای سیاست 
حذف ارزهای رانتی عقب می راند، موضوع گندم و دارو است که به 
جای خود، دو کاالی مهم و اســتراتژیک برای عموم مردم به شمار 
می روند؛ به نحوی که دولت حتی در گام اصلی خود که برای حذف 
ارز 4200 تومانی از ابتدای دی ماه طراحی کرده بود نیز، به این نکته 
پافشــاری کرد که ارز دولتی گندم و دارو را حذف نخواهد کرد؛ در 
حالی که برآوردها از ارز یارانه ای واردات گندم حکایت از آن دارد که 
آســیب عرضه این ارز برای واردات این کاالی مهم، بسیار باالتر از 

تبعات حذف آن خواهد بود. 
آن گونه که دولتمردان می گویند، اکنون دولت گندم را از گندم کار 
حــدود هفت هزار تومان می خــرد و آن را حــدود 600 تومان به 
نانوایی ها می فروشد؛ به این معنا که دولت شش هزار و 400 تومان به 
ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می دهد؛ این در حالی است که اکنون 
12 میلیون و 500 هزار تن گندم خریداری می شــود که بر اساس 
بررسی ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور هشت میلیون تن 
است؛ در حالی که به باور دولت، مشخص نیست 4 میلیون و 500 
هزار تن گندم دقیقاً چه می شــود و این درست همان سوالی است 
که باید پاسخ آن را به این صورت داد که بخش عمده ای از این 4.5 
میلیون تن گندم ناپدید شده، یا از مرزها خارج می شود و یا به مصرف 
دیگری می رسد که در قالب آن، کاالیی تولید شده و صادر می شود و 
اتفاقاً مشوق صادراتی هم دریافت می کند و این از عجایبی است که 

توزیع دالرهای رانتی در اقتصاد این کاال رقم زده است. 
نکته حائز اهمیت آن است که در بودجه امسال، مقرر شده بود 
که دولت بعد از شش ماه، نسبت به تعیین تکلیف ارز 4200 اقدام 
کند؛ در حالی که گزارش های بانک مرکزی نیز نشــان می داد که 
حدود هشت میلیارد دالری که  برای استفاده از  این ارز تعیین شده 
بود، در نیمه اول امسال به پایان رسیده است، از این رو بحث حذف 
ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شــد ولی به سرانجام 
نهایی نرســید. در این میان، در جریان حذف ارز ترجیحی با وجود 
تاکیدی که از سوی مسئوالن و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات 
ادامه ارائه آن وجود دارد، موضوع افزایش قیمت ها و تورم بعد از آن 
و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است؛ هرچند 
دولتمــردان می گویند که افزایش قیمت  بعــد از حذف ارز 4200 

طبیعی است.
به هر حال، در نتیجه حذف یارانــه از نهاده های تولید وارداتی، 
ممکن اســت قیمت کاالهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ باال 
برود که دولت می خواهد از مابه التفاوت آن استفاده کرده و در پنج 
دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید باالتری داشته 
باشــد؛ اما به هرحال این راهی است که دیر یا زود باید سپری شود 
و دولت هم تصمیم جدی بگیرد که بســاط این ارزهای رانتی را از 

اقتصاد ایران جمع کند. 
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روایت

سازمان برنامه و 
بودجه، حداقل 
تورم حذف ارز 

42۰۰ تومانی را 
7 درصد اعالم کرده 
که به نظر می رسد 
تورم ناشی از آن، 

اجتناب ناپذیر است؛ 
بنابراین دهک های 

پایین درآمدی باید با 
شیوه هایی همچون 
افزایش یارانه نقدی 
یا ارائه بن کارت های 
خرید، تحت حمایت 
قرار گیرند تا از تبعات 
اجتماعی این تصمیم 

جلوگیری شود

ارز 4200 تومانی به ایســتگاه پایانی عمر خود رسیده و به نظر می رسد 
که دولت ســیزدهم مصمم اســت تا ردپای ارزهای رانتی را از اقتصاد ایران 
پاک کند؛ هرچند در این مســیر به طــور قطع دل نگرانی ها و دغدغه هایی 
نیز برای اجــرای این جراحی اقتصادی وجود دارد که دولت تالش می کند 
بــا در نظر گرفتن بهترین راهکارهای حمایتی، اقشــاری را که از این تکانه 
متاثر می شــوند، مورد حمایت قرار دهد. در این میان البته حذف ارز 4200 
تومانی مورد حمایت تمامی صاحب نظران و فعاالن اقتصادی قرار داشته و این 
اصالح مسیر در پرداخت ارزهای رانتی، همواره یکی از درخواست های مورد 
تاکید فعاالن اقتصادی ظرف ســه سال گذشته بوده و یک تصمیم مناسب 
و پسندیده به شــمار می رود، اما برای موفقیت در اجرای آن، به طور قطع 
باید پیش شــرط هایی را رعایت کرد که در ســایه آن ها بتوان اجرای موفق 
این سیاســت را شــاهد بود. در واقع، دولت باید با مکانیزم های خاصی که 
تدارک می بیند شرایطی را فراهم کند که مردم از این تصمیم متاثر نشوند؛ 
به خصوص اینکه به نظر می رســد حداقل 5 دهک درآمدی از این تصمیم 
دولت تاثیر بپذیرند و بنابراین باید مکانیزمی را فراهم کرد که تفاوت نرخ ارز 
به 5 دهک پایین درآمدی تعلق گیرد تا عمالً محاسبه نرخ ارز آزاد در واردات 
کاالها و فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی، این بخش از جامعه را دچار مشــکل 
نکند و از سوی دیگر، هزینه های آن، هضم در بودجه کشور نشود؛ چراکه اگر 
حمایت ها به صورت جدی، منطقی و هدفمند صورت نگیرد، ســفره مردم 
کوچک تر خواهد شد. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، حداقل 
تورم حذف ارز 4200 تومانی را 7 درصد اعالم کرده که به نظر می رسد تورم 
ناشــی از آن، اجتناب ناپذیر است. بنابراین دهک های پایین درآمدی باید با 
شــیوه هایی همچون افزایش یارانه نقدی یا ارائه بن کارت های خرید، تحت 

حمایت قرار گیرند تا از تبعات اجتماعی این تصمیم جلوگیری شود. 
نکته حائز اهمیت در این میان آن اســت که ارز 4200 تومانی شبیه به 
موضوع پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت است؛ به این معنا که هم پرداخت 
می شــود و هم تاثیری در زندگی مردم ندارد. در واقع، ارز 4200 تومانی هم 
تقریباً به سرنوشــت یارانه ها دچار شــده و عمالً مردم بهــره ای از توزیع ارز 
ارزان قیمت توســط دولت آن هم در شرایط حساس کنونی، نبرده اند و البته 
ســفره مردم هم به دلیل تورم باال و عــدم اثرگذاری بهینه پرداخت ارزهای 
یارانه ای در واردات کاالهای اساســی و رســاندن این اقالم به عموم جامعه، 
کوچک تر شده اســت. در این میان، نکته مهمی که دولت در الیحه بودجه 
1401 به آن توجه کرده و به نوعی در مورد آن جسارت به خرج داده، همین 
حرکت به ســمت حذف ارز 4200 تومانی است که رئیس جمهوری نیز در 
مجلس اعالم کردند که برای اجرای موفق این تصمیم، شرایط را برای آحاد 
مــردم و نه عده ای خاص در نظر خواهند گرفت که به نظر می رســد دولت 
حساسیت اجرای این تصمیم را به خوبی درک کرده. ضمن اینکه اتاق بازرگانی 
از اردیبهشت سال 97 در مورد این مسئله موضع گرفت و نکات مدنظر بخش  
خصوصــی را در این مورد اعالم کرده اســت. هرچنــد این موضع گیری در 
شرایطی صورت گرفت که در آن زمان، تفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد 20 
درصد بود و اجرای این تصمیم می توانست راحت تر از شرایط کنونی باشد که 

فاصله بین قیمت دالر دولتی با بازار آزاد بسیار باال است. 

به هر حال دولت قبل بنا بر مصالحی که داشت، ارز ترجیحی را حذف 
نکرد و دولت ســیزدهم در ابتدای کار خود تصمیم به حذف این ارز گرفت 
اما با مخالفت عده ای مواجه شــد و در نهایت این موضوع در الیحه بودجه 
گنجانده شد. اما به هر حال حذف ارز 4200 تومانی همان طور که پیش تر 
هم گفتم، شروط خاص خود را دارد و نحوه اجرای این سیاست بسیار مهم 
به شمار می رود؛ چراکه در شرایط کنونی، بر اثر مجموعه اتفاقات و تصمیمات 
اقتصادی سال های گذشته، سفره مردم هر روز کوچک تر و تعداد دهک های 
آسیب پذیر بیشتر شده است. بنابراین با حذف ارز 4200 تومانی به صورت 
عام انتظار می رود مابه التفاوت ارز 4200 تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است 
برای خرید کاال پرداخت شود، به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود 
تا قدرت خریدشــان افزایش یابد. در غیر این صورت، اگر حذف ارز 4200 
تومانی به تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد، قطعاً سفره ها 
کوچک تر و به تبع آن با کاهش قدرت خرید مردم تولید و اشتغال نیز متاثر 
خواهد شــد. لذا مهم تر از حذف ارز ترجیحی، نحوه هزینه کرد منابع مازاد 
بعدی است که از حذف ارز به دست دولت می رسد که باید در جهت حمایت 
از اقشار آسیب پذیر هزینه شود که هم این اطمینان به مردم داده شود که 
قرار نیست سفره آن ها کوچک تر شود و هم اینکه این منابع به صورت بهینه 
در اختیار مردم قرار گیرد و کسانی که دارای تمکن مالی هستند، مشمول 
دریافت این یارانه نشوند. بر این اساس باید در گام اول، شناسایی دهک های 
آســیب پذیر و قشر هدف حمایتی به دقت و سرعت صورت گیرد تا احیاناً 
کسی نادیده گرفته نشــده، یا همانند هدفمندی یارانه ها به افراد پردرآمد 
پرداخت نشود. در این میان، روش های مختلفی برای حمایت وجود دارد، 
به نظر می رسد که اعطای کارت خرید اعتباری برای برخی از اقالم می تواند 
کمک کننده باشــد و در بخشی از دهک هایی که نیازمند کمک های مالی 
هســتند می توان پرداخت نقدی انجام داد ودر برخی از موارد هم می توان 
مابه التفاوت نرخ ارز را در بخش انرژی هزینه کرد. اما باید توجه شــود که 
پرداخت نقدی بدترین روش حمایتی اســت زیرا هم نقدینگی را افزایش 
می دهد و هم اهداف عالیه را محقق نمی کند. از این رو اعطای کارت اعتباری 
یا بن خرید بهترین راه برای حمایت است که به صورت ماهانه شارژ شود. در 
عین حال، موضوع بیمه ها و تامین اجتماعی نکته بعدی است که باید هزینه 
دارو به نحو احسن پوشش داده شود تا اقشاری که توان خرید دارو با ارز آزاد 
را ندارند مورد حمایت ویژه قرار بگیرند. به هر حال، در حال حاضر چندین 
نرخ برای ارز در کشــور وجــود دارد؛ ارز نیما، ارز ثنا، ازر ترجیحی، ارز بازار 
متشکل ارزی، ارز بازار آزاد و ارز صرافی داریم که به دالیل متعددی به وجود 
آمده اند اما در انتها نتوانسته اند نقش محوری خود را ایفا کنند. با حذف ارز 
ترجیحی تنها یکی از این نرخ ها حذف می شود و بقیه کماکان وجود دارند. 
برای تک نرخی شدن ارز فاکتورهای مختلفی مورد نیاز است؛ موضوع اول 
افزایش درآمدهای ارزی دولت است که بتوان در شرایط نیاز با رگوالتوری و 
مدیریت شناور، با عرضه بیشتر جلوی افزایش نرخ و با خرید ارز از کف بازار، 
جلوی کاهش بیشتر نرخ را گرفت. این مسئله نیازمند منابع ارزی و ریالی 
است که قطعاً اگر شرایط فروش نفت و کسب درآمدهای دولت بهتر شود، 

راحت تر می تواند این کار را بکند. 

پیش شرط های جراحی موفق
حذف ارز 4200 تومانی یک تصمیم مناسب و پسندیده است، اما برای موفقیت در اجرای آن باید تفاوت نرخ ارز به 5 دهک پایین 

 محاسبه نرخ ارز آزاد و فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی، این بخش از جامعه را دچار مشکل نکند
ً
درآمدی تعلق گرفته تا عمال

محمد الهوتی
رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات
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موضوع حــذف ارز 4200 تومانی یا ماندگاری آن در 
اقتصــاد ایران این روزها موضوع بســیاری از بحث ها 
در محافل کارشناســی و تصمیم سازی است. اکنون 
تجربه ای سه ساله پشت سر سیاست گذاران در حوزه 
تصمیم گیری برای حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد 
و در این مسیر، اتاق بازرگانی و تشکل های تخصصی 
کشور چالش های ماندگاری ارزهای رانتی در اقتصاد 
ایران را هشدار داده اند؛ اما بنا به دالیلی، دولت همواره 
از حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران سر باززده و 
البته نگرانی هایی را نیز در این خصوص مطرح می کند. 
اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به حذف 
دالرهای رانتی نزدیک شده و آن گونه که در محافل کارشناسی و جلسات تخصصی دولت 
و بخش  خصوصی صحبت به میان می آید هدف اصلی آن است که در گام اول، ارزهای 
4200 تومانی برای واردات نهاده های دامی، روغن و دانه های روغنی حذف شــده و تنها 
گندم و دارو که از حساسیت بسیار باالیی در اقتصاد ایران برخوردار هستند، ارز یارانه ای 
دریافت کنند. آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دولت نشان می دهد که در هفت ماهه 
ابتدای سال جاری، دولت بالغ بر 11 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی و دارو اختصاص داده که حساب سرانگشتی در رابطه با آن، حکایت از پرداخت 
حداقل 240 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در کشــور دارد. در مقابل این اعداد و ارقام، 
قیمت کاالهای اساســی که با این ارزها وارد کشــور شده اند نیز ظرف ماه های گذشته 
نوسانات بسیار باالیی داشته و مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر کشور را با چالش های 
جدی مواجه ساخته است. حاال دولت تصمیم گرفته تا در گام اول، بخشی از این یارانه را 
حذف کند و البته مالحظاتی که در حاشیه این تصمیم وجود دارد، زمان دقیق اجرای آن 
را در هاله ای از ابهام فرو می برد. اما به هر حال دولت تالش دارد تا با برقراری تعامل نزدیک 
با بخش  خصوصی فعال در این حوزه، از تبعات حذف این ارزها کم کرده و شرایط را برای 
تامین مطمئن و پایدار کاالهای اساسی فراهم کند. در چنین شرایطی، فعاالن اقتصادی 
بر این باورند که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، عالوه بر اینکه حذف ارز 4200 
تومانی از اقتصاد ایران، یک تصمیم بسیار بزرگ و عاقالنه به شمار می رود، اهمیت اجرای 
آن را نیز از حساسیت دوچندانی برخوردار می سازد که بر اساس آن، دولت باید به مجموعه 
راهکارهای عملیاتی و دقیقی که فعاالن اقتصادی و بخش  خصوصی برای مدیریت فضای 
بازار پس از حذف این ارزهای دولتی ارائه می دهند، توجه کافی صورت دهد. نکته حائز 
اهمیتی که حساسیت در نحوه اجرای چنین تصمیم بزرگی را چند برابر می کند، فاصله 
قیمتی است که هم اکنون میان ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی که یکی از محل های تامین 
ارز مورد نیاز واردکنندگان این کاالها در آینده خواهد بود، وجود دارد و این در شرایطی 
است که اتاق های بازرگانی و فعاالن اقتصادی درست در زمان هایی خواستار حذف ارزهای 
دولتی از اقتصاد ایران شده بودند که فاصله قیمتی میان نرخ دولتی با ارز آزاد زیاد نبود؛ 
اما متاسفانه در دولت گذشته این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که اگر در آن 
زمان، ارز 4200 تومانی از واردات کاالها به صورت کامل حذف می شد، به طور قطع فشار 
کمتری از این بابت به مصرف کنندگان وارد می آمد و مردم کمتر تحت تأثیر تورم ناشی 
از این تصمیم قرار می گرفتند. اما اکنون هم که عزم دولت جدی است، فعاالن اقتصادی 
و تامین کنندگان کاال که طی سنوات گذشته در این حوزه نقش آفرینی کرده اند، حتماً 
در کنار دولت تالش خواهند کرد تا این طرح بزرگ، به خوبی اجرایی و عملیاتی شود و 

در  عین حال، آسیب کمتری به مردم از محل تغییر نرخ ارز واردات کاالهای مورد نیاز 
آن ها وارد گردد. در این میان حساب سرانگشتی نسبت به آنچه از محل آزادسازی نرخ ارز 
کاالهای اساسی باید به عنوان یارانه میان مردم توزیع شود، حکایت از آن دارد که میزان 
یارانه پرداختی از این محل در مدت 7 ماه گذشــته و با محاسبه نرخ ارز بازار آزاد، 244 
هزار میلیارد تومان بوده که سرانه آن حدود 400 هزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود. 
طبیعی است که دولت در بودجه سال آینده 150 هزار میلیارد تومان یارانه گندم و نان 
در نظر گرفته و البته گندم هم مطابق با اعالم دولت قرار نیست که در فاز اول، از دریافت 
ارز 4200 تومانی محروم شود. اما با این شرایط باید به این نکته اشاره کرده که بهترین 
روش این است که گندم با قیمتی معادل 7500 تومان از سوی دولت خریداری شده و 
یارانه مرتبط به آن، به آرد تعلق گیرد. در واقع، قرار اســت که دولت گندم را از کشاورز 
7500 تومان خریداری کند و با احتساب 1000 تومان به عنوان هزینه حمل و آسیابانی، 
آرد آن 640 تومان به خبازی ها برسد، اما بهتر است که نرخ گندم نرخ آزاد باشد. این در 
حالی است که در حال حاضر یکی از نقاط ضعف این است که باید آزادسازی نرخ گندم 
هم صورت گرفته و یارانه به آرد یا نان تعلق گیرد. در نهایت، اگر قرار باشد که هدفمندی 
یارانه ها اجرا شود، باید طرح را به نحوی اجرا کرد که مردم ناراضی نباشند؛ پس باید یارانه 
فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده می شود به مردم ارائه شود تا طرح با موفقیت 
اجرایی شــود و به هدف خود که فسادزدایی است، برسد. ضمن اینکه اگر قرار است که 
کمتر از یارانه ای که دولت به ارز ترجیحی می دهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم 
کاال گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کاالهای 
اساسی نیستند؛ ضمن اینکه در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه 
باید نقدینگی بنگاه های فعال در این حوزه تأمین شود چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه 
در گــردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری ها 4 تا 5 برابر خواهد شــد. پس دولت 
باید سرمایه در گردش را تأمین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ 
تولید نیز بچرخد. از سوی دیگر، یکی از اصلی ترین خواسته های بخش خصوصی در تمام 
سال های گذشته، سهم بری عادالنه تمام بخش ها از سیاست گذاری های حمایتی و اجرایی 
بوده اســت. متاسفانه در سال های گذشته بارها مشاهده شده که برخی بخش های مهم 
در اقتصاد و کشاورزی کشور عمالً نادیده گرفته شده اند؛ این در حالی است که علی رغم 
اینکه صنایع تبدیلی بخش مهمی از زیرساخت های کشاورزی کشور را تشکیل می دهند، 
اما در سال های گذشته حلقه های نخست مانند کشاورزی و باغداری حمایت های بیشتری 
دریافت کرده اند و صنایع تبدیلی در بسیاری از این برنامه ها عمالً نادیده گرفته شده اند. 
انتظار ما از دولت سیزدهم، تغییر در ساختار این تصمیم گیری ها است. در این میان به نظر 
می رسد تداوم رابطه مستمر میان دولت و بخش خصوصی می تواند بخش مهمی از این 
خواسته ها را به تصمیم گیران منتقل کند و اگر وزیر کشاورزی و معاونانش جلسات مستمر 
خود با بخش خصوصی را ادامه دهند، می توان انتظار داشت که فراموش شدن بخش هایی 
از تولیدکنندگان کشور، کمتر دیده شود. به هر حال، دولت سیزدهم قصد تداوم اجرای 
این سیاست را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه شرکت های فعال در صنایع تبدیلی 
چهار تا پنج برابر خواهد شد و در این بستر امکان بهره برداری از منابع افزایش می یابد. از 
ســوی دیگر دولت در رابطه با برخی کاالهای کشاورزی اقدام به قیمت گذاری دستوری 
می کند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، شرایط تولیدکننده و هزینه هایی که در فرایند 
تولید متحمل می شود، نادیده می ماند و منجر به افزایش فشار به این بخش می شود. از این 
رو امیدواریم دولت با درک دقیق این شرایط، سیاست های خود را بر اساس واقعیت های 

اقتصادی تعریف کند. 

حذف ارز 4200 تومانی و یارانه نقدی
دولت تصمیم گرفته ارز 4200 تومانی واردات کاالهای اساسی را حذف کند که این تصمیمی بزرگ و شجاعانه است و 

تامین کنندگان کاال نیز برای اجرای موفق آن کنار دولت خواهند بود

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و صنایع غذایی اتاق تهران

در هفت ماهه ابتدای سال جاری، دولت بالغ بر 11 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی و دارو 
اختصاص داده که حساب سرانگشتی در رابطه با آن، حکایت از پرداخت حداقل 240 هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در 
کشور دارد.
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روایت

محمدحسن صبوری دیلمی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت 
از آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی می گوید

پایان امپراتوری ارزهای رانتی

آقای دکتر، اگرچه در مقاطعی دولت  �
احساس ضرورت کرد که بخشی از تامین 
نیازهای ارزی کشور را با استفاده از منابع 
بانک مرکزی و در قالــب ارزهای 4200 
تومانی صورت دهد، اما از یک مقطعی به 
بعد، همه شاهد اثرگذاری کمرنگ توزیع 
این ارزهای رانتی در اقتصاد ایران و سفره 
خانوارهای ایرانی بودیم. به تازگی برخی 
منابع اعالم کرده بودند که قرار است ارز 
4200 تومانی برای تمامی کاالها به غیر از 
گندم و دارو حذف شود؛ اما گویا دولت باز 
هم به لحــاظ ترس از تورم احتمالی این 
کاالها، از این کار عقب نشینی کرده است. 
شما این شرایط را چطور تحلیل می کنید؟ 

آیا زمان مناسبی برای حذف ارزهای 4200 تومانی است؟
همان طور که شــما هم اشــاره کردید، دولت دوازدهم در مقطعی از زمان به دلیل 
تکانه های ارزی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام، تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی 
را به واردات تمامی کاالها و بدون محدودیت اختصاص دهد؛ به نحوی که حتی کاالهایی 
که شاید در آن مقطع، الزامی به تامین ارز و واردات آن ها وجود نداشت نیز، مشمول تامین 
ارز قرار گرفتند و بخش عمده ای از منابع ارزی کشــور از این مسیر خارج شد. البته در 
همان زمان هم با توجه به تجربیاتی که در بخش های مختلف اعم از دولتی و خصوصی در 
حوزه توزیع دالرهای ترجیحی و با قیمتی غیراقتصادی وجود داشت، بسیاری نسبت به 
این موضوع هشدار دادند؛ اما دولت کماکان به دلیل برخی مالحظات، این کار را ادامه داد؛ 
در حالی که از ابتدا مشخص بود که امکان ادامه این سیاست در شرایط عدم دسترسی 
به منابع ارزی حاصل از فروش نفت وجود ندارد؛ لذا بعد از گذشت چند ماه این سیاست 
اصالح و قرار بر این شد که دالرهای دولتی صرفاً به حدود 25 قلم کاالی مورد نیاز مردم 
اختصاص یابد. هرچند به مرور، دامنه توزیع این ارزها نیز محدود و محدودتر شد و اکنون 
صرفاً 5 قلم کاال از جمله گندم، دارو، نهاده های دامی و دانه های روغنی ارز 4200 تومانی 
دریافت می کنند و کاالهایی همچون کره، گوشت، الستیک و برنج از این گردونه خارج 
شده اند. در این میان اگرچه دامنه توزیع این ارزهای رانتی محدودتر شده است، اما برای 
همین میزان محدود هم، ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی به صالح نیست و منجر 

به تحمیل هزینه های بیشتر بودجه ای شده است.
دولت ســیزدهم در مقطعی تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را برای تمامی  �

کاالها بردارد و سپس یک گام عقب نشینی 
کرده و آن را محدود به کاالهایی غیر از گندم 
و دارو کرده است؛ یعنی باز هم ظرف ماه های 
آینده، ما شــاهد توزیع ایــن دالرها برای 
واردات این کاالها خواهیم بود. در این میان 
به نظر می رسد آنچه دولت را در این مسیر، 
با سستی و ترس همراه می کند، نگرانی بابت 
فشــار اقتصادی و تورمی حذف این ارزها 
خواهد بود. اما دولت تا چه اندازه این ترس 

را می تواند مدیریت کند؟ 
به هر حال حتی اگر درصد کمی از ارزهای 
4200 تومانی به مقصد رسیده باشد و کاالها 
با نرخ مناسب تری به دست مصرف کنندگان 
برسد به طور قطع، حذف آن ممکن است به 
تورم اضافه کند؛ اما همان طور که سازمان برنامه و بودجه نیز برآورد کرده این تورم کمتر 
از ۸ درصد خواهد بود؛ پس به هر حال، حذف ارز ترجیحی فشارهایی را به سبد هزینه 
خانوارهای ایرانی به خصوص سبد معیشت خانوارهای دهک های پایین درآمدی وارد 
خواهد کرد و بنابراین باید درباره جبران بخشی از فشارهای هزینه ای برنامه ریزی الزم 
صورت گیرد. در این میان روش های متعددی برای جبران این افزایش هزینه پیشنهاد 
می شود که یکی از راهکارهای پیشنهادی قابل اتکا، ارائه کارت های خرید اقالم اساسی و 
یا پرداخت یارانه نقدی است. اما مهم ترین کار آن است که دولت بتواند اطمینان بخشی 
از وجود ذخایر مکفی کاالهای اساسی به مردم بدهد و در مواقعی که قیمت ها در بازار با 
تنش مواجه شد، به سرعت این ذخایر را وارد بازار کرده و به لحاظ تامین به موقع اقالم، 
تصمیم گیری الزم را صورت داده و به مردم اطمینان خاطر بدهد. از ســوی دیگر، باید 
اهداف و مقاصد و نیز مزیت های حذف ارز 4200 تومانی را به خوبی برای مردم توضیح 
دهد تا بتواند اجماع عمومی در این حوزه داشته باشد؛ چراکه اگر این اطالع رسانی شفاف 
و دقیق نســبت به اجرای تصمیمات دولت در این مقطع، وجود نداشته باشد، به طور 
قطع با توجه به پتانسیل های تورمی، هزینه های اجتماعی و اقتصادی اعمال این سیاست 
افزایش خواهد یافت. یعنی به درستی باید به مردم توضیح داد که اختصاص ارز دولتی با 
قیمت رانتی دیگر به نفع اقتصاد کشور نیست و در نهایت، به افزایش نرخ تورم و متضرر 
شدن خانوارهای با درآمدهای پایین منتهی خواهد شد. همان طور که اشاره کردم، در 
حــال حاضر ارز 4200 تومانی به اقالمی مانند گندم، دارو، روغن، ذرت، کنجاله، جو و 
دانه های روغنی اختصاص می یابد؛ اما باید توجه داشت با وجود اینکه این کاالها با ارز 

دیر یا زود دولت تصمیم قطعی خود را در مورد ماندگاری ارزهای 4200 تومانی در اقتصاد ایران خواهد گرفت و تمامی واردکنندگان کاالهای اساسی باید ارز مورد نیاز برای واردات خود را از 
محل ارزهای آزاد تامین کنند؛ موضوعی که اگرچه تا پیش از این به صورت رسمی سابقه نداشته است، اما به اذعان بسیاری از واردکنندگان، ارز 4200 تومانی کمتر به دست واردکنندگان 
سالم و شناسنامه دار می رسد که حاال حذف آن بخواهد برای آن ها تبعاتی داشته باشد. واقعیت آن است که اگرچه دولت از سال 97 به بعد، ساالنه بالغ بر 12 تا 13 میلیارد دالر ارز رانتی در 
اقتصاد توزیع کرده است، اما توزیع این ارزها به نفع مصرف کننده که نبوده هیچ، باعث تورم و دامن زدن به گرانی های مداوم هم شده است. بنابراین اگر اقتصاد در مسیر هیجانی و شفاف، این 
ارزها را از بدنه خود حذف کند، به طور قطع نباید واکنش تندی را از بازار شاهد بود؛ بلکه تنها چند درصد تورم هیجانی به صورت موقت باید در آن دیده شود و پس از آن، مجموعه اقدامات 
به سمت ایجاد آرامش در فضای بازار حرکت کند. محمدحسن صبوری دیلمی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت ابعاد مختلف تورم احتمالی کاالهای 

اساسی بعد از حذف ارز 4200 تومانی را تشریح می کند.
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دولت امسال حدود 160 هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کاالهای اساسی پرداخت کرده؛ یعنی یارانه 160 هزار 
میلیارد تومانی به صورت یکسان و به تمامی اقشار پرداخت شده، در حالی که حتمًا هدف از اختصاص این مبلغ، 
یع شده است. حمایت از اقشار و دهک های پایین درآمدی بوده؛ اما میان همه مردم توز

دولتی یا همان ارز 4200 تومانی به کشور وارد می شوند، قیمت و کاالهای مرتبط طی 
همین ســال ها در بازار افزایش یافته و این به معنی آن است که افزایش قیمت ارز بر 
قیمت این کاال که نهاده های مورد نیاز تولید آن ها ارز 4200 می گرفتند نیز تاثیر گذاشته 
است. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی ها بیش 
از 60 درصد است و متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور به 
طور قابل توجه افزایش یافته اســت. به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ از 
6700 تومان در اردیبهشت 96 به 33 هزار تومان در مهر 1400 افزایش یافته است و 
متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در استان های کشور برابر با 29 هزار تومان است. 
همچنین قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه از 2660 تومان در اردیبهشت 96 به حدود 
13000 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم ماست پاستوریزه 
از 36۸5 تومان در اردیبهشت 96 به 22200 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است 
و قیمت متوسط هر کیلوگرم از این محصول 1۸500 تومان است. همچنین قیمت پنیر 
500 گرمی از 5700 تومان در اردیبهشت 96 به 31300 تومان در مهر 1400 افزایش 
یافته است و قیمت متوسط این محصول در استان ها 25۸00 تومان بوده است. قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ از 534۸ تومان در اردیبهشت 96 به هر کیلوگرم 33300 تومان 
در مهر 1400 افزایش یافته و متوسط قیمت این محصول در استان ها 29 هزار و 100 
تومان است. قیمت یک بطری روغن مایع 900 گرمی از 5370 تومان در اردیبهشت 96 
به 24600 تومان در مهر 1400 افزایش یافته است و متوسط قیمت این محصول در 
استان ها 17۸00 تومان است. به این نکته هم باید توجه داشت که در سال 99، سهم 
گوشت مرغ در سبد هزینه خانوارهای شهری در کل کشور برابر 1.۸7 درصد بوده است 
و این رقم در دهک اول برابر 3.5 درصد و در دهک دوم برابر 3.2 درصد و در دهک سوم 
برابر 3.95 درصد، اما در دهک دهم درآمدی یک درصد است. یعنی سهم هزینه ای که 
به گوشت مرغ اختصاص داد، در دهک اول بیش از 3 برابر دهک دهم است. بنابراین اگر 
قیمت گوشت مرغ را همگن در نظر بگیریم می توان گفت که مصرف مرغ در دهک های 
باالی درآمدی بیشتر است. در خصوص تخم مرغ هم وضعیت به همین صورت است. 
سهم تخم مرغ در سبد هزینه های خانوار کل کشور در سال گذشته 56 صدم درصد و در 
دهک اول 1.19 درصد، دهک دوم تقریباً یک درصد و دهک سوم 0.۸9 درصد و دهک 
دهم 0.27 درصد بوده است. این وضعیت در مورد روغن نباتی، شیر و فرآورده های لبنی 
نیز صادق است؛ بنابراین همان طور که افزایش قیمت ارز بر قیمت کاالهای مختلف اثر 
گذاشت، قیمت کاالهایی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات نیز به طور قابل توجهی 

افزایش یافت.
خب مشخصاً باید برای حمایت از اقشار آسیب پذیر چه کرد؟  �

نتایج گزارش های مختلف در حوزه معیشــت خانوار بیانگر آن است که با توجه به 
افزایش قیمت کاالهای اساسی، مصرف پروتئین در خانوارهای ایرانی کاهش یافته است. 
با این وضعیت بهتر بود که دولت برای جلوگیری از کاهش مصرف پروتئین در خانوارها 
و بــه خصوص در خانوارهای دهک های پایین درآمدی، از همان ســال 97 کارت های 
اعتبــاری جهت خرید اقالم پروتئینی را در دســتور کار قرار می داد. البته این نکته در 
سال های گذشته بارها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه شد و در همان زمان بارها 
اعالم شد که دولت باید با اعطای کارت اعتباری خرید اقالم پروتئینی از اقشار آسیب پذیر 
حمایت کند که در نهایت مورد توجه قرار نگرفت. این موضوع همواره در دولت گذشته 
به صورت تابویی سیاه و بازگشت به گذشته یا بازگشت به سیستم کوپنی مورد نکوهش 
قرار می گرفت؛ در حالی که این سیاستی برای گذار از یک شرایط بحرانی بود و مسلماً این 

شرایط نیازمند اتخاذ سیاست هایی خاص جهت مواجهه با بحران بود.
پس به طور قطع می توان گفت که دولت از ترس جهش های تورمی این اقدام را  �

مجدد به تاخیر انداخته است؟ 
حقیقت این اســت که شرایط فعلی بسیار پیچیده است. حذف ارز 4200 تومانی و 
تبدیل آن به نرخ ارز بازار آزاد، قیمت جو را به حدود 9 الی 10 هزار تومان در هر کیلو 
افزایش خواهد داد و با توجه به افزایش قیمت جو نســبت به قیمت در نظر گرفته شده 
جهت خرید تضمینی گندم، این تهدید ایجاد می شــود که کشت جو جایگزین کشت 

گندم شــود. با توجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک بوده و در سال جاری نیز 
بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشــور از طریق واردات تامین شده است، دولت 
مجبور است قیمت تضمینی خرید گندم را به طور قابل توجهی افزایش دهد و بر این 
اســاس مجبور به افزایش قیمت نان خواهد شد. در غیر این صورت مجبور به پرداخت 
یارانه پنهان بیشتری بابت عدم تغییر قیمت نان خواهد شد. از سوی دیگر، در خصوص 
سایر اقالم ذکرشــده اگرچه پیچیدگی کمتری وجود دارد اما تبعات حذف ارز 4200 
تومانی به صورت افزایش قیمت کاالهای مرتبط بروز خواهد کرد و در صورت اتخاذ این 
تصمیم افزایش 50 الی 100 درصدی قیمت اقالمی مانند گوشت مرغ، روغن )تا حدی 
بیشتر( و لبنیات دور از انتظار نخواهد بود. با این اوصاف در صورت تصمیم به حذف ارز 
4200 تومانی واردات جو باید تمهیداتی اتخاذ شــود تا کشت گندم در سال های آینده 
توجیه داشته باشــد. برای این منظور می توان نرخ ارز مورد نیاز جهت واردات جو را به 
صورت پله ای افزایش داد و یا باید مبلغی به عنوان مابه التفاوت ریالی جهت واردات جو 
)برای مدت چند سال( در نظر گرفت؛ اما باز هم مزایای حذف ارز 4200 تومانی بسیار 
باالتر از ماندگاری آن است و با روش های دقیق می توان میزان آسیب را به حداقل رساند.

 هنوز هم عده ای با تداوم سیاست ارز ترجیحی موافق هستند و استدالل آن ها  �
حمایت از مصرف کنندگان و خانوارهای کم درآمد است. ایراداتی که به اجرای این 
سیاست وارد شده، بارها و بارها گفته شده است. از نظر شما شاخص ترین ایرادهایی 

که می توان از توزیع این ارزها گرفت در چه مواردی خالصه می شود؟ 
شــما به خاطر دارید که حتی بسیاری از صاحب نظران اقتصادی قبل از اینکه دالر 
رانتی توزیع شــود، نسبت به ثابت نگاه داشتن قیمت دالر بعد از سال 93 و امکان بروز 
جهش های نرخ ارز در سال های بعد هشدار داده بودند؛ اما چون نرخ ارز به عنوان لنگر 
ثبات قیمت های داخلی مورد استفاده قرار می گرفت، دولت به هر روی با تعدیل نرخ ارز 
براساس قواعد نرخ ارز شناور مدیریت شده، مخالفت می کرد. اما متاسفانه در سال هایی 
که امکان انجام اقداماتی در خصوص افزایش تاب آوری اقتصاد وجود داشت، کار زیادی 
انجام نشد و بخش بزرگی از تولید در اقتصاد ایران وابسته به واردات مواد اولیه و کاالهای 
واســطه ای باقی ماند. این وابستگی در بسیاری از صنایع تولیدی کشور وجود داشت و 
هنوز هم وجود دارد. از طرفی این وابستگی فقط مربوط به کاالهای صنعتی نبود و در 
خصوص برخی از اقالم اساسی نیز صادق بود. وابستگی پرورش طیور به واردات نهاده های 
مورد نیاز این بخش به عنوان مثالی واضح برای این موضوع است. به عبارتی کشور در تولید 
گوشــت مرغ خودکفا شده است، اما نهاده های مورد نیاز آن وارداتی است و بخش قابل 
توجهی از واردات کشور به تامین نهاده های دام و طیور اختصاص دارد؛ این در حالی است 
که در 10 سال گذشته حدود ۸5 درصد واردات کشور به واردات مواد اولیه، ماشین آالت 
و کاالهای واسطه ای مورد نیاز بخش های تولیدی در کشور اختصاص داشته است. این 
موضوع نشانگر آن است که تولید کشور تا حد زیادی به واردات وابسته بوده و الزم است 
برنامه های اصالحی مناســبی برای اصالح این روند در نظر گرفته شود. در این میان، با 
فرض اینکه برای واردات کاالهای اساسی امسال حدود ۸ میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
اختصاص یافته باشد و فرض کنیم اختالف قیمت ارز بازار آزاد و دولتی در سال جاری 
در حدود 20 هزار تومان اســت، دولت امسال حدود 160 هزار میلیارد تومان یارانه به 
واردات کاالهای اساسی پرداخت کرده؛ یعنی یارانه 160 هزار میلیارد تومانی به صورت 
یکسان و به تمامی اقشار پرداخت شده، در حالی که حتماً هدف از اختصاص این مبلغ، 
حمایت از اقشار و دهک های پایین درآمدی بوده؛ زیرا فشارهای هزینه ای به دهک های 
پایین درآمدی بیشتر بوده و در دهک های پایین درآمدی شاهد ایجاد تغییرات اساسی 
در ســبد مصرفی هستیم. باید توجه داشــت که در حال حاضر اقتصاد ایران با کسری 
بودجه قابل توجه و تورم حدود 45 درصدی مواجه است؛ بنابراین باید پذیرفت که اقتصاد 
کشور در شرایط حادی قرار دارد و در این شرایط باید در خصوص چگونگی ادامه روند 
موجود راهکارهای اساسی در نظر گرفت. به نظر می رسد امکان ادامه روند فعلی وجود 
نداشته و تحمیل هزینه های بیشتر بودجه ای کمی دور از انتظار است، اما به هر صورت با 
توجه به فشارهای فراوان معیشتی در سال های گذشته باید در خصوص چگونگی اجرای 

سیاست های جبرانی نیز تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و شانزده، بهمن 621400

روایت

از سال 97 تا مرداد 
۱4۰۰، تورم کل 

دوره حدود 3۰۰ تا 
3۱۰ درصد بوده؛ 
ولی افزایش قیمت 
در کاالهای اساسی 
که اتفاقًا ارز 42۰۰ 

تومانی دریافت 
کرده اند، حدود 25۰ 

درصد بوده است؛ 
یعنی افزایش قیمت 

کاالهایی که ارز 
ترجیحی دریافت 
کرده اند، کمی کمتر 
از افزایش قیمت کل 
کاالها در این مدت 

بوده است

دولت با برنامه ریزی هایی که ظرف ماه های گذشته صورت داده، درصدد 
این است که ارز ترجیحی را از اقتصاد ایران حذف کند و با تدابیری که به کار 
می بنــدد، زمینه را برای رهایی اقتصاد ایران از ارزهای 4200 تومانی فراهم 
آورد. اما بدیهی است که در این فضای پیش رو، نگرانی ها و دغدغه هایی در 
این رابطه وجود داشــته باشد و دولت را به شرایطی هدایت کند که با دقت 
نظر بیشتری در این رابطه تصمیم گیرد. البته آنچه که در پرونده کاالهای 
دریافت کننده ارز 4200 تومانی مشهود است، حرکت قیمت آن ها پا به پای 
تورم بوده و اگرچه باید در دولت گذشته مجموعه ای از تدابیر انجام می شد 
تا قیمت این کاالها با تــورم پیش نرود، اما به هر حال این اقدامات صورت 
نگرفته است؛ اما دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر همچنان اقدام به 
تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی به 5 قلم کاالی اساسی نموده است. مروری 
بر آنچه در این حوزه ظرف دو، سه سال گذشته اتفاق افتاده، نشان می دهد 
که دولت برای کمک به معیشت مردم، در سال 9۸ بالغ بر 14 میلیارد دالر 
ارز ترجیحی را به اقتصاد تزریق کرده که این رقم در ســال گذشته به 10 
میلیارد دالر و به گواه آمارهای رسمِی ارائه شده از سوی دولت، در سال جاری 
به ۸ میلیارد دالر رسیده است. هرچند دولت تقاضا داده که این رقم تا پایان 
سال هم با توجه به رشد قیمت اقالم وارداتی در دنیا افزایش یابد؛ اما اکنون 
با گذشــت حدود سه سال از اجرای این سیاست، مجموعه آنچه در اقتصاد 
ایران به ثبت رســیده نشان می دهد که این منابع به هدف نهایی طرح که 
حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده، اصابت نکرده است. با نگاه به افزایش سطح 
قیمت کاالها از زمانی که این سیاست اجرایی شده، متوجه می شویم که از 
ســال 97 تا مرداد 1400، تورم کل دوره حــدود 300 تا 310 درصد بوده؛ 
بــه نحوی که در این دوره، حدود 300 درصد افزایش قیمت در کل اقتصاد 
کشــور رخ داده؛ ولی افزایش قیمت در کاالهای اساسی که اتفاقاً ارز 4200 
تومانی دریافت کرده اند، حدود 250 درصد بوده است؛ یعنی افزایش قیمت 
کاالهایی که ارز ترجیحــی دریافت کرده اند، تقریباً 50-60 درصد کمتر از 
افزایش قیمت کل کاالها در این مدت بوده، بنابراین داده ها نشانگر آن است 
که هزینه هایی که کشور برای ارائه ارز ترجیحی داشته تا به هدف خود برسد، 
بیشــتر از منافعی بوده که نصیب کشور شده است. حاال کشور به نقطه ای 
رســیده است که به درستی می داند که تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی به 
هدف نرسیده و باید اصالحاتی در مورد آن صورت گیرد تا به سمت حذف 
کامل برود؛ اما همان طور که پیش تر هم اشــاره کردم، دولت در این رابطه 
نگرانی دارد که ممکن است تبعات حذف ارزهای دولتی از واردات کاالهای 
اساسی، برای اقشار آسیب پذیر و سبد خانوارها مشکل زا شود. در این میان، در 
مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی باید به این نکته اشاره کرد که در حال 
حاضر که ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می گیرد که 
اتفاقاً، سهم باالیی در شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم ندارند. در نتیجه 
این طور نیست که اگر ارز دولتی این اقالم حذف شود، شوک تورمی باالیی 
ایجاد شود. این در حالی است که همان طور که بسیاری از کارشناسان انتظار 
داشتند قیمت کاالهای مشمول ارز ترجیحی خیلی نباید افزایش پیدا کند، 
اما در این مدت شــاهد بوده ایم که این کاالها با افزایش قیمت زیادی روبرو 

شده اند و دلیل این موضوع هم این است که هزینه تمام شده این کاالها فقط 
نهاده هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند، نیست و موارد دیگری نیز در این 
افزایش قیمت ها نقش داشته اند. دستمزد، اجاره بها، هزینه های آب، برق، گاز 
و هزینه های حمل و نقل در این دوره متناسب با تورم در کشور افزایش یافته 
است و همه این عوامل در تولید کاالها دخالت دارند و هزینه تمام شده کاال 
را تشکیل می دهند. یعنی قیمت بسیاری از نهاده های تولید به جز نهاده ای 
که ارز 4200 تومانی می گیرد، در این مدت تغییر کرده و قیمت کاالها نیز 
بر اساس این افزایش قیمت رشد داشته است. پس اینکه انتظار داشته باشیم 

قیمت این کاالها در این مدت نباید تغییر می کرد، منطقی نیست. 
نکته ای که باید در این زمینه بیان شود، این است که وقتی ما نرخ های 
چندگانه را در مورد قیمت کاالها و این مورد خاص ارز به وجود می آوریم، به 
دنبال این چندنرخی بودن، بحث های رانت و فساد هم پدیدار می شود. برای 
اینکه بتوانیم زمینه این فساد و رانت را کاهش دهیم، باید زیرساخت های 
قوی داشته باشیم که متاسفانه دولت این زیرساخت ها را فراهم نکرد؛ بنابراین 
مسائلی همچون امضاهای طالیی موجب شده است این رانت ها ایجاد شود 
و عده ای از این مســیر به ثروت های بادآورده دست پیدا کنند. دولت هم با 
شــرایط ارزی که به دلیل تحریم ها داشته است، خیلی دنبال این نبود که 
این رانت را ایجاد کند، ولی نبود نظارت الزم سبب شد این رانت ایجاد شود 
و عده ای نیز از آن ســود ببرند. دولــت در زمان تصویب تخصیص این ارز، 
هدفش بیشتر این بود که  قدرت خرید مصرف کننده را حفظ کند؛ ولی به 
دلیل کنترل نکردن عوامل متعدد و زیرساخت های مناسب و یا تحوالتی که 
در اختیار دولت نبود، در این زمینه با شکست مواجه شد. جدا از بحث ارز 
ترجیحی در خصوص ارز نیمایی هم این مسئله دیده می شود. وقتی نرخ ارز 
نیمایی از نرخ ارز بازار آزاد بیشتر فاصله می گیرد، قاعدتاً رانت و فساد بیشتر 
خواهد شد. همچنین با فشار روی بازار ارز افزایش و انگیزه برای دریافت ارز 
نیمایی افزایش می یابد. نکته دیگری که باید راجع به این سیاست گفته شود، 
مربوط به کسری بودجه دولت است. این مسئله دقیقاً به نرخ ارز ترجیحی 
بازمی گردد. وقتی یک دالر با نرخ 4200 تومانی تخصیص داده می شــود، 
کارگزاری که این ارز را دریافت کرده اســت، به ازای هر دالر مبلغ 4200 
تومان را به بانک عامل پرداخت می کند؛ در صورتی که اگر این نرخ به میزان 
سامانه نیما بود، باید مبلغ باالتری را پرداخت می کرد. یعنی این یارانه پنهانی 
اســت که دولت پرداخت می کند، ولی اگر به سمت آزادسازی این نرخ ارز 
حرکت کنیم، قطعاً بخشی از  این کسری بودجه از بین می رود و آثار مثبتی 
را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقتی اقتصاد در وضعیتی باثبات 
قرار دارد، قاعدتاً این جراحی ها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا شرایطی 
که کشور در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند 
و قدرت خرید مردم به دلیل تورم های باال به شدت کاهش یافته است. این 
تغییرات در چنین شرایط نابسامان، موجب ایجاد شوک خواهد شد که به 
هر ترتیب عالوه بر آثــار و پیامدهای اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی نیز 
ممکن اســت برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به این موضوعات نیز 

توجه ویژه داشت.

شوک تورمی حذف ارز 4200 تومانی چقدر جدی است؟
اگرچه دولت چندبار برای حذف ارز 4200 تومانی خیز برداشته، اما بیم از شوک تورمی ناشی از حذف ارزهای دولتی او را به عقب 

رانده، درحالی که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که حذف ارز ترجیحی از واردات کاال، تورم باالیی را تحمیل نخواهد کرد

حسن ولی بیگی
عضو هیئت علمی 
موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی
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رنج یارانه ها
اما و اگر یارانه؛ منابع چگونه تامین می شود؟

پرداخت یارانه ها مهم ترین چالش دولت ها بوده و امروز هم دولت ســیزدهم 
دردسری به  نام »یارانه ها« دارد؛ یارانه پنهان و یارانه نقدی. تحریم ها و کسری 
بودجه راهی جز هدفمند کردن یارانه ها باقی نگذاشته؛ از سویی دولت وعده 
افزایش یارانه نقدی یا راه اندازی کارت معیشت خانوار داده؛ وعده هایی که هنوز 

عملی نشده است؛ اما رنج یارانه ها رنج دیروز و امروز دولت هاست.
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راهربد

یارانه در ترازوی نقد
یارانه دوبرابری: آنچه هست، آنچه باید باشد

یارانه چه کسی را 
یاری می کند؟

واکاوی چرایی و چگونگی پرداخت یارانه نقدی »یارانه نقدی« یاران زیادی دارد، به مانند دشمنانش. عده ای 
آن را برگرفته از اندیشــه مکتب سوسیالیستی می خوانند و 
منتقداِن یارانه نقدی را نئولیبرال هایی می نامند که دغدغه 
مردم کم برخوردار ندارند؛ یکی آن را سیاستی خوب می داند 
که بد اجرا شد و درنهایت در خدمت پوپولیسم قرار گرفت و 
دیگــری به این تصمیم افتخار می کند. یارانه نقدی اما برای 
دولتمردان قبایی نامیمون بر تن است که زینتی ندارد و اما 
چاره ای هم در مقابلش نیست. حاال مردم هم چون روزهای 
اول سرخوش نیستند و می دانند که چه بر سر سفره شان آمده 
است با وعده هایی توخالی. اما این فقط دولت در ایران نیست 
که یارانه می پردازد و فقط دولت هایی با مشی سوسیالیستی 
هم نیستند که چنین می کنند. اگر در اروپا دولت ها به اقالمی 
چون گوشت و مواد غذایی یارانه می دهند، در آمریکا هم به 
اقالم کشاورزی یارانه پرداخت می شود؛ چین هم چنین می کند و ترکیه هم در این مسیر است. 
شاید گره یارانه نقدی نه در ذات آن که در نحوه سیاست گذاری دولت ها باشد؛ دولت بدون مشخص 
کردن منابع تامین مالی از دوبرابر شدن یارانه ها می گوید؛ در شرایطی که کسری بودجه در ایران 
معضلی اســت که نیم  قرن عمر دارد. پنج دهه اســت که تورم بر تن اقتصاد ایران زار می زند و 
ریشــه های آن را می خورد و بی تدبیری دولت ها در نهایت به برچسبی بدل می شود برای از بین 
بردن هر فرصتی برای اندیشیدن. آیا این سیاست ها در نهایت به مردم کم برخوردار کمک می کند 
و آیا آن ها به اندازه دهک های باالی درآمدی از یارانه های پنهان بهره می گیرند؟ آیا یارانه به شکلی 
دیگر می توانست عملیاتی شود، مانند یارانه مشروط؟ چرا این یارانه ها که یکی در لعنش می گوید 
و دیگری از حسنش می گوید نتوانسته کودکی را به مدرسه بازگرداند؟ حاال منتقدان یارانه از »پول 
درشت«ی می گویند که می توانست تبدیل به توسعه عمرانی و در نهایت اشتغال پایدار شود، اما در 
پاسخ می شنوند مگر در دوران طالیی درآمدهای نفتی، دولت ها معضل بیکاری را حل کرده بودند 
یا توانســته بودند جلوی فرار مالیات ها را بگیرند و هزینه عمومی خود را از آن تامین کنند نه از 

منابع بین نسلی.
حاال دولت سیزدهم وعده دوبرابر شدن یارانه ها را می دهد و آنچه مهم است اینکه دولت با کسر 
بودجه و کمبود منابع روبه روست؛ اقتصادان ها می گویند علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع 
رانت ها به بنگاه های خصولتی و اعطای معافیت های مالی گسترده به آن هاست. شاید مهم ترین 
سیاســت های ضد رانت، رانت خیزترین آن ها در ایران بوده است. در چنین شرایطی مسئله این 
نیست که یارانه دوبرابری پرداخته شود یا نه؛ مسئله این است که وقتی سیاست گذاری به جای 
سیاســت گذاری عمومی، سیاست گذاری برای توزیع رانت می کند و آن را با قیر و ماشین تا ارز 
و سکه در اختیار گروه هایی محدود قرار دمی دهد، نمی توان انتظار داشت که پرداخت یا حذف 
یارانه ها، کمکی به همان هدف ظاهری که گفتن از عدالت است، بکند. گره پرداخت یارانه ها در 
ایران با مهندســی اقتصادی باز نمی شود؛ میدان بازی به شکلی است که اگر توپ را ول کنید، 
درون دروازه کم درآمدها ُسر خواهد خورد. شاید بهترین نکته همین باشد که جوزف استیگلر در 
مطالعه ای خطاب به حکومتگران کشورهای درحال توسعه گفته است: »وقتی بودجه بقای حداقلی 
فرودستان را کاهش دهید، به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، هزینه های دولت به طرز 
غیرمتعارفی افزوده می شود؛ با این تفاوت که در اثر این سیاست ها فاصله مردم و حکومت افزایش 
پیدا می کند.« و کینز در زمان بحران مالی اواخر دهه 1920 در آمریکا، خطاب به هایک گفته 
است: »در این شرایط دو راه بیشتر نداریم: یا باید به سمت گسترش دولت رفاه برویم یا منتظر 

فاشیسم باشیم.« 

در این متن با اشاره به گزارش هایی پراکنده، می خواهیم 
در نقد ایده هایی سخن بگوییم که یارانه های دولتی را 
یکسره رد می کنند یا می پذیرند. ما به دنبال توضیح 
روش های پرداخت یارانه هســتیم نه نشان دادن اثر 
مثبت یا منفی آن در رفاه گروه های مختلف مردم. اما 
خواهیم دید که پرسش ضروری این نیست که یارانه 
دولتی باید وجود داشــته باشد یا نباید باشد. پرسش 
ضروری این است که یارانه از چه منبعی، چگونه و به 
چه هدفی باید توزیع شود. در واقع، یارانه ممکن است 
اثر مخرب یا سازنده بر رفاه ملی و حتی تولید اقتصادی 
داشته باشد اما باید نخست سنجید که یارانه چگونه 

تعیین و پرداخت می شود و کجا تأثیر می گذارد.

وضعیت پرداخت یارانه ها در ایران  
معصومه زیرک در جمع بندی پژوهشــی با عنوان 
»تحلیل وضعیت پرداخت یارانه ها در ایران« می نویسد: 
یارانه ابزاری است که دولت می تواند از آن در توزیع برابر 
و عادالنــه درآمد بین گروه های درآمدی بهره ببرد، اما 
در ایران با توجه به وابســتگی اقتصاد ایران به نفت که 
اغلب نوسان های شدید قیمتی هم دارد، دگرگونی جمعیت، گستردگی کاالها و خدمات 
مشمول یارانه و در نتیجه افزایش مصرف و قاچاق آن ها به دلیل باالبودن فاصله قیمت 
داخلی با قیمت خارجی کاالها، حجم پرداخت یارانه ها به شدت افزایش یافته است و نتیجه 
پرداخت یارانه ها که هدف آن ها رفاه نسبی اقشار کم درآمدشده، بهبود بهره وری تولید و 
فرایندها، بهینه سازی مصرف، کاهش تورم و بسترسازی برای آزادسازی اقتصادی و بهبود 
اشتغال زایی بوده است، دقیقاً به وارون این ها تبدیل شده است. اما آیا در همه جای جهان 

وضعیت چنین است؟
اروپایی ها یارانه ســنگینی به اقالم غذایی از جمله گوشــت و مواد اولیه پایه غذایی 
می دهند تا خوراک مردم ارزان باشــد و سطحی از رفاه حفظ شود. حتی در آمریکا که 
مشهور به سرزمین اقتصاد آزاد است، یارانه باالیی به اقالم کشاورزی تعلق می گیرد. آزاده 
داودی و یکتا اشرفی در مرور تجربه برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه پرداخت 
یارانه می نویسند: هدفمند بودن یا نبودن یارانه ها و هدفمندسازی مداوم آن ها رمز موفقیت 
برای رسیدن به اهدافی است که پرداخت یارانه دنبال می کند. نمی توان پرداخت یارانه را 
بدون منابع تأمین آن مانند مالیات های هدفمند انجام داد چرا که کسری بودجه دولت 
دوباره گریبان اقشار هدف برای تأمین اجتماعی به کمک یارانه ها را می گیرد. وارد شدن 
به ریز مباحث اقتصادی و اجتماعی در این زمینه را رها می کنیم و به همین نتیجه کلی 
بسنده می نماییم. اینک به موارد روزمره ای که در پرداخت یارانه ها در ایران دیده ایم نگاهی 

خواهیم داشت تا ظرایفی در این میان آشکار شود.

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

صادق پیوسته
مدرس دانشگاه عالمه 

طباطبایی

چرا باید خواند:
دولت سیزدهم از دو 

برابر شدن یارانه های 
نقدی می گوید. این 

یارانه چگونه و با چه 
منبع و شکلی باید 

پرداخت شود؟ این 
پرونده را بخوانید.

چرا باید خواند:
یارانه نقدی چگونه، 

از چه منابعی و به 
چه کسانی پرداخت 

شود؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.
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نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتریش، 
اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا و آمریکا باالی 10 درصد و در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن بین 6 تا 
7 درصد است، اما در ایران فقط ۵ درصد است

دو نمونه روزمره در ایران  
وزارت رفاه ایران از شــهریورماه 1395 با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان اقدام 
به شناســایی کودکان بازمانده از تحصیل )در مقطع ابتدایی( کرد. براســاس اطالعات 
به دســت آمده حدود 135 هزار کودک در سن ابتدایی خارج از مدرسه بودند که حدود 
30 درصد این افراد بین 1 تا 4 سال تحصیل کرده و سپس مدرسه را رها کرده بودند و 
70 درصد دیگر هیچ گاه به مدرسه نرفته بودند. تفاوت معناداری بین دختران و پسران در 
این زمینه دیده نشد یعنی مشکل جنسیتی نبود. همچنین تفاوت معناداری بین تعداد 
بازماندگان از تحصیل در شهر و روستا وجود نداشت یعنی مشکل سوگیری شهری و توزیع 

نادرست امکانات تحصیل هم نبود. پس مشکل کجا بود؟
بیشــترین کودکان بازمانده از تحصیل در اســتان های سیستان وبلوچستان، تهران، 
خوزستان و خراسان رضوی بودند. آشکار است که این آمار، محرومیت هم در استان های 
حاشیه ای شده و هم گروه های حاشیه ای شده در پایتخت را نشان می دهد. حدود 55 هزار 
نفر از این کودکان تحت پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی و کمیته امداد( قرار داشتند 
و حدود 102 هزار نفر از این خانوارها یارانه دریافت می کردند. 7 درصد این کودکان نیز در 
سه دهک پردرآمد جامعه بودند. براساس تماس تلفنی با تک تک سرپرستان این خانوارها 
مشخص شد معلولیت مهم ترین عامل بازماندگی از تحصیل بوده است. برخی نیز به دلیل 
فقر خانوار از مدرسه بیرون مانده بودند. باقی آن ها به دالیلی نظیر بی عالقگی به تحصیل و 
یافتن روش هایی بهتر برای زندگی، دوری مدرسه، زندگی کوچ نشینی، ندانستن زبان ملی، 
زندگی در خارج از کشور، فوت، بیماری های صعب العالج، و تحصیل در مدارس دینی از 

آموزش در مدارس ابتدایی بازمانده بودند.
با این اوصاف آیا یارانه کافی و هدفمند ممکن نبود معلوالن و فقرا یعنی بزرگ ترین 
سهم این جمعیت را به مدرسه ها بکشاند یا بازگرداند؟ همین تحقیقات نشان داد که در 
صورت وجود چنین یارانه ای می شد ابعاد این مسئله را به شکل معناداری کاهش داد. مورد 
دیگر، پرداخت یارانه ســوخت است. بر اساس تصمیم دولت در دو دهه اخیر به کسانی 
که خودرو دارند یارانه سوخت پرداخت شده است. طبق آمار موجود، از سال 96 تاکنون 
حدود 50 درصد ایرانیان خودروی شخصی داشتند که امروز به 30 درصد رسیده است. آیا 
توزیع یارانه از منابع ملی میان بخشی از جمعیت بدون در نظر گرفتن بخش دیگر کمکی 
به عدالت می کند و دقیقاً برعکس! کسانی که خودروی شخصی دارند از وضعیت مادی 
بهتری برخوردار هستند و یارانه دقیقاً به همان ها پرداخت می شود. مشخص نیست چگونه 

خردی در این میان در کار بوده است!

یاران یارانه ها  
در همین وضعیت، عده ای مدعی هستند این اقتصاد بی حساب و کتاب، سوسیالیستی 
است. البته این جا هدف ما حمایت از هیچ مکتب اقتصادی نیست اما موضوع این است 
که بی تدبیری را نباید با نام مکاتب اقتصادی سرپوش نهاد. در شاخص پرداخت از جیب 
مردم در حوزه سالمت، ایران رتبه 159 جهان است. ایرانیان بیش از 40 درصد هزینه های 
درمان را از جیب می پردازند. این رقم در انگلستان کمتر از 9 درصد و در آمریکا حدود 11 
درصد است. همزمان در نظر بگیریم که دولت آمریکا ساالنه بیش از ۸0 میلیارد دالر در 
قالب کوپن های غذایی بین فقرا توزیع می کند. کل بودجه عمومی دولت ایران حدود 92 
میلیارد دالر است و حتی با احتساب جمعیت چندبرابری آمریکا، این مقدار قابل توجه 
است. ســرانه بودجه دولت در حوزه درمان در ایران حدود 200 دالر و در آمریکا حدود 
۸000 دالر است. البته که آمریکا کشوری سوسیالیستی نیست. اغلب کشورهای اروپایی 
نیز با توزیع هنگفت یارانه برخی اقالم مواد غذایی، رفاه نسبی غذایی را تأمین کرده اند. 
ســرانه بودجه دولت در حوزه آموزش )ابتدایی و متوســطه( در ایران حدود 600 دالر و 
در آمریکا بیش از 15000 دالر اســت. جالب اســت که در ایران 90 درصد ورودی های 
دانشگاه های دولتی شهریه پرداز هستند. بی دلیل نیست که در سرشماری سال 1390، 
بیش از 10 میلیون بی ســواد مطلق داریم و میانگین سنوات تحصیل در ایران کمتر از 

۸ سال است.
همزمــان، در ایران فرار مالیاتی دهک ثروتمند جامعه حدود 40 هزار میلیارد تومان 

اســت یعنی تقریباً 2 برابر کل بودجه 31 استان، 6 برابر کل بودجه آموزش عالی و 1.5 
برابر بودجه بهداشت و درمان کشور. در همین حال، حدود 96 درصد تسهیالت بانکی در 
سه دهه اخیر به دهک های باالیی اختصاص یافته است و تنها 500 خانوار به طور میانگین 
2500 میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کرده اند. حدود 40 درصد شاغالن کشور 
تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند و حدود 60 درصد سالمندان ایران تحت پوشش نظام 
بازنشستگی نیستند. آیا نمی توان با یارانه هدفمند، دست کم نیروی کار یا افراد بیکار بدون 

بیمه را با پرداخت بیمه خویش فرمای جزئی، تأمین کرد.
با این همه، در ایران مراکز بهزیستی به بخش خصوصی واگذار می شوند. اثرسنجی این 
واگذاری )ملکی، 1395( نشان می دهد روند ورود افراد فاقد اسناد هویتی افزایش داشته 
است. بدین معنا که برخی خانواده ها به دلیل ناتوانی مالی، برای اینکه مشمول استفاده از 
خدمات رایگان شوند، اعضای ناتوان یا سالمند خود را بدون اسناد هویتی در اطراف مراکز 
نگهداری رها می کنند. خانوارهایی که از یک سو به دریافت چنین خدماتی نیاز دارند و از 
سوی دیگر توان مالی الزم را ندارند، صرفاً در حد وسع خود و نه به میزان نیاز، از خدمات 
استفاده می کنند و این موضوع موجب شده تا شدت آسیب در این افراد بیشتر شود. توزیع 
یارانه دولتی بین مراکز خصوصی براساس کیفیت خدمات مراکز است. مراکزی که افراد 
متمول تری را تحت نگهداری دارند، به دلیل شهریه های باالتری که از خانواده ها دریافت 
می کنند طبیعتاً خدمات بهتری ارائه می دهند و از یارانه دولتی بیشــتری نیز برخوردار 
می شوند! در واقع توزیع یارانه به نفع گروه های برخوردارتر است و مراکزی که در مناطق 

کم برخوردارتر شهر قرار دارند، کمک های دولتی کمتری نیز دریافت می کنند.
اینک به گزارش مجلس درباره عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها بنگریم. کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس در سال 97 گزارشی درباره عملکرد 7ساله قانون هدفمندی یارانه ها 
منتشر کرد اما هیچ ارزیابی از تحقق اهداف آن یعنی تأثیر بر میزان مصرف انرژی، کاهش 
بیکاری، بهبود شاخص عدالت اجتماعی و کاهش فقر ارائه نداد. تعداد یارانه بگیران حدود 
75 میلیون نفر بوده اســت. مجموع یارانه اختصاصی دولت به ســوخت در دوره زمانی 
گزارش )94-13۸9( جمعاً حدود 450 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1394 کل 
یارانه دولتی این فرآورده ها )براساس قیمت فوب خلیج فارس و نرخ دالر آن روز( حدود 
50 هزار میلیارد تومان شــده است. این رقم کمتر از 6 درصد بودجه کل کشور در سال 
1394 است. الزم به توضیح است که براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، قیمت 
حامل های انرژی طی این دوره )95-13۸9( به طور متوســط بیش از 7 برابر شده است. 

یعنی در عمل، این شکل از پرداخت یارانه به زیان دهک های پایین بوده است.

یارانه دخالت در چیست؟  
گاهی وضعیت به گونه ای بازنمایی می شود که گویی ایران تنها کشوری است که یارانه 

نکته هایی که باید بدانید

وقتی بودجه بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به دلیل پیامدهای 	]
اقتصادی و اجتماعی آن، هزینه های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده 

می شود؛ با این تفاوت که در اثر این سیاست ها فاصله مردم و حکومت 
افزایش پیدا می کند.

راه نجات اقتصاد ایران باالبردن هزینه فعالیت های نامولد از طریق وضع 	]
مالیات های سنگین بر آن ها و پایین آوردن هزینه فعالیت های مولد از طریق 

اعطای یارانه به آن هاست. این کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگی در 
خدمت گروه های خاص امکان پذیر نیست.

در میانه دهه 90، حدود 55 هزار نفر از کودکان بازمانده از تحصیل در 	]
مقطع ابتدایی، تحت پوشش نهادهای حمایتی )بهزیستی و کمیته امداد( 

قرار داشتند و حدود 102 هزار نفر از این خانوارها یارانه دریافت می کردند. 
7 درصد این کودکان نیز در سه دهک پردرآمد جامعه بودند.
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مجموع یارانه اختصاصی دولت به سوخت در دوره زمانی گزارش )94-1389( جمعًا حدود 
4۵0 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1394 کل یارانه دولتی این فرآورده ها )براساس 
قیمت فوب خلیج فارس و نرخ دالر آن روز( حدود ۵0 هزار میلیارد تومان شده است.

کاالیی چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف می پردازد. کافی است توجه کنیم که 
آمریکا در سال 2019 حدود 24 میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی )منهای شیالت 
و دامپروری( اختصاص داده اســت. براساس آمارها، از مجموع یارانه بخش کشاورزی در 
جهان، سهم کشورهای OECD حدود 2.5 برابر کشورهای درحال توسعه و نوظهور است. 
در کشــورهای OECD به طور میانگین بیش از 30 درصد درآمد ناخالص کشاورزان از 
طریق یارانه تأمین می شود. این نسبت در کشورهایی نظیر نروژ و ایسلند باالی 50 درصد 
و در کره جنوبی، ســوییس و ژاپن باالی 45 درصد اســت. یک سؤال مهم این است که 
چرا کشورهایی که تحت عنوان »صنعتی« شناخته می شوند چنین سطحی از یارانه را به 
بخش کشاورزی اختصاص می دهند؟ این موضوع با بسیاری از آنچه در اغلب نظریه های 

توسعه اقتصادی گفته می شود، همخوانی ندارد.
نگاهی به چین هم بد نیســت. براساس داده های آژانس بین المللی انرژی، کل یارانه 
نفت و مشــتقات نفتی ایران در ســال 2019 حدود 1۸ میلیارد دالر بوده است؛ جایگاه 
پنجم بعد از کشــورهای هند، اندونزی، عربســتان، و چین. چین با جمعیتی 16 برابر 
جمعیت ایران، تقریباً 30 برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد اما یارانه ای که به بخش 
کشاورزی اختصاص می دهد نزدیک به 220 برابر یارانه بخش کشاورزی در ایران است! 
یارانه کشاورزی در چین به تنهایی بیش از 12 برابر یارانه نفت و مشتقات نفتی و حدود 3 
برابر کل یارانه انرژی در ایران است. در جمع بندی دکتر رضا امیدی آمده است: در اینکه 
نظام یارانه در ایران ایرادهای اساسی دارد تردیدی نیست، اما بازنمایی مسئله یارانه به نحوی 
که گویی تنها ایران اســت که چنین نظام یارانه ای دارد، بسیار فریبنده است. نشستن 
تکنیسین ها و مهندســان اقتصادی به جای اقتصاددانان، جایگزین شدن عدد و رقم های 
حسابداری به جای ارزیابی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی، و ساده سازی سیاست گذاری، 
به تعبیر کالوس اوفه، جامعه شــناس آلمانی، تنها به تداوم و تشدید حکومت ناپذیری و 

ناکارآمدی هرچه  بیشتر نظام حکمرانی می انجامد.

آیا دولت بزرگ یارانه را می بلعد؟  
از نگاه اندازه دولت طبق بررسی راغفر و سلطانی، با توجه به شاخص آزادی اقتصادی 
ســال 201۸ میالدی )بنیاد هریتیج( ایران کوچک ترین اندازه دولت )برحسب مخارج 
دولت( را بین 20 کشور مهم جهان دارد. در سطح جهان فقط کشورهای نیجریه، سودان، 
گواتماال، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگالدش، ماداگاســکار و ترکمنستان اندازه دولتشان 
کوچک تر از ایران است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی بین 
42 تا 57 درصد، و در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود 40 درصد و در کشورهای 
عربستان ســعودی، روســیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین 32 تا 3۸ درصد است. 
این نســبت در ایران حدود 16 درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، 

هنگ کنگ و تایوان نیز کمتر است.
نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل، فرانسه، سوئد، 
کانادا، اتریش، اسپانیا، استرالیا، روسیه، ایتالیا و آمریکا باالی 10 درصد و در کشورهایی 
ماننــد کره جنوبی و ژاپن بین 6 تا 7 درصد اســت، اما در ایران فقط 5 درصد اســت. 
پایین بودن حقوق و دســتمزد کارکنان دولت به همراه وجود مدیران ناالیق خود یکی از 
دالیل ناکارآمدی دولت به شــمار می رود. براســاس داده های مرکز آمار ایران تعداد کل 
کارکنان دولت 2.3 میلیون نفر اســت که البته برآورد می شــود در خارج از بدنه دولت 
حدود 1.4 میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند. نسبت تعداد کارکنان دولت 
به جمعیت در ایران حدود 3 درصد اســت که جزو پایین ترین ها در جهان است. نسبت 
تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشــورهای سوئد )13.7 درصد(، کانادا و فرانسه )9 
درصد(، آمریکا، انگلستان، بلژیک و اتریش )7 تا ۸ درصد( و آلمان، سوئیس و ایتالیا )5 
تا 6 درصد( اســت. الزم به ذکر اســت که 64 درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و 

بهداشت اشتغال دارند.
با وجود کوچکی اندازه دولت در ایران، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است 
که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانت ها به بنگاه های خصولتی و در همین 
حال اعطای معافیت های مالی گسترده به آن هاست. کلیشه رایج در القای فریب دولت 

بزرگ در ایران به دو علت کلیدی انجام می شود: اول اینکه بخش های سودآور و باارزش 
دولت به صورت غیرواقعی خصوصی شود یا اینکه به وابستگان ائتالف غالب بخشیده شود؛ 
و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام وظایف حاکمیتی و در نتیجه پایین آمدن مخارج 
دولت، سهم بیشتری از منابع و رانت های اقتصاد کشور به بنگاه های خصولتی تخصیص 
پیدا کند. مالیات ثروت ســهم 2.5 درصدی از مالیات ها و 0.2 درصدی از تولید ناخالص 
داخلی کشور را دارد. در دوره 96-1392 کل مالیات دریافتی 134 درصد اما مالیات ثروت 

فقط 31 درصد افزایش یافت.
دارنــدگان ثروت های کالن و برخوردار از زندگی تجملی، چه برای ثروت و چه برای 
تجمالت )مانند ســاختمان و خودروی لوکس( مالیات اندکی می پردازند. سهم اصناف 
)عمده فروشی و خرده فروشی و مشاغل دیگر( از مالیات کشور کمتر از 4 درصد از تولید 
ناخالص کشور است. ســوداگران، دالالن، و سفته بازان اصوالً مالیات نمی دهند. مشاغل 
خدماتی پردرآمد مانند پزشکان، دندان پزشــکان و داروسازان فرار مالیاتی باالیی دارند. 
مالیات های مرســوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه اخذ نشده یا به میزان اندکی 
اعمال می شود. راغفر و سلطانی نتیجه می گیرند: راه نجات اقتصاد ایران باالبردن هزینه 
فعالیت های نامولد از طریق وضع مالیات های ســنگین بر آن هــا و پایین آوردن هزینه 
فعالیت هــای مولد از طریق اعطای یارانه به آن هاســت. این کار بــدون نجات دولت از 

تسخیرشدگی در خدمت گروه های خاص امکان پذیر نیست.

سیاست اقتصادی رانتی  
طبق نظر فرشاد مؤمنی، در ایران رانت آورترین سیاست ها تحت عنوان مبارزه با رانت 
صورت گرفته است. او به استناد پژوهش های مختلف داخلی و خارجی نشان می دهد که 
چگونه سیاســت های تورم زا و رویکردهای انقباضی به حوزه رفاه، مناسبات رانتی، فساد 
مالی، نابرابری های اجتماعی، و بیکاری را تشدید می کند و درنهایت دولت ها هزینه های 
سنگین تری را صرف سرکوب اعتراضات مردم می کنند. در جریان بحران مالی اواخر دهه 
1920 در آمریکا، کینز خطاب به هایک می گوید: »در این شرایط دو راه بیشتر نداریم: یا 
باید به سمت گسترش دولت رفاه برویم یا منتظر فاشیسم باشیم.« تحت عنوان مبارزه با 
رانت بسترسازی خطرناک و مشکوکی صورت گرفته است. با حذف ارز دولتی یا یارانه ای 
تحت عنوان مبارزه با رانت، اغلب اقالم حتی کاالهای اساســی در چند سال اخیر تا 10 
برابر افزایش یافته اند. با این حال، تبلیغات موفق رسانه ای عامل همه مشکالت را همان ارز 
یارانه ای نشان داده است. مسئله این است که به چه چیز، چقدر و چگونه ارز یارانه ای بدهیم 

نه اینکه صورت مسئله پاک شود!
جوزف استیگلر در مطالعه ای خطاب به حکومتگران کشورهای درحال توسعه گفته بود 
وقتی شما با ژرفای بیشتری به این گونه سیاست ها نگاه کنید، متوجه می شوید که وقتی 
بودجه بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید، به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 
آن، هزینه های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می شــود؛ بــا این تفاوت که در اثر این 
سیاســت ها فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا می کند. مطالعات نشان داده در تجربه 
برنامه تعدیل ساختاری دهه 19۸0 وقتی دولت های آفریقایی با افزایش نرخ ارز موجب 
فشــار بر طبقه فرودست شدند، کارد به استخوان مردم رسید و دولت به طور متوسط 6 
درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب اعتراضات فرودستان کرد. در دهه 1990 
فرانسوا بورگینیو شبیه همین مطالعه را در مورد آمریکای التین برای بانک جهانی انجام 
داده است. ایشان در آن مطالعه نشان داد که به خاطر خطای فاحش سیاست ها، کشورهای 

آمریکای التین معادل 7 درصد از تولید ناخالص را صرف سرکوب مردم کرده اند.
با این حساب، مسئله این نیست که یارانه بپردازیم یا نپردازیم. مسئله این است که 
وقتی سیاست گذاری به جای سیاست گذاری عمومی، سیاست گذاری رانتی و در اختیار 
گروه هایی محدود است که ثروت، قدرت و منزلت در آن ها تجمیع یافته است، نمی توان 
انتظار داشت که پرداخت یا حذف یارانه ها، کمکی به اهداف ظاهری این کار کند. یارانه هایی 
که پرداخت می شوند هم در جیب همان هایی می رود که بی نیازتر هستند. در واقع، مشکل 
پرداخت یارانه ها در ایران صرفاً با مهندسی اقتصادی حل نمی شود. میدان بازی به گونه ای 

است که توپ را اگر ول کنید، درون دروازه کم درآمدشدگان قل می خورد.
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این آشفتگی برای این است که نیاز کاالیی را تأمین نکرده ایم. در وهله اول باید قیمت تمام شده که می گویند 
باالست، کارشناسی شود باید هزینه تولید پایین بیاید و نباید همه این هزینه ها به دوش مصرف کننده بیفتد. در دنیا 
خودرو کاالی مصرفی است. در دنیا خودرو را به قیمت قسطی می خرند.

فرض کنید که دولت ها می خواهند با بزرگ 
شــدن کیک اقتصاد، رفاه مردم گسترش 1

یابــد؛ چنیــن دولت هایــی یــا دولت 
»توسعه گرا« هستند یا دولت »خیرخواه«؛ اما این دو شیوه 
حکمرانــی با هم تفاوت دارد. دولت توســعه گرا می تواند 
خیرخواه هم باشــد اما برعکس آن لزوماً عملی نیست. 
به دلیل خیرخواهی، دولتی می تواند مملکت را به ته دره 
بفرســتد. دولت توسعه گرا، دولتی است که هرگونه قدم، 
تصمیم، سیاســت و برنامه اش مبتنی بــر علم اقتصاد و 
پشتوانه کارشناسی است. اما دولت خیرخواه غیرتوسعه ای 
خود متولی توزیع رانت است. آن ها در بحث توزیع رانت 
این گونه می اندیشند که منابع موجود در کشور را منصفانه 
و عادالنــه توزیــع کنند. امــا دولت های توســعه گرا با 
سیاســت های اصالحی مثل اصالح قیمتی یا سیاستی 
می خواهند گشــایش اقتصادی را همــوار کنند تا مردم 
مستغنی از دولت ها شوند. من همیشه جمله ای را تکرار 
می کنم: »هر سیاست حمایتی که مردم را به دولت وابسته 
کند، خالف توسعه است؛ اما هر سیاستی که به مردم استقالل و استغنا از دولت ببخشد، آن 
سیاست در جهت توسعه و متناسب با قانون توسعه است.« در حال حاضر دولت در ایران به 
مرحله امتناع سیاست گذاری رسیده است؛ نه توان اصالح سیاست های اجرایی دارد و نه توان 
ایســتادگی در مقابل سیاســت های پوپولیســتی. در چنین شــرایطی دولــت به مرحله 
درهم شکنندگی می رسد. در این وضعیت دولت خود را مجبور به دخالت می داند و برای جبران 
دست به برنامه هایی می زند که وجه پوپولیستی دارد. دولت در ایران به دنبال راضی نگه داشتن 

مردم است.

برخی مدافع توزیع یارانه ها  هستند و االن از دو برابر شدن آن می گویند؛ این ها 
در فضای دولت های خیرخواه غیرتوسعه ای رفتار می کنند. گفته آن ها به لحاظ 2

علمی اعتبار ندارد. آن ها معتقدند که سال ها میلیاردها دالر نفت فروخته شده، 
منابع مالی موجود شده اما چرا آن پول درست تبدیل به ثروت نشده است. حاال که این پول ها 
بهره وری پایینی دارند، چرا مردم ســهمی از آن نبرند. از طرفی می گویند تورم به 50 درصد 
رســیده اســت؛ حقوق کارگر و کارمند کفاف تورم را نمی دهد و فشار معیشتی مردم اقتضا 
می کند، یارانه ها را افزایش دهند. باید مردم با یارانه ها هزینه خود را تامین کنند. این گفته از 
نگاه خیرخواهانه مطرح می شود. اما با نگاه توسعه مدار باید علت العلل فقر مردم بررسی شود. 
زمانــی آقای روحانی عنوان کردند که بیــش از 65 درصد مردم محتاج دریافت یارانه نقدی 
هستند، باید این پرسش مطرح می شد که چرا سیاست های رفاهی ما به این نقطه رسیده که 
با این همه ثروت و منابع، هفت دهک جمعیتی مشمول و محتاج حمایت دولتی است. زمانی 
سه دهک جمعیتی به حمایت نیاز داشت و االن به هفت دهک رسیده است؛ این نشان می دهد 
که سیاست گذاری حمایتی ناکارآمد است. پایه این سیاست ها غلط است. از سال 136۸ تا امروز 
اقتصاد ایران درگیر ابرتورم اســت. تورم مالیات منفی اســت؛ تورم یارانه ای است که فقرا به 
ثروتمنــدان می پردازند. تورم بنیان اقتصاد را به هم می ریــزد. به قول کینز، اگر اقتصادی را 
می خواهید نابود کنید، جوری سیاست هایش را تنظیم کنید که تورم در کشور ایجاد شد و 
فریدمن تورم را خطای دولت ها می داند که دولت ها با سیاست های پولی و مالی به تورم دامن 

می زنند. چرا با سیاست های نامناسب این زمینه را فراهم می کند؟ در سه دهه اخیر وضعیت 
چنین بوده و به سیاست های نامناسب دامن زده شده است. وقتی دولت نمی تواند بسترهای 
ایجاد اشتغال را در کشور فراهم کند، و جذب سرمایه خارجی اتفاق نمی افتد، و سرمایه داخلی 
از کشور بیرون می رود، اقتصاد به مسیری می رود که ظرفیت اصالحی از آن گرفته می شود. در 
این شرایط اقتصاد به اقتصاد غارتی تبدیل می شود و فساد و تولید رانت در آن افزایش می یابد.

دولت ها باید به جای توزیع فقر و رانت، توزیع ثروت را در پیش گیرند؛ البته در این 
ســال ها تعداد فقرا، حجم فقر و محرومیت افزایش پیدا کرده است. اگر نوع نگاه 3

حمایتی تغییر کند و تالش شود افراد توانمند شوند نه اینکه صدقه بگیرند، در این 
صورت افراد انتخابگرتر می شوند. انتخابگری از دو بعد می تواند به فقرزدایی کمک کند. وقتی افراد 
انتخابگر شوند، با توجه به اینکه توسعه مفهومی چندبعدی است، توسعه اقتصادی سیاسی، اجتماعی 
و... در جامعه ایجاد می شود. جامعه ای می تواند به توسعه دست یابد که افرادش انتخابگر باشند. 
فردی که انتخابگر نباشد یا قدرت انتخاب نداشته باشد، در حوزه سیاسی نیز نمی تواند فرد مناسبی 
را انتخاب کند، بنابراین توسعه سیاسی نیز رخ نمی دهد. به عنوان مثال وقتی یک سازوکاری تعریف 
می شود که از یک طرف کاندیداهای مجلس فیلتر شوند و از طرف دیگر مردم آگاهی الزم را برای 
انتخابگری نداشته باشند، نه تنها توسعه سیاسی رخ نمی دهد، بلکه در معنای فراتر مردمی که در 

این جامعه زندگی می کنند، فقیر محسوب می شوند چون قدرت انتخاب ندارند.

ما االن در دوره هم آیندی و هم برآیندی چالش ها هستیم. در این شرایط باید 
قفل های اصلی اقتصاد باز شود، باید فربهی سیاست بر اقتصاد کاهش یابد و 4

اقتصاد در فضای شفافی کار کند. به جای اینکه دولتمردان منابعی را برای 
فقرزدایی اختصاص دهند و بر یارانه معیشــتی یا ســبد کاال تمرکز کنند که حتی قدرت 
انتخابگری فرد را تغییر نمی دهد، توانمندی افراد نیازمند را افزایش دهند. با این اقدامات، افراد 
نیازمند ابزارها، مهارت ها و امکان های عمل و حضور در صحنه های اقتصادی و اجتماعی را 
پیدا می کنند و افراد به مراتِب انتخابگری رهنمون می شوند. انسان انتخابگر خودش متولی 
فقرزدایی خودش می شــود. خودش می تواند مســتقیماً از فقر بیرون آید و از عواید رشد 
اقتصادی منتفع شود. در آن صورت نیازی به حمایت های دولت نیز نخواهد داشت. با دوبرابر 
کردن یارانه ها در شکل سیاسی-اجتماعی و قضاوت پوپولیستی و نگاه عدالت خواهانه که بر 
ذهن دولت خیرخواه حاکم اســت، می دانیم کارگر و توده مردم مشکل دارد؛ اما این کمک 
نقدی براساس قانونمندی اقتصاد در نهایت کمکی به مردم نمی کند. این ناکارآمدی و تورم را 
باالتر می برد. آن قدر تورم باال می رود که یارانه نقدی به پای آن نمی رسد. این شیوه صنایع را 

به سمت نابودی می برد. نباید اجازه داد که ظرفیت تولید و اقتصاد از بین برود. 

وقتی در چارچوب ذهنی افراد، راهکارهای فقرزدایی در پول خالصه شــود، 
طبیعی اســت که این راهکارها راه خود را نیز در تبلیغات پیدا کند. ورود این 5

چارچوب ها به عرصه سیاســی در نهایت سبب شــکل گیری سیاست های 
پوپولیستی می شود. هرچند برخی آگاهانه و برخی دیگر ناآگاهانه به این دام می افتند، اما باید 
توجه کرد که پوپولیسم ابزاری قوی در دست سیاستمداران است و برخی سیاست گذاران و 
سیاستمداران که با مبانی مدرن فقرزدایی آشنایی ندارند، به دام این گونه سیاست ها گرفتار 
می شوند. ثمره ورود چارچوب های پولی برای فقرزدایی شرایط فعلی است و اینکه تالش های 
چند دهه برای فقرزدایی عمالً بر محور سیاست های درآمدی و پوپولیستی چرخید که نتیجه ای 

جز ناکارآمدی و فقرزایی نداشته است. باید به جای پول پاشی از تولید حمایت کرد. 

پول پاشی فقرزا است
به جای یارانه و سبد معیشتی، توانمندی را افزایش دهید

چرا باید خواند:
برای جلوگیری از فقر 
چه راهی در پیش پای 

دولت ها وجود دارد؟ 
این مقاله را بخوانید.

وحید محمودی
استاد دانشگاه تهران
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راهربد

 دولت از دوبرابر کردن یارانه های نقدی می گوید؛ آیا در طرح  �
چنین وعده ای به شرایط اقتصادی کشور توجه شده است؟

 من کامالً طرفدار ساختار یارانه نقدی هستم به شرط اینکه منابع 
مالی شفاف، مشخص و معینی داشته باشد. به نظر من ساختار پرداخت 
نقدی به مردم ساختار کم فسادی است و اگر به مردم این اجازه را بدهیم 
که خودشــان تصمیم بگیرند این منابع مالی را به چه کاری اختصاص 
دهند، خروجی خیلی بهتری برای آن ها خواهد داشت. پرداخت نقدی 
به مردم بسیار بهتر از یارانه کاالیی یا دالر دولتی و یا کاالی کوپنی است 

مشروط بر اینکه منبع مالی اش کامالً شفاف و مشخص باشد.
 دلیل موافقت شما چیست؟ �

 ما در ایران شــیوه های متعددی را برای حمایت از معیشت مردم 
امتحان کرده ایم؛ مثالً از توزیع کاالهای دولتی تا توزیع نان، آرد، مرغ، 
تخم مرغ تا قرعه کشی برای خودرو. ما به شیوه های متعدد از معیشت 
مردم حمایت کرده ایم. مثالً در شــرکت ها و سازمان های دولتی خیلی 
بیش از آنچه نیاز دارند افراد اســتخدام می کنیم. یا وام های کم بهره یا 
بدون بهره را به افرادی پرداخت می کنیم. از نظر من در همه این شیوه ها 
فساد وجود دارد و بهره مندی گروه های متوسط و زیر متوسط جامعه از 
این حمایت ها بسیار کم بوده است. حتی زمانی که گفتیم وام کم بهره 
می پردازیم باز هم افراد باالی متوســط از آن بیشتر استفاده کردند تا 
مردم طبقه پایین، یا مردم طبقه متوسط و متوسط به باال از دالر دولتی 
استفاده کردند. پس همه این رویه ها پرفساد بوده و گروه های متوسط 
و زیر متوسط از آن کمتر استفاده کرده اند. از طرفی نااطمینانی زیادی 
نســبت به آن ها وجود دارد؛ یعنی وقتی می گوییم وام بدون بهره، 
بســیاری از مردم در فکر این هســتند که آیا به آنان می رسد 
یا نه؟! اما ساختار یارانه نقدی این مشکالت را نداشته است. 
پرداخت یارانه نقدی کم فسادترین سیستم حمایتی و رفاهی 

برای مردم است.
 یعنی این ساختار را بی عیب می دانید؟ �

این طور نیســت! یارانه نقدی هم مشکالت زیادی دارد؛ 
ازجمله مبلغ یارانه که عدد بسیار تمسخرآمیزی شده است. 
در زمان شــروع پرداخت یارانه نقدی در سال 13۸9 یک 
خانــواده چهارنفره با یارانه چهارماهه خود بهترین لپ تاپ 
موجود در بازار را می توانســت بخرد و اآلن با یارانه نقدی 
چهارماهه شاید بتواند دو وعده غذای نسبتاً خوب بخورد. 
نقدهایی بر مبلغ یارانه نقدی وارد است؛ مبلغ یارانه با تورم 
افزایش نداشته است. اما با همه این نقدها من یارانه نقدی را 

بسیار کم فسادتر، عادالنه تر و اثربخش تر نسبت به یارانه کاالیی، نسبت 
به اســتخدام در دولت برای کمک به معیشت برخی از مردم و وام های 
بدون بهره ای می دانم که در کشــور پرداخت شده است. در کنار نقد به 
مبلغ یارانه که با تورم رشــد نکرده، باید گفت که منابع مالی پرداخت 
یارانه شفاف نبوده و معلوم نیست که پول آن از کجا می آید. در سطح 
دنیا کشــورهای مختلف روش های گوناگونی برای حمایت از معیشت 
خانوارهای متوسط و زیر متوسط داشته اند. این روش های متعدد حمایت 
در طول صد سال اخیر رایج بوده ولی قبل از آن حمایت از خانوارهای 
متوسط و زیر متوســط رایج نبوده است. به لحاظ تاریخی در دویست 
سال قبل در 95 درصد کشورهای دنیا عرف این بوده که از فقیرترین ها 
باید پــول گرفت و به ثروتمندترین ها داد و مکانیزم های ارباب - رعیتی 
حاکم بوده است و این رویه در کل دنیا پذیرفته شده بود. شیوه برعکس 
آن شــاید در یک قرن اخیر به کار گرفته شــده باشد. در این صد سال 
کشورهای مختلف روش های گوناگونی را با آزمون و خطاهای مختلف 
امتحان کردند. در دنیا نظریه پردازان زیادی در ســال های اخیر از این 
حمایت کردند که پرداخت نقدی برای حمایت از خانوارهای متوســط 
و زیر متوســط بهتر و کم فسادتر از هر شــیوه ای است. در حال حاضر 
مقاالت، تحلیل ها و مطالب زیادی درباره درآمد پایه همگانی وجود دارد 
و نماد بسیار پررنگش هم در دوره کرونا مطرح شد. در دوره کرونا بحرانی 
در دنیا رخ داد و خیلی از کشــورها به این فکر کردند که در این بحران 
چگونه از خانوارهای متوسط و زیر متوسط حمایت کنند؟ بخش عمده ای 
از حمایت های بســیاری از کشورهای دنیا در قالب پرداخت نقدی بود. 
در امریکا در طول دوره کرونا در سه نوبت پرداخت نقدی مجموعاً سه 
هزار و 200 دالر به هر امریکایی پرداخت شد و این پرداخت به بیش از 
70 درصد از امریکایی ها انجام شد و فقط 30 درصدی حذف شدند که 
وضعیت مالی  آن ها خیلی خوب بود. اگر بحران کرونا را با بحران قبلی که 
در سال 200۸ رخ داد، مقایسه کنیم، می بینیم که حتی یک دالر هم 
به مردم پرداخت نشد و حمایت ها از جنس یارانه های مختلف بود. چه 
در آمریکا، چه در کانادا، چه در کشورهای اروپایی، چه در کره جنوبی و 
چه در بسیاری از کشورهای دیگر در دوره کرونا بخشی از حمایت دولت 
از مردم به شکل پرداخت نقدی و فراگیر به اکثر مردم جامعه انجام شد.

 چه نوع ساختارهای حکومتی به یارانه نقدی گرایش داشتند؟  �
برخی معتقدند این یارانه ها بیشتر در دولت های رفاه پرداخت شد که 

میل به بزرگ شدن دولت دارند.
این طور نیســت. حامیان درآمد پایه همگانی در کشــورهایی مثل 
امریکا، کانادا، کره جنوبی و البته کشــورهای اســکاندیناوی بودند. در 
امریکا یک نوبت ترامپ جمهوری خواه راست گرا به معنای طرفدار دولت 
حداقلی، یارانه پرداخت کرد و بخشــی از این سه هزار و 200 دالر در 
زمان او پرداخت شــد و سپس که جو بایدن دولت گرای طرفدار دولت 
رفاه هم سر کار آمد، یارانه نقدی پرداخت کرد. در نتیجه می توان گفت 
گروه های مختلف با مشــرب ها و مکتب های فکری اقتصادی مختلف 
طرفدار پرداخت یارانه نقدی به مردم کم درآمد هستند. ولی ممکن است 

پرداخت یارانه نقدی کم فسادترین سیستم حمایتی است
یارانه های نقدی؛ معایب و مزایای آن در گفت وگو با میثم هاشم خانی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
یارانه نقدی، افزایش 
آن و حذف یارانه های 

پنهان بخوانید، این 
مصاحبه به شما 
پیشنهاد می شود.

به تاکید می گوید طرفدار پرداخت یارانه نقدی به همه مردم است؛ حتی از 24 برابری شدن این یارانه ها 
می گوید؛ گفته ای که شاید منطقی به نظر نرسد، ولی میثم هاشم خانی، اقتصاددان از این ایده دفاع می کند. 
او معتقد است با حذف یارانه های پنهان منابع مالی یارانه نقدی تأمین خواهد شد. این گفت وگو و استدالل 

هاشم خانی در دفاع از یارانه نقدی را بخوانید.
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حامیان درآمد پایه همگانی در کشورهایی مثل امریکا، کانادا، کره جنوبی و البته کشورهای اسکاندیناوی بودند. در امریکا یک نوبت دونالد 
ترامپ جمهوری خواه راست گرا به معنای طرفدار دولت حداقلی، یارانه پرداخت کرد و بخشی از آن سه هزار و 200 دالر یارانه دولت آمریکا به 
مردم، در زمان او پرداخت شد و سپس جو بایدن دولت گرای طرفدار دولت رفاه هم که سر کار آمد، یارانه نقدی پرداخت کرد.

در مقابل این گونه مطرح شود که پول درشت را به پول کوچک تبدیل 
و تقسیم می کنند.

 به هرحال این نقد به طور جدی مطرح می شــود که به جای  �
پرداخت های کوچک، مردم شغل داشته باشند.

من با این گفته موافق نیســتم. من اگر تصمیم گیر این حوزه بودم 
حتماً اولویت اصلی ام پرداخت یارانه نقدی با منابع مالی شــفاف، بدون 
یک ریال چاپ پول و بدون افزایش تورم بود. ســعی می کردم یارانه هر 
ایرانی الاقل ماهی 50 دالر یا یک و نیم میلیون تومان باشد و یک خانواده 

چهارنفری ماهی شش میلیون تومان درآمد کمکی داشته باشد.
 این نوعی رؤیابافی است. �

از نظر من این کامالً امکان پذیر و عملیاتی است. به سادگی می توانیم 
تغییراتی در هزینه ها و ســاختار اقتصاد کشــور انجام دهیم، آن وقت 
می توان به یک خانواده چهارنفری در ماه شش میلیون تومان یارانه داد. 
مطمئن باشــید که این خانواده دیگر دچار بحران معیشت نیست؛ اما 
موضوع این اســت که افرادی می گویند اگر چنین پول درشتی داریم، 
با آن فرودگاه و راه آهن بســازیم یا بنادرمان را توســعه دهیم و پول را 
صرف توسعه کنیم. من می گویم چنین پولی در کشور داریم و در همین 
دوره اوج رکــود اقتصادی بدون ذره ای پول چاپ کردن آن منابع را در 

اختیار داریم.
 اگر چنین درآمدی هست چرا صرف توسعه زیربنایی نمی شود؟ �

چه در ایران و چه در کشورهای توسعه یافته طرفداران درآمد پایه 
همگانی با بررسی موارد متعدد می بینند اساساً دولت ها پول هایی را که 
دستشان بوده بیشتر حیف و میل کرده اند تا اینکه صرف توسعه شود. 
باید دید چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟ از نگاه اقتصاددان های 
طرفدار افزایش درآمد پایه همگانی می توانیم مسئله را به این شکل 
حــل کنیم که پول را به مردم بدهیم اما به مردم بگوییم با این پول 
می توانید فقط ســهامدار یا شــریک پروژه ای که دولت دارد، شوید. 
آن وقت دولت موظف است زحمت بکشد و پروژه را خوب تعریف کند 
و سه ماه یک بار در موردش به مردم و سهامداران خود گزارش شفاف 
و دقیق بدهد و مردم اساســاً خــود را مالک آن پروژه بدانند و دولت 
هم مردم را مجاب کند که ســهامدار بخشی یا تمام آن شوند و اگر 
شرکت خوب، منظم، شفاف و رو به رشد کار کند مردم سهامدارش 
می مانند ولی اگر خوب کار نکند مردم سهامدارش نمی شوند. نگرش 
متکی بر درآمد پایه معتقد اســت که بخش زیادی از کارکرد دولت 
برای کاهش نابرابری باید متکی بر پرداخت نقدی همگانی باشد و در 
کنارش دسترســی همگانی به وام هم مطرح می شود. چون اآلن در 
کشور ما افرادی می توانند وام بگیرند که وثیقه بزرگ دارند و یا ملک و 
یا ضمانت کارکنان دولت را دارند و این موضوع باعث می شود که افراد 
پایین تر از متوســط خیلی سخت بتوانند وام بگیرند. اگر همه درآمد 
پایه همگانی دریافت کنند، آن موقع به واسطه جریان درآمدی منظم 
و ورودی مالی مستمری که دارند می توانند ضامن دریافت وام دیگران 
شوند ولذا در روستای کوچکی که حتی یک کارمند دولت هم نیست 
و خانه های روستایی را هم هیچ بانکی به عنوان وثیقه قبول نمی کند، 
خود افراد به پشتوانه درآمد پایه همگانی می توانند ضامن دریافت وام 

توسط یکدیگر شوند و دسترسی به وام منصفانه تر شود.
 منابع مالی یارانــه نقدی دورابری از کدام منبع مالی تأمین  �

می شود؟
ما از اول ســال 1400 تا پایان آذرماه به طور تقریبی بیش از ده 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی توزیع کردیم که اختالفش با دالر آزاد 

حدود 23000 تومان است. اگر 23000 تومان را ضرب در ده میلیارد 
دالر کنیم یعنی رانتی را که توزیع شده حساب کنیم، تقریباً 230 هزار 
میلیارد تومان می شود که این عدد بیش از پنج برابر کل یارانه نقدی 
اســت که به کل مردم پرداخــت کردیم و بیش از پنج برابر در قالب 
دالر 4200 تومانی رانت توزیع کردیم. حتماً مثال های متعدد دیگری 
هم هست که چندین برابر یارانه نقدی داریم در قالبشان رانت توزیع 
می کنیم و با حذف آن ها حتماً می شود اعداد خیلی بیشتری باشد و 
یارانه نقدی چندین برابر شود و قدرت خریدش احیا شود و به چیزی 
که قبالً بوده نزدیک شود. به نظر من منابع مالی اش به سادگی وجود 
دارد؛ منتها مسئله این اســت که دو برابر شدن یارانه نقدی ممکن 
است خیلی تغییری در وضعیت رفاهی هیچ فردی ایجاد نکند. یارانه 
نقدی به سادگی می تواند الاقل ده برابر شود بدون اینکه نیاز باشد پول 
چاپ کنیم. از این ده برابر به سادگی با حذف دالر 4200 تومانی پنج 
برابر شــدن یارانه نقدی قابل تأمین است و موارد دیگری هم هست 
که با حذفشان و تبدیلشــان به یارانه نقدی بساط فسادهای زیادی 
جمع می شود و وضعیت گروه های فقیر و متوسط هم بهتر می شود؛ 
مثل قیر رایگان یا قیر تهاتری که بســیار پرفساد است که با حذفش 
یا تبدیل درآمدش به یارانه نقدی می شــود یارانه نقدی باال برود. یا 
مثل بخت آزمایی یا التاری خودرویی که راه انداختیم؛ با قرعه کشی 
خودروهای ارزان تر به مردم می دهیم که با حذفش و منابع مالی که 
آزاد می شــود به سادگی یارانه نقدی به سه برابر می رسد و از همین 
محل می تواند سه برابر افزایش رخ دهد. یا اگر یارانه ای را که فقط به 
سوخت هواپیما می دهیم حذف کنیم به سادگی می تواند رشد قابل 
توجهــی در یارانه نقدی ایجاد کند. مثال های دیگری را نیز می توان 
لیست کرد تا منابع مالی که خیلی پرفساد هزینه می شود حذف شود و 
به شکل شفاف، مشخص و معینی در قالب یارانه نقدی پرداخت شود.

  آیا اراده چنین کاری در اقتصاد سیاسی ما هست؟ �
 این را که اراده اش هست یا نه نمی دانم. من این گونه فکر می کنم 
که اگر چنین اتفاقی بیفتد یک گام بزرگ به سمت کاهش نابرابری و 

کاهش فساد برمی داریم.
 آیا پرداخت یارانه نقدی دوبرابری قرار است در همان سازوکار  �

قبلی اجرا شود یا فکر دیگری شده است؟
من از تصمیمات دولت بی اطالع هســتم. محاسبه ای که گفتم با 
حذف دالر دولتی، التاری خودرویی، قیر رایگان و سوبســید سوخت 
هواپیماها می توانیم یارانه نقدی را 12 برابر کنیم، با این فرض بود که 
همه مردم یارانه بگیرند و اگر بخواهیم به نیمی از مردم یارانه بپردازیم 
یارانه نقدی می تواند 24 برابر شود و عدد می تواند رشد جهشِی قابل 

توجهی داشته باشد.

محاسبه ای که 
گفتم با حذف دالر 

دولتی، التاری 
خودرویی، قیر 

رایگان و سوبسید 
سوخت هواپیماها 

می توانیم یارانه 
نقدی را ۱2 برابر 
کنیم، با این فرض 
بود که همه مردم 
یارانه بگیرند و اگر 
بخواهیم به نیمی 

از مردم یارانه 
بپردازیم یارانه 
نقدی می تواند 
24 برابر شود 
و عدد می تواند 

رشد جهشِی قابل 
توجهی داشته 

باشد

نکته هایی که باید بدانید

در کنار نقد به مبلغ یارانه که با تورم رشد نکرده، باید گفت که منابع مالی پرداخت یارانه 	]
شفاف نبوده و معلوم نیست که پول آن از کجا می آید.

پرداخت نقدی به مردم بسیار بهتر از یارانه کاالیی یا دالر دولتی و یا کاالی کوپنی است 	]
مشروط بر اینکه منبع مالی اش کامالً شفاف و مشخص باشد.

از نگاه اقتصاددان های طرفدار افزایش درآمد پایه همگانی می توانیم مسئله را به این شکل 	]
حل کنیم که پول را به مردم بدهیم اما به مردم بگوییم با این پول می توانید فقط سهامدار یا 

شریک پروژه ای که دولت دارد، شوید.
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راهربد

دولت به دنبال دو برابر شدن یارانه نقدی 
است؛ می خواهد گروه های کم برخوردار از 1

حداقل حمایت رفاهی برخوردار باشند؛ 
تصمیمی  که خیلی ها با توجه به تجربه قبلی پرداخت 
یارانه نقدی با آن مخالفت می کنند و عده ای هم حامی 
این تصمیم هستند. من فکر می کنم دولت به جای اینکه 
یارانه نقدی بدون برنامه و نظارت به مردم پرداخت کند، 
»یارانه مشــروط« به گروه هدف پرداخت کند. یعنی 
کسی که یارانه دریافت می کند، کارت واکسیناسیون هم 
داشته باشد؛ مراقب بهداشتی از مادران باردار و شیرده 
انجام شــود؛ کودکان آموزش ببینند. یارانه مشــروط 
می توانــد برنامه رفاهی-اجتماعی باشــد که درنهایت 
می تواند اثرات اجتماعی برای کل جامعه داشته باشد. 
این نوع برنامه ریــزی می تواند به فراگیــری آموزش، 
واکسیناسیون و به دنیا آوردن کودکان سالم و مادران 

سالم کمک کند.
در کنار نــوع برنامه، نحوه انتخاب گروه 

هدف پرسشی است که باید به آن پاسخ 2
داده شــود. اگر یارانه به همه مردم داده 
شود، پرسش اصلی منابع این یارانه است، ولی در زمان حذف گروهی از این شیوه پرداخت 
باید مشخص شود که چه افرادی، با چه معیاری و چرا انتخاب  شده اند و یارانه می گیرند؟ 
افرادی که یارانه دریافت می کنند مابه ازای آن چه کاری باید برای جامعه انجام دهند؟ مثاًل 
از یارانه بگیرها انتظار داشته باشیم که کودکان آن ها آموزش ببینند. یا مثالً از محیط زیست 
در روستاها حمایت شود. به نوعی برای یارانه بگیرها مسئولیت اجتماعی و اهداف اجتماعی 
جدیدی تعریف شود. این نوعی قرارداد اجتماعی است که باید به شیوه اجرایی شدن آن 

توجه شود.
در دوره بحران های اقتصادی خیلی از طبقات اجتماعی آســیب  دیده اند. 

امروزه جامعه با فروپاشــی طبقه متوســط روبه روســت. از طرفی دولت 3
می خواهــد با یارانه های پنهان یا ارز ترجیحــی از مردم حمایت کند. اما 
پرسش این جاست که مردم کدام کاال را با ارز ترجیحی دریافت می کنند؟ از کاالی اساسی 
تا کاالی غیرضروری هیچ کدام با قیمت ارز 4200 تومانی به دست مردم نمی رسد. در انتقاد 
از این شیوه مدام از فساد سیستمی می گویند. مهاتیر محمد در مصاحبه ای گفته بود که 
وقتی تعداد کمی رشــوه می گیرند این مشکل فرد اســت اما وقتی تعداد زیادی رشوه 
می گیرند این مشکل سیستم است. حال اینکه این سیستم ها چرا اجازه می دهند که این 
فساد شــکل بگیرد به ماهیت سیاســت ها و برنامه ها برمی گردد. ماهیت سیاست ها و 
برنامه هایی که به نوعی یک تبعیض قائل می شوند منجر به شکل گیری یک صف می شود. 
منظور از تبعیض چیزی است که می توان اسم آن را رانت گذاشت و چیزی است که فراتر 
از توانایی های فرد است و این رانت از دل بازار درنیامده است و بر اساس آنکه می گویند 
من که می توانم تولید کنم می توانم یک درآمد و مهد فروش داشته باشم نیست. این مسئله 
خودش را چه جور نشان می دهد؟ وقتی که آدم ها صف می کشند تا بتوانند از این فرصت 
طالیی استفاده کنند. واردکننده ها به اسم گرفتن ارز ترجیحی این صف را ایجاد کرده اند 
تا به جای اینکه از بیرون ارز 10 یا 12 هزارتومانی بگیرند ارز 4200 تومانی بگیرند. چرا 

چنین صفی باید وجود داشته باشد؟ اگر واقعاً این طور بود که این آدم ها ارز 4200 تومانی 
می گرفتند و دقیقاً قیمت متناسب با همین ارز 4200 تومانی را وارد بازار می کردند، قاعدتاً 
سود چندانی به دست نمی آوردند. در آن صورت آدم ها عالقه مند نمی شدند تا وقت بگذارند 
و در صف بایستند تا از این ارز استفاده کنند. تعداد زیاد ممیزی در گمرک و ممیزی در 
مالیات و در شهرداری ها یا آن هایی که مجوزهای تولید می دهند یا موافقت اصولی برای 
واردات یک کاال را می دهند از نمونه هایی هستند که نشان می دهد تصمیم گیری در مورد 
این مجوزها و موافقت ها که به چه کسانی داده شود یا به چه کسانی داده نشود، اختیاری 
است. در مورد قیر، گازوئیل، ارز، مجوزهای ساخت وساز در زمین های ملی، احداث کارخانه، 
تخفیف های مالیاتی، مشــوق های صادراتی توزیع یارانه وجود دارد و این ها نه تنها بسیار 
ناکارآمد و حتی فسادزا شده و باعث شده که مردم فکر کنند تالش آن ها مهم نیست، بلکه 
عامل رانت مهم تر است. در چنین شرایطی نیاز است سیاست گذاری ها تغییر کند و قرارداد 
اجتماعی جدیدی نوشته شود. با تغییر سیاست ها می تواند راه حل های دیگری برای مبارزه 
با فســاد و سیســتم حمایتی طراحی شــود و من فکر می کنم در حال حاضر سیستم 

»یارانه های مشروط« می تواند راه حل مناسبی برای اجرای سیاست های رفاهی باشد.
برخی فکر می کنند به جای پرداخت یارانه نقدی پول درشت را در صنعت 

و تولید هزینه کنند؛ اما من معتقد هستم که خود مردم بزرگ ترین حامی 4
تولید هستند. وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند، بزرگ ترین ضربه به 
تولید می خورد. وقتی مردم پول نداشته باشند مواد ضروری خود را تهیه کنند، در چنین 
شرایطی ضربه اصلی به تولید داخلی است و در حال حاضر خیلی از صنایع با نصف ظرفیت 
خود کار می کنند. طبقه متوسط و دهک های پایین جامعه یارانه دریافتی خود را صرف 
کاالهای لوکس و وارداتی نمی کنند، اثر هر حمایتی از این گروه ها مستقیماً به تولید داخلی 

بازمی گردد. باید به مردم یارانه پرداخت شود اما این یارانه باید مشروط پرداخت شود.
من الگوی حمایتی کشــورهای مختلفی ازجمله چین، مکزیک، برزیل، 

آرژانتین، اندونزی، ترکیه و هند را بررسی کرده ام؛ ایران ازنظر زیرساخت های 5
اطالعاتی و بانکی و سالمت شرایط بسیار خوبی دارد. 95 درصد مردم ایران 
کارت  بانکی دارند؛ اطالعات خانوارها در خانه های بهداشــت  ثبت  شده؛ وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی چندین سامانه اطالعاتی دارد، سامانه شاد وزارت آموزش وپرورش، 
لیست افراد ثبت نام کرده در یارانه های نقدی و همه این ها می تواند زیربنای اطالعاتی کار 
باشد. اما در کنار این زیرساخت ها باید اراده سیاست گذار و ذی نفع هایی مثل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی هم باشد. ما به قرارداد اجتماعی جدیدی نیاز داریم که در آن 
نحوه حکمرانی اقتصادی تغییر کند. بخش خصوصی و مردم نباید تاوان ناکارآمدی دولت 
را بپردازند. باید قراردادها شفاف، فراگیر، عادالنه، پایدار و نظارت پذیر باشد. نباید مثل یارانه 
حامل های انرژی یا یارانه نقدی عملیاتی شــود. نبود شفافیت باعث ناپایداری قراردادها 

می شود و از بیشتر قراردادها رانت جویان استفاده می کنند.
 البته این الگو مشکالتی هم دارد. مثال در مکزیک بعد از دو دهه برنامه رفاهی 

به مسیر رانت جویی تبدیل شد؛ در این مسیر آن ها مدام سیستم بوروکراسی 6
خود را بزرگ تر کردند. یا در چین بعد از مدتی خود مجریان برنامه حمایتی 
به عامل فساد تبدیل شدند. اما در ترکیه از اشتباه کشورهای دیگر درس گرفتند و روند بهتری 
را طی کردند. البته نمی توانیم خطای برنامه را به صفر برسانیم ولی امکان دارد که این خطا 
به حداقل آمار ممکن برسد. اگر به همه این موارد توجه شود، حتماً پایداری برنامه های یارانه 
مشــروط عملیاتی می شــود، بدون اینکه به دولت و بخش خصوصی فشار وارد شود. کل 

شهروندان جامعه هم از اثرات فقرزدایی از جامعه برخوردار می شوند.

یارانه مشروط به جای یارانه نقدی
بررسی الگوی کشورهای مختلف

چرا باید خواند:
یارانه مشروط چیست 

و در کشورهای دیگر 
این الگو چگونه اجرا 

می شود؟ این مقاله را 
بخوانید.

علیرضا عبداهلل زاده
فارغ التحصیل سیاست گذاری 

عمومی از دانشگاه هاروارد
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توسعه

نظم و زوال بوروکراسی 
بهکجامیرویم؟

»هواداران دموکراسی با دالیلی محکم، تالش هایشان را برای محدود 
کردن قدرت دولت ها متمرکز می سازند. اما چندان انرژی و زمانی صرف 
اندیشیدن درباره شیوه کارآمد حکمرانی نمی کنند. ایشان، به قول وودرو 
ویلسون بیشتر به کنترل کردن دولت عالقه مند هستند تا سازمان دهی 

آن.« )فرانسیس فوکویاما( 
فوکویاما در کتاب »نظم و زوال سیاسی« توسعه را محصول برقراری 
توزان میان »دولت کارآمِد وبری«، »حاکمیت قانون« و »پاســخ گویی 
دموکراتیک« می داند. تیپ ایده آل توســعه از نظر او توسعه در آلمان 
است که ابتدا دولت کارآمد و بوروکراسی مستقل ظهور کرد و در پی آن 
حاکمیت قانون پدیدار شد تا درنهایت پاسخ گوی دموکراتیک نیاز جامعه 
از طریق انتخابات آزاد و منصفانه باشد. در این صورت توسعه با کمترین 
میزان بی ثباتی و خشــونت رخ می دهد. ژاپن هم تیپ ایده آل دیگری 
برای فوکویاماست؛ در ژاپن هم دولت از دل یک بوروکراسی قدرتمند 
پدید آمد و توانست پروژه دولت سازی را با اقتدار از باال به پایین پیش 
ببرد و درنهایت دموکراســی ظهور کرد. اما اگر این تسلسل مورد نظر 
فوکویاما به هم بخورد، چه رخ خواهد داد؟ او از پدیده »حامی پروری« 
و فساد اداری می گوید؛ حامی پروری که ادامه پدرساالری یا ویژه پروری 
سنتی است در مقیاسی بزرگ تر. او وقتی به کشورهای دیگر برمی گردد، 
می گوید: »رهبران به قدرت رسیده اوکراین در سال 2004 وقت خود را 
با جروبحث های داخلی تلف کردند و از رفع فساد و ساختن ادارات دولتی 
قابل اعتمادتر بازماندند. هند نیز دچار همین وضعیت است. فیل آسیا 
درگیر فشل بودن دستگاه اداری است. 34 درصد برندگان انتخابات اخیر 
هند پرونده قضایی دارند، پنجاه درصد آموزگاران مدارس سر کار حاضر 
نمی شوند، و تأمین زیرساخت های اساسی صورت نمی گیرد.« شاید این 
پرسش خیلی ها چون فوکویاما باشد که تفاوت دولت مانموهان سینگ 
و نارندرا مودی چیست وقتی هردو بر ماشین دولت، نظام اداری، تکیه 
دارند و دموکراسی بر گرده این بوروکراسی سوار است و ره می پیماید؟ 
دولت سازی و نهادسازی اگر در ایران با انقالب مشروطه شروع شده، 
در دوره رضاشاه به اوج خود رسیده و در دوره محمدرضا بلوغ و زوالش 
آغاز شده است و تقدم و تاخر آن بحث های طویلی است. »سامان دهی« 
و »ســازمان دهی« دو نقشه راه یک مســیر نوین، پرپیچ و خم، تلخ و 
شیرین، و تاریک و روشن در تاریخ ایران نوین است؛ نقشه ای که رضاشاه 
بــا اعالمیه »من حکم می کنم« آن را آغاز کرد. او غره به برپایی دولت 
مدرن بود؛ دولتی که چشــمه قدرتش از فرمان شاه می جوشید و آب 
حیاتش را از توســعه آمرانه می نوشید؛ و درنهایت سرنوشتش مصداق 
این ضرب المثل لرد آکتون بود: »قدرت فاسد می کند، اما قدرت مطلقه 
مطلقاً فاسد می کند.« سقوطش که فرارسید باز هم بوروکرات کاربلدی 
بود که میراثش را حفظ کرد. شاه جوان چاره جویی می کرد برای نجات 
سلطنتش با کمک محمدعلی فروغی. او فرامینی جدید صادر می کرد 
برای جبران صدمات حکومت پدرش. امالک و پول های پدر را به ملت 
اهدا کرد؛ از برنامه هایش درباره کاهش مالیات و سروســامان دادن به 
هزینه های دولت گفت و عفو عمومی صادر کرد. زمان گذشــت و در 

دهه 40 بوروکراسی و نهادسازی درختی تنومند شد، اما به بلوغ نرسید. 
برای همین  تضادهای درونی در مسیر نهادسازی از آغاز به تنشی پویا 

انجامید و تا بهمن 57 ادامه داشت.
 در ابتدای انقالب آن طور که عزت اهلل سحابی در گفت وگویی عنوان 
کرده، »جو مبارزه و انقالب و به اصطالح امروز جو ایدئولوژیک حاکم بود. 
حداقل در بین مبارزان کمتر کسی به جنبه های کارشناسی واقعیت های 
اقتصادی-اجتماعی و عدد و رقم توجه داشت. در حوزه اقتصادی بیشتر 
دغدغه ها بر این متمرکز بود که چه خط اقتصادی انتخاب شود. آیا خط 
سرمایه داری انتخاب شود یا خط ضد سرمایه داری و سوسیالیستی«. از 
همان ابتدا دوگانه »تکنوکرات-انقالبی« نمایان شد و این دوئل همچنان 
ادامه دارد و امروز هم گویی تفکر انقالبی منجی دستگاه دیوان ساالری 
در ایــران خواهد بود نه تدبیر عقل و علم. انتقاد از علم گرایی و کاربرد 
روش های علمی صرف در علوم انسانی، سابقه ای دیرین دارد. این تقابل 
اگرچه از ترور احمد کسروی و بعداً با ترور حسنعلی منصور شروع شد 
اما بعدها خود را به شکلی دیگر نمایان کرد و اسالمی کردن علوم انسانی 
نتیجه همین بود. در چنین شرایطی آنچه بیشترین آسیب را دید نظام 
کارشناسی بود و »نظام تدبیر«. بوروکراسی و تکنوکراسی چندین بار 
زخمه بر تنش خورد؛ روزی خودکامگی مجال نداد قد بکشــد و روزی 
دیگر با انقالب نتوانست تجربه خود را به نسل دیگری منتقل کند و این 
انقطاع از تجربه اندوزی بود و باید زمان و زهر بی تدبیری بر روان کارگزار 
جوان و انقالبی جاری می شد تا مدت ها بعد اقرار کند که »ما تند رفتیم؛ 

خیلی هم تند رفتیم.« 
امروز آنچه همه بر آن اجماع دارند نه روش اصالح که ازهم گسیختگی 
ماشین و ظرفیت دولت، و ضرورت اصالح بوروکراسی است که می تواند 
مهم ترین ضرورت ساختاری دولت باشد. نظام سیاسی اگر می خواهد 
مشــکل رکود تورمی، بحران محیط زیست، یا حتی مسائل امنیتی و 
سیاســت خارجی خود را حل کند، چاره ای جز تکیه بر بوروکراســی 
ندارد. اما بوروکراســی با شــرایط امروزین خود قابلیت و ظرفیت حل 
مسائل ندارد. درها در حوزه دیوان ساالری چون مدیریت دروازه فوتبال 
نیست که مربی خارجی بر صدر نشیند و قدر بیند. امروز از هم آیندی، 
هم افزایی و هم برآیندی چالش ها می گویند. از ســویی نمی توان حل 
مسائل درهم تنیده را به پس از اصالح نظام اداری واگذار کرد و از سویی 
دیگر همه این ها باید توأمان پیش بروند. دولت باید فرایند توســعه را 
برای برآوردن نیازها سرعت بخشــد. اما به قول پیتر اوانز، »نمی توان 
ثروت آفرینی را فقط تابع طبیعت و بازار به شمار آورد، کشورداری کارآمد 
نیز به میدان آمده اســت.« همان شیوه کشورداری که امروز نقدهای 
جدی به آن وارد اســت و ابرچالش های امروز را نتیجه سیاست گذاری 
دولتمردان دانســته اند که به  امور تدبیر به شیوه معیشتی می نگرند و 
تدبیرشــان مقطعی است و مسکن؛ آن ها به فکر چاره نیستند؛ تومور 
بوروکراسی، آفت به جان دموکراسی زده است. دولت باید سیاست های 
درستی تدوین کند؛ توسعه در فکر جمعی رخ می دهد و این جمع در 

نهاد جمع می شود و دیوان ساالری. 

چرا باید خواند:
تکنوکرات کیست و در 
چه بستری می تواند 

مسیر توسعه را هموار 
کند؟ پاسخ این پرسش 

را در این پرونده 
می خوانید.

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

»نمی توان 
ثروت آفرینی را 

فقط تابع طبیعت و 
بازار به شمار آورد، 
کشورداری کارآمد 
نیز به میدان آمده 
است.« همان شیوه 

کشورداری که 
امروز نقدهای 

جدی به آن 
وارد است و 

ابرچالش های 
امروز را نتیجه 
سیاست گذاری 

دولتمردان 
دانسته اند که 

به  امور تدبیر به 
شیوه معیشتی 

می نگرند و 
تدبیرشان مقطعی 

است و مسکن



73 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و شانزده، بهمن 1400

 شما حدود یک دهه هست که از ابرچالش های اقتصاد ایران می گویید و از لزوم  �
اصالحات واقعی نه پوپولیستی آن؛ چالش های دیروز و امروز چه شکلی پیدا کرده اند؟

من با اســتفاده از واژه »ابرچالش« مســائلی را که بزرگ ترین مشکالت اقتصاد ایران 
هستند صورت بندی کردم که منطق و استداللی پشت آن بود. منظورم این بود که جنس 
و عمق این مشکالت، با بقیه مشکالتی که کشور دارد متفاوت است. در واقع بقیه مشکالت، 
درنهایت به این چند مشکلی که ابرچالش نام گذاری کرده ام، برمی گردد. اگر این استدالل 
من درست باشد که بقیه مشکالت ذیل چند ابرچالش تعریف می شوند باید به این سؤال 
پاســخ داد که اساساً چرا این ابرچالش ها به وجود آمده اند، چه اتفاقی افتاده که به این جا 
 رسیده ایم؟ گاهی یک مسئله مانند زلزله بزرگ مقیاس یا سیل مهیب دفعتاً اتفاق می افتد. 
این اتفاقی است که یک دفعه پیش می آید و شاید بتوان گفت که پیشینه ای نداشته است؛ 
ولی مشــکالت اقتصادی در طول زمان و به تدریج شکل می گیرند؛ بنابراین، اینکه کشور 
همزمان با تعداد زیادی مشکل مواجه شده باشد و اگر ادعای من درست باشد که این ها 

خیلی بزرگ هستند، قاعدتاً پیشینه ای داشته و به تدریج شکل گرفته اند.
بخشــی از ابرچالش ها به »نحوه بهره برداری ما از طبیعت« برمی گردد که نتیجه آن 
مسائل حوزه آب، محیط زیست و انرژی است. بخشی از آن هم به »نحوه استفاده از منابع 
مالی کشور« برمی گردد که شامل صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی است و سرریز 

تمام این مسائل به بودجه تحمیل می شود و درنهایت 
به عدم تعادل اقتصاد کالن تبدیل می شود؛ نتیجه این 
عدم تعادل ها هم اشتغال زایی پایین یا اشتغال با درآمد 

کم است. این ها مجموعه ابرچالش های کشور است.
 دلیل انباشت مسائل اقتصاد ایران چیست؟ �

همه این مشــکالت به کیفیت سیاست گذاری در 
کشــور ما برمی گردد؛ یعنی می توان گفت که حاصل 

تصمیمات خودمان بوده است.
 یعنی با علم به این نقطه رسیده ایم؟ �

خیــر! این طــور بوده کــه تحت تأثیــر تصمیمات 
سیاست گذاری به این ابرچالش ها رسیده ایم.

 سیاست گذاران چه اهدافی را دنبال می کنند؟ �
مثالً ممکن است سیاست گذاران در یک کشور دنبال این باشند که درآمد سرانه و رفاه 
مردم زیاد شود. اگر ادبیات سیاست گذار، ادبیات مقامات سیاسی کشور و تصمیم گیرندگان 
را از درون بیاناتشان بررسی کنید و بخواهید از درون آن اهدافشان را استخراج کنید نه از 
اسناد سیاست گذاری -در اسناد رسمی تعارف زیاد است- می بینید که آن ها همیشه به 

چرا باید خواند:
اقتصاد ایران چه 

روزهایی را می گذراند؛ 
نظام دیوان ساالری و 
سیاست گذار چگونه 

می خواهد چالش های 
اقتصاد ایران را حل 
کند؟ این گفت وگو را 

بخوانید.

با سرمایه اجتماعی پایین
انجام اصالحات بزرگ 

اقتصادی خطرناک است
مسعودنیلیدرگفتوگوباآیندهنگرازمسائلاقتصاد

ایرانونظامبوروکراسیمیگوید

همه مشکالت اقتصادی امروز حاصل تصمیم دیروز سیاست گذاران است؛ امروز »ابرچالش «هایی اقتصاد را تهدید می کند و سیاست گذار متوجه واقعیت های اقتصاد کشور نیست. او نمی داند 
پارادایم اقتصادی تغییر کرده و باید مسیر اصالح شود. مسعود نیلی، اقتصاددان می گوید: سیاستمدار به دنبال »میانبر« است. میانبری که از جاده کمربندی الزامات نمی گذرد. الزامات رفاه 
عادالنه شامل حل مشکل کسری بودجه ساختاری، میدان دادن به بنگاه داری بخش خصوصی در فضای رقابتی، پیوند ساختاریافته با شرکای خارجی، برقراری یک نظام مالیاتی قدرتمند و به 
وجود آوردن یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند و یک نظام تأمین مالی کارا است. او معتقد است: رویه تکراری دولت ها تامین معیشت ارزان است اما دولت در ایران برخالف دنیا که وظیفه اش 
عرضه کاالی عمومی است، خودش را مسئول تأمین کاالی مصرفی اولیه جامعه می داند نه کاالی عمومی. همه این ابرچالش ها در نهایت به بودجه می رسد؛ بودجه ای که سال هاست درگیر 

معضل کسری کالن است. 
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توسعه

دنبال یک »معیشــت« ارزان قیمت برای مردم بوده اند و این رویه در همه دولت ها تکرار 
شده است.
 یعنی اولویتشان رفاه مردم یا عدالت اجتماعی بوده؟ �

من در بیان خودم از واژه »رفاه« و »عدالت« استفاده نکردم. به نظر من سیاست گذاران 
بیشتر به دنبال یک »زندگی معیشتی« برای مردم بوده اند. زندگی معیشتی، رفاه نیست؛ 
عدالت هم نیســت. در واقع انگار می خواهید کف زندگــی را تأمین کنید که مهم ترین 
ویژگی اش این است که کاال و خدمات اولیه مورد نیاز آن ها  ارزان قیمت تأمین شود. دولت 
در کشور ما برخالف دولت در جاهای دیگر دنیا که وظیفه اش عرضه کاالی عمومی است و 
کاالی خصوصی را بخش خصوصی تولید می کند، خودش را مسئول تأمین کاالی مصرفی 
اولیه جامعه می داند نه کاالی عمومی؛ بعد می خواهد خودش آن را عرضه کند و ارزان قیمت 
هم عرضه کند. این دلیل اصلی دولت ها و سیاست گذاران برای مالکیت بر واحدهای تولیدی 
بوده است. هروقت که مسئوالن درباره مسائل اقتصادی صحبت می کنند، راجع به مرغ، 
تخم مرغ، گوشــت، نان، لبنیات و روغن است که اصطالحاً شما استفاده از واژه »سفره« 
را می بینید که مرتب تکرار می شــود و از آن فراتر نمی رود. این یعنی اینکه سیاست گذار 
همچنان دغدغه نیازهای اولیه معیشتی و نه چیزی فراتر از آن را دارد. در این چارچوب 
ترسیم افق های بزرگ و اینکه می خواهیم به این سطح از رفاه برسیم، دیگر موضوعیت پیدا 
نمی کند. دولت ها فکر می کنند که باید سبدی از کاالهای معیشتی را برای مردم فراهم 
کنند. ولی به دالیل مختلف، دنبال این نیستند که درآمد مردم افزایش پیدا کند. به دنبال 
این هستند که مردم از طریق دولت، سبدی از کاالها را با قیمت پایین سر سفره شان ببرند. 
این موضوع خیلی ســاده است که وقتی تورم باال می رود، کاالها گران تر شود و تورم باید 
پایین بیاید تا کاال و خدمات بتواند با رشد درآمد هماهنگ شود. اما تصمیم گیرنده چنین 
نمی گوید. او معتقد اســت که خودش باید کاال را با قیمت پایین درِ خانه مردم برســاند. 
مراکزی را ایجاد کند تا مطمئن شــود که این کاالها به دست مردم می رسد. نتیجه این 
سیاست این است که منابع طبیعی کشور را با تولیدات کشاورزی، مواد غذایی و صنعتی 
اولیه، به قیمت های نازل در اختیار مردم قرار می داده اســت. آب با قیمت پایین و انرژی 
ارزان عرضه می کرده. منظور سیاست گذار این بوده که این ها عواملی هستند که می توانند 
زندگی ارزان قیمت را برای مردم فراهم کنند. اما توجه نکرده که این ها منابعی هستند که 
باالخره به اتمام می رسند. وقتی از منابع طبیعی بیش از مقداری که احیا می شود مصرف 
کنید، به اتمام می رسد. تصمیم گیر طبیعت را فدای تأمین ارزان قیمت کاالهای اولیه کرده 
است. نکته دیگر اینکه هیچ گاه تمایلی وجود نداشته که فقط به بخشی از جامعه که سطح 
زندگی اش پایین تر است کمک شود؛ بلکه دولت ها تمام جمعیت کشور را همیشه تحت 
پوشش حمایت های خود قرار می داده اند؛ که نتیجه آن مواجهه با کسری منابع مالی بوده 
است. برای برطرف کردن این کسری ها، به سراغ ظرفیت های مالی کشور رفته اند. بخشی از 
این ظرفیت های مالی، مثل صندوق های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی منابع بین 
نسلی هستند و دولت به دلیل اینکه به منابع مالی احتیاج داشته، از این ها برداشت کرده 
است. زمانی صندوق های بازنشستگی ما با مازاد مواجه بودند، در آن زمان دولت این ها را 
مصرف کردند و اآلن از ورشکستگی صندوق ها می گوییم. بودجه هم همیشه دست خود 
دولت بوده است؛ از منابع بانکی هم می توانسته استفاده کند. حاال اتفاقی که در دهه 90 
برای ما افتاده و به تدریج هم ابعاد آن بزرگ تر شده، این است که آن منابع طبیعی به سطح 
نازلی رسیده؛ اآلن در آب  و خاک و هوای سالم با مشکالت بزرگ مواجهیم. ظرفیت های 
مالی ما هم فقط با اتکا به بانک مرکزی می تواند مدل تأمین مالی گذشــته را تکرار کند. 
لذا مشاهده می کنیم که این رویکرد، ضمن آنکه در بلندمدت باعث توقف اقتصاد شده، در 

کوتاه مدت هم نه قشر فقیر را راضی کرده نه حتی خود سیاست گذار را!
 حتی فرصت های دیروز به چالش مخرب امروز تبدیل شده است. �

بله، اگر به کســی بگویید کشوری داریم که رتبه اول منابع گاز دنیا را در اختیار دارد 
- ذخایر گاز ما از روسیه و قطر بیشتر است- اما نه تنها صادرکننده گاز نیست، بلکه در تأمین 
گاز مورد نیاز خودش هم دچار استیصال است، خیلی تعجب می کند. این اتفاق نمونه ای 
است از اینکه ما منابع کشور را چگونه اداره کرده ایم. وقتی منابع طبیعی به اتمام می رسد، 
بازیابی آن ها دیگر به این سادگی امکان پذیر نیست. شما نمی توانید بگویید اآلن متوجه 

شدم که اشتباه کردم و حاال می خواهم تصمیم بگیرم اصالح کنم پس حاال وضع آب یا 
خاک درست می شود. صندوق ها و نظام بانکی هم همین وضعیت را دارند. آن ها هم وقتی 
ظرفیت های مالی شان از بین رفته، احتیاج دارند که منابع مالی تزریق شود و این منابع باید 
از یک جایی بیاید. تا حاال صندوق ها تأمین کننده کسری منابع بقیه جاها بود، حاال باید از 

کجا برای تأمین منابع صندوق ها اقدام کنیم؟
تراز مالی کشــور منفِی خیلی بزرگی است و عواملی که قبل از دهه 90 تأمین کننده 
حداقل رفاه بودند، اآلن دیگر کار نمی کنند. من و آقای خاوری نژاد مقاله ای در »کنفرانس 
اقتصاد ایران« در سال 1393 ارائه کردیم، در آن جا      محاسبه ای انجام داده بودیم که نشان 
می داد رشد منفی که ما در ســال های 1391 و 1392 داشتیم، از دو جزء تشکیل شده 
است: »تحریم و به پایان رسیدن منابع رشدی«. نکته اصلی آن مقاله این بود که همه رشد 
منفی اقتصاد در دو سال ذکرشده ناشی از تحریم نبوده بلکه بخشی از آن، بروز یک پدیده 
بلندمدت نگران کننده در اقتصاد ایران است. پدیده بلندمدتی که در آن مقاله به آن اشاره 
شد این بود که منابعی که قبالً با استفاده از آن رشد اقتصادی داشتیم، دیگر در مقیاسی 
نیست که بتواند نقش قبلی را ایفا کند. البته آن موقع ما هنوز به این موقعیت امروز نرسیده 
بودیم که بگوییم در دهه 90 کالً رشــد اقتصادی نداشــته باشیم. ما در آن مقاله تأکید 
کردیم که منبع تأمین کننده الگوی قبلی رشد کشور به اتمام رسیده و ما دیگر نمی توانیم 
با اســتراتژی قبلی به رشد برسیم. نشان دادیم که برای رشد 2 درصدی احتیاج به رشد 
سرمایه گذاری 12 درصدی است و این حجم از سرمایه گذاری بسیار باالست. ما نتوانستیم 
چنین رشدهایی را به صورت چند سال پشت سر هم محقق کنیم؛ بنابراین مسئله ای که 
ما اآلن با آن مواجه هستیم، مسئله ای بسیار جدی است. از این جهت که مسیر قبلی ما 
با ابرچالش ها مواجه شده؛ ابرچالش ها برآمده از یک رویکرد سیاست گذاری نادرست بوده 
است. نادرست بودن آن هم در این بوده که یک رفاه معیشتی کوتاه مدت را مدنظر داشته و 
به این توجه نداشته که ادامه مسیر را در بلندمدت کور می کند. گرفتاری امروز ما گرفتاری 
خیلی بزرگی است. باید به این فکر کنیم که چگونه می خواهیم رفاه نسل امروز نه حتی 
فردا را فراهم کنیم که تا چند سال دیگر به میان سالی می رسد. این یک مسئله فاجعه آمیز 

است و متأسفانه برای کشور ما در حال وقوع است.
  مهم ترین چالشی که نظام تدبیر باید آن را در اولویت قرار دهد، چیست؟ �

مهم ترین موضوع این است که تصمیم گیرندگان ما توجه کنند که تأمین رفاه مدنظر 
آنان، یعنی همان »معیشــت ارزان قیمت«، به شیوه ای که تا پایان دهه ۸0 عمل می شد 

نکته هایی که باید بدانید

مشکل ما این است که وقتی منابع زیاد داریم، تصمیم گیرنده از اصالحات 	]
اقتصادی دور می شود و وقتی سراغ اصالحات می آید که در مضیقه هستیم. 

در مضیقه هم به مردم فشار می آید. درنتیجه مردم به شدت مخالف اصالحات 
اقتصادی هستند.

اگر ادبیات سیاست گذار، ادبیات مقامات سیاسی کشور و تصمیم گیرندگان 	]
را از درون بیاناتشان بررسی کنید و بخواهید از درون آن اهدافشان را 

استخراج کنید نه از اسناد سیاست گذاری، می بینید که آن ها همیشه به 
دنبال یک »معیشت« ارزان قیمت برای مردم بوده اند و این رویه در همه 

دولت ها تکرار شده است.
گرفتاری امروز ما گرفتاری خیلی بزرگی است. باید به این فکر کنیم که 	]

چگونه می خواهیم رفاه نسل امروز نه حتی فردا را فراهم کنیم که تا چند 
سال دیگر به میان سالی می رسد. این  یک مسئله فاجعه آمیز است و متأسفانه 

برای کشور ما در حال وقوع است.
پارادایم اقتصاد ما عوض  شده است؛ محیط بیرونی دیگر به ما اجازه ادامه 	]

آن پارادایم قبلی را نمی دهد و عدم درک این مسئله خودش مشکل بزرگی 
است.
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دیگر امروز کارایی ندارد. به این معنی که دیگر نه طبیعت نای همراهی با این شیوه را دارد، 
نه نظام مالی کشور کشش آن سبک بهره کشی را داراست. تصمیم گیرندگان قبلی و فعلی 
ما درمجموع، هنوز متوجه این تغییر بزرگ در فروض اداره کشور نشده اند و بسیار دوست 
دارند که به همان شــیوه قبل امور را پیش ببرند. هرچه تأخیر در درک این تغییر بزرگ 
بیشــتر شود، عواقب آن بزرگ تر خواهد بود. به نظر من این وظیفه همه ما است که این 
پدیده را تبیین کنیم و توضیح دهیم که شرایط عمومی اداره اقتصاد با تغییری بزرگ در 
فروض اصلی آن مواجه شده است. من با طرح موضوع ابرچالش ها توجه به این پدیده را، هم 
در سطح تصمیم گیری هم افکار عمومی شروع کردم. اما در سطح تصمیم گیری متأسفانه 
موفق نبودم. پارادایم اقتصاد ما عوض شده است؛ محیط بیرونی دیگر به ما اجازه ادامه آن 
پارادایم قبلی را نمی دهد و عدم درک این مســئله خودش مشکل بزرگی است. یکی از 
نشانه های عدم درک این تغییر بزرگ این است که همچنان هر دولتی می آید فکر می کند 
اشــکال از این بوده که قبلی ها مثالً کوتاهی کرده اند. نمی خواهم بگویم چنین نقدهایی 

درست نیست بلکه منظورم این است که در تحلیل مشکالت گرفتار ساده انگاری هستیم.
  این ترمی در ارتباطات سیاسی است که برای اثبات خود، باید قبلی ها را سیاه  �

تصویر کنید.
 بله! از طرفی چیزی که اآلن مشاهده می کنیم این است که تصمیم گیرنده دست به 
اصالحاتی می زند، اما این طور نیست که فعاالنه و مبتکرانه آن را انجام دهد؛ بلکه این اصالح 
ناشی از جبر واقعیت های کشور است که خود را تحمیل می کند. شاید این را که توضیح 
می دهم، به ســؤال شما هم مرتبط شــود. من ابرچالش ها را به سه دسته تقسیم کردم: 
ابرچالش های مرتبط با طبیعت، ابرچالش های مالی و ابرچالش بیکاری؛ یعنی همه مشکالت 
ختم می شود به رفاه مردم. آن بخشی که به طبیعت برمی گردد، اینکه وقتی می بینید که 
کشاورز اصفهانی می گوید من اآلن دیگر نمی توانم چیزی بکارم، ولی زندگی من با فروش 
همین محصوالت تأمین می شده است، به دولت می گوید به من آب بده تا بتوانم کشاورزی 
را ادامه بدهم. اما دولت نمی تواند آب بدهد و آبی باید وجود داشته باشد که چنین کند. این 
مسئله نتیجه همان استراتژی غلطی بوده که به این جا  رسیده است. نتیجه اش چه می شود؟ 
این می شــود که دولت کمک مالی به کشاورز بدهد تا زندگی اش بچرخد تا کم کم سراغ 
مسئله آب برود. یعنی مسئله عدم تعادل طبیعت وارد بخش مالی دولت و بودجه می شود. 
صندوق بازنشستگی باید حقوق بازنشسته ها را بدهد. به دولت می گوید من که پول ندارم، 
شما هم قبالً از صندوق برداشت کرده ای و دولت مجبور است کسری بودجه صندوق ها را 

هم بپردازد؛ وضعیت تأمین اجتماعی هم به تدریج چنین خواهد شد.
تمام این مشــکالت در بودجه ســاالنه کشــور سرریز می شــود. تمام این ها به طور 
اجتناب ناپذیر وارد بودجه شــده و تبدیل می شود به کسری خیلی بزرگ در بودجه. این 
کسری این قدر بزرگ می شــود که دیگر وارد شدن منابع حاصل از صادرات نفت با رفع 
تحریم ها هم نتواند این شــکاف بزرگ را پر کند. خالصه آنکه صورت حساب هرجایی که 
منفی بوده است، در بودجه انعکاس می یابد. نتیجه این می شود که در حال حاضر دولت 
هم حقوق کارمندها را پرداخت می کند، هم حقوق بازنشسته ها را. انگار که چیزی به نام 
کسورات بازنشستگی که قرار بوده این نیاز را تعیین کند، وجود خارجی نداشته است. البته 
علت هم این است که دولت خودش در گذشته این منابع را برداشته و خرج کرده است. 
همه این ها می شــود کسری بودجه. وقتی می بیند این ها با هم جور درنمی آید، می گوید 
من باید چه کار کنم؟ یا باید از بانک مرکزی قرض بگیرم که تبدیل به تورم می شود، البته 
اآلن هم تورم در جای خطرناکی قرار گرفته است، یا باید اوراق در مقیاس بزرگ به مردم 
بفروشــم و از آن ها پول بگیرم که نرخ بهره خیلی باال می رود و اقتصاد را خیلی منقبض 
می کند؛ بنابراین در آن جا      هم مشکل دارم. راه حل سوم مالیات ستانی است که در آن هم 
نمی تواند جواب گوی جامعه باشد. ظرفیت جامعه در حدی نیست که دولت بخواهد مالیات 
را این اندازه باال ببرد. یک راه این است که باید حقوق  و مخارج را کم کند که در این کار 
هم با فشارهای اجتماعی و سیاسی مواجه می شود؛ بنابراین خودبه خود به سمتی می آید 
که اصالحاتی را انجام بدهد. مثالً می گوید من مجبور هستم که ارز 4200 تومانی را حذف 
کنم. مجبور هستم در قیمت گازی که به صنایع می دهم، تجدیدنظر کنم. مجبور هستم 
نرخ ارز مبنای دولت را باال ببرم. جبر روزگار دارد خودش را تحمیل می کند؛ بنابراین اآلن 

خودبه خود این طور شده که یک اصالحات تحمیلی و اجباری شکل می گیرد.
 اینکه واقعیت ها خود را به ذهن سیاستمداران تحمیل کرده، شاید درنهایت بد  �

هم نباشد.
محرک اصلی این نوع اصالحات در کشــور ما تقریباً )به جز برخی استثنائات( همواره 
چوب ادب بودجه بوده اســت. به این معنی که تصمیم گیرنده تا آن جا      که »منابع حتی 
موقتی« اجازه می داده زیر بار »تعهدات هزینه ای بلندمدت« پوپولیســتی می رفته و اسم 
آن را هم عدالت و حمایت رفاهی می گذاشته است. البته چرخه های انتخابات هم این نوع 
نگاه را تشدید می کرده است. در این مسیر، وقتی آن منبع موقتی -یعنی نفت- با کاهش 
مواجه می شده، سراغ ترکیبی از استقراض از بانک مرکزی و یک یا چند افزایش قیمت در 
ارز و انرژی می رفته است. این شیوه کار دو اشکال بزرگ دارد. اول اینکه این کار به معنی 
واقعی کلمه اصالح اقتصادی نبوده بلکه یک افزایش قیمت متناسب با میزان کسری سیاهه 
بودجه دولت بوده است. پس اصالحی در سازوکار اشتباه قبلی صورت نمی گیرد بلکه فقط 
قیمت مثالً ارز یا انرژی، یک پله باال می آید. درحالی که اشکال اصلی در عدد قیمت نبوده 
-هرچند که آن هم بوده- بلکه اشکال اصلی در سازوکار تعیین قیمت بوده است. مثالً چه 
قاعده ای بر تعیین نرخ ارز تحت مالکیت دولت حاکم باشد یا اینکه قیمت انرژی در کشور 
ما چگونه تعیین شــود و چگونه تغییر کند. بر اساس چه معیاری افزایش پیدا کند و بر 
اساس چه معیاری ثابت باشد. ما این بحث ها را نداریم و نداشته ایم و اساساً این ها سؤال های 
بدون پاسخ اند. فقط در اضطرار، این افزایش قیمت ها اتفاق می افتاده است. اشکال دوم هم 
این است که از آن جا      که این تغییرات سیاستی اصیل نبوده و ناشی از کسری منابع بوده 
است، به محض اینکه بوی نفت بیشتر به مشام تصمیم گیرنده می رسیده آن چنان دچار 
سرمستی می شده که همه آن بحث های قبلی را فراموش می کرده است. اگر کسی که با 
اقتصاد ایران آشنا نیست به گذشته مدیریت اقتصاد کالن کشور نگاه کند، تعجب می کند 
که چرا این طور است. مثالً می بیند نرخ ارز تحت مالکیت دولت، چندین سال ثابت بوده 
بعد یک باره افزایش پیدا می کند. خوب او این طور نتیجه می گیرد که ظاهراً این یادگیری 
اتفاق افتاده که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم باال است کار اشتباهی است 
ولذا انتظار دارد که پس از آن، تعدیل های پیوسته در این قیمت صورت گیرد. اما با کمال 
تعجب مشاهده می کند که این عدد دوباره ثابت ماند تا جهش بعدی! این حکایت غم انگیز 
مدیریت اقتصاد کالن در کشــور ما است. اآلن هم یک سری از این نوع تغییرات صورت 
می گیرد تا برسیم به درآمدهای نفتی بیشتر. بهتر این بود که خود سیاست گذار متوجه 
می شد که نحوه سیاست گذاری اش اشتباه است و نباید این مسیر ادامه یابد. اصالحات به 
معنای این است که شما یک انحراف داشتید و می خواهید آن را اصالح کنید؛ یعنی باید 
متوجه آن انحراف هم بشوید. اما ما اآلن هم متوجه نشده ایم، و درحالی که متوجه نشده ایم 
داریم سراغ اصالحات می رویم، این بد است. سیاستمداران ما -فرقی نمی کند از کدام جناح 
باشند- باید بپذیرند که مسیر سیاست گذاری شان اشتباه بوده و اآلن باید کارهایی را انجام 
دهند. اگر این آگاهی رخ ندهد و به صورت منفعالنه سراغ اصالحات برویم، با یک سرمایه 

اجتماعی پایین، انجام اصالحات خیلی بزرگ خطرناک خواهد بود.
 با سرمایه اجتماعی پایین نه می توان برای مردم توضیح داد نه آن پشتوانه وجود دارد 
که بتوان این اصالحات را اعمال کرد، آن هم اصالحاتی که می بایست به تدریج و در طی 
زمان صورت بگیرد. از طرفی وقتی همه اصالح ها را یک باره و با هم اعمال کنید، فشاری که 
به جامعه وارد می شود قابل تحمل نخواهد بود. البته ظرفیت اجتماعی ما هم خیلی نحیف 
شده و برای اینکه مردم اصالحات اقتصادی را پذیرا باشند، ظرفیت بسیار پایینی وجود دارد. 
از طرفی ظرفیت نظام اداری کشور هم که بتواند اصالحات مورد نظر را طراحی کند خیلی 
پایین آمده است. انجام اصالحات نیاز به طراحی دقیق در نظام بوروکراسی دارد؛ تقدم و 

تأخر می خواهد و پیچیدگی های زیادی دارد.
 آیا جناح های سیاسی، واگرایی ای را که نتیجه سیاست گذاری آن هاست درک  �

کرده اند؟
متأسفانه باید بگویم که این طور نیست. من فکر می کنم که درک گروه های سیاسی 
ما نســبت به اقتصاد، فوق العاده سطحی است. وقتی به صحبت های سیاستمداران دیگر 
کشورها گوش بدهید، می بینید که 90 درصد اقتصادی حرف می زنند، 10 درصد از مسائل 

گاهی راجع به مسائل اقتصادی را  ما باید کاری کنیم که آموزه های علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود. آ
یاد کنیم. چون مشکل سیاست گذار فقط مشکل خودش هم نیست. سیاست هایی هم که جامعه مطالبه  ز
می کند، ادامه همان سیاست ها است. یعنی سیاستمدار همان را انجام می دهد که جامعه می خواهد.
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توسعه

دیگر می گویند؛ آن ها راجع به رفاه مردم صحبت می کنند و بعد هرکس می خواهد ثابت 
کند که خودش بهتر می تواند رفاه مردم را فراهم کند. اما در ضمیر ناخودآگاه سیاستمداران 
کشور ما همیشه این بوده که فقط کافی است که آن ها به قدرت برسند و درآمد نفتی ای 
را که وجود دارد در اختیار بگیرند و آن وقت می توانند کشور را با آن به سادگی اداره کنند. 
در این جا  یعنی اقتصاد اصالً مسئله نبوده و نیست. به نظر من سیاستمداران ما اکوسیستم 
جدید دهه 90 را هنوز درک نکرده اند. عموماً فکر می کنند که تحریم این مسئله را به وجود 
آورده و اگر تحریم برداشته شود، مشکالت حل می شود. البته تحریم حتماً باید برداشته 
شــود؛ من همیشه نظرم این بوده و صراحتاً هم اعالم کردم که تحریم باید برداشته شود 
و شرط الزم است، اما شرط کافی برای رشد اقتصادی بلندمدت کشور نیست. با برداشته 
شــدن تحریم ها حتماً یک بهبود نســبی در وضع اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد، اما 
عملکرد بلندمدت ما در گرو اداره صحیح اقتصاد اســت. ما 4 هزار میلیارد دالر به قیمت 
امروز نفت، هزینه کرده ایم، حاال اگر 50 میلیارد هم به آن اضافه شود، شاید کمی بیشتر از 
قبل مشکل ما را حل کند نه همه مشکالت را. به بودجه 1401 دقت کنید. در این بودجه 
پیش بینی  شده اســت که یک میلیون و خرده ای بشکه نفت صادر شود. حاال اگر حجم 
صادرات نفت به 2 میلیون بشــکه برسد، این قدر این شکاف بزرگ  شده که با این حجم 

صادرات نفت هم پر نمی شود.
  اینکه بعد از چهار دهه بگوییم بوروکرات ها و تکنوکرات های ما درک درستی از  �

واقعیت اقتصادی ندارند، کمی عجیب است؛ چه اتفاقی در نظام تدبیر و سیاست گذاری 
افتاده که از درک واقعیت عاجز هستند؟

اگر بخواهم سؤال شما را از منظر خودم دقیق تر کنم، این می شود که وقتی از سمت 
اقتصاد و از نگاه یک کارشناس اقتصادی به مشکالت کشور نگاه می کنیم، اگر گفته شود 
که ما اقتصادی داریم که دولت هر سال وقتی بودجه را تنظیم می کند، می داند کسری 
دارد و این کســری را می پوشاند، اگرچه در عمل این کســری بودجه خودش را نشان 
می دهد، حتماً آن کارشناس می پرسد چند وقت است که شما این مشکل را دارید؟ و ما 
می گوییم از نیمه دهه 40 ما مشکل کسری بودجه داریم. او می گوید، خیلی عجیب است 
و این مشخص است که کسری بودجه در نبود ابزار تأمین مالی منجر به تورم می شود! 
اما چطور تصمیم گیرندگان شما به این مسئله توجه نداشتند؟ معنایش این است که شما 
بیش از منابعی که دارید، خرج می کنید. این واضح است که شما دچار مشکل می شوید. 
کارشناس اقتصاد می پرسد پس چرا متوجه عمق مسئله نیستند؟ تصمیم گیرنده ما چطور 
از نیمه دهه 40 تا اآلن، این خطا را مدام تکرار می کند؟ قبل از انقالب و بعد از آن، وضعیت 
این طور بوده اســت و حتی در ســال 1353 و 1354 که اوج درآمدهای نفتی کشور ما 
بوده، کسری بودجه داشتیم. در اوج درآمدهای نفتی، یکی از باالترین کسری بودجه ها را 
داشتیم. در واقع بودجه دولت در درآمدهای نفتی غوطه ور بوده؛ اما باز هم دولت کسری 
بودجه داشــته و در آخر هم از بانک مرکزی تأمین منابع کرده است. مسئله اصلی نظام 
سیاست گذاری ما این است که یادگیری وجود ندارد. انگار در حافظه تصمیم گیرندگان ما، 
چیزی ماندگار نیست. در دوره های متعدد انتخاباتی هم که مرتب برگزار می شود، کاندیداها 
می گویند مشکل از تصمیم گیران قبلی بوده و سراغ مسائل ریشه ای نمی روند. عده ای از 
اقتصاددان ها هم مرتب می گویند که اصالً کسری بودجه مسئله نیست. دولت قیمت ارز را 
پایین نگه دارد، قیمت انرژی را زیاد نکند و... در این صورت مشکالت کشور حل می شود. 
تصمیم گیرنده هم بهانه خوبی به دســت می آورد و می گوید این اقتصاددان هایی که از 
کسری بودجه، نقدینگی و اصالحات اقتصادی حرف می زنند، نئولیبرال هستند. متأسفانه 
در کشــور ما این طور شده اســت که فکر می کنند کسانی که حرف از تورم و مشکالت 
اقتصادی می زنند از مکتب خاصی هستند؛ یعنی حرف هایی که یک دانشجوی سال اول 
اقتصاد متوجه می شود و می گوید این ها اشتباه است، در کشور ما تبدیل  شده به یک نحله 
فکری. فکر می کنند که این حرف ها، حرف های علم اقتصاد نیست. متأسفانه حافظه نظام 
تصمیم گیری ما، به شــدت کوتاه مدت است؛ یعنی امروز را که تمام کرد، حافظه را پاک 
می کند و می رود سراغ فردا. دوباره فردا که به شب رسید، حافظه را پاک می کند و می رود 
سراغ پس فردا. به عنوان مثال شما می دانید که ما در حوزه انرژی انواع و اقسام سیاست ها 
را دنبال کرده ایم؛ از سهمیه بندی تا جهش قیمت انرژی و تغییر قیمت ساالنه. هرکاری 

که می شده است انجام داده ایم. اما اگر همین اآلن از مسئوالن کشور درباره مسئله انرژی 
بپرسید که چه کار باید کرد هیچ جوابی نخواهید گرفت؛ یعنی به جز سردرگمی هیچ چیز 
وجود ندارد؛ قطعاً جوابی نمی شنوید. این عجیب نیست؟ راجع به  نظام بانکی، ارز و هرکدام 
از مسائلی که سیاست گذاری در کشور ما با آن مواجه بوده، سیاست گذار از تجربه گذشته 
هیچ جمع بندی و نسبت به تصمیم های خود هیچ استداللی ندارد. مثل مغازه داری که 
صبح می آید کرکره را باال می کشد، کارش را شروع می کند و عصر مغازه را می بندد، می رود 
و فردا دوباره همین روند اســت؛ انگار هیچ چیز در جایی جمع نمی شــود که ما دریابیم 

این همه مشکالتی که داشتیم به چه علت بوده است.
  شما از دهه 60 در حوزه سیاست گذاری برای اقتصاد از سازمان برنامه وبودجه تا  �

مشاوره اقتصادی رئیس جمهور حضور داشتید؛ در حال حاضر کار متمایزی که نظام 
دانشی و تدبیری کشور باید انجام بدهد، چیست؟

 ببینید، شاید افراد زیادی نباشند که به اندازه من با تصمیم گیرندگان و سیاستمداران 
ســروکار داشته باشند. ویژگی من این اســت که هویت فکری خودم را فدای هیچ چیز 
نمی کنم؛ یعنی اگر با تصمیم گیرنده صحبت کردم، این طور نبوده است که بگویم آفرین، 
خیلی خوب داری کار می کنی و بعد بیایم بیرون و بگویم که دارد اشتباه می کند. همان جا 
هم همین حرف ها را زده ام. آن زمانی هم که در سازمان برنامه وبودجه بودم، تالش کردم 
که اسناد سیاســت گذاری که میان مدتش می شود برنامه، کوتاه مدتش می شود بودجه، 
به اندازه بضاعت و سهم خودم، مسیر علمی را طی کند. بسیاری از اسناد سیاست گذاری 
ما را هم که نگاه کنید، آن هایی که خود من درگیرشــان بودم، مثل برنامه اول و برنامه 
ســوم توســعه که با جزئیات می توانم بگویم و آن هایی را هم که درگیر نبوده ام حتی 
برنامه پنجم توســعه که در زمان آقای احمدی نژاد تهیه شده، حرف های خوبی زده شده، 
تصویب شــده و دولت الیحه هم داده اســت. در زمان آقای احمدی نژاد که ما می گوییم 
کشــور به شکل خیلی خاصی اداره می شده، به خود برنامه که نگاه می کنید، می بینید 
که به هرحال یک منطق در آن جا      وجود دارد؛ یعنی این طور نیســت که بگوییم برنامه 
توسعه هم مثل سخنرانی ها بوده است. به هرحال اصولی در این سند رعایت شده است. 
مثــالً می گوید نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی باید تعدیل شــود. این در 
برنامه پنجم توسعه و در زمان آقای احمدی نژاد تصویب شده است. صندوق توسعه ملی 
در برنامه پنجم به این شــکل درست شده است. مشکل سر کاغذ و اسناد نیست. تمام 
تالش نظام کارشناســی و نظام برنامه ریزی در آخر ختم می شود به یک کتاب؛ اما این 
کتاب که به خودی خود معجزه نمی کند. مهم چیزی اســت که در ذهن تصمیم گیرنده 
می گذرد. باید ببینیم که ذهن تصمیم گیرنده تــا چه اندازه از محتوای این کتاب تأثیر 
پذیرفته است. در تمام دنیا اگر بگردید، مطمئناً هیچ کشوری را پیدا نمی کنید که به اندازه 
ما اســناد باالدستی سیاست گذاری داشته باشد؛ انواع و اقسام اسناد را داریم و جایی هم 
پیدا نمی کنید که به اندازه ما سردرگمی در آن باشد. این تناقض است و همخوانی ندارد. 
اگر اسناد سیاست گذاری را در اتاقی مثل محل کار من جمع کنید، فضا کم می آورید؛ ولی 
اگر بخواهید بگویید راجع به ارز می خواهید چه کار کنید؟ هیچ چیز نیست؛ بنابراین مسئله 

این است که فضای فکری سیاستمداران ما خیلی دور از واقعیت هاست.
 تصمیم ها مبنای ایدئولوژیک دارد تا علمی. �

 علم اقتصاد به شما می گوید که اگر کسری تراز پرداخت ها داشته باشید و این کسری 
مستمر هم باشد، به معنای این است که نرخ ارز را بد تنظیم می کنید. این حرف را همان 
دانشجوی سال اول کارشناسی اقتصاد هم می داند ولی در عمل راه دیگری طی می شود.

 به نظر می رسد که مشکل اقتصاد ایران نه به اسناد و پشتوانه علمی در همکاری  �
با اقتصاددان ها، که به اقتصاد سیاسی گره خورده است؛ کجا می توان به یک تفاهم 

رسید؟
پیش فرض شــما پیش فرض درستی نیســت که بگوییم سیاستمداران ما متکی به 
گروه های مشخصی از اقتصاددان ها هستند. سیاستمداران آرزوهای بزرگ و رویاهای بلندی 
دارند که طبیعتاً دوست دارند قهرمانان آن رویاها باشند. وقتی اقتصاددان با محاسباتش 
این رؤیاها را خراب می کند و تالش می کند سیاســتمدار را روی زمین و در مواجهه با 
جدول منابع قرار دهد این پیوند به هم می خورد. قله ای که سیاستمداران ما در رویای خود 
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ترسیم کرده اند، »ارزانی معیشتی« است. از منظر علم اقتصاد اسم این ارزانی معیشتی را 
می گذاریم »رفاه عادالنه« که البته الزاماتی سخت دارد. سیاستمدار اما به دنبال »میانبر« 
است. میانبری که از جاده کمربندی الزامات نمی گذرد. الزامات رفاه عادالنه، حتماً شامل 
حل مشکل کسری بودجه ساختاری، میدان دادن به بنگاه داری بخش خصوصی البته در 
فضای رقابتی، پیوند ساختاریافته با شرکای خارجی، برقراری یک نظام مالیاتی قدرتمند 
و به وجود آوردن یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند و یک نظام تأمین مالی کارا است. 
اما مسیر رقیب که با آن رویاها سازگار است ضمن آنکه قهرمان را هم به دلخواه معرفی 
می کند، این اســت که ارزانی را از طریق ارز سهمیه ای، انرژی و تسهیالت بانکی و غیره 
فراهم کند که ضرورتی به گردن نهادن به آن الزامات سخت هم نیست. سیاستمدار در 
انتخاب این میانبر از دو همراه کلیدی بهره می برد. گروه اول اقتصاددانانی هستند که مرتب 
به او پیام می دهند که این الزامات نشئت گرفته از سازمان های بین المللی و کپی برداری از 
نسخه های شکست خورده است و تو بهتر است همین راه میانبر خودت را دنبال کنی تا 
به قله ارزانی برسی. گروه دوم هم طبیعتاً کسانی هستند که از ارز سهمیه ای، از تسهیالت 
ارزان قیمت بانکی، از انرژی ارزان و هزاران حمایت گلخانه ای دیگر کسب سود می کنند و 
از این طریق ثروت می اندوزند. آنچه گفتم واقعیت هایی است که سال ها مشاهده کرده ام.

 نتیجه چه می شود؟ �
در آن صورت اقتصاددان می گوید، مجموعه ای که براســاس مفروضات تصمیم گیر 
می توانم پیشــنهاد بدهم، تهی اســت؛ یعنی از دل این ها سیاســتی درنمی آید. من در 
زمان هایی که با تصمیم گیرندگان سروکار داشتم، تالشم این بوده است که فروض آن ها 
را تغییر بدهم، وگرنه با آن مفروضات اصالً نمی توانیم کاری بکنیم. اینکه بگویم کسری 
بودجه چیز بدی است، اداره انرژی به این صورت اشتباه است، نرخ ارز باید اصالح شود و 
باید با دنیا مناسبات داشته باشید، این ها فروض اقتصاددان است. اگر بخواهیم واقعیت های 
سیاستمداران کشور را در نظر بگیریم، اکثر قریب به اتفاق آن ها از یک دنیای فرهنگی و 
سیاسی وارد عرصه سیاست شده اند؛ آن ها بیشتر چهره های فرهنگی و سیاسی بوده اند و 
به طورمعمول، هیچ گونه ارتباطی با اقتصاد نداشته اند. شاید تصمیم گیرنده ای که باید در 
خصوص صدها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرد، حتی در زندگی شخصی اش هیچ تجربه 
اقتصادی حتی کوچک هم نداشته باشد. تحصیالت در این رشته هم که نداشته است. 
در مناســبات جهانی هم قرار نداشته که یادگیری بیرونی برایش حاصل شده باشد. لذا 
کامالً از مسئله اقتصاد دور بوده اند. بعد شما می خواهید راجع به نرخ ارز، نرخ سود بانکی، 
قیمت انرژی، کســری بودجه و تورم برای آن ها توضیح بدهید به گونه ای که تصمیمات 
اساســی و جدی بگیرند. حتماً توجه می کنید که کار خیلی سخت می شود. به خصوص 
که به طور طبیعی، هیچ تصمیم گیرنده ای که باید ریسک تصمیماتش را خودش بپذیرد، 
حق تصمیم گیری خود را واگذار نمی کند و می خواهد خودش به جمع بندی برسد. خب 
این  یک مســیر بســیار تدریجی و ُکند و آرامی را طی می کند تا می رسد به این جا  که 
چند ســال بگذرد و توجیه شود، حاال زمانی شده که او رفته و یک نفر دیگر به جایش 
آمده اســت. باید دوباره از اول شروع کنی به توضیح دادن برای شخص جدید. او هم که 
می آید هدفش بیشتر این است که نفر قبلی را نفی کند تا اینکه خودش بخواهد کاری 
کند. بنابراین می خواهم بگویم این طور نیست که بگوییم کشور ما تشکیل شده از یک 
سیاست. مثالً در کشورهای پیشرفته این گونه است که یک رئیس جمهور که می آید، یک 
تیم تحصیل کرده و آکادمیک اقتصادی پشت او هستند و این ها با هم کار می کنند؛ ولی 
در کشور ما واقعاً این گونه نیست؛ یعنی جوری نیست که ما بگوییم سیاستمدارانی هستند 

که اقتصاددان های شناخته شده و دانشگاهی پشت سر خود دارند.
 برای همراهی ذی نفعان چه تدبیری باید اندیشــیده شود؛ آیا تغییر پارادایم  �

سیاسی و اقتصادی که به آن اشاره کردید باید مورد توجه باشد یا برای پر کردن این 
شکاف ها چه باید کرد؟

ایــن  یک بحث خیلی عمیق و مفصلی اســت. در حال حاضر مــا با یک پارادوکس 
جدی مواجه هستیم. در حوزه اقتصاد نیازمند اصالحات عمیقی هستیم و این اصالحات 
عمیق در کوتاه مدت عوارضی دارد. همراه کردن مردم در این روند کوتاه مدت کار بسیار 
دشــواری است و سرمایه اجتماعی برای اصالحات اقتصادی، چیزی است که حداقل در 

میان مدت می تواند شکل می گیرد. پارادوکس بزرگی که ما با آن مواجه هستیم، این است 
کــه تصمیم گیرنده اگر بگوید من دالر 4200 تومانی را می کنم هزار تومان، همه خیلی 
خوشــحال می شوند که می خواهد برای جامعه ارزانی بیاورد. اقتصاددان می داند که این 
تصمیم به ضرر مردم است؛ با دالر هزار تومانی کسری بودجه بزرگ تر می شود. کسری 
بودجه منجر به تورم می شود و فشار آن هم اول بر خود مردم می آید؛ ولی مطالبه اجتماعی 
این است که سیاست گذار بگوید من بنزین را می کنم 500 تومان؛ ولی هوا هم آلوده نباشد. 
یا ارز هزار تومان باشــد ولی کسری تراز پرداخت ها هم نداشته باشیم و خیلی چیزهای 
دیگر. بنابراین سرمایه اجتماعی اگر بخواهد از اقتصاد دربیاید، فعالً به نظر نمی رسد که 

عملی باشد. غیر از اقتصاد هم در جای دیگر این سرمایه تولید نشده است.
  انجام اصالحات اقتصادی ماندگار، حداقل در بازه زمانی فعلی کشور، نیازمند  �

سیاست رفاهی خیلی منسجم و علمی است.
بله، اتفاقاً نکته ای که من اشاره کردم، این بود که یک  زمان دولت می تواند اصالحات 
اقتصادی را فعاالنه دنبال کند که بگوید منابع کافی در کشور وجود دارد ولی اصالحات 
اقتصادی را انجام می دهم؛ یک  وقت هم اصالحات را در زمانی که در کف منابع و مضیقه 
شــدید است انجام می دهد. این اتفاقی است که به صورت منفعالنه دارد انجام می شود و 
حتی می تواند خطرناک باشد. چون مردم تحت  فشار هستند و با انجام اصالحات اقتصادی 
فشــار دیگری به آن ها تحمیل می شود. مشکل ما این است که وقتی منابع زیاد داریم، 
تصمیم گیرنده از اصالحات اقتصادی دور می شــود و وقتی ســراغ اصالحات می آید که 
در مضیقه هستیم. در مضیقه هم به مردم فشار می آید. درنتیجه مردم به شدت مخالف 

اصالحات اقتصادی هستند.
 به نوعی فرصت سوزی می کنند. �

 همین طور است؛ بنابراین در پارادوکسی قرار داریم که اصالحات اقتصادی در شرایط 
مضیقه منابع، خودش را تحمیل می کند و در مضیقه منابع مردم هم خودشان در سختی 

به سر می برند.
 اخیــراً اقتصاددان های جوان مشــکالت اقتصادی را به  نظام کارشناســی و  �

بوروکراسی کشور مرتبط می کنند؛ اینکه تابه حال تکنوکرات ها ضعیف عمل کرده اند. 
اگر نظام بوروکراسی تقویت شود، ممکن است که این مسیرها اصالح شود.

 تجربه من این را می گوید که مهم ترین چیز، همان است که در ذهن تصمیم گیرندگان 
می گــذرد. تا وقتی این اصالح نشــود، فقــط اصالحات جزئی خواهیم داشــت. البته 
اصالحات جزئی هم خوب است، ولی گره اصلی این نیست. مسئله ما پارادایم های اصلی 
سیاســت گذاری است که کارشناس بیشتر سفارش می گیرد تا اینکه کار بنیادین کند. 
فروض کارشناس را تصمیم گیرنده معین می کند. می گوید برای من پیشنهادی نیاور که 
در آن، این و این و این مورد عنوان شــود. کارشــناس باید چیزی را بیاورد که مقبول 
تصمیم گیرنده باشد. چیزی مهم است که تصمیم گیر به آن توجه کند، آگاهانه دستور 
بدهد و بعد هم اجرا شود. خیلی وقت ها ما خیلی خوشحال می شدیم، چون می دیدیم یک 
پیشنهادی را دولت تصویب کرد، مجلس و بعد هم شورای نگهبان تصویب کرد. آن وقت ها 
فکر می کردیم که دیگر تمام شد و همه چیز خیلی عالی پیش می رود؛ ولی بعد می دیدیم 

که اصالً تصمیم این نیست.
  بعد از چهار دهه که در حوزه کارشناسی، علمی و سیاست گذاری کشور بودید،  �

اآلن در چه نقطه ای ایستاده اید و حلقه مفقوده اقتصاد ایران را چه می دانید؟
اقتصاد ما در عرصه تصمیم گیری مسیر سعی و خطای خاص خودش را افتان وخیزان 
طــی خواهد کرد. برخی اصالحات به صورت موردی و منفعالنه و درنتیجه جبر بودجه، 
به صورت ناقص یا نابجا و شاید هم صحیح طی زمان صورت خواهد گرفت. من فکر می کنم 
ما باید کاری کنیم که آموزه های علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود. آگاهی راجع به 
مسائل اقتصادی را زیاد کنیم. چون مشکل سیاست گذار فقط مشکل خودش هم نیست. 
سیاست هایی هم که جامعه مطالبه می کند، ادامه همان سیاست ها است. یعنی سیاستمدار 
همان را انجام می دهد که جامعه می خواهد. هرچه بتوانیم فهم عمومی اقتصادی را بیشتر 
کنیم، به  اصالح نزدیک تر شده ایم. ممکن است مسیرمان خیلی طوالنی باشد، ولی راهی 

جز این نیست. باید سعی کنیم علم اقتصاد به آن صورت که هست ترویج شود. 

در حوزه اقتصاد نیازمند اصالحات عمیقی هستیم و این اصالحات عمیق در کوتاه مدت عوارضی دارد. 
همراه کردن مردم در این روند کوتاه مدت کار بسیار دشواری است و سرمایه اجتماعی برای اصالحات 
اقتصادی، چیزی است که حداقل در میان مدت می تواند شکل می گیرد.
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توسعه

فساد درون بوروکراسی اتفاق می افتد نه بیرون آن
تقیآزادارمکیدرگفتوگوباآیندهنگرازتکنوکراسیدرایرانمیگوید

 نظام بوروکراسی در ایران چقدر توانسته به گشایش مسیر توسعه  �
کمک کند؟

توسعه در چند ساحت قابل بحث است؛ اولین ساحت توسعه، ساحت 
اندیشه ای آن است. این هم در طرح و هم در مدیریت آن قابل بحث است. 
مثالً مفاهیمی مثل »بهبود شرایط زیست جمعی«، »توزیع منابع«، »تقسیم 
کار اجتماعی«، »حرفه ای شدن«، »کاهش نابرابری« و »انباشت ثروت« 
عناصر اندیشه توسعه ای هستند. در ساحت سیاست گذاری، اندیشه های 
توسعه به سیاست های توسعه ای تبدیل می شود. سیاست های توسعه ای 
نیازمند بسترهای توسعه است؛ اینکه جامعه شرایط و مقتضیات تحقق 
توســعه را دارد یا خیر؟ مثالً در فرض نه در عمل، سرزمینی بدون هیچ 
امکاناتی را در نظر بگیرید. در آن جامعه مشخص است که سیاست گذاری 
توسعه ای ممکن نیست. برای توسعه باید آب، خاک، سرزمین، طبیعت، 
منابع مادی و معنوی با همدیگر در جایی وجود داشــته باشد و آن وقت 
است که می توان از توسعه گفت. در کنار بسترهای توسعه، به نیروی انسانی 
کارآمد نیاز است؛ سرمایه و سازمان دهی کار هم ابزارهای اساسی توسعه 

است.
 بوروکراسی در سازمان دهی کار معنادار می شود. �

دقیقاً. وقتی در عمل، سیاست گذاری توسعه را می خواهیم اجرا کنیم، 
به این معنی است که نیروی انسانی و سرمایه کافی وجود دارد و در اجرای 
سیاســت ها، نیازمند سازمان دهی کار هستیم تا ایده ها تحقق یابد و این 
درواقع به دوام بوروکراســی می انجامد. بوروکراسی هم ابزار توسعه است 
و هم خودش درنتیجه توسعه شــکل می گیرد و کاتالیزور توسعه است. 

افراد باید در ســازمان دهی کار قرار بگیرند تا ایده های توسعه تحقق یابد. 
این نیروی انســانی هم در جریان توسعه متحول می شود. رابطه توسعه 
و بوروکراســی می تواند رابطه پدر-فرزندی باشد؛ فرزندی که در جایی از 
پدر مهم تر است. جامعه نمی تواند توسعه پیدا کند مگر اینکه بوروکراسی 

سازمان یافته و کارا داشته باشد.
 بوروکراسی در ایران چه شکلی دارد؟ �

در جوامعی مثل جامعه ایران، خطای تاریخی صورت گرفته است. همه 
دولت ها در همه عرصه های توســعه ای تصور می کنند که توسعه همان 
گسترش بوروکراسی است یا محصول گسترش بوروکراسی. برای همین 
بوروکراسی های متعدد را توسعه دادند؛ درحالی که نگاه باید به بوروکراسی 
به عنوان ابزار باشد نه هدف و این همان خطای تاریخی است. در ایران همه 
تالش هــا حول محور دولتی کردن همه عرصه های اجتماعی می چرخد. 
دولت تالش می کند عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رسانه، حاالت 
و روحیات را دولتی کند. بوروکراسی هدف جامعه سیاسی است؛ ابزاری که 
می خواهد همه امور زندگی فردی و اجتماعی را در خدمت دولت قرار دهد. 
این معروف است که می گویند مجارستان، چکسلواکی، ترکیه، یوگسالوی 
و یونان که در بحران های اخیر به توسعه رسیدند، به این شیوه عمل کردند 
که بوروکراسی را در خدمت توســعه قرار دادند. این بوروکراسی چابک، 
کوچک، زیرک و در خدمت بوده است. اما این وضعیت در ایران برعکس 
اســت. هرروز به حجم بوروکراسی اضافه می شــود و اگر دولتی سرمایه 
اجتماعی باال داشــته توانسته از وجه بوروکراتیک به خود دولت سرویس 
دهد. به اعتراض معلمان نگاه کنید، جامعه دچار معضل بیکاری است و در 
چنین شرایطی معلمان درمورد افزایش حقوق اعتراض دارند. وقتی دولتی 
ثروت ندارد و تولید ملی باال نیست، افزایش حقوق چگونه عملیاتی خواهد 
شــد؟ البته معلمان حق اعتراض دارند ولی حق ندارند بگویند که بودجه 
عمرانی به افزایش حقوق آن ها تبدیل شود. این جاست که از هدف شدن 
بوروکراسی و آسیب های آن می گوییم. بوروکراسی در این جا مانع عمده 

توسعه، جریان و اندیشه توسعه می شود. این گرفتاری روز ماست.
 از کجا باید عارضه یابی نظام بوروکراسی کشور را شروع کرد؟ �

بوروکراســی ناچار باید ابزار توســعه باشــد نه هدف توسعه. وقتی 
بوروکراسی هدف باشد همه امکانات نظام اجتماعی و سیاسی را مصرف 
می کند و بزرگ تر، بدشکل تر و ضدتوسعه ای می شود. همه تالش های نظام 
سیاسی در ایران در جهت فربه کردن و تقویت بوروکراسِی ناکارآمد بوده 
است. بوروکراســی ناکارآمد عاملی برای نابودی نظام های سیاسی و افت 

دولت ها می شود و ضعف های بسیار زیادی دارد.
 ممکن است مصداقی تر توضیح بدهید؟ �

به عنوان مثال هر روز اخبار از فسادهای بزرگ می گوید. این فساد در 
کجا و در چه بســتری رخ می دهد؟ خارج از دولت یا درون دولت؟ فساد 
درون دولت و بوروکراسی رخ می دهد. نظام بانکی، مالیاتی و کارشناسی 
فاســد است. بوروکراسی که نباید فاسد می شد. فساد باید در جای دیگر 
رخ می داد و بوروکراســی چابک مانع می شد. فساد در نظام بوروکراسی 

رخ می دهد.

بوروکراسی باید ابزار توسعه باشد نه هدف آن؛ مشکل از آن جایی شروع شد که توسعه بوروکراسی خود 
هدف توسعه شد. تقی آزادارمکی، جامعه شناس می گوید: دولت ها در ایران دچار نوعی کژفهمی شده اند، 
برای همین خود در نظام بوروکراسی مثله شده اند. آزادارمکی معتقد است: نقش بوروکراسی در ایران این 

نیست که نیروی کارآمد را کارآمدتر کند، بلکه آن ها را مضمحل تر می کند؛ برای همین نیروهای تکنوکرات یا 
در خدمت تفکر راست-چپ مدیران قرار می گیرند یا مهاجرت را انتخاب می کنند. این گفت وگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
بوروکراسی چگونه 

می تواند مسیر توسعه 
را هموار کند و آیا در 

ایران بوروکراسی 
چنین شرایطی 

دارد؟ این گفت وگو را 
بخوانید.
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دانشگاه باید متخصص و تکنوکرات تولید کند؛ از این متخصص ها یا در عمل استفاده نمی شود و یا اینکه این نیروها 
در خدمت راست و چپ فکری مدیران قرار می گیرند. همین رویه باعث اضمحالل، بدشکلی، بیرون افتادگی و 
بیکاری تکنوکرات ها می شود. مهاجرت نتیجه همین تفکر است و افراد کارآمد از کشور خارج می شوند.

 کجا هدف به ضد آن تبدیل می شود؟ �
آن جایی که دولت ها جریان توســعه را اشــتباهی طراحی کرده اند؛ 
آن جایی که دولت ها توسعه را امتداد گسترش نظام اداری قلمداد کردند. در 
دوره پهلوی هم تأسیس سازمان های جدید یکی از اهداف اصلی رژیم بود؛ 
این به معنای تأسیس بوروکراسی و استخدام نیروی کار بود. این سیاست 
در زمان پهلوی دوم ادامه یافت و در دوره بعد از انقالب هم همین رویه با 
سرعت باال ادامه یافت. برای کنترل قیمت کاالها چند نهاد و سازمان ایجاد 
شده است؟ همه این سازمان ها ضد هم عمل می کنند. این در مورد تولید، 
صنعت، نظارت بر ترافیک، اینترنت، آلودگی هوا و غیره با ســازمان های 
متعددی اداره می شــود و درنهایت هیچ کدام هم به وظایف خود درست 
عمل نمی کنند. نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران به جای 
اینکه هدف توسعه ای داشته باشند، گسترش نظام بوروکراسی را هدف قرار 
داده اند. کل سازمان های اجتماعی بر جامعه حاکم است. برای یک عمل 
چندین سازمان تأسیس شده است. مثالً برای ترمیم اخالق عمومی چند 
نهاد وجود دارد؟ همه سیاست تعیین می کنند، بودجه می گیرند و همه هم 

کار نمی کنند و درنهایت باعث کژکارکردی جامعه می شوند.
 آیا برای رفع موانع باید آسیب شناسی صورت گیرد؟ �

باید در فرایند توسعه آسیب   شناسی رخ دهد. البته همه دولت ها منتقد 
بوروکراسی هستند و خواسته اند دولت فاسد را به دولت صالح تبدیل کنند. 
این هدف گذاری هم در قبل و هم بعد از انقالب اتفاق افتاده اســت. االن 
هم دولت می خواهد همه مدیــران اداری را از باال تا پایین عوض کند تا 
نظام برورکراسی اصالح شود، بدون اینکه عقل ابزاری داشته باشد تا نظام 
بوروکراســی را اصالح کند نه افراد را تغییر دهد. وقتی دوره دولت جدید 
تمام شود حتماً سی درصد نظام بوروکراسی بزرگ تر خواهد شد. نیروی 

انسانی باید زمان خود را صرف کار تولیدی کند نه اداری.
 در دوره های متعدد دولت ها شعار چابکی نظام بوروکراسی داده اند  �

ولی ضد آن عمل کرده اند.
دولت ها عقل تغییر و اراده تغییر ندارند. واقعاً نمی فهمند که بوروکراسی 
ابزار توسعه است نه هدف توسعه. همه در جهت تقویت دولت و توسعه آن 
و دولت سایه عمل کرده اند. مشکل اصلی نظام بوروکراسی و حتی توسعه 
متوازن کژفهمی دولت هاست. بوروکراسی مثل ماشینی است که باید با آن 
ســفر رفت و نه اینکه تبدیل به خوابگاه شود. ماشین باید سریع باشد نه 
اینکه این قدر بزرگ باشد که برای حرکتش مجبور به هل دادن آن باشیم.

 آیا ما در ایران تکنوکرات واقعی داریم؟ �
ما تکنوکرات واقعی داریم. بخش اعظم اتفاق ها در کشور با بوروکرات های 
حرفه ای رقم خورده است اما به آن ها اجازه کنش بوروکراتی نداده اند. ما به 
بوروکرات ها اجازه فعالیت نداده ایم؛ نظام تبعیت را سروسامان داده ایم. مدیر 
برای این سر کار می آید که افراد زیردست خود را تابع کند. در کنار همین 
وضعیت حراست، گزینش و بقیه بگیر و ببندها دست و پای تکنوکرات را 
می بندد؛ او نمی تواند با آزادی عمل کند و اندیشــه خود را پرورش دهد 
و عملیاتی کند. نظام بوروکراســی افراد را هم شکل می خواهد و تفاوت ها 
را نمی پذیرد. اجازه نمی دهیم تفاوت ها رشــد کند. ما نظام بوروکراســی 
کشور را مضمحل کرده ایم. تکنوکرات ها هم در ادامه مضمحل شده اند. به 
دانشگاه نگاه کنید. دانشگاه باید متخصص و تکنوکرات تولید کند؛ از این 
متخصص ها یا در عمل استفاده نمی شود و یا اینکه این نیروها در خدمت 
راست و چپ فکری مدیران قرار می گیرند. همین رویه باعث اضمحالل، 
بدشکلی، بیرون افتادگی و بیکاری تکنوکرات ها می شود. مهاجرت نتیجه 

همین تفکر است و افراد کارآمد از کشور خارج می شوند.
 اگر مقایسه ای بین نظام بوروکراسی قبل و بعد از انقالب انجام  �

دهید، شرایط امروز را چگونه می بینید؟
وضعیت ما به مراتب بدتر شده است. جامعه ما بزرگ تر شده، جمعیت 
رشد کرده، منابع بیشتر مصرف شده، در نتیجه نظام بوروکراسی طویل تر 
و ناکارآمدتر شده است. دولت بزرگ با سطح بوروکراسی بزرگ اما ضعیف، 
نمی تواند کار توسعه ای انجام دهد. منابع را بوروکراسی مصرف می کند و 
اجازه نمی دهد هزینه توسعه تأمین شود. عده ای فکر می کنند برای بهبود 
شرایط سیاستی تغییر کند، اما بوروکراسی در خدمت، منابع را مصرف کند. 
اگر اتوبانی در جایی کشیده شود، نظام بوروکراسی اولین خریدار زمین های 
اطراف است. این نظام منابع را مصرف می کند. قوانین را برای خود مصرف 
می کند؛ مازاد فرصت و منابع صرف جامعه می شــود. در چنین شرایطی 

منابعی برای جامعه باقی نمی ماند.
  گام اصالحی را از کجا باید شروع کرد؛ آیا کارشناسان حرفه ای  �

در این حوزه داریم؟
اوالً کارشناســان و بوروکرات های خبره در کشور به وفور وجود دارد 
و برای اصالح نظام اداری باید از تدبیر این ها اســتفاده شــود. اما در کنار 
این، گام مهم بعدی این اســت که نظام اداری و گسترش آن نباید هدف 
سیاست گذار باشد. باید تغییر عمده ای در نظام اجتماعی ایران صورت گیرد 

اما ما فرصت عمل گرایی نداریم. از طرفی اراده تغییر هم وجود ندارد.
 آیا اجماع برای تغییر بوروکراسی وجود دارد؟ �

اصالً! سیاستمداران در حوزه و درک چیستی بوروکراسی درگیر نافهمِی 
خاصی هستند؛ درواقع همین نافهمی مانع تغییر است. سیاستمداران ما اهل 
فن و متخصص نیستند؛ این ها بیشتر ایدئولوگ هستند تا متخصص و وقتی 
به نظام بوروکراسی می رسند، خود مثله می شوند. برای همین کمتر کسی 
در این نظام اداری سالم می ماند. نقش بوروکراسی در ایران این نیست که 
نیروی کارآمد را کارآمدتر کند، بلکه آن ها را مضمحل تر می کند. باید نگاه ما 
به مدیریت جامعه به لحاظ فنی و تکنیکی تغییر کند. این تغییر باید در همه 
حوزه ها شروع شود و اصالحات ساختاری، دقیقاً اصالح نظام بوروکراسی و 
تکنوکراســی کشور یکی از همین تغییرهای بزرگ است. اما متأسفانه ما 
تغییر را هم کج فهمیده ایم. در ســال های اخیر همه مدیران اداری شروع 
کرده اند به گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری. مدرک نمی تواند نظام 
اداری و بوروکراسی را تقویت کند و ارتقا دهد. برای تغییر نظام بوروکراسی 
کشور اول باید صورت مسئله یعنی ناکارآمدی آن درک شود و بعد، از افراد 

متخصص نه صرفاً افرادی با مدرک دکتری استفاده شود. 

سیاستمداران 
در حوزه و 

درک چیستی 
بوروکراسی درگیر 

نافهمِی خاصی 
هستند؛ درواقع 
همین نافهمی 

مانع تغییر است. 
سیاستمداران 
ما اهل فن و 
متخصص 

نیستند؛ این ها 
بیشتر ایدئولوگ 

هستند تا 
متخصص و 
وقتی به نظام 
بوروکراسی 

می رسند، خود 
مثله می شوند

نکته هایی که باید بدانید

تغییر باید در همه حوزه ها شروع شود و اصالحات ساختاری، دقیقاً اصالح نظام بوروکراسی 	]
و تکنوکراسی کشور یکی از همین تغییرهای بزرگ است. اما متأسفانه ما تغییر را هم کج 

فهمیده ایم. 
نظام اداری و گسترش آن نباید هدف سیاست گذار باشد. باید تغییر عمده ای در نظام 	]

اجتماعی ایران صورت گیرد اما ما فرصت عمل گرایی نداریم. از طرفی اراده تغییر هم وجود 
ندارد.
دولت ها عقل تغییر و اراده تغییر ندارند. واقعاً نمی فهمند که بوروکراسی ابزار توسعه است نه 	]

هدف توسعه. همه در جهت تقویت دولت و توسعه آن و دولت سایه عمل کرده اند. مشکل اصلی 
نظام بوروکراسی و حتی توسعه متوازن کژفهمی دولت هاست.

نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران به جای اینکه هدف توسعه ای داشته 	]
باشند، گسترش نظام بوروکراسی را هدف قرار داده اند. کل سازمان های اجتماعی بر جامعه 

حاکم است.
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توسعه

ساختار قدرت علیه مستشاری
تکنوکراتهادرایرانبعدازانقالبکجاایستادهاند؟

آیا در سال های بعد از انقالب تکنوکرات های واقعی در  جامعه ایران حضور داشــتند؟ اگر منظــور از حضور 1
تکنوکرات ها توجه به تخصص و توانایی حرفه ای در هر 
حوزه کاری اســت، مسلماً این گرایش وجه غالب سازمان مدیریتِی 
پس از انقالب نبوده است. روابط مبتنی بر حسب و نسب و نیز دوگانه 
کاذب تخصــص و تعهد از ابتدای انقالب مطرح شــد و همین امر 
متاسفانه به محرومیت کشور از توان مدیریت و تخصص عمده ترین 
افراد و کارشناسان ما انجامید. مهاجرت بخش قابل توجهی از جوانان 
نخبه کشــور نیز از عوارض همین رویکردی است که متاسفانه در 

کالن ترین سطوح با آن درگیر هستیم.

تکنوکرات به چه کسی گفته می شود؟ همان طور که  اشاره شد و از عنوان موضوع هم برمی آید، تکنوکرات 2
فرد متخصصی است در حوزه  کاری خود که انجام کار 
به بهترین نحو ممکن الگو و دســتورالعمل اخالقی او را تشــکیل 
می دهد. بهترین نحو ممکن، یعنی بیشترین بازدهی با کمترین هزینه 
و این طبعاً مستلزم هم دانش و هم تجربه الزم است. همه می دانند 
کــه جهان امروز هرروز پیچیده تر و درگیر رقابت های فشــرده تری 
می شود و به ویژه در کشور پهناور و پرمسئله ای نظیر ایران، نمی توان 
بدون دانش و تخصص الزم امور را  به سامان رساند و هدایت کرد. این 
مســائل اکنون چنان بدیهی است که سخن گفتن از ضروری بودن 
آن ها عجیب و درعین حال کسل کننده به نظر می رسد اما وقتی همین 
بدیهیات در نظم کلی اداره کشــور مفقود است، وادار می شویم این 
سخنان واضح و روشن را بارها و بارها تکرار کنیم، گرچه امیدی هم 

به نتیجه بخش بودن آن ها نداریم.

چرا در جامعه اقتصادی ایران تکنوکرات تربیت نشده  است؟ برای پاســخ به این پرسش باید بگویم که من 3
اطالعات دقیقی در خصوص میزان تخصص گرایی در 
بخش خصوصی اقتصاد ایران ندارم ولی در حد اطالعات کلی این طور 
به نظر می آید که در بدنه اقتصاد ایران نیروهای توانا و متخصص کم 
نیستند و شــرکت ها و بنگاه های موفق ما نیز متکی به توانایی های 
همین گروه ســرپا ایستاده و گسترش پیدا کرده اند. اما بخش عمده 
اقتصاد کالن ایران مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه نهادهای دولتی 
وابستگی دارند و همین بخش است که وظیفه دارد مبرزترین نیروهای 
کشور را جذب کند. این موضوع فقط محدود به حوزه های اقتصادی 
نیز نمی شود. در فرهنگ، سیاست و امور عمومی و اجتماعی  هم این 
قاعده باید اساس حکمرانی را در کشور شکل  دهد. بنابراین و به طور 
کلی مســئله این نیســت که تکنوکرات های در کشور پرورش پیدا 
نکرده اند بلکه مسئله این است که بهترین و باکیفیت ترین نیروهای ما 

لزوماً جذب نهادهای موثر کارشناسی و مدیریتی کشور نشده اند.

چــرا در اقتصاد ایران از الگوی مستشــاری اســتفاده  نمی شود؟ از ابتدای انقالب، نسبت به الگوی مستشاری، 4
به دلیل بحث های پرمناقشــه به جا مانده از گذشــته 
تاریخی ما حساسیت های فراوانی وجود داشت که تاکنون هم ادامه دارد. 
مستقل از آن، ساختار امنیتی ایران به گونه ای طراحی شده که از اساس 
این مسئله را برنمی تابد. ساده ترین نمونه برای این موضوع، برخورد با 
کارشناســانی اســت که در حوزه یا در ســازمان محیط زیست کار 
می کردند. برخوردهای کوته نظرانه ای با این افراد باعث شد که سرانجام 
وادار به خروج از ایران شوند. کشورهای دیگر دقیقاً مسیر معکوسی طی 
می کنند و پیشرفته ترین آن ها هم باز خود را از دانش و تخصص دیگر 
کشورها بی نیاز نمی بینند. متاسفانه در ایران برخی از خطبا و سخنراناِن 
مجامع عمومی، حتی ابایی از این ندارند که درباره کیفیت مربی تیم های 

ملی هم اظهارنظر و میزان باورها و اعتقادات آن ها را ارزیابی کنند.

چه کسانی در ســال های بعد از انقالب شایسته عنوان  تکنوکرات شدند؟ اگر اســم بردن از فرد یا افراد خاص 5
مدنظر است که تعدادشان به هرحال کم نبوده، هرچند 
که یا به اندازه توانایی هایشان امکان خدمت نداشته اند یا اینکه پس از 
مدتی از آن ها ســلب مسئولیت شده است. بسیاری هم بوده اند که در 
گوشه و کنار بدون اسم و رسم کار کرده اند. به هرحال ایران را در نهایت 
همین افراد تکنوکرات حفظ کرده اند و اگر کاری پیش رفته به همت 
آن ها بوده است. مایل نیستم نام از فرد خاصی ببرم. به ویژه که هرکسی 
بیشتر کار کرده بیشتر رنج دیده است. تنها باید امیدوار بود که مسئله 

تخصص و دانش به شأنی که سزاوار آن است دست یابد. 

چرا باید خواند:
تکنوکرات به چه کسی 

گفته می شود و آیا 
در ایران بعد از انقالب 

تکنوکرات واقعی 
داشته ایم؟ این 

یادداشت را بخوانید.

علیرضا رجایی
تحلیل گر مسائل اجتماعی ایران

نکته هایی که باید بدانید

جهان امروز هرروز پیچیده تر و درگیر رقابت های فشرده تری می شود و به ویژه در کشور 	]
پهناور و پرمسئله ای نظیر ایران، نمی توان بدون دانش و تخصص الزم امور را  به سامان رساند 

و هدایت کرد.
در بدنه اقتصاد ایران نیروهای توانا و متخصص کم نیستند و شرکت ها و بنگاه های موفق ما 	]

نیز متکی به توانایی های همین گروه سرپا ایستاده و گسترش پیدا کرده اند. اما بخش عمده 
اقتصاد کالن ایران مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه نهادهای دولتی وابستگی دارند و همین 

بخش است که وظیفه دارد مبرزترین نیروهای کشور را جذب کند. 
از ابتدای انقالب، نسبت به الگوی مستشاری، به دلیل بحث های پرمناقشه به جا مانده از 	]

گذشته تاریخی ما حساسیت های فراوانی وجود داشت که تاکنون هم ادامه دارد. مستقل از آن، 
ساختار امنیتی ایران به گونه ای طراحی شده که از اساس این مسئله را برنمی تابد.
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با گســترش و پیچیده شدن دانش و  فناوری در دوران مدرن، در اوایل قرن 1
بیستم این ایده مطرح شد که دانش و 
تکنولوژی، همان مسیری است که »خود بگویدت که 
چون باید رفت«. در حوزه دانش، در پوزیتیویسم عیان 
شد که علم می تواند تا مرحله دقت و قطعیت ریاضیات 
در همه علوم دیگر پیش برود. در حوزه سیاســت و 
مدیریــت اجتماع، تکنوکراســی نیاز بــه اخالق و 
ایدئولوژی و حتی دموکراسی را منکر شد و اجتماع را 
به ماشینی مانند دانست که اگر راننده آن بر اصول و 
قواعد فنی و رانندگی آن مســلط باشد، رسیدن به 
مقصد قطعی اســت و البته دانستن مقصد بخشی 

جدایی ناپذیر از رانندگی است.

بحث تکنوکراسی بی ارتباط با  بحث های  مشــهور معرفتی دانش و ارزش، مبانی 2
اخالق و اخالق علمی و اینکه چگونه از 
هست ها می توان به بایدها رسید، نیســت. در نظام های ایدئولوژیک، فرض بر آن است که 
اخالق ارزش ها و غایات جامعه انسانی از سرچشمه یک حقیقت ازلی و خدشه ناپذیر می جوشد 
و طبعاً دانش و فناوری باید تنها در خدمت نیل به اهداف آن مکتب باشــد. در بین اغلب 
اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد که از هست ها نمی توان بایدها را استخراج کرد. پذیرش 
این گزاره معموالً منجر به این مغالطه می شــود که ارزش ها و بایدها ربطی به دانش ما از 
واقعیت )هســت ها( ندارد. دانش و فناوری با توسعه خود محدودیت ها و امکانات ساختاری 
بی شماری را ایجاد می کنند و ریل گذاری جامعه باید حتماً در آن چارچوب ها انجام پذیرد. 
مثال ساده و مشهور واقعیت، مواجهه فقیهان با بسیاری از دستاوردهای فناوری مانند دوش، 
بلندگو، رادیو، سینما، تلویزیون، اینترنت تا اخیراً متاورس و احاطه بر الزامات فنی و علمی 
آن هاست. به بیان دیگر برای رسیدن به بایدها، تسلط علمی و فنی بر موضوع شرط الزم است 
هرچند احتماالً کفایت نمی کند. ظهور آشکار این امر در جدال قدیمی تعهد و تخصص از روز 
پیروزی انقالب اسالمی قابل مشاهده است و همچنان ادامه دارد. بماند که با توجه به کیفی 
و پنهان بودن تعهد به معنی ایمان قلبی به امری غیبی و تغییرناپذیر، ریاکاری و ظاهرسازی 

و فرصت طلبی چیزی از ارزش های مکتبی ادعایی را باقی نگذاشته است. 

بی تردید مســئله اول امروز ایران دستیابی به توسعه پایدار و مستمر گذر از  مرحله عقب ماندگی است و این ربطی با تعمیق دانش روز و فناوری و ورود آن 3
به همه ابعاد زندگی ایرانیان دارد. دستیابی به رشد مستمر اقتصادی و غلبه بر 
موانعی چون تورم و بیکاری و فقر افزایش شــکاف طبقاتی و بحران های زیست محیطی و 
بهداشتی نرخ پایین سرمایه گذاری و مانند این ها خوشبختانه در بین همه مکاتب و افراد در 
مرحله کالم اجماعی است و می توان آن ها را به عنوان خواسته های مشترک همگان بیان کرد. 
هرچند شوربختانه در عالم عمل کم نیستند آنان که مثالً حکومت بر یک ملت گرسنه را 
راحت تر از یک ملت مرفه می دانند یا برای گسترش امپراتوری و قدرت خود همه چیز ملت 
خود را فدا می کنند. به هر حال اگر بر امر توسعه به عنوان راه و هدف مشترک ایرانیان اجماع 
باشد، در نیم قرن اخیر آن قدر تجربیات متنوع و گسترده در این مورد در کشورهای مختلف 

دنیا وجود دارد و ادبیات توسعه و مطالعات تطبیقی فراوان در دسترس است که به جرئت 
می گویم به لحاظ دانش توسعه و نزد متخصصان این حوزه )که البته حوزه ای بین رشته ای و 
حاصل همکاری متخصصان بی شمار رشته های مختلف است( سؤال بی پاسخ و راه نرفته و 
آزموده نشده ای وجود ندارد و اصالً الزم نیست چرخ از نو اختراع شود. با این مقدمه به راحتی 
می توان متخصصان توسعه را به عنوان تکنوکرات میدان داد و به دانش آن ها عمل کرد و به 
نتیجه رسید. این چکیده حرفی است که حامالن این نظریه اولویت تکنوکراسی در ایران مانند 
کارگزاران ســازندگی بارها به صراحت اعالم کرده اند و البته اجرایی نشده است. مشکل در 
کجاست؟ مثالی در این زمینه راهگشاست. در فرایند توسعه، یکی از الزامات بنیادی گسترش 
زیرساخت های ارتباطی از جمله اینترنت و دسترسی سریع و آزاد به اطالعات و داده ها در 
سطح جهانی است. از سوی دیگر وقتی اعتقاد داشته باشیم همان طور که دولت موظف 
است بر محصوالت غذایی و دارویی نظارت کند و از مصرف مواد مضر برای سالمت انسان 
جلوگیری نماید، وظیفه دارد در غذای روح انسان ها هم اشراف داشته باشد و با ممیزی و 
نظارت و صیانت حتی جدی تر از خطر آسیب جسمانی ورود کند، آن گاه تکنوکرات حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات نمی تواند فقط به الزامات توسعه بسنده کند. این جاست که 
می بینیم حتی توســعه هم یک امر بی طرف و اجتماعی نیست. الزامات مکتب از صدور 
انقالب و کمک به مستضعفین عالم تا مبارزه با استکبار جهانی و زمینه سازی ظهور یا حتی 
مسئله ســاده پوشش و جداسازی بانوان می تواند ســاده ترین الزامات توسعه از دیدگاه 
تخصصی مانند جذب سرمایه خارجی یا گســترش فرصت های گردشگری و میزبانی 
مسابقات ورزشی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. این نشان می دهد که امکان سپردن امور 
به دست تکنوکرات ها وجود ندارد و بدتر آنکه این عدم اعتماد حوزه علم را هم هدف قرار 
داده است. مهم ترین آفتی که امروز گریبان گیر کشور شده این است که وقتی مسلم شد 
به دلیل الزامات ساختاری تکنولوژی چاره ای جز به کارگیری متخصصان وجود ندارد، تولید 
متخصص تقلبی در دستور کار قرار گرفت و همه دکتر شدند. اینکه یک مرکز به اصطالح 
آموزش عالی در یک رشته بدون داشتن حتی یک عضو هیئت علمی واجد شرایط تمام 
وقت ده ها فارغ التحصیل دکتری تولید می کند و حتی در دانشگاه های معتبر چگونه »نگار 
من که به مکتب نرفت و خط ننوشت - به غمزه و ترفند رفت و دکتر شد« امری رایج شده 
اســت، آن وقت عجیب نیست وقتی مجری از رئیس جمهور اسبق پرسید آیا در امور از 
نظرات کارشناسان استفاده می کنید ایشان بفرمایند که نیازی نیست، من خودم دکترم 

)نقل به مضمون(.

به عنوان جمع بندی تردیدی نیست که حاکمیت تکنوکرات ها و یک رژیم  سیاسی به نام تکنوکراسی اگر هم امکان تحقق داشته باشد نمی تواند حامل 4
ارزش ها و نیازهای معنوی یک جامعه و ویژگی های خاص آن باشــد و در 
عمل تکنوکرات ها بیشتر عامل گسترش سرمایه داری بی مرز و افزایش شکاف طبقاتی یا 
محدود ساختن و کنترل آزادی های فردی از طریق گسترش تکنولوژی بوده اند. اما عدم 
توجه به الزامات فنی و ساختاری دانش و فناوری جدید و ایدئولوژیک کردن آن نیز حاصلی 
جز عقیم ساختن دستاوردهای فناورانه بشریت ندارد. راه حل عقالً برای سازگار ساختن 
دانش و ارزش گفت وگو و دموکراســی است. گفت وگو بر اساس منطق و دانش و بدون 
پیش داوری در هر جامعه روشی است که در آن گفتمان ها شکل می گیرند و دموکراسی 
راه مسالمت آمیز رقابت گفتمان ها و شناختن و برتری یافتن گفتمان مسلط است. فناوران 
هر جامعه در درون گفتمان مسلط توانایی آن را می یابند که حاصل قرن ها انباشت تجربه 

و دانش بشری را به دستاوردی تبدیل کنند که متضمن خیر و رضایت اکثریت باشد. 

 برای سازگار ساختن دانش و ارزش گفت وگو و دموکراسی است. گفت وگو بر اساس منطق و دانش 
ً
راه حل عقال

و بدون پیش داوری در هر جامعه روشی است که در آن گفتمان ها شکل می گیرند و دموکراسی راه مسالمت آمیز 
رقابت گفتمان ها و شناختن و برتری یافتن گفتمان مسلط است.

خیر و شر تکنوکراسی
تکنوکراسیوتکنوکراتهادرایران

چرا باید خواند:
نظام تکنوکراسی چه 

نسبتی با توسعه دارد؟ 
پاسخ این پرسش را در 

این مقاله بخوانید.

مسعود سپهر
استاد دانشگاه شیراز
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توسعه

دیوان ساالری از حل مشکالت اقتصاد ایران بازمانده 
میکائیلعظیمیازحضورمستشاراناقتصادیدرایرانمیگوید

و  � از همزمانی  مدت هاســت کــه 
هم آیندی مشــکالت اقتصادی در ایران 
می گویند؛ در این شرایط خیلی ها معتقد 
هستند که ســاختار نظام بوروکراتیک 
کشور شاید توان حل مسئله ندارد و باید از 
مشاورها و مستشارهای خارجی استفاده 
شود. به نظر شــما آیا نظام بوروکراسی 
می تواند مسائل توسعه ای کشور را راهبری 
کند؛ اگر نه چرا از کارشناسان و مستشاران 

خارجی استفاده نمی کند؟
برای پاســخ به هرکدام از این پرسش ها 
بایــد گروهی ماه هــا با هــم کار کنند تا به 
جوابی مشــخص برســند. اینکه آیا دستگاه 

دیوان ساالری کشور توانایی حل مسائل اقتصاد ایران را دارد یا ندارد؟ قضاوت من منفی 
است و پاســخم در حد یک کلمه است: خیر. دستگاه دیوان ساالری کشور توانایی حل 
مشــکالت اقتصادی ایران را ندارد. استدالل این کار هم شرایط فعلی جامعه است و این 
شرایط هم یک شرایط موقتی نیست؛ شــرایط مزمن و تکرارشونده برای بیش از چند 
دهه اســت. از تاریخ برنامه ریزی توســعه در ایران بیش از 70 سال می گذرد و دستگاه 
دیوان ساالری از حل مشکالت اقتصاد ایران بازمانده است. اما اینکه قضاوت من عام باشد 
که افرادی در این سیســتم نیستند که بتوانند مشکل را حل کنند، این درست نیست. 
به عبارت دیگر نمی شــود از قضاوت من این نتیجه را گرفت که در نظام دیوان ساالری 
کشــور افرادی نیستند که بتوانند از پس این موضوع بربیایند. می توانیم در البه الی این 
دستگاه بسیار عریض و طویل چهره هایی را پیدا کنیم که هم مسئله را می فهمند و هم 
جهت گیری های بهبود را می شناســند. از این جا به بعد مسئله سخت می شود که چرا 
دستگاه بوروکراسی و نظام دیوان ساالری ما در گل مانده یا به تعبیری در باتالق فرو رفته 
است؛ تقالی بیشتر، فرد را بیشتر در گل فرو می برد؛ این حکایت امروز ماست. حاال ممکن 
است بپرسید دستگاهی که قرار است مشکالت را حل کند، خود در باتالق گیر افتاده؛ چرا 
افرادی که می توانند کمک کار باشند، مؤثر نیستند و اقدامات آن ها  نمی تواند این شرایط 
را تغییر دهد؟ آیا آن ها  در مقایســه با خارجی ها، توانایی کمتری دارند یا اگر مشــاوران 
خارجی بیایند، مؤثرتر عمل خواهند کرد؟ همه این پرســش ها هست و جواب دادن به 

آن ها راحت نیست.
 یعنی مانع در  نظام بوروکراسی است نه فرد؟ �

می توان به این پرسش به شیوه بدبینانه و خوش بینانه پاسخ داد ولی چون گواه و شاهد 
محکمی ندارد، بهتر است که با احتیاط برخورد کنیم.

 با توجه به مشخصه ساختار بوروکراسی نظرتان چیست؟ �
ســناریوی بدبینانه این اســت که ما در همین باتالقی که تشبیه کردیم دست و پا 
بزنیم و با سرعت بیشتری رو به قهقرا و انحطاط برویم. خوش بینانه اش هم این است که 

این سیستم سر عقل بیاید و از ظرفیت های 
موجــودش اســتفاده کنــد، از امکاناتی که 
پیرامونش در فضای بین المللی هست استفاده 
کند و شرایط را بهبود ببخشد. این دو سرحد 

طیف است.
  ما تجربه حضور مستشارهای خارجی  �

را در ایران داریم؛ زمانی که آن ها آمدند نظام 
بوروکراسی بلوغ و البته پیچیدگی امروز را 
نداشت. این تجربه چه درسی برای ما داشته و 

آن ها  کجاها توانستند مؤثر عمل کنند؟
بگذارید من از فرصت استفاده کنم و کتاب 
»مالیه روح مشــروطه است« را معرفی کنم؛ 
این ســؤال شما برمی گردد به آن بهانه ای که 
سبب شد من چند ماه برای نوشتن این کتاب وقت بگذارم. یکی از بحث های کتاب این 
است که ما وقتی ســابقه تاریخ اقتصاد ایران را یا این طوری بگویم تاریخ معاصر اقتصاد 
ایران را از مشــروطه به این طرف و در قرن گذشته می خوانیم، جا به جا، مورد به مورد، 
مشاهده می کنیم که ایران از مستشارهای خارجی استفاده کرده. شاید این واژه مستشار 
خارجی را نسل جوان بیشتر با مستشارهای نظامی دوره پهلوی دوم به یاد بیاورد. کافی 
اســت خاطرات وزرای اقتصاد قبل از انقالب یا تاریخ برنامه ریزی توسعه در ایران را مرور 
کنید، می بینید که نه، حقیقتاً حضور مستشاران در ایران خیلی سابقه قدیمی تری از این 
ماجراها دارد. به طور مشخص می توانیم به مجلس بعد از مشروطه اشاره کنیم که فقط 
برای تنظیم و به عبارتی که آن موقع به کار می بردند برای انتظام مالیه عمومی )بودجه( 
تصویب می کند که پنج نفر مستشار آمریکایی به استخدام دولت دربیایند. حضور مورگان 
شوستر در ایران به واسطه همین قانون بوده. مورگان شوستر آمریکایی می آید، هشت ماه 
بیشتر نمی تواند در ایران باشد. این هشت ماه هم ما یک جنگ داخلی و یک اولتیماتوم 
روس را از سر گذراندیم. شوستر فرصت زیادی نداشت برای اینکه عملیات مالیه عمومی 

را بتواند به نظم بکشد.
 در کتاب »اختناق ایران« وضعیت آن روز جامعه را توصیف کرده است. �

بله، این کتاب را بعد از برگشــت از ایران نوشــت. بعد از آن بار دیگر در سال 1301 
میلسپو برای انتظام مالیه عمومی به استخدام دولت ایران درمی آید و چهار سال در ایران 
می ماند و بار دیگر در 1320 به ایران برمی گردد. بیش از یک قرن پیش مستشــارهای 
خارجی که آمدند تجربه شــان را درباره ایران نوشتند و منتشر کردند. اواخر دهه 30 از 
هاروارد مستشــارانی برای سازمان برنامه وقت می آیند. این ها هم تجربه شان را به شکل 
کتاب نوشته اند و منتشــر هم شده است. در حوزه های دیگر مثل صنایع یا در تأسیس 
واحدهای صنعتی مثل سیمان ها، فوالدها، پتروشیمی ها باز ایران سراغ مشاوران خارجی 
می رفته. صنعت نفت هم که از ابتدا دست خارجی ها بوده و در تاریخ پهلوی دوم هم که 
به جز مقطع ملی شــدن نفت، از طریق قرارداد کنسرسیوم نفت توسط خارجی ها اداره 

حل »ناامیدی«؛ شاید این تلخ ترین فهم باشد از این گفت وگو؛ نظام بوروکراسی ای که از کار بازمانده و »توهم دانایی« اجازه نمی دهد از تجربه دیگران درس بگیرد. میکائیل عظیمی، 
اقتصاددان که اخیرا کتاب »مالیه روح مشروطه است« را نوشته، معتقد است که تجربه مستشاران اقتصادی در ایران بررسی نشده و اقتصادخوانده ها تاریخ اقتصاد را کمتر می شناسند تا 

سلبریتی ها را. این گفت وگو  را بخوانید.
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می شده. 
  این مستشاران چه تأثیری در صنعت و برنامه ریزی در ایران داشتند؟ �

باید بگویم علی رغم اینکه این مستشاران تجربه شان را نوشتند، متأسفانه ایرانیان این 
تجربه را و این مســیر را ارزیابی نکردند. شما نمی توانید االن گزارشی، پژوهشی، کتابی 
پیدا کنید که این تجربه را ثبت کرده باشد و به ارزیابی کشیده باشد. حاال می توانم یک 
ادعایی بکنم درباره شوستر و میلسپو، کتاب »مالیه روح مشروطه است« می تواند یک نقطه 
شروعی باشد. ما ایرانی ها از این تجربه، جمع بندی نداریم و نمی توانیم قضاوت سرراستی از 
این موضوع داشته باشیم که آمد و شد این مستشارها چه به بار ایران آورده. قضاوت هایی 
که در این باره می شــود بسیار غیرعلمی و غیر روشمند است. به این معنا که مبتنی بر 
شواهد و واقعیت های تاریخی نیست. یکی، دو مثال، یکی، دو گزاره اتخاذ می شود و آن 
را مبنای قضاوت های حداکثری قرار می دهند، درحالی که روش علمی این است که آن 
گزاره و آن نمونه یا آن مثال را در کنار مجموعه تحوالت قرار داد. فقط با تک گزاره، یک 
خاطره که نمی شود قضاوت کلی درباره این سیاست انجام داد. در نتیجه این برخورد غیر 
روشمند، یک سر طیف می شود اینکه مستشارها آمدند و خوردند و بردند و فالن و همه 
چیز را به هم ریختند و استثمار کردند و ظلم کردند و بد و بیراه می گفتند، هیچ چیز هم 
به بار نیاوردند؛ یک سر طیف هم می شوند اینکه نه، این ها خیلی خوب بودند و ما خیلی 
عقب هستیم و ما هیچ چیز نداشتیم و هرچه داشتیم این ها آوردند. هیچ یک از دو سمت 

طیف به نظرم برخوردشان روشمند نیست و چون این برخورد...
  این قضاوت ها عمدتاً از روی شناخت تاریخی هم نیست. �

مبتنی بر یک کار عالمانه روشمند مستحکم نیست و تا االن ما چنین کاری را انجام 
نداده ایم. این طور بحث ها به سخنرانی یا خطابه گویی تبدیل می شود.

 آیا این دو دوره تجربه متفاوتی از اثرگذاری بر دیوان ساالری ایران داشت؟ �
 میلسپو دفعه اول نزدیک چهار ســال، دفعه دوم بیشتر از دو سال در ایران بود. هم 
زمان بیشتری داشت، هم اینکه تعداد کارمندان بیشتری را توانست بیاورد. مثالً میلسپو 
یک زمانی بیش از 50 همکار خارجی توانسته بود بیاورد. موقعی هم که آمد، مخصوصاً 
دوره دوم، ایرانی هایی که دانشــگاه رفته بودند بیشتر بودند. زمان شوستر اصالً دانشگاه 
نداشتیم ولی شهریور 20 که آمد دانشگاه تهران تشکیل شده بود. در دوره رضاخان طبق 
یک قانونی سالی 100 ایرانی می رفتند خارج برای درس خواندن و بخش زیادی از این ها 
برمی گشــتند به ایران بنابراین این افراد هم بودند. شرایطی هم که در دوره رضاخان رخ 
داد، نهادســازی هایی که در دوره رضاخان رخ داد هم، آن اتفاقات هم افتاده بود ولی باز 
این سؤال شما که ما از این حضورها چه درسی گرفتیم، باید بگویم که به نظر می رسد 
ما درسی هنوز نگرفته ایم چون اصالً به سمت جمع بندی این طور بحث ها نرفته ایم. شما 
کافی است اسم شوستر و میلسپو را از درس خوانده های اقتصاد و مدیریت و جامعه شناسی 
و این چیزها بپرسید که چقدر آن ها  را می شناسند. آن قدری  که سلبریتی های خارجی 
را می شناسند این ها را نمی شناسند. بنابراین پاسخ به شما باید این باشد که متأسفانه این 
تجربه هم در همان تحلیل کالنی که ما خیلی به سمت جمع بندی های تاریخی نمی رویم 
قرار بگیرد. باز هم می گویم این جمله به معنای این نیست که کارهای پراکنده ای را که 
گوشه و کنار انجام می شود، فراموش کرد. ولی هنوز سیستم تصمیم گیری ما متوجه این 

جمع بندی ها نشده. 
  هفت دهه از نظام برنامه ریزی در کشور می گذرد اما چرا در این 70 سال چنین  �

ارزیابی ای نداشتیم؛ حلقه مفقوده کجاست؟
ســؤال مهمی است! این برای فردی که ترجیح می دهد بدون رعایت موازین علمی 
حرف نزند، یا وقتی می خواهد یک قضاوتی کند، مبنای قابل دفاع داشته باشد، سؤال 
بزرگی است. درباره مسئله مستشاران در مجموع به استناد چندتا کاری که قبالً انجام 
داده ام، باید بگویم ما هنوز ارزش یادگیری از تاریخ را متوجه نشــده ایم. من در همین 
کتاب اخیر دو گزاره را مطرح کرده ام: دانش و مدیریت. درواقع شــاخه مدیریت دانش 
به ما می گوید که بخش عمده ای از دانش بشر، دانش ضمنی و یا پنهان است. دانشی 
نیست که در مکتوبات ثبت و ربط شده باشد و سازمان ها، شرکت ها، بنگاه ها و کشورهایی 
پیشتازند، جلو می افتند که بتوانند این دانش پنهان را تبدیل به آشکار کنند و در مرحله 

بعد به طور خیلی منظم و نظام وار از این دانش اســتفاده کنند؛ که متأســفانه ما این 
مقوله را تقلیل دادیم به تاریخ شفاهی. تاریخ شفاهی آغاز این مسیر است. یعنی شما 
بروید از کسی که فرض کنید سابقه اجرایی و مدیریتی یک جا را داشته تاریخ شفاهی 
بگیرید ولی این تازه ابتدای مسیر است. مسیر بعدی این است که این دانش ثبت شده، 
مستندشده چگونه در بهبود فرایندهای آن شرکت، آن بنگاه، آن سازمان تأثیر می گذارد. 
کتاب تاریخ شفاهی مثالً وزیر سابق اقتصاد، کتاب تاریخ شفاهی رئیس سازمان برنامه، 
کتاب تاریخ شفاهی نمی دانم مثالً کارخانه ذوب آهن؛ فقط برای قشنگی این کار انجام 
نمی شــود. فقط برای تمجید و تعریف از مدیران سابق که نیست. این ها تکنیک ها و 
روش هایی هستند برای بهبود فرایندهای امروز. این پل را ما نمی توانیم بزنیم. این یک 
بحث  است؛ یعنی زاویه ای است که شما می توانید استفاده کنید برای اینکه چرا جامعه 
ما به سمت ثبت و ربط کردن، به سمت جمع بندی از تجربه تاریخی نمی رود و این یک 
دریچه ای به شما می دهد. بحث دیگر همان است که نهادگراها مطرح می کنند. نهادگراها 
مخصوصاً کتاب ارزنده داگالس نورث با عنوان »فهم فرایند تحول اقتصادی« یک مفهوم 
فوق العاده بنیادینی را مطرح می کنند با عنوان یادگیری جمعی؛ توسعه چیزی نیست 
جز یادگیری جمعی. یادگیری جمعی هم یعنی شما ببینید گذشتگان چه کردند و از 
آن پند بگیرید. نه پند اخالقی، پند برای بهبود روش های اجرایی تان. مفصل از ادبیات 
یادگیری جمعی و آن مفهوم هم خانواده اش و دیوار به دیوارش وابستگی به راه طی شده، 
ادبیات نهادگراها مخصوصاً داگالس نورث این دوتا را خیلی خوب توضیح داده. من هم 
در کتاب »مالیه روح مشــروطه است«، این دوتا را به عنوان مبنای روش شناسی کارم 
معرفی کردم. شما وضعیت امروزمان را مقایسه کنید با این چارچوب نظری؛ آن وقت 
می بینید که چرا ما به سمت این جمع بندی های تاریخی نمی رویم. در واقع باید بگویم 
یک ریشــه معرفتی دارد. مرز علم با ناعلم چیست؟ آنچه علم را از ناعلم جدا می کند، 
معیار قضاوت باشد. معیار قضاوت علم، مشاهدات است ولی معیار ناعلم چیزهای دیگر 
است. شما اگر وسواس داشته باشید که تک به تک گزاره ها و داوری هایتان مبتنی بر 
شواهد باشد، آن هم شواهد منظم برنامه ریزی شده قاعده مند، بحث مفصلی دارد. ما در 
علم به چه چیزهایی می گوییم مشاهده، شواهد؟ به چه چیزهایی می توانیم این اطالق 
را داشته باشیم؟ اینکه من صبح از خانه بیرون می آیم می بینم دزد ماشین همسایه را 
دزدیده، به من اجازه نمی دهد بگویم همه تهرانی ها دزد هستند یا مثالً می آیم بیرون 
یک نفر از چراغ قرمز رد می شود. من اجازه ندارم بگویم تهرانی ها همه قوانین را زیر پا 
می گذارند. این طوری نمی شــود حرف زد. با توجه به این گفته ها و ریشه های معرفتی 
باید بگویم که ما خیلی تربیت نشــدیم برای اینکه علمی کار کنیم، علمی نگاه کنیم، 
علمی پژوهش کنیم، علمی قضاوت کنیم. وقتی هم این علمی را می گویم یعنی مبتنی 
یا با تکیه بر شواهد علمی که آن دیگر داستان مستقلی دارد که با همین مثال هایی که 
زدم یک دریچه هایی می شود برایش باز کرد. به نظرم پاسخ سؤال شما را باید در چنین 

محدوده ای، در چنین زمینه هایی جست وجو کرد.

ین ها است. اگر این اتفاق نیفتد یعنی در   توسعه چیزی جز یادگیری جمعی نیست. یادگیری جمعی یکی از مهم تر
جاده توسعه نیستیم. مسئله این نیست که چه کسی می رود و چه کسی می آید، مسئله این است که اگر کسی، نظامی، 
مدیری، مجموعه ای به انتقال تجربه بی توجهی کند، و با آن شوخی کند، با سرنوشت توسعه کشور شوخی می کند.

نکته هایی که باید بدانید

من امیدی ندارم که این سیستم یا این نظام دیوان ساالری، یا نظام تدبیر ما 	]
بتواند نسخه های قابل اتکا برای حل مشکالت اقتصادی ارائه کند.

شاخه مدیریت دانش به ما می گوید که بخش عمده ای از دانش بشر، دانش 	]
ضمنی و یا پنهان است. دانشی نیست که در مکتوبات ثبت و ربط شده باشد و 
سازمان ها، شرکت ها، بنگاه ها و کشورهایی پیشتازند، جلو می افتند که بتوانند 

این دانش پنهان را تبدیل به آشکار کنند.
علی رغم اینکه مستشاران تجربه شان را نوشتند، متأسفانه ایرانیان 	]

این تجربه را و این مسیر را ارزیابی نکردند. شما نمی توانید االن گزارشی، 
پژوهشی، کتابی پیدا کنید که این تجربه را ثبت کرده باشد و به ارزیابی 

کشیده باشد.
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توسعه

  اقتصاد ما با ابرچالش های متعددی روبه روست و وضعیت اضطرار ایجاب می کند  �
از تجربه گذشته درس بگیریم. مقاومت درباره تجربه اندوزی ریشه در چه دارد؟

پرسش سختی است!
 منظورم این است که چرا در حوزه هایی مثل فوتبال از کارشناس خارجی استفاده  �

می شود ولی در حوزه پربحران اقتصاد مقاومت می شود؟
بله! وقتی یک تیمی مربی خارجی می آورد، تشویق می شود ولی اگر صنعت زیان ده 
هواپیمایی از مشاور خارجی استفاده کند، یا یک کارخانه ای که زیان ده است، مشاور 
خارجی بیاورد، آشــوب و بلوایی به پا می خیزد. اینکه چرا این طوری اســت، من دو 
حدس می زنم. دقت بفرمایید چون کار قبلی انجام نداده ام فقط می توانم حدس بزنم. 
یکی مسئله روان شناسی اجتماعی در ایران است که باید به آن اعتنا کنیم. شما اگر 
مجموعه پیمایش های ارزش ها و نگرش های ایرانیان را که سه تا موجش تا آن جایی 
که من اطالع دارم در طول ســال های گذشته، در طول دهه گذشته انجام شده نگاه 
کنید، آن جا یافته های جدی دارد که نگاه ایرانیان به حوزه اقتصاد نگاه خاصی است. 
به این معنی که خیلی پشتیبان تحول و پیشرفت و توسعه نیست و همزمان یک طور 
غرور جمعی در ایرانی ها می توانیم مشاهده کنیم. به عبارتی اگر این دو را کنار همدیگر 
بگذاریم، من واژه ای که به ذهنم می آید، واژه توهم است. توهم توانایی. این یک حدسی 
است که می شود زد. باز هم می گویم این یک قضاوت است در سطح کالن و به معنای 
این نیست که در بین ۸5 میلیون ایرانی، افرادی نیستند که می فهمند، همه ناتوان 
هستند و همه دچار توهم هستند. نخیر، ۸5 میلیون آدم هستند، در یک مملکت بسیار 
گسترده، یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربعی. چنین آدم هایی 
پیدا می شــوند که باالخره آدم های توانمندی باشند ولی در تحلیل نهایی در سطح 
کالن، یک حدسی که می شود زد ما یک طور دچار توهم توانایی هستیم. می گوییم 
نــه، ما خودمان بلدیم. یک موضوع دیگر را هم نبایــد فراموش کرد، آن هم اقتصاد 
سیاسی ماجرا است. هم اقتصاد سیاسی در داخل که باالخره اگر آدم های توانمندی 
بیایند، یک سری آدم های فاقد صالحیت باید از روی صندلی ها بلند شوند. من چون 
در حوزه صندوق های بازنشستگی کار می کنم اطالعات جسته گریخته ای از کیفیت 
مدیران مجموعه های اقتصادی دارم، می توانم بگویم که بخش قابل توجهی از مدیران 
این حوزه، آدم هایی هستند که اگر به معیار و مالک صالحیت های حرفه ای ارزیابی 
شوند نمره قبولی نخواهند گرفت و اگر یک خارجی بخواهد این جا را اداره کند تن به 
این چیزها نمی دهد و یک عده باید از این صندلی ها بلند شوند که منافع وحشتناک 
باالیی هم دارد؛ و هم اقتصاد سیاســی بین الملل. نمی شود شبکه بانکی شما به دنیا 
وصل نباشد و به سراغ توسعه بروید. نمی توانید FATF را قبول نداشته باشید و بگویید 
این ها مسیرهای جاسوسی است، بعد بگویید برای حوزه اقتصاد مدیر حرفه ای خارجی 
بیاوریم. متوجه عرضم هستید؟ حدس هایی که می توانم بزنم در این طور حوزه ها باید 

دنبالش بگردیم.
  دانش آموخته های جوان اقتصاد می گویند اگر موتورخانه را به ما بســپارند،  �

می توانیم راحت تر مسئله اقتصاد را حل کنیم.
شواهد و استداللشان چیست؟ یک ادعاست؟ به چه چیزی تکیه می کنند؟ فرض کنید 
شما صاحب یک کارخانه هستید، دنبال مدیرعامل می گردید. آگهی می کنید می گویید 
من برای این کارخانه ام یک مدیرعامل می خواهم. من اگر بیایم آن جا بگویم کارخانه تان 
را من بدهید، من آن جا را شماره یک صنعت می کنم، شما قبول می کنید؟ نمی کنید؟ 
چه کار می کنید؟ شما باالخره ســوابق کاری فرد را نگاه می کنید، می بینید کجا درس 
خوانده، قبالً کجا بوده و آن جاهایی که بوده چه کار کرده؟ این مثل جو جوان گرایی است 
که مثالً می گویند دوره قدیمی ها گذشته. االن دنیای آیفون است یا آقایان از دنیای تلفن 
آنالوگ بودند، االن دنیای تلفن هوشمند است. این ها به نظرم از مسئله اقتصاد سیاسی در 

ایران هیچ شناختی ندارند.
  آیا این گفته ها با شناخت از نظام برنامه ریزی و کارشناسی کشور هست یا نه؟ �

به طور قطع، ندیده و نشــنیده شــرط می بندم که قطعاً ایــن گفته ها، برآمده از 
شناخت دستگاه تصمیم گیری کشور نیست. شما فقط کافی است تصور کنید آدمی به 

توانمندی ابتهاج در این سیستم سر از زندان درآورد و حذف شد. کافی است سرنوشت 
محمد یگانه را بخوانید و ببینید در این سیســتم با او چه برخوردی شد. آدم هایی با 
آن پشتوانه ها، آن تواناهایی ها چنین بالیی سرشان آمده و اگر از آن ها  بپرسید خیلی 
خودشان را آدم های موفقی ارزیابی نمی کنند. می گویند ما می خواستیم این کار را بکنیم 
به دیوار خوردیم. می خواستیم این کار را بکنیم به موانع عجیب و غریبی خوردیم. من 
پیشــنهاد می کنم که این دوستان کتاب »پوینده مردی به راه« را ورق بزنند. در این 
کتاب توصیف آقای رضاقلی را از دستگاه بوروکراسی و دیوان ساالری می بینید. آدمی با 
آن قدرت، سرسختی، پرتالشی، جسوری ببینید از پیچ و خم های بوروکراسی در ایران 
چه می گوید. می خواهم بگویم اگر دوســتانی ادعا می کنند موتورخانه را به ما بدهید 
مملکت را نجات می دهیم، این ها ناشی از این است که هنوز نمی شناسند درباره چه 

صحبت می کنند. فکر کنم دست کم کتاب خاطرات آقای رضاقلی را بخوانند. 
  آیا با این گفته ها باز هم می شــود به نگاه تکنوکرات ها اعتبار بخشید که  �

می خواهند با یک برنامه جامع و منسجم گره از مشکالت اقتصادی کشور باز کنند؟
موقع به کار بردن واژه »تکنوکرات« باید حواسمان باشد که از نظر بعضی ها تکنوکرات 
بودن یک فحش است و در مقابل در نگاه عده ای اگر بخواهند به کسی مدال هم بدهند 
می گویند او تکنوکرات اســت. برای همین باید مراقب باشیم که در چنین فضایی از 
تکنوکرات ها می گوییم. این پرسشی جدی است و باید برای پاسخ به آن قدری تأمل 
شود. اگر این سؤال را در سطح عملکرد یک فرد بپرسیم، پاسخ من مثبت است. مثاًل 
من در حوزه نظام بازنشستگی کار می کنم؛ در این حوزه افرادی را می توان یافت تا به 
نسخه هایشان دل بست. آیا در دستگاه دیوان ساالری مثالً در وزارت اقتصاد و دارایی، 
سازمان امور مالیاتی می توان چهره هایی را یافت که گره نظام مالیاتی را بشکافند؟ بله، 
همین طور در صنعت، معدن، نفت، پتروشــیمی و غیره چنین است. اما اگر در سطح 
نظام تدبیر بپرسید، پاسخ من ناامیدانه است. من امیدی ندارم که این سیستم یا این 
نظام دیوان ســاالری، یا نظام تدبیر ما بتواند نسخه های قابل اتکا برای حل مشکالت 

اقتصادی ارائه کند.
به عنوان مثال، مدتی است مرکز تدوین الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت تأسیس شده 
و ســند الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت  را منتشر کرده اند. این مرکز شش، هفت سال 
بودجه دریافت کرده و بعد از هفت سال سندی هم منتشر کرده؛ فقط کافی است چکیده 
و خالصه این الگو را بخوانید و به عمق مســئله پی ببرید. دســتگاهی که حمایت های 
اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک دریافت می کند، امکانات دارد و محدودیتی ندارد، نمی تواند 
یک نسخه ای برای بهبود ارائه بدهد. یا به وضعیت برنامه ششم توسعه نگاه کنید یا اینکه 
بودجه 1401 را مطالعه کنید. وقتی تمام این اســناد، برنامه ها و ســند راهبردی بخش 
صنعت - که در طول 20 ســال گذشته تا آن جایی که من یادم می آید چهار بار منتشر 
شده - سند راهبردی توسعه ورزش، و توسعه رفاه را می بینید، به عمق شکاف پی می برید. 
در این بحران حوزه انرژی، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی تدوین شده، متنی قابل توجه 

که بالاستفاده مانده است.
همه این ها نسخه  و محصول های نظام دیوان ســاالری در کشور است. اگر ما به این 

شواهد تکیه کنیم، خروجی اش جز ناامیدی نیست.
 انقطاع در انتقال تجربه نسل گذشته به امروز، یکی از مشکل دیوان ساالری در  �

ایران است؛ چقدر این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اصالح آن چه تدبیری 
شده است؟

من چنین پژوهشی سراغ ندارم. آنچه در حوزه مدیریت دانش گفته می شود، معنی اش 
همین است. شما تجربه ای را از یک نسل به نسل بعدی منتقل کنید. برای تئوریزه کردن 
این نظر، صحبت های داگالس نورث خیلی مســتحکم است و من با کتاب »مالیه روح 
مشروطه اســت« جرئت می کنم بگویم از نظر من توسعه چیزی جز یادگیری جمعی 
نیســت. یادگیری جمعی یکی از مهم ترین ها است. اگر این اتفاق نیفتد یعنی در جاده 
توسعه نیستیم. مسئله این نیست که چه کسی می رود و چه کسی می آید، مسئله این است 
که اگر کسی، نظامی، مدیری، مجموعه ای به انتقال تجربه بی توجهی کند، و با آن شوخی 

کند، با سرنوشت توسعه کشور شوخی می کند.  
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با تأمل در گفته ها و نوشته های سخنوران وطنی به روشنی 
می توان دریافت که معنای روشــن و یکسانی از اصطالح 
تکنوکراسی مورد توجه آنان نیست و هر گروهی با تلقیات 
خاص خود معنای متفاوتی را از آن برداشــت می کند. این 
تفاوت بین تلقیات در سطحی است که گاه واژه تکنوکرات 
به عنوان یک اتهام در مورد برخی افراد به کار برده شــده، و 
حتی فرد متهم الزم می دانــد بی گناهی خود را به اثبات 
برساند! این بدان  معنی است که در همین قدم اول درکی 

روشن و یکسان از این واژه وجود ندارد.  
مســتقل از قضاوت هــای ارزشــی رایــج در جامعه 
امروزمان، تکنوکراسی یا حکومت نخبگان فن کشورداری 
)تکنوکرات ها( پاســخی امروزی به پرسشی بسیار قدیمی 
است. مطرح شــدن دو اصطالح تکنوکرات و تکنوکراسی 
و تالش متفکران علــوم اجتماعی برای ارائه تعریف دقیق 
این اصطالحها را می توان بخشی از تالش تاریخی متفکران 
بشــری برای پاسخ دادن به این پرسش قدیمی تلقی کرد 
که چه کســی یا چه کســانی حق دارند قدرت مدیریت 
جامعه بشــری را در اختیار خود بگیرنــد. ماکس وبر در 
مقام جمع بندی این تالش فکری تاریخی به سه منشأ متفاوت موروثی، فرهمندی و قانونی برای 
شکل گیری قدرت و حکومت اشــاره می کند. در جوامع باستانی معموالً این ارتباطات خانوادگی 
بود که تکلیف حکومت را معین می ساخت. به بیان دیگر گروه محدودی از شهروندان که فرزندان 
فالن حاکم قدرتمند سالیان پیش بودند، صاحب این حق شناخته می شدند زیرا از نسل حاکمان 
و سالطین گذشته بودند. با گذشت زمان بنیان قدرت موروثی در ذهن بشر به تدریج رنگ باخت. 
رویکردی دیگر به قدرت حق حکومت را از آِن گروهی با باورها و آرمان های خاص می دانست. به 
بیــان دیگر گروهی از اعضای جامعه یا به دلیل تعلق به قوم و نژاد خاص یا به دلیل باورمندی به 
نظام فکری خاصی، خود را واجد حق حکومت کردن و به دست گرفتن زمام امور جامعه می دیدند. 
طبعاً در این رویکرد فرد یا افرادی که مظهر این باور و نظام فکری بودند در سلسله مراتب قدرت در 

باالترین جایگاه قرار می گرفتند. 
یک نمونه بسیار بارز این رویکرد جایگزینی حکومت سوسیالیستی در روسیه به جای حکومت 
تزاری بود. با تشکیل حکومت جدید و به قدرت رسیدن حزب کمونیست به رهبری لنین، طبعاً 
شرط انتصاب مدیران عضویت در حزب و وفاداری به اصول آن بود. به بیان دیگر قدرت حکومت در 
اختیار سران حزب قرار می گرفت، هرچند آنان رابطه نََسبی با خاندان سلطنتی نداشته باشند. با این 
رویکرد طبعاً مالک ارتقای مقام افراد در سیستم حکومتی موقعیت حزبی و گرایش سیاسی آنان 
است. گفتنی است در دوران حکومت استالین بزرگ ترین دانشمند هوا و فضای روسیه یعنی توپولف 
سال ها رنج زندان و انواع محدودیت را تحمل کرد چون »همسو« با گرایش های سیاسی حزب نبود.

با کنار هم گذاشــتن این دو رویکرد برای تبیین مبنای قدرت و حکومت، باید گفت رویکرد 
جدید با سرفصل تکنوکراسی و حکومت نخبگان فن کشورداری تالشی برای رهایی جامعه بشری از 
قیدوبند حکومت موروثی و حکومت حزبی و مرامی است. به بیان دیگر در این رویکرد حاکمان نه به 
دلیل اینکه از نسل فالن حاکم پیشین هستند، تا اینکه عضو عالی رتبه فالن حزب یا جریان سیاسی 
هستند، بلکه فقط به این دلیل که تخصص و مهارت باالتری در اداره امور جامعه دارند، به قدرت 
می رســند. این وضعیت را با انتخاب یک پزشک متخصص برای انجام یک عمل جراحی حساس 
می توان مقایسه کرد. در انتخاب این پزشک، بیمار کاری به شجره نامه او یا گرایش های سیاسی اش 

ندارد، و فقط به درجه مهارت او در تشخیص پزشکی و انجام عمل جراحی اهمیت می دهد. با قدری 
مسامحه پرسش و پاسخی را که چندین قرن پیش در شهر بغداد و در محضر هالکوخان مغول اتفاق 
افتاد، با این وضعیت می توان مقایسه کرد. هالکو از حاضران مجلس پرسید که حاکم ظالم مسلمان 
می خواهند یا حاکم کافر عادل، و یکی از حاضران پاسخ داد ما مسلمانان بغداد حکمرانی کافر عادل 

را بر حکمرانی مسلمان ظالم ترجیح می دهیم.  
بااین حال باید به تفاوت ظریفی که بین دو مفهوم تکنوکراسی و شایسته ساالری وجود دارد، توجه 
کرد. شایسته ساالری لزوماً به معنی کنار گذاشتن کامل گرایش های حزبی و سیاسی و شکل گیری 
یک نظام ارتقای شغلی کامالً مبتنی بر تخصص نیست. به بیان دقیق تر حتی در نظام حکومت حزبی 
دوران شوروی سابق که عضویت در حزب و پیروی از منویات رهبر حزب شرط اصلی برای تصدی 
مســئولیت ها بود، حزب می توانست شایسته ترین و کارآمدترین نیروهای حزبی را در سمت های 
حساس بنشاند، و یا فقط به میزان همسو بودن آنان با سلیقه سیاسی حاکم و شدت و ضعف آن 
توجه کند. ازاین رو شایسته ساالری را می توان در سطوح رقیق تر نیز به کار گرفت و طبعاً در همین 

سطح رقیق هم آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.
از ســوی دیگر هرچند تکنوکراسی تالشی برای رهاندن صندلی قدرت از دست ورثه حاکمان 
ســابق و یا وابستگان مسلک ها و مرام ها است، اما اساساً تجسم حکومتی که صددرصد از تفکرات 
مرامی و آرمانی رهایی یافته باشد، امری محال است. زیرا کنار گذاشتن مرام و آرمان نیز گاه خود به 

یک مرام تازه مبدل می شود.
بدین ترتیب و با قدری مســامحه، می توان تکنوکراسی را نوع بسیار خاصی از شایسته ساالری 
تلقی کرد که در آن نقش و تأثیر تفکرات آرمان گرایانه به پایین ترین سطح ممکن رسیده است. دولت 
توسعه گرا که هیچ دغدغه ای جز هدایت کشور به باالترین سطح رشد و رفاه عمومی ندارد، و منافع 
ملی کشور را بر هر منفعت دیگر ترجیح می دهد، می تواند نمونه ای از تکنوکراسی و شایسته ساالری 
ناب را به نمایش بگذارد. با تعمق در عبارت فوق می توان دریافت که برای سنجیدن وضعیت یک 
نظام مدیریتی از منظر تکنوکراسی باید به رابطه بین اقتصاد و سیاست آن کشور توجه کرد. اگر 
در کشوری به این واقعیت برخورد کنیم که سیاست در خدمت اقتصاد است و دولت با تمام توان 
تالش می کند با بهره گیری از هر ابزار ممکن هدف رشد اقتصادی را محقق سازد، می توان در آن 
جامعه به حرکت در مسیر رســیدن به یک نظام مدیریتی شایسته ساالر ناب امیدوار بود. کم کم 
تکنوکرات ها در آن نظام مدیریتی سروکله شان پیدا خواهدشد و قدرت اجرایی را در دستان خود 
خواهندگرفت. اما در جامعه ای که در آن اقتصاد را در خدمت سیاست ببینیم، انتظار ظهور و اقتدار 
تکنوکراسی انتظاری بیهوده است. با مروری بر کارنامه چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان می توان 
ادعا کرد که اقتصاد ما زیر سایه سنگین سیاست گیر کرده است، و به جای اینکه در آن سیاست در 
خدمت اقتصاد قرار بگیرد و دستگاه دیپلماسی کشور خود را خادم فعاالن اقتصادی بداند و برای 
موفقیت آن ها در میدان تجارت خارجی و بهبود عملکرد اقتصاد ملی تالش کند، این اقتصاد است 
که در خدمت سیاست قرار گرفته است. عملکرد ضعیف کشور در عرصه رشد اقتصادی در شرایطی 
که رقبای منطقه ای کشورمان با سرعت به پیش می روند، و درآمد سرانه شان در مقایسه با درآمد 
ســرانه کشورمان روزبه روز بیشتر قد می کشد و گردن فرازی می کند، بهترین شاهد این مدعاست 
که این کشــورها مثل بسیاری از کشورهای درحال توسعه سیاست خود را در خدمت اقتصادشان 
درآورده اند، و از هر فرصتی برای گســترش بازارهایشان و افزودن بر درآمد شهروندانشان استفاده 
می کنند. درحالی که اقتصاد ملی ما تا زمانی  که نتواند خود را از سایه سنگین سیاست برهاند، نخواهد 

توانست رشد مطلوبی را تجربه کند.
اقتصاد ما سال هاســت که گرفتار معضل سیاست زدگی اســت، و در یک اقتصاد سیاست زده 
تکنوکرات ها نمی توانند آینده ای داشته باشند. چنین اقتصادی نمی تواند از همه ظرفیت خود برای 

رشد سریع اقتصادی استفاده کند و به اصطالح نمی تواند با همه برگ های خود بازی کند.  

سیاست در مقابل تکنوکراسی
تکنوکراسی،شایستهساالریومدیریتایرانی

چرا باید خواند:
چرا در اقتصادهای 

سیاست زده 
تکنوکراسی نمی تواند 

زمینه ساز توسعه 
باشد؟ این مقاله را 

بخوانید.

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی
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توسعه

در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشــر، همواره یکی از پرسش های 
اساسی که عالمان و فیلسوفان علم سیاست با آن دست به گریبان بوده اند، 
این بوده اســت که چه کس یا کسانی شایستگی دستیابی به قدرت را 
دارند و بهتر می توانند جامعه را اداره کنند. پاســخ های بسیاری به این 
پرسش داده شده اســت و افراد یا گروه های مختلف و متفاوتی خود را 
شایسته دانسته و یا دیگران آن ها را برای این امر مهم برگزیده و پیشنهاد 
داده اند. در یک تقسیم بندی کلی شاید بتوان این پاسخ ها را در دو دسته 
جای داد: آنانی که بر این باورند باید خدا بر انسان ها حکم براند و دیگرانی 
که قدرت را زمینی کرده، در این کره خاکی به دنبال یافتن کسانی برای 
کسب قدرت بوده اند. گروه اول، با توجه به اینکه حضور فیزیکی خدا را 
غیرممکن دیده اند از طریق کســانی که خود را نماینده، فرزند و سایه 
خدا یا خانواده ها و کسانی که خود را دارای فره ایزدی می دانند، قدرت 
و حاکمیت را حق الهی و قوانین را به نام خدا اجرا کرده اند. در گروه دوم، 
قدرت زمینی شــده است و نمایندگان مردم، فیلسوفان، طبقه کارگر، 
صاحبان یک هویت یا نژاد خاص، تکنوکرات ها و... شایسته دسترسی به 

قدرت دانسته شده اند.
تکنوکراسی که در دسته دوم قرار می گیرد، از اوایل قرن بیستم مطرح 
می شود و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم موجود در علوم اجتماعی معانی 
گوناگونی دارد و از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این اندیشه هم در 
علم سیاســت و هم در مدیریت رواج پیدا می کند و پس از جنگ های 
جهانــی اول و دوم و رکود اقتصادی امریکا مــورد توجه قرار می گیرد 
و ادعــا می کنند که می توانند با بهره گیــری از علم و دانش تخصصی، 
راهکارهایی ارائه کنند که امکان برون رفت از بحران و مشکالت را فراهم 
آورند. تکنوکرات ها بر این باورند که علم باید مبنای حکمرانی و مدیریت 

و حکومت در اختیار دانشمندان و مهندسان باشد.
در این چارچوب فکری، که نخبه گرایانه است و به طور محسوسی از 
دموکراسی فاصله می گیرد، علم و دانش فنی، نسبت به دیگر متغیرها از 

اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است، به همین دلیل، معتقدند که 
حکمرانی و مدیریت در حوزه های گوناگون، باید به متخصصان و اهل 
دانش و فن سپرده شود. به عبارت دیگر، در تکنوکراسی افرادی شایستگی 
دستیابی به قدرت و اداره حکومت را دارند و باید در مسند امور و روند 
تصمیم سازی ها قرار گیرند که دارای باالترین دانش تخصصی و فنی در 
حوزه فعالیت خود باشند. در دوره ای که رکود بزرگ اقتصادی در سال 
1930 در امریکا فراگیر می شود، طرفداران این نظریه، فرصت را مناسب 
می یابند تا به انتقاد از ساختار سیاسی موجود بپردازند و برای دستیابی 

به پست های کلیدی در حاکمیت تالش کنند.
همچنیــن، در دوران جنگ های جهانــی اول و دوم که تقاضا برای 
تولیدات نوین صنایع نظامی و تســلیحات پیشــرفته فراوان بود، ایده 
تکنوکراسی و تکنوکرات ها مورد توجه قرار می گیرد و زمینه ای فراهم 
می شــود تا بتوانند در مراکز تصمیم گیری و قــدرت حضور مؤثرتر و 
پررنگ تری داشته باشند. اصوالً، صنایع نظامی بیش از هرجای دیگر از 
مدیریت علمی و دانش متخصصان و از همه مهم تر عقالنیت علمی که 
عمدتاً ابزاری بوده، بهره برده است. بر این اساس، آنچه به عنوان عقالنیت 
و مبنای اصلی تولید در صنایع نظامی مطرح می شــود این است که با 
کمترین هزینه بیشترین فایده و بهره وری به دست آید و بدین ترتیب، 
هرچه تولیدات صنایع نظامی بتوانند قدرت تخریبی و کشتار بیشتری 
داشته باشند، یعنی بهره وری باالتری دارند و در نتیجه بیشتر مورد پسند 

واقع می شوند.
با توجه به اینکه تکنوکراســی، اندیشــه ای مدرن اســت، درواقع، 
دولت های تکنوکرات ایرانی پس از ورود اندیشه ها و دستاوردهای مادی 
و معنوی مدرنیته و از دوره پهلوی دوم، شکل گرفته اند. دولت حسنعلی 
منصور اولین دولت تکنوکرات ایران به شمار می آید. بعد از منصور، هویدا 
راه وی را پی می گیرد و بدین گونه دومین دولت تکنوکرات ایران را قبل 

از انقالب اسالمی تشکیل می دهد.
حســنعلی منصور و امیرعباس هویدا هردو از بنیان گذاران »کانون 
مترقی ایران« در سال 1340 هستند که »نخبگان تحصیل کرده متمایل 
به غرب« به منظور حمایت از طرح های اقتصادی شاه مانند اصالحات 
ارضی آن را تأسیس کردند. منصور اولین دبیرکل حزب »ایران نوین« 
نیز بود و در نظر داشــت با استفاده از حمایت های امریکا، تغییراتی را 
در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد و اجتماع به ســرانجام برساند. وی 
در یکم بهمن ســال 1343 توســط محمد بخارایی، از اعضای حزب 
»مؤتلفه اســالمی« ترور شد. هویدا که پس از منصور در ششم بهمن 
1343 به نخســت وزیری رسید، 12 ســال و 6 ماه یعنی طوالنی ترین 
دوره نخست وزیری، این پست را در اختیار داشت. در این دوران نسبتاً 
طوالنی، وی توانست درآمد نفتی کشور را به طور چشمگیری افزایش 
دهد و تولید نفت را به 6 میلیون بشکه در روز برساند. همچنین، در طول 
سال های نخست وزیری هویدا، برای تولید سرانه و رشد اقتصادی افزایش 
چشــمگیری رقم می خورد به گونه ای که تولید سرانه کشور بیش از 3 
برابر و رشد اقتصادِی دورقمی تجربه می شود. همزمان با رشد اقتصادی، 

علیه تکنوکراسی
چراتکنوکراتهانمیتوانندابتکارعملرابهدستبگیرند؟

چرا باید خواند:
تکنوکراسی چه نسبتی 
با دموکراسی و توسعه 
دارد؟ پاسخ این پرسش 
را در این مقاله بخوانید.

خالد توکلی
جامعه شناس
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ین دانش  در تکنوکراسی افرادی شایستگی دستیابی به قدرت و اداره حکومت را دارند و باید در مسند امور و روند تصمیم سازی ها قرار گیرند که دارای باالتر
یکا فراگیر می شود، طرفداران تکنوکراسی، فرصت را  تخصصی و فنی در حوزه فعالیت خود باشند. در دوره ای که رکود بزرگ اقتصادی در سال 1930 در امر
مناسب می یابند تا به انتقاد از ساختار سیاسی موجود بپردازند و برای دستیابی به پست های کلیدی در حاکمیت تالش کنند.

افزایش 6 برابری نرخ تــورم و تراز منفی تجاری نیز، هم اقتصاد و هم 
وضعیت اجتماعی ایران را با مشکل مواجه می سازد.

در دوران جمهوری اسالمی، از همان ابتدا دوگانه تکنوکرات و انقالبی در 
قالب تقابل »عقل و علم« نمایان شد. دو دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی 
و حســن روحانی به طور نسبی تکنوکرات به حســاب می آیند. هاشمی 
دولت سازندگی را تأسیس کرد و لقب »سردار سازندگی« را برازنده خود 
می دانســت. وی از وزرای خود خواسته بود که بیش از آنکه به سیاست 
بپردازند اهتمام جدی به سازندگی داشته باشند و سیاست را به شخص 
وی واگذارند. روحانی نیز در قامت رئیس جمهور تا حد زیادی همین مشی 
را دنبال می کرد  و در سیاست خارجی و دیپلماسی به دانش فنی و علمی 
اهمیت و اولویت داد. تأکید جدی هاشمی و روحانی بر سازندگی و واگذاری 
پست های سیاسی به اهل علم و فن، فشار فراوانی را بر آن ها تحمیل کرد 
و جناح های مختلف چپ و راست در مقابل آن ها ایستادند و مانع از اجرای 
برنامه های آن ها شدند. نتایج حکمرانی تکنوکرات ها در دوران جمهوری 
اسالمی، تورم و نابرابری اقتصادی بوده است و دستاوردهای آن ها در حوزه 

سیاست نیز چندان درخشان نبوده است.
با توجه به آنچه آمد این پرسش مطرح می شود که چرا تکنوکرات ها 
نتوانســته اند به طور پایدار و مداوم در حکومت حضور داشته باشند و 

اهداف خود را پیگیری کنند؟
انتقاد از علم گرایی و کاربرد روش های علمی صرف در علوم انسانی، 
ســابقه ای دیرین دارد. یکی از پدیده هایی که مورد انتقاد جدی مکتب 
انتقادی قرار گرفته »علم« بوده اســت. نظریه پردازان این مکتب بر این 
باورند که علم تجربی، انسان را به مثابه اشیا مورد مطالعه قرار می دهد و 
میان پدیده های انسانی و طبیعی تفاوتی قائل نمی شود. همچنین از علم 
تجربی انتقاد می کنند که به تفکیک علم از ارزش می پردازد و آن ها را 
جدا از هم می پندارد؛ در نتیجه صرفاً به توصیف و بودن پدیده ها توجه 

دارد و امکان تغییر و شدن آن ها را نادیده می گیرد.
با توجه به اینکه بخش مهمی از فارغ التحصیالن رشته های مختلف 
علوم انسانی و عده فراوانی از روشنفکران، به ویژه در دوران قبل از انقالب، 
تحت تأثیر اندیشــه های چپ بودند، از این موضع با به قدرت رسیدن 
تکنوکرات هــا مخالف بودند و با دیده تردید به برنامه های اجرایی آن ها 
می نگریستند. عالوه بر این، ناکارآمدی برنامه های تکنوکرات ها که در 
عمل منجر به افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و به حاشیه رفتن 
روزافزون و بیشتر گروه های فرودست گردید، موجب شد گروه ها و اقشار 
مختلف جامعه از رهگذر اجرایی شدن تصمیم گیری های تکنوکرات ها 
آسیب فراوان ببینند و نسبت به علم و دستاوردهای آن در حوزه سیاست 

و مدیریت انتقاد داشته باشند.
عالوه بر روشنفکران چپ، دیگر روشنفکرانی که دغدغه دینی داشتند 
نیز به گونه ای دیگر و از موضعی ایدئولوژیک و سنت گرایانه بر تکنوکرات ها 
تاخته اند. در حقیقت، ترور منصور و حتی نحوه کشته شدن هویدا را باید 
در این راســتا تحلیل کرد. نوع برخورد با دولت های هاشمی و روحانی 
نیز که عمدتاً به »تجمل گرایی و غرب زدگی« متهم می شوند از همان 
تقابل قدیمی که ایدئولوژی دینی با فرهنگ و علم نوین دارد، سرچشمه 

می گیرد.
عامل دیگری که موجب شده است تکنوکرات ها موفقیت چندانی 
در دســتیابی به قدرت به دســت نیاورند این است که انقالب بیش از 
هر چیز مبتنی بر مهندســی آرمان گرایانه است. این در حالی است که 
تکنوکرات ها بر مهندسی تدریجی و جزءبه جزء تأکید می ورزند. درواقع، 
تکنوکراسی و تفکر انقالبی در چند حوزه رو در روی هم ایستادند و تقابل 

میان آن ها در عمده موارد به نفع انقالبیون خاتمه یافت.
در انقالب اســالمی ایران، مانند تمامی انقالب هــای دیگر، آرمان 
انقالبیون و انتظــار مردم این بود که هر چه زودتر، تحوالتی عمیق در 
جامعه حادث و در نتیجه مدینه فاضله ایجاد شــود، نابرابری ها رفع و 
تمامی نیازهای مادی و معنوی مردم برآورده شود. این نکته در سخنان 
رهبران انقالبی به خوبی نمایان است که بدین وسیله چه انتظارات و چه 
شور و اشتیاقی در میان مخاطبان ایجاد می کردند. در مقابل، تکنوکرات ها 
با تکیه بر برنامه ریزی علمی و بهره گیری از دانش و فن دانشمندان در پی 
ایجاد تغییر و اصالح برآمدند. در سال های ابتدایی انقالب، نتیجه تقابل 
میان این دو گروه در مورد »محمدعلی رجایی« به اوج رسید و درنهایت 
»عقل« بر »علم« چیره گشت و کسانی که شعارهای انقالبی را مبنای 
کار خود قرار داده بودند آن هایی را که از اداره و حل تدریجی مســائل 
و مشکالت سخن می گفتند، از میدان به در و از مناصب قدرت حذف 
کردند و بدین وسیله نشان داده شد که تکنوکراسی و علم پایگاه مناسبی 

در میان رهبران انقالب ندارد.
نکته دیگر که در اینجا باید مورداشاره قرار گیرد این است که در میان 
رهبران انقالب، مدیریت فقهی نسبت به مدیریت علمی جایگاه برتری 
دارد و در تمامی مصوبات حقوقی و حقیقی درنهایت باید نظر و تحلیل 
فقیهان مورد پسند واقع شود. در مقابل، تکنوکرات ها قائل به برتری فقه 
بر علم نیستند و معتقدند باید با بهره گیری از یافته های علمی، امور کشور 
اداره شود. نتیجه این تعارض، بدبینی بیشتر نسبت به دستاوردهای علم 
به ویژه علوم انسانی و ایجاد محدودیت برای تکنوکرات ها در حاکمیت 
بوده است. بدبینی نسبت به علم و تکنوکراسی به شیوه های دیگر نیز 
وجود داشته است. برای نمونه می توان به تالش هایی اشاره کرد که هر 
از گاهی برای اسالمی کردن دانشگاه ها به طور عام و اسالمی کردن علوم 

انسانی به طور خاص انجام پذیرفته است.
عالوه بر این، همچنان که گفته شد، برای فقیهان اولویت اصلی برای 
برنامه ریزی دانش دینی است که تا حد زیادی در فقه خالصه می شود 
و برای دانش علمی به ویژه در حوزه علوم انســانی اعتبار چندانی قائل 
نیستند. از این روســت که تکنوکرات ها اگر اولویت را به دانش فنی و 
علمی خود بدهند و فقه را نادیده بگیرند از دستیابی به قدرت محروم 
می شوند. در جریان گسترش بیماری کرونا و روش های درمان آن، این 
تقابل آشکار گشت و اکنون نهادهای مختلفی مانند دانشگاه های علوم 
پزشکی و آموزش و پرورش با حوزه های علمیه قرارداد می بندند تا پای 
شبه علم های مختلف ازجمله دانش دینی و فقهی را به دانشگاه ها و علم 
پزشــکی باز کنند و در حوزه نفــوذ تکنوکرات ها هم ابتکار عمل را در 

دست بگیرند.

نکته هایی که باید بدانید

در دوران جمهوری اسالمی، از همان ابتدا دوگانه تکنوکرات و انقالبی در قالب تقابل »عقل و 	]
علم« نمایان شد. دو دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به طور نسبی تکنوکرات 

به حساب می آیند.
نتایج حکمرانی تکنوکرات ها در دوران جمهوری اسالمی، تورم و نابرابری اقتصادی بوده است 	]

و دستاوردهای آن ها در حوزه سیاست نیز چندان درخشان نبوده است.
یکی از عواملی که موجب شده است تکنوکرات ها موفقیت چندانی در دستیابی به قدرت به 	]

دست نیاورند این است که انقالب بیش از هرچیز مبتنی بر مهندسی آرمان گرایانه است، این در 
حالی است که تکنوکرات ها بر مهندسی تدریجی و جزءبه جزء تاکید می ورزند.

با توجه به اینکه 
تکنوکراسی، 

اندیشه ای مدرن 
است، درواقع، 

دولت های 
تکنوکرات ایرانی 

پس از ورود 
اندیشه ها و 

دستاوردهای 
مادی و معنوی 

مدرنیته و از دوره 
پهلوی دوم، شکل 
گرفته اند. دولت 

حسنعلی منصور 
اولین دولت 

تکنوکرات ایران 
به شمار می آید. 
بعد از منصور، 
هویدا راه وی را 

پی می گیرد و بدین 
گونه دومین دولت 
تکنوکرات ایران 
را قبل از انقالب 
اسالمی تشکیل 

می دهد
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توسعه

مسابقه ی اطالعات عمومی
به سبک معتبرترین مجله ی اقتصادی جهان

ترجمه: کاوه شجاعی

فروش از طریق سایت و 1866



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

اقتصاد با رنگ سیاست
مروریبرمطبوعاتاقتصادیچهاردههاخیر

در سال 135۸ ماهنامه ای تحت عنوان »کشاورز« مجوز 
انتشار گرفت. این ماهنامه یک مجله تخصصی اقتصادی 
و فنی در حوزه کشاورزی بود که فریدون گل افرا امتیاز 
آن را کســب کرد و همچنان هم آن را منتشر می کند. 
طبق اسناد سامانه »سنا« در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی، در ۸ دی ماه ســال 135۸ مجوز ماهنامه »کشــاورز« صادر شد. هنوز هم می توان 
نشانه هایی از این ماهنامه اقتصادی را بعد از 42 سال در تهران دید؛ اگر زیر پل پارک وی 
در منطقه محمودیه تهران به ســمت بزرگراه چمران رد شــده باشید، در کوچه زهره با 
ساختمانی چهارطبقه مواجه خواهید شد که تابلوی ماهنامه »کشاورز« با همان لوگوی 
قدیمی اش روی آن نصب شــده است. این ماهنامه را از سال 13۸9 مؤسسه انتشاراتی 
گل افرا منتشر می کند که یک ماهنامه دیگر با عنوان »گل چین تغذیه و تندرستی« به 
انتشار می رساند. فریدون گل افرا مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه »کشاورز« است که گاهی 
نیز با مو و ریش ســفید در کسوت کارشناس کشاورزی در برنامه های تلویزیون دعوت 
می شود. در شناسنامه ماهنامه »کشاورز« آمده است که این نشریه یک ماهنامه کشاورزی، 
علمی، اقتصادی و انتقادی است. نشریه همچنان به فعالیت خودش ادامه می دهد و کانالی 
در اینستاگرام دارد و گاهی ویدیوهای آموزشی که درباره مسایل فنی کشاورزی است در 

آن قرار می دهد. این ماهنامه را می توان یکی از اولین نشریات اقتصادی بعد از توقیف های 
مرداد 135۸ دانست که در ایران پا گرفتند و محملی شدند برای فعالیت روزنامه نگاران 

حرفه ای که در دوران پس از انقالب به تدریج از کار در روزنامه ها کنار می رفتند.

رونق نشریات تخصصی در دهه 60  
وقتی که انقالب 1357 پیروز شــد، بهار مطبوعاتی برای روزنامه نگاران شکل گرفت. 
خبرنگاران و نویســندگان مطبوعات تا چند ماه توانستند تقریباً بدون هیچ محدودیت 
و سانســوری فعالیت کنند. اما خیلی زود جریان یکدست ســازی عرصه مطبوعاتی در 
ایران شروع شد، مثل جریان یکدست سازی در رادیو و تلویزیون که به سرپرستی صادق 
قطب زاده شــروع شد. در روزنامه های کیهان و اطالعات، خبرنگارانی که با سیاست های 
جدیــد هماهنگ نبودند برکنار شــدند، روزنامه آیندگان تعطیل شــد و در مرداد ماه 
135۸ ده ها نشریه توقیف شــد که اولین توقیف های بعد از انقالب به شمار می رفتند. 
روزنامه نگارانی که در این دوران بیکار شده بودند یا کار روزنامه نگاری را رها کردند یا اینکه 

نشریات جایگزینی برای کار پیدا کردند.
حسین شهیدی، پژوهشگر و استاد روزنامه نگاری، در کتابی که با عنوان »روزنامه نگاری در 
ایران: از رسالت تا حرفه« درباره روزنامه نگاری در ایران از سال 1356 تا 13۸4 نوشته است، 

اکبر منوچهری
خبرنگار
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جریده

باال خواهد برد و از عالقه شان به برنامه های تلویزیون داخلی خواهد 
کاست.« مقاله ای را که شهیدی از آن یاد می کند محمد قائد با عنوان 
»ممنوع یعنی قاچاق، قاچاق یعنی مســکوت« نوشته بود. در اوایل 
انقالب، »صنعت حمل ونقل« از روزنامه نگارانی همچون فیروز گوران، 
جهانبخش نورایی، فریبرز رئیس دانا، عمید نائینی، هوشنگ گلمکانی، 
مســعود مهاجر، محمدمهدی فخری زاده، احمد کریمی و مسعود 

مهرابی دعوت کرده بود تا با این نشریه همکاری کنند.
در دهه 1360 دو روزنامه هم که به جمع معدود روزنامه هایی که 
در این دوران منتشر می شدند، اضافه شدند؛ روزنامه »کار و کارگر« 
و روزنامه »رســالت«. روزنامه »کار و کارگر« در سال 1363 آغاز به 
کار کرد. این روزنامه ارگان خانه کارگر حساب می شد که جایگزین 
تشکل های کارگری پیش از انقالب شده بود اما بیش از اینکه یک نهاد 
اقتصادی باشد، نهادی سیاسی به شمار می رفت. روزنامه »رسالت« 
در ســال 1364 آغاز به کار کرد و ارگان راست گرایان و بازاریان بود. 
مقاالت و مطلب این دو روزنامه بیش از اینکه صرفاً اقتصادی باشد، 
در حوزه پیوند اقتصاد با سیاســی بود و به نوعی به اقتصاد سیاسی 
قشر متبوع خود می پرداخت و به دنبال منابع این طبقات در مناسبات 

سیاسی و اقتصادی بود.
در ســال 1362 روزنامه »ابرار« نیز که یک روزنامه سیاسی بود 
به جرگه مطبوعات روزانه آن دوره وارد شــد. اهمیت این روزنامه در 
حوزه اقتصادی به دهه 1370 برمی گردد که روزنامه »ابرار اقتصادی« 
را منتشر کرد. این روزنامه در سال 1373 منتشر شد، در دورانی که 
مؤسســه مطبوعاتی خصوصی »ابرار« در اوج بود و عالوه بر روزنامه 
ابرار، دو روزنامه »ابرار اقتصادی« و »ابرار ورزشــی« را هم منتشــر 
می کرد. هر ســه روزنامه هنوز هم در حال انتشارند اما رونق سابق 
آن ها کاسته شــده است و از نظر کیفی تعداد کارکنان و همچنین 
از نظر فروش و درگیر کردن مخاطبان شکوفایی سابق را ندارند. در 
ســال 1371 روزنامه اقتصادی دیگری نیز شروع به انتشار کرد که 
اکنون خود را »نخســتین روزنامه اقتصادی ایران« می نامد؛ روزنامه 
»جهان اقتصاد«. این روزنامه هنوز هم منتشــر می شود و در دورانی 
که روزنامه نگاری چاپی در اوج بود و اقتصاد ایران نیز زمینه مساعدی 
برای انتشــار نشریات اقتصادی مهیا کرده بود، این نشریه مخاطبان 
زیادی داشت. البته باید گفت اطالق نخستین روزنامه اقتصادی ایران 
به »جهان اقتصاد« درست نیســت چون دست کم پیش از انقالب 
روزنامه »بورس« روزانه و در حوزه اقتصادی منتشــر می شده است. 
شاید بتوان گفت »جهان اقتصاد« قدیمی ترین روزنامه اقتصادی در 

حال انتشار ایران است.

پیام امروز، از اقتصاد تا سیاست  
وضعیت نشــریات اقتصادی در دهه 1370 مشابه با دهه 1360 
بود با این تفاوت که نشریات اقتصادی می توانستند گام هایی فراتر از 
حوزه اقتصادی بردارند و به مسایلی غیر از اقتصاد اما مرتبط با اقتصاد 
بپردازند. نشریه ای مثل »صنعت حمل ونقل« گاهی وارد حیطه هایی 
می شد که مشخصاً به مسایل فنی حمل ونقل ارتباط چندانی نداشت 
اما نشریه ها محملی شده بود برای بیان نظرات سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعــی تحریریه های آن ها. در این میان، راه اندازی مجله »پیام 
امــروز« به اتفاق مهــم در آن دوران و حتی در تاریخ روزنامه نگاری 
ایران به شمار می رود. در زمستان سال 1372 سردبیر وقت »صنعت 
حمل ونقل«، عمید نائینی، از این مجله جدا شــد و تصمیم گرفت 

می گوید: »طیف نشریاتی که از 1362 تا پایان جنگ در سال 1367 
پدید آمدند عالوه بر ماهنامه های جدول و ســرگرمی و داستان های 
کــودکان و نشــریات تخصصی دانشــگاه ها و 
سازمان های دولتی، تعداد فزاینده ای از نشریات 
تخصصی بخش خصوصی را در برمی گرفت که 
برخی از نویسندگان آن ها کارشناسان علمی و 
فنی و برخی دیگر روزنامه نگاران حرفه ای بودند 
که نمی توانستند در روزنامه ها یا هفته نامه ها 
کار کنند. این نشــریات تخصصــی راهی را 
ادامه دادند که توسط ماهنامه های “کشاورز” 
و “دانســتنی ها” )صدور امتیاز در 135۸( و 
“صنعت حمل ونقل” و “فیلم” گشوده شده 
بود. “صنعت حمل ونقل” و “فیلم”، که هر دو 
را روزنامه نگاران پیشین روزنامه “آیندگان” 
تأسیس کردند، اولین بار در 1360 منتشر 

شد.«
حمل ونقــل«  »صنعــت  ماهنامــه 
ماهنامه ای اســت که مثل »کشــاورز« 
همچنان منتشر می شــود و بنیان گذار 
آن علی ذرقانی اســت. این نشــریه در 
سال 1360 اولین شماره خود را منتشر 
کرد و تالش می کرد به حوزه تخصصی 
حمل ونقل بپــردازد تا جایــی که در 
معرفــی اش خود را »اولیــن ماهنامه 
تخصصی حمل ونقل ایران« معرفی می کند. ده ســال بعد از اینکه 
»صنعت حمل ونقل« به طور مرتب منتشر شد، دو نشریه دیگر هم به 
نام های ماهنامه »سفر« و فصلنامه »Explore Iran« منتشر کرد. 
»سفر« در سال 1370 تأسیس شد که حوزه گردشگری را پوشش 
می داد. این ماهنامه ابتدا ضمیمه فصلی »صنعت حمل ونقل« بود و 
بعد در سال 13۸2 با امتیاز مستقلی با چاپی نفیس به راه خود ادامه 
داد. فصلنامه »Explore Iran« نیز در ســال 1395 به زبان های 
انگلیسی و عربی و فرانسوی منتشر شد که بیشتر یک ژورنال نفیس 
از جاذبه های گردشگری ایران به شمار می آید. اکنون این نشریات زیر 

چتر مؤسسه »نشر ترابر« منتشر می شود.
ماهنامه »صنعت حمل ونقل« در دهه 1360 با اینکه یک مجله 
تخصصی به شــمار می رفت اما جایی بود که عالوه بر متخصصان، 
روزنامه نــگاران حرفه ای نیــز در آن قلم می زدنــد و گاه مقاالت و 
نوشته های آن ها بر حوزه رسانه ای و تصمیم گیری مدیریت کالن نیز 
اثر می گذاشت. حسین شهیدی می نویسد: »با وجود محدودیت های 
شدید زمان جنگ، صنعت حمل ونقل و فیلم توانستند با ارائه اطالعات 
دقیق و تحلیل کارشناسان هم در میان مردم محبوبیت پیدا کنند و 
هم بر تصمیم گیران حکومت تأثیر بگذارند. پس از جنگ، هر دو نشریه 
دامنه کار خود را گسترش دادند. صنعت حمل ونقل عالوه بر خبر و 
گزارش و تحلیل و تفسیرهای معتبر در زمینه حمل ونقل و انرژی و 
ارتباطات، مقاله های آموزنده در زمینه های دیگر نیز منتشر می کرد. 
در سال 1369، مقاله ای در صنعت حمل ونقل به درستی پیش بینی 
کرده بود که علی رغم ممنوعیت گیرنده تلویزیون ماهواره، این دستگاه 
به زودی به خانه های ایرانیان وارد خواهد شد و با نشان دادن شیوه های 
دیگر زندگی، چشمداشت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنان را 

طیف نشریاتی که از 1۳۶2 
تا پایان جنگ در سال 

1۳۶۷ پدید آمدند عالوه 
بر ماهنامه های جدول و 
سرگرمی و داستان های 

کودکان و نشریات تخصصی 
دانشگاه ها و سازمان های 
دولتی، تعداد فزاینده ای 

از نشریات تخصصی بخش 
خصوصی را در بر می گرفت 

که برخی از نویسندگان آن ها 
کارشناسان علمی و فنی و 
برخی دیگر روزنامه نگاران 

حرفه ای بودند که 
نمی توانستند در روزنامه ها 

یا هفته نامه ها کار کنند
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روزنامه نگاری چاپی در نیمه دوم دهه ۷۰ و در دهه ۸۰، پیش از اینکه رسانه های اجتماعی در جامعه ایران رواج زیادی پیدا کنند، رونق باالیی داشت. روزنامه 
»آسیا« در همین دوران در سال ۱۳۸۰ منتشر شد که تحولی در شکل و عمل روزنامه نگاری اقتصادی ایجاد کرد. روزنامه »دنیای اقتصاد« در سال ۱۳۸۱ تأسیس 
شد و در سال ۱۳۸۳ روزنامه »جهان صنعت« منتشر شد.

که یک نشریه جدید منتشــر کند و خبردار شد که محمد زاهدی 
اصل، اســتاد دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبایی، 
مجوز یک ماهنامه اقتصادی به نام »پیام امروز« را دارد. عمید نائینی 
توانســت تحریریه ای با شرکت روزنامه نگاران حرفه ای و جدی برای 
»پیام امروز« شکل بدهد که اکنون تقریباً هریک از آن ها چهره های 

سرشناسی در دنیای روزنامه نگاری ایران به شمار می روند.
انتشــار ماهنامه »پیام امروز« در سال 1373 شروع شد. ماهنامه 
پیام امروز در شماره های ابتدایی خود بر حوزه اقتصادی تمرکز داشت. 
بعــد از دوم خرداد 1376، این ماهنامه بنا به ضرورت اتفاقات روز به 
حوزه سیاسی نیز پرداخت تا جایی که بیشتر به یک ماهنامه سیاسی 
تبدیل شد تا یک ماهنامه اقتصادی. حسن نمکدوست تهرانی، معاون 
سردبیر »پیام امروز«، در مصاحبه با ایرنا درباره فرایند حرفه ای انتشار 
این ماهنامه می گوید: »رویکرد این نشریه در شماره های اول عمدتاً 
مباحث تخصصی اقتصادی بود. اگر سرفصل های دو سال ابتدایی را 
مالحظه کنید عموماً اقتصادی بودند؛ مثالً صنعت، کشاورزی، اقتصاد 
انرژی، اقتصاد بین الملل، مالیات، اقتصاد رسانه، اقتصاد سایه. اما به مرور 
و با توجه به تحوالت جامعه، به سمت سیاسی شدن پیش رفت. در 
آستانه سال 1376 به تدریج بر حجم صفحات سیاسی اضافه و از تعداد 
صفحات اقتصادی کاسته شد. اگر شما پیام امروز سال های 77 و 7۸ 
ـ  ـ از حدود 132 صفحهـ  را ببینید چیزی حدود 20 صفحــه آنـ 

اقتصادی و مابقی معطوف مسائل روز عمدتاً سیاسی بود.«
به گفته کسانی که در این نشریه کار می کردند، تیراژ این ماهنامه 
از 10 هزار نسخه شروع شد و در شماره های آخر به 70 هزار نسخه 
رسید و تعداد مشترکان این نشریه نیز در حدود 3 هزار مشترک بود 
که رکوردی در زمینه اشــتراک نشــریات در ایران به شمار می رود. 
نسخه های مجله در همان روزهای اول انتشار تمام می شد و میزان 
برگشــتی مجله به زحمت به 5 درصد می رسید. یکی از مهم ترین 
بخش های این مجله »گزارش ویژه« بود که درباره مســایل روز و با 
قلمی واحد اما در قالب یک کار گروهی و بدون اسم نویسنده منتشر 
می شد. سبک این گزارش ها شبیه به گزارش ها و تحلیل های بدون نام 
مجله »اکونومیست« بود. ترجمه از نشریات روز خارجی و یادداشت 
از کارشناسان حوزه های اقتصادی نیز از دیگر بخش های پرطرفدار 
این نشریه به شــمار می رفت. »پیام امروز« همزمان با توقیف های 

دسته جمعی مطبوعات در اردیبهشت سال 1379 تعطیل شد.
شاید بتوان گفت مجله »پیام امروز« به نوعی از دل مجله »صنعت 
حمل ونقل« درآمد کــه هردو مجالتی اقتصادی بودند. اما »صنعت 
حمل ونقل« روزنامه نگاران دیگری هم داشــت کــه در زمینه های 
اقتصادی دیگری شــروع به روزنامه نگاری کردنــد؛ از جمله آن ها 
جمشــید ارجمند، روزنامه نگاری باسابقه فرهنگی، بود که در سال 
1372 فصل نامه علمی و تخصصی »اقتصاد کشاورزی و توسعه« را 
برای مرکز مطالعات، برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی بنیان گذاری کرد 
و این نشریه تا ســال 13۸0 به کارش ادامه داد. در سال های بعد از 
انقالب، نشریات علمی حوزه اقتصاد نیز توسعه پیدا کردند و شمارشان 

بیشتر شد.

نشریات علمِی اقتصادی  
نشریات علمی در حوزه اقتصاد را باید از نشریات تخصصی تفکیک 
کرد. نشریات تخصصی عمدتاً با زبانی عمومی اما درباره موضوعاتی 
خاص مطلب منتشر می کنند اما نشریات علمی زبان تخصصی خاص 

خود را هم دارند. بعد از انقالب ظرفیت دانشــگاه ها افزایش یافت و 
مراکز پژوهشــی زیادی به وجود آمدند که خروجی بسیاری از آن ها 
گزارش ها و مقاالت علمی ای بود که در نشــریات علمی و پژوهشی 
آن ها منتشر می شــد. معدودی از نشریات علمی همچون فصلنامه 
»تحقیقات اقتصادی« دانشگاه تهران از دوران پیش از انقالب باقی 
مانده بودند اما اغلب نشــریات علمی حوزه اقتصــادی بعد از پایان 
جنگ و مخصوصاً در دوران آزادســازی اقتصادی در دوران موسوم 
به »سازندگی« تأسیس شدند. نشریات علمی پژوهشی طبق مقررات 
باید به تأیید وزارت علوم برسند و شمار آن ها به بیش از 40 نشریه 
می رسد که در حال انتشار هستند. اغلب این نشریات فصلنامه هستند 
و وابسته به دانشــگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی اند. برای مثال، 
دانشگاه عالمه طباطبایی فصلنامه های »پژوهش های اقتصادی ایران« 
و »اقتصاد انرژی ایران« و دانشگاه اصفهان فصلنامه »اقتصاد شهری« 
را منتشر می کنند. وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی مثل وزارت اقتصاد 
و دارایی، سازمان امور مالیاتی، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، 
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت، معاونت برنامه ریزی نهاد 
ریاســت جمهوری، بانک مرکزی و انجمن ها و تشکل هایی همچون 
انجمن اقتصاد اسالمی نیز دست به انتشار نشریات علمی در حوزه 

اقتصادی زده اند.

از آسیا تا دنیای اقتصاد  
روزنامه نگاری چاپی در نیمــه دوم دهه 70 و در دهه ۸0، پیش 
از اینکه رسانه های اجتماعی در جامعه ایران رواج زیادی پیدا کنند، 
رونق باالیی داشت. روزنامه »آسیا« در همین دوران در سال 13۸0 
منتشر شد که تحولی در شکل و عمل روزنامه نگاری اقتصادی ایجاد 
کرد. روزنامه »دنیای اقتصاد« در سال 13۸1 تأسیس شد و در سال 
13۸3 روزنامه »جهان صنعت« منتشر شد. در سال های بعد نیز تولد 
روزنامه های اقتصادی همچنان ادامه داشت، چنان که در سال 13۸7 
روزنامه »صمت« و در سال 1393 روزنامه »تعادل« به انتشار رسیدند.

فهرست روزنامه هایی که اکنون موجود هستند و دست کم فایل 
آن ها در دو وب ســایت »جار« و »پیشــخوان« عرضه می شود، در 
جدول 1 آمده اســت که تعدادشان به 33 عنوان می رسد. برخی از 
این روزنامه ها نام های آشنایی بین مخاطبان عام ندارند، با وجود اینکه 
گاهی عناوین نخستین بودن را در حوزه فعالیت خود یدک می کشند. 
برای مثال، روزنامه »تفاهم« خود را نخســتین روزنامه کارآفرینی 
کشــور و روزنامه »اطالعات فناوران« خود را اولین روزنامه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ایران و روزنامه »روزگار معدن« خود را اولین 
روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی ایران می نامند. حتی روزنامه 
»دنیای خودرو« خود را نخستین روزنامه خودرو در جهان می خواند. 
روزنامه »صمت« مدعی است که اولین روزنامه سهامداری خبرنگاران 

و کارکنان در ایران است.
با این حال، در میان برندهای مختلف مطبوعات اقتصادی شاید 
بتوان گفت تنها روزنامه ای که توانســت خود را تثبیت کند و به یک 
مؤسســه انتشاراتی بزرگ تبدیل شود که شمار زیادی از روزنامه ها و 
مجالت و کتاب ها و وب سایت ها در آن مدیریت می شود، مؤسسه ناشر 
روزنامه »دنیای اقتصاد« یعنی مؤسسه دنیای اقتصاد تابان باشد. دنیای 
اقتصاد اکنون عالوه بر روزنامه »دنیای اقتصاد« یک روزنامه اقتصادی 
به زبان انگلیسی و یک هفته نامه اقتصادی و یک انتشارات کتاب های 

اقتصادی و همچنین چند وب سایت خبری در حوزه اقتصاد دارد. 

جدول 1: فهرست 
روزنامه های اقتصادی 
فعال در فضای رسانه ای

نام روزنامه
دنیای اقتصاد

جهان صنعت

ابرار اقتصادی

آسیا

کسب وکار

صمت

تعادل

جهان اقتصاد

فرصت امروز

نقش اقتصاد

عصر اقتصاد

شروع

روزگار معدن

روزگار

ثروت

تجارت

امروز

اقتصاد ملی

اقتصاد مردم

اقتصاد سرآمد

اقتصاد پویا

اقتصاد آینده

اسکناس

اخبار صنعت

آفتاب اقتصادی

دنیای خودرو

اطالعات فناوران

صبح اقتصاد

هدف و اقتصاد

آوای اقتصاد

تفاهم

مناقصه مزایده

مواجهه اقتصادی

منبع: وب سایت های عرضه 
دیجیتالی نشریات چاپی 
)»جار« و »پیشخوان«(

توضیح: این روزنامه ها خود 
را اقتصادی معرفی کرده اند 
اما ممکن است مجوز انتشار 

آن ها فقط دارای زمینه 
اقتصادی نباشد.
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جریده

مطبوعات تخصصی در حاشیه   
فعالیت حرفه ای

بخشی از نشــریات حوزه اقتصادی در 
بیــش از چهار دهه ای که از روزنامه نگاری 
بعــد از انقالب گذشــته، بــه مطبوعات 
تخصصــی و حرفــه ای و فنی اختصاص 
حیطه ای  اقتصــادی  حوزه  داشــته اند. 
گسترده از نظر موضوعی است و بسیاری 
از نهادهــای اقتصادی هر یــک از این 
حوزه ها برای خود نشریه ای دارند. برای 
مثال، تولیدکنندگان پسته در ایران که 
انجمن پسته ایران را نیز شکل داده اند 
دارای نشریه ای تخصصی هستند که 
درباره تولید پســته در کشور مطلب 
تهیــه می کند و نشریه شــان قدمت 
زیادی نیز دارد. مخاطبان این دست 
نشــریات بیشــتر اهالی یک صنف 
مشخص هستند که می خواهند به 
یک نوع انسجام اجتماعی و صنفی 
در تصمیم گیری ها برسند و اطالعات 
مربــوط به صنف خــود را با اهالی 

صنف به اشتراک بگذارند.
گاهی ممکن است نشــریات تخصصی فقط اهالی یک صنف را 
در نظر نگیرند و دایره مخاطبــان خود را به عالقه مند به یک حوزه 
تخصصی اقتصادی گسترش دهند. معموالً بانی این نشریات یک فرد 
یا گروهی از افراد هســتند که به حوزه ای تخصصی در زمینه اقتصاد 
عالقه دارند و با سرمایه خود را یا از طریق کمک هایی که از یک حامی 
مالی می گیرند، نشریه خود را منتشر می کنند. در سال های اخیر که 
فناوری های ارتباطی دیجیتال پیشرفت زیادی کرده اند، انگیزه انتشار 
نشریات کاغذی تخصصی نیز کاهش یافته است. با این حال، همچنان 
تعداد قابل توجهی از اصناف هستند که تمایل به انتشار نشریه کاغذی 
دارند و برای این کار هزینه می کنند. معموالً هزینه های انتشار نشریات 
تخصصی اقتصادی در مقایسه با گردش مالی نهادی اقتصادی حامی 

مالی آنان چندان زیاد نیست و نهادهای اقتصادی برای این کار رغبت 
نشان می دهند.

نشریات تخصصی اقتصادی یکی از رسانه های جایگزین و ثانوی 
برای روزنامه نگاران حرفه ای نیز هست. حتی در دوران پیش از انقالب 
نیز، ماهنامه ها و هفته نامه ای تخصصی محلی بوده است برای اینکه 
روزنامه نگاران حرفه ای شــاغل در روزنامه ها و نشــریات سیاسی و 
فرهنگی بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و معیشت روزمره خود را 
از آن طریق بگذرانند. در حال حاضر هم بسیاری از نشریات تخصصی 
اقتصادی که با موفقیت مواجه می شوند و مخاطبانی برای خود پیدا 
می کنند حاصل کار تحریریه هایی اند که در میان آن ها بســیاری از 
روزنامه نگاران حرفه ای فعالیت می کنند و گاهی دســتمزدهایی که 
می گیرند بهتر از دستمزدهایی اســت که از روزنامه ها و رسانه های 

سیاسی و حرفه ای و پرتیراژ نصیب آن ها می شود.  

آمار مطبوعات اقتصادی امروز  
نمی تــوان گفت که تعداد مطبوعاتی در ایران که با زمینه اقتصادی 
منتشــر می شوند چقدر اســت به این علت که در هنگام صدور مجوز 
انتشار نشریات در هیئت نظارت بر مطبوعات، مدیران مسئول می توانند 
زمینه های ترکیبی را مشــخص کنند، و برای نمونه، بگویند که نشریه 
آن ها با زمینه اجتماعی - اقتصادی یا سیاسی - اقتصادی منتشر خواهد 
شد. با این حساب روزنامه های سیاسی سراسری را که در حال حاضر در 
دکه های روزنامه فروشی توزیع می شوند را می توان نشریاتی اقتصادی در 
نظر گرفت. با این حال، در آخرین آمار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی مربوط به 11 دی 1400، تعداد نشریات چاپی ای که 
فقط زمینه اقتصادی را انتخاب کرده اند، از میان 13 هزار و 504 مجوز 
نشریه چاپی صادرشده در کشور، ۸9 نشریه است که آمارشان در جدول 
2 به تفکیک دوره انتشار آمده است. اما تعداد نشریاتی که زمینه اقتصادی 
یکی از زمینه های انتشار آن ها است و مجوز آن ها برخی زمینه های دیگر 
مثل زمینه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را هم شامل می شود، ۸03 
عنوان است که آمار این نشریات را نیز در جدول 2 می توان مشاهده کرد.

ورود به عصر جدید ارتباطات  
مطبوعات اقتصادی تا اواســط دهه 1390 اوضاع بدی نداشتند. 
نشــریات در این حوزه نیز مثل ســایر مطبوعات از ابتدای دهه 90 
تحت تأثیر رســانه های دیجیتال قرار گرفتند. مدیران مطبوعات و 
روزنامه نگاران رسانه های چاپی خیلی دیر متوجه عواقب دنیای اینترنت 
و مخصوصاً رسانه های اجتماعی شدند. به طور کلی، مطبوعات در ایران 
به دالیل حرفه ای درون ســازمانی و به علت کنترل های بیش از اندازه 
برون سازمانی در دهه های گذشته ضعیف نگه داشته شده اند و وقتی 
با رقیب بزرگ رســانه های اجتماعی مواجه شدند، نه تنها با تعلل به 
این رســانه های قدرتمند واکنش نشان دادند بلکه آن قدر هم قوت و 
استحکام نداشتند که بتوانند جلوی آن ها قد علم کنند. نتیجه این شد 
که مطبوعات خیلی ضعیف تر از گذشته شدند و بخش قابل توجهی 
از مخاطبان آن ها به ســوی رسانه های اجتماعی روان شدند. در حال 
حاضر، وب ســایت ها و کانال ها و صفحه های اقتصادی در رسانه های 
اجتماعی به رقیب قدرتمندی برای نشــریات چاپی اقتصادی بدل 
شده اند اما در معدود مواردی، نشریات چاپی تالش کرده اند از ابزارهای 
دیجیتالی برای جذب مخاطب بهره بگیرند یا به رقابت با رسانه های 

دیجیتالی اقتصادی بپردازند.

جدول 2: آخرین آمار مجوز نشریات چاپی با زمینه اقتصادی
تعداد مجوزها شامل زمینه اقتصادیتعداد مجوزها با زمینه صرفاً اقتصادیدوره انتشار

1496روزنامه

16249هفته نامه

362دوهفته نامه

30262ماهنامه

210دوماهنامه

1696فصلنامه

315دوفصلنامه

513سالنامه

۸9۸03جمع کل

منبع: وب سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاریخ 11 دی 1۴00

وضعیت نشریات اقتصادی در 
دهه 1۳۷0 مشابه با دهه 1۳۶0 

بود با این تفاوت که نشریات 
اقتصادی می توانستند گام هایی 
فراتر از حوزه اقتصادی بردارند و 

به مسایلی غیر از اقتصاد اما مرتبط 
با اقتصاد بپردازند. نشریه ای مثل 

»صنعت حمل ونقل« گاهی وارد 
حیطه هایی می شد که مشخصًا 

به مسایل فنی حمل ونقل ارتباط 
چندانی نداشت اما نشریه ها 

محملی شده بود برای بیان نظرات 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی 

تحریریه های آن ها



............................ چشم انداز ............................

 اومیکرون  این جاست، حاال چه می شود؟
5 راه برای رهبران در مقابله با نوع جدید کرونا

نوع جدید ویروس کرونا، اومیکرون در تیترهای روزنامه ها و رسانه ها 
دیده شــده است، واکنش های چشــمگیر دولت را برانگیخته است 
و عالقه مجدد تمامی رســانه ها و کارشناســان به پیش بینی های 
همه گیری را دوباره رو آورده است. نظرات اولیه از بدترین حالت ها در 
آینده گفته شده است، اما از آن جایی که در حال حاضر نمی توان با 
قطعیت چیزی گفت، بهتر است از هر فکری درمورد آینده دوری کرد.

اپیدمیولوژیست ها و دانشــمندان که در این بین قرار گرفته اند، 
فرضیه ها ی آزمایشی را بر اساس داده های پراکنده اما به سرعت ارائه 
دادند. البته گزارش های این دانشمندان برای خیلی ها مفهوم نیست و 

دچار برداشت  های اشتباهی می شوند.
ســخت بودن گزارش های دانشــمندان چالش جدیدی را برای 
 Accenture سیاستمداران و رهبران کشورها ایجاد می کند. همراه با
Research، تیم Salesforce Futures به تازگی سناریوهای 5 
ساله را تکمیل کردند و چارچوبی را برای چگونگی تحول و تعامل این 
بیماری همه گیر با طیف گسترده تری از چالش ها و فرصت های جهانی 

ترسیم کردند و پیامدهایی را برای رهبران کسب وکار توسعه دادند.
داســتان ها ی ما درباره نوع  اومیکرون  بر سه سوال متمرکز بود: 
ماهیت ویروس، ظرفیت ما برای جلوگیری و مهار گســترش آن، و 
حساســیت جمعیت ها ، با توجه به سطوح واکسیناسیون و کاهش 

ایمنی. ما در این داستان هایمان ظهور انواعی را در نظر گرفتیم که هم 
قابل انتقال هستند و هم از واکسن های موجود فرار می کنند.

قبل از واضح شــدن شــرایط با ســویه جدید و تاثیــرات آن، 
تصمیم گیرندگان چگونه باید واکنش نشــان دهند و آماده شوند؟ 
ظهــور نوع  اومیکرون  به طور دقیق منعکس کننده ســناریوهای ما 
نیست، اما بعضی نقاط آن یکی است. آنچه در ادامه می آید پنج روش 
برای رهبران اســت تا تصمیم گیری و برنامه ریزی خود را امروز و در 

هفته های آینده پیرامون  اومیکرون  تنظیم کنند.

سناریوی صعودی ممکن است
حتی اگر  اومیکرون  نســبت به نوع دلتا انتقال پذیری 1

بیشتری داشته باشد، و در سطح جهانی غالب شود، 
آمارها نشان می دهد که در زمینه مرگ و میر می توان به این سویه 
امیدوار بود. اگر این درســت ثابت شــود، تأثیر پایدار  اومیکرون  بر 

همه گیری می تواند به طور غیرمنتظره ای مثبت باشد. 
کشورهایی که بیشتر واکسینه شدند، باید با ایجاد مشوق های دیگر 
و انگیزه برای واکسینه شدن افراد بیشتر، با حمایت از ماسک زدن و 
فاصله اجتماعی، افراد بیشتری را به واکسن زدن تشویق کنند تا زمانی 

که میزان واکسیناسیون به حد مطلوبی برسد. 

میک کوستیگان
فایننشال تایمز

ترجمه: متین دخت والی نژاد
دبیر بخش چشم انداز



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و شانزده، بهمن 941400

چشمانداز

در کشورهایی که 
دچار فروپاشی 
اعتماد به دولت 
هستند )که با 

اقدامات مرتبط با 
بیماری همه گیر 

تشدید شده است(، 
احساس یک آینده 

امن و مشترک 
برای همه )نشانگر 
ثبات مدنی( از بین 

می رود

ناظران مشتاق خاطرنشان کرده اند که علی رغم سطح پایین واکسیناسیون، 
آفریقای جنوبی اخیرا تحویل واکسن ها ی فایزر را به تعویق انداخته است و 
دلیل آن تقاضای کم است.

خطر مشــترک را تــا زمانی که کشــورهای در حال توســعه 
واکسینه نشده می ماند به جامعه جهانی یادآوری کنید و بنابراین از 
طریق کمک های مالی، صدور مجوز IP و هماهنگی بیشتر، گسترش 
سریع تر واکسن ها را در سطح جهانی )همان طور که صندوق بین المللی 
پول درخواست کرده است( بسیج کنید. همچنین به حمایت مستمر 
دولت از اقتصادها، و برای دوران جدیدی از دولت فعال، علم و فناوری 

کاربردی، و سرمایه داری ذی نفعان ادامه دهید.
 

همه ابعاد منفی  اومیکرون  یکسان نیستند
در سناریوهای خود، دو نوع را در نظر گرفتیم که »تنها« 2

انتقال پذیرتر است و دیگری که به طور قابل توجهی از 
واکسن های فعلی فرار می کند، و نتایج متفاوتی را بین سناریوهایی 
که این دو پروفایل ایجاد می کنند، پیش بینی کردیم. یک نوع قابل 
انتقال تر اما کمتر واکسن گریز به استراتژی دلتا پالس نیاز دارد، یعنی 
باید آنچه را که کارشناسان گفته اند برای مبارزه با دلتا انجام دهیم، به 

طور کامل اجرا کنیم.
از سوی دیگر، یک نوع به طور واقع واکسن گریز، نیازمند بازنگری 
اساسی تر در مسیر پیش  رو است. برخی از بدبین ها پیشنهاد می کنند 
کــه این ما را به مارس 2020 و  قرنطینه ها  و عدم اطمینان فراگیر 
بازمی گرداند، اما ما خوشــبین تر هســتیم. می توانیم از درس های 
آموخته شده در مورد کارهایی که نباید انجام دهیم و پیشرفت های 
عمل گرایانه برای اجرای بهتر بهره مند شویم. می توانیم از پیشرفت های 
علمی و فناوری جدید در مورد نحوه مهار و درمان بیماری استفاده 
کنیم. تغییر سریع واکســن های mRNA به گونه های جدید، یک 
جدول زمانی برای بازگشت به حالت عادی که با واکسیناسیون ممکن 

شده است تعیین می کند و عدم اطمینان کلی را کاهش می دهد.
در هریک از سناریوهای نکات منفی، مسئولیت اقدامات مهار موثر 
زیاد است. همچنین، تمرکز بیشتر بر واکسن ها در همه جا و برای همه 
-که در ایجاد سناریوی کم خطر به احتمال زیاد بسیار مهم است - در 

این جا مهم تر است.

سناریوهای سختگیرانه  اومیکرون  ممکن است آنچه 
را با تورم اتفاق می افتد روشن کند3

بحث های سیاســی در مورد علل واقعی و در نتیجه 
تأثیرات ســاختاری افزایش تورم در جهان ثروتمند در جریان است. 
»تیــم گذرا« مجموعه ای از عوامل متمرکز بر زنجیره تأمین جهانی 
را به عنوان علت اصلی تورم معرفی می کند - اقدامات رســیدن به 
صفر عدد کرونایی که باعث کاهش فعالیت بندر چین، کانتینرها و 
کشتی های نابجا شد. از سوی دیگر، کاهش تورم عوامل ملی بیشتری 
- اثرات ترکیبی محرک های پولی و مالی، تشدید بهبود طبیعی تقاضا 
و بازارهای کار فشرده - را به دلیل افزایش پایدارتر قیمت ها و انتظارات 

تورمی »غیرقابل مهار« مقصر می داند.
اگر به سبب  اومیکرون  واکسن گریز، قرنطینه های جدیدی اعمال 
شود، ممکن است مانند روزهای اولیه همه گیری در سال 2020 شاهد 
محدودیت تقاضا و عرضه باشیم. اگر تقاضا بر مبنای آن باشد، تورم 
کاهش پیدا می کند و محرک ها ی پولی و مالی اضافی را منع می کند. 
اگر عرضه محور باشد، محدودیت های جدید در تجارت و زنجیره های 
تامین که هدفشان حفاظت از سالمت عمومی است، ممکن است آن 
را همچنان باالتر ببرد. شبح رکود تورمی -همزمانی رکود و تورم - باید 

پیگیری و آماده شود.

 اومیکرون  ممکن است خطر ناآرامی و درگیری را 
افزایش دهد4

یک خطــر کلیدی بــرای ســناریوهای مثبت ما و 
سناریوهای منفی »بهتر« این است که همکاری و همبستگی مورد 
نیــاز وجود ندارد. تدابیر جدید مهار اخیــر در اروپا در مکان هایی با 
مخالفت خشونت آمیز مواجه شده است. سیاست آمریکا که در گذشته 
غرق در درگیری شده است، توسط اقدامات حزبی در مورد اقدامات 
اساسی مهار، دوقطبی شده است. رسانه ها ی اجتماعی برای غلبه بر 
تعصب طراحی خود نسبت به دیدگاه ها ی افراطی تالش می کنند. و 
مقابله با بازیگران بد برای منحرف کردن بحث ها ی عمومی به سمت 

تفرقه و تندی حداقل است.
ناظران مشــتاق خاطرنشــان کرده اند که علی رغم سطح پایین 
واکسیناسیون، آفریقای جنوبی اخیرا تحویل واکسن ها ی فایزر را به 
تعویق انداخته است و دلیل آن تقاضای کم است. حتی در کشورهای 
در حال توسعه، تردید درمورد واکسن به عنوان مانعی قوی تر در برابر 
نتایج بهتر نسبت به کمبود واکسن ظاهر می شود. به عنوان مثال، در 
کشورهایی که دچار فروپاشی اعتماد به دولت هستند )که با اقدامات 
مرتبط با بیماری همه گیر تشدید شده است(، احساس یک آینده امن 

و مشترک برای همه )نشانگر ثبات مدنی( از بین می رود.

استراتژی های قوی برای اکنون
در کار ســناریویی خود، شش اســتراتژی قوی برای 5

رهبران کســب و کار شناسایی کردیم. تهدید جدید 
 اومیکرون  به اولین مورد مربوط می شــود  -کمک به شکست کرونا.  
این با تضمین حفاظت از کارکنان، مشتریان و سایر ذی نفعان آغاز 
می شــود. تا زمانی که در مورد خطرات دقیق  اومیکرون  شــفافیت 

اطالعات نداشته باشیم، رهبران باید با احتیاط فراوان عمل کنند.
محدودیت های سفر به خصوص در آخر هفته ها که کشورها در 
نظر دارند و به عنوان عامل اصلی احتیاط از آن استفاده می کنند، تا 
حد زیادی شکســت می خورد زیرا ویروس سریع تر از آنچه می تواند 
حرکت می کند. کسب وکارها می توانند با حمایت از اقدامات اثبات شده 
بهداشت عمومی مانند پوشیدن ماسک، آزمایش های منظم و سایر 

اقدامات فاصله گذاری در صورت لزوم، بهتر عمل کنند.
فراتر از ذی نفعان مستقیم، شــاهد بوده ایم که نتایج کوتاه مدت 
و بلندمدت بهتر با همکاری و همبســتگی بیشتر با واکسینه سازی 
کل جمعیت جهانی و کاهش فرصت برای تکرار امواج ویروس آغاز 

می شود.
اکنون نیز زمان آن است که سازمان ها برنامه های اضطراری را برای 
سناریوهای منفی مورد بحث حذف کنند. با احتمال یک دوره جدید 
گسترش تصاعدی،  آن ها   باید به راهنمایی ها ی WHO برای واکنش 
سریع توجه کنند - »سرعت بر کمال غلبه می کند«. برای اینکه بتوان 
در شــرایط بحران با سرعت عمل کرد، سناریوها باید شبیه سازی و 

تصمیمات تکرار شوند.
 اومیکرون  بدون شــک یک مرحله بحرانی جدید در همه گیری 
طوالنی مدت اســت. و با این حال، از طریق کنشــگری، همکاری و 
قاطعیت، رهبران شــجاع می توانند مقیاس را به سمت نتایج بهتر 

متمایل کنند. 



95 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و شانزده، بهمن 1400

31 دسامبر 2019، به سازمان بهداشت جهانی در مورد خوشه ای از 
مواردی در یک شهر چین به نام ووهان، که به نظر می رسید التهاب ریه 
اســت، گزارش داده شد. طی چند هفته و چند ماه آینده، ابتدا شهرها، 
سپس کشــورها و در نهایت کل کره زمین تعطیل شدند. بشریت در 
دو ســال گذشته چیزهای زیادی در مورد ویروس کرونا آموخته است. 
ماســک ها، فاصله گذاری اجتماعی و مهم تر از همه واکسن ها در مهار 
شــیوع آن مؤثر بوده اند. اما در عین حال: محدودیت های طوالنی مدت 

سفر به طور عمده بیهوده است.
در نوامبر، زمانی که آفریقای جنوبی کشــف نــوع جدیدی به نام 
 اومیکرون  را اعالم کرد، اولین واکنش بسیاری از کشورها ممنوعیت ورود 
یا الزامات سخت قرنطینه هتل برای مسافران جنوب آفریقا بود. برخی 
مانند ژاپن مرزهای خود را به روی همه خارجی ها بستند. سایرین که 
در حال بازگشایی بودند، مانند سنگاپور، کره جنوبی و تایلند، به سرعت 
نظر خود را تغییر دادند. موانع سفر حتی در محدوده به ظاهر بدون مرز 

شینگن اروپا دوباره ایجاد شد.
محدودیت های سفری که به سرعت اعمال می شود، در مراحل اولیه 
شــیوع، زمانی که پخش آن کم است و سیستم های آزمایش و ردیابی 
هنوز می توانند مســیرهای ســرایت را دنبال کنند، معنا پیدا می کند. 
هنگامی که موارد وارداتی )از مســافران خارجی( بیش از 10 درصد از 
شیوع ها را تشکیل می دهند، ممنوعیت ها  می تواند تأثیر زیادی بر رشد 
اپیدمی داشته باشــد. بنابراین  آن ها   می توانند زمان بخرند تا در مورد 
یک نوع جدید اطالعات کســب کنند، بیمارستان ها را آماده کنند یا 

واکسیناسیون را انجام دهند.
اما ممنوعیت های مسافرتی روالشان این است که ادامه داشته باشند، 
حتی اگر یک ویروس یا نوعی از آن آزادانه در یک کشور در گردش باشد، 
تا حد زیادی بی معنی است. در زمانی که فرانسه سفرهای غیرضروری از 
بریتانیا را در 16 دسامبر ممنوع کرد، به این امید که  اومیکرون  را دور نگه 
دارد، میانگین روزانه بیش از 50هزار مبتال را ثبت می کرد که 10 درصد 
بیشتر از اوج خود در طول موج دلتا در اوایل سال بود. هیچ گونه ابتالی 
وارداتی، تــا آن زمان، تفاوت چندانی در بار بیماری ایجاد نمی کرد که 
بی شک برای توجیه اختالالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از ممنوعیت 

سفر کافی نیست.
یکی از دالیلی که محدودیت های مسافرتی مزیت های ماندگاری 
ندارند این اســت که بیشتر  آن ها   نشــتی دارند. به استثنای مواردی 
بسیار اندک، کشورها به شهروندان، ساکنان، خانواده هایشان، کارگران 
ضروری، دیپلمات ها، تاجران برجسته یا ترکیبی از  آن ها   اجازه عبور 
از مرزها را می دهند. کشــورهایی کــه ممنوعیت ها ی موفقیت آمیز 
طوالنی مدت سفر را اعمال می کنند، مانند استرالیا و نیوزیلند، باید این 
کار را با هزینه هنگفتی نه تنها برای پیوندهای جهانی خود، بلکه برای 
شهروندان خود انجام دهند. در بیشتر سال 2021 استرالیایی ها برای 
بازگشت به کشور خود تالش می کردند و برای انجام این کار مجبور 
بودند مبالــغ گزافی برای پروازها و هتل های قرنطینه بپردازند. برای 

جلوگیری از ابتال به کووید19، چنین اقداماتی باید با محدودیت ها ی 
شدید در خانه نیز تقویت شود. استرالیایی ها  در بیشتر دو سال گذشته 
اجازه عبور از مرزهای ایالتی را نداشته اند. شهر ملبورن در سال 2021 

به مدت 262 روز تعطیل شد.
چنین سیاست هایی می تواند جان انسان ها را نجات دهد و کمتر درصد 
خطا دارد. اما تعداد کمی از دموکراسی ها حاضر به تحمل آن برای مدت 
طوالنی هستند. در واقع، تنها کشوری که هنوز سیاست سختگیرانه ضد 
کووید را دنبال می کند، چین است که اقدامات ناامیدکننده ای را برای 
مهار شیوع اخیر ویروس انجام داد. در شیان، شهری با حدود 13 میلیون 
جمعیت که در آن، موارد آلودگی روزانه از صفر به بیش از 100 نفر در 
دسامبر رسیده است، مقامات قرنطینه شدیدی را اعمال کرده اند، دوباره 
جمعیــت را آزمایش می کنند و حدود 30هزار نفر را به قرنطینه هتل 
منتقل کرده اند. چنین روش ها یی در چین رایج است، جایی که مردم به 
حاکمان سرسخت خود برای ایمن نگه داشتن  آن ها   اعتبار می دهند. اما 
با توجه به قابلیت انتقال باالی  اومیکرون  و اینکه چگونه چین در نهایت از 
آن عبور کند تا با این بیماری زندگی کند، روشن نیست که آیا سیاست 

ضد کووید در چین پایدار است یا خیر.
برای سایر نقاط جهان، بهترین رویکرد این است که دولت ها  مقرون 
به صرفه ترین سیاســت ها ، به ویژه واکسن ها  و تقویت کننده ها  را ترویج 
کنند، در حالی که در برابر اصرار بر ممنوعیت ها فقط برای ایجاد توهم 
مقاومت عمل می کنند. بریتانیا و آمریکا تازگی حس مشــترک قابل 
تحســینی از خود نشان داده اند. هردو کشور محدودیت های سفر را در 
کشورهای جنوب آفریقا حذف کردند، زمانی که مشخص شد که این نوع 
از ویروس در داخل کشور پخش می شود. آمریکا زمانی را که طی آن باید 
قبل از سفر تست کووید منفی گرفته شود، کوتاه کرد. بریتانیا از مسافران 
ورودی خواست تا ظرف دو روز پس از ورود آزمایش دهند و تا زمانی که 
نتیجه منفی دریافت نکنند، خود را قرنطینه کنند. حتی در این صورت، 

چنین اقداماتی باید متناسب و حداقل مخل باشد. 

یکی از دالیلی که محدودیت های مسافرتی مزیت های ماندگاری ندارند این است که بیشتر  آن ها   نشتی 
دارند. به استثنای مواردی بسیار اندک، کشورها به شهروندان، ساکنان، خانواده هایشان، کارگران ضروری، 
دیپلمات ها، تاجران برجسته یا ترکیبی از  آن ها   اجازه عبور از مرزها را می دهند.

چراممنوعیتسفرراهاشتباهیبرایمهاراومیکروناست؟

اکثر محدودیت ها مخل و بی اثرند

منبع   اکونومیست 
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چشمانداز

سال گذشته برای کسانی که معتقد بودند یک پاسخ ساده برای 
بحران کرونا وجود دارد، ســال سختی بود. تعجب نکنید اگر مورد 

جدید یکسان است.
در نبرد با کووید، ســال 2021 به یک راستی آزمایی تبدیل شده 
بود. ادعاهای گمراه کننده در آغاز همه گیری در ســال 2020 مبنی 
بر اینکه قرنطینه ها برای »انتقال ویروس کرونا« کافی است، در آغاز 
سال، با یک تصور ساده تر جایگزین شد که واکسیناسیون همان هدف 
را محقق می کند و امکان ازسرگیری فعالیت های اقتصادی و زندگی 

اجتماعی را فراهم می کند. اما این طور نشده است.
و  فــردی  رفتارهــای  ملــی،  محدودیت هــای  از  ترکیبــی 
واکسیناسیون های مکرر نوسانی، بدترین ویرانی ها را تحت کنترل نگه 
داشته است. با این حال، افزایش موارد  اومیکرون  و آماده سازی در این 
روزها برای بستری های جدید نشان می دهد که بحران بسیار متعادل 
است. همان طور که با سال گذشــته خداحافظی کردیم، باید برای 
کوته فکرترین ایدئولوگ ها مشخص باشد که سال 2022 یک دوره 
درخشان و عاری از ویروس نخواهد بود. این فرار دیگری خواهد بود، 

نه مشابه سال 2021، اما نه چندان متفاوت.

بوریس جانسون همیشه از این حقیقت دوری می کند. او از دادن 
خبرهای بد حتی زمانی که محبوب اســت، و به خصوص زمانی که 
محبوب نیســت، مانند حال حاضر، متنفر است. وانمود می کند که 
راه حل های ساده در گوشــه و کنار هستند، حتی زمانی که، مانند 
اکنون، دیگر نمی تواند روی حمایــت حزب خود برای اجرای  آن ها 
  حســاب کند. به همین دلیل است که او شرط بندی کرده است که 
فصل کریسمس و سال جدید را با ترکیبی از سیاست ها ی متواضعانه 
و بالقوه متناقض پشت سر بگذارد، بدون اینکه NHS را به زانو درآورد. 
او به مردم می گوید که در مهمانی شــرکت کنند، اما در عین حال 
تســت های منظم را انجام دهند. قوانین فــردی را رعایت کنند، اما 
قوانین اجتماعی را نفی کنند. ماهیت سیاســت او که دستانشان را 
روی هم بگذارند و امیدوار باشند که چیزی رخ دهد، به شدت بدبینانه 

است.
آقای جانســون همه این کارها را به این دلیل انجام می دهد که 
اقتدار خود را بر نمایندگان محافظه کار و کشور از دست داده است. 
اکنون توسط جناح راست حزب محافظه کار، گزینه های قرنطینه و 
فاصله گذاری اجتماعی به روی او بسته شده است. مسیر واکسن ها 
ممکن است به زودی به طور تقریبی به همان اندازه بازدارنده شود، 
زیــرا حزب او با اقدامات الزم برای تشــویق اقلیت واکسینه نشــده 
مخالفت خواهد کرد. واقعیت این اســت که آقای جانسون بیش از 
هر زمان دیگری به نجابت دیگران متکی است. اگر انگلستان از اوج 
آلودگی در دوره تعطیــالت عبور کند، به لطف مردم خواهد بود نه 

نخست وزیر.
همان طور که در گذشته در همه گیری انجام داد، آقای جانسون 
آخرین سیاست خود را با وعده دیگری آغاز کرد که می داند نمی تواند 
به آن عمل کند. در زمان های گذشته، او قول داده بود تا ژوئن 2020 
یک سیســتم ردیابی تماس جهانی را ارائه دهــد، که هرگز اتفاق 
نیفتاد. یک ماه پیش، برای مبارزه با  اومیکرون ، او متعهد شــد که تا 
آخر این هفته روزانه یک میلیون واکســن دوز سه انجام دهد. هدف 
هرگز برآورده نشده است. او قبل از تعطیالت گفت: مردم باید تست 
بدهند و بعد معاشرت کنند. اغلب اوقات، این آزمایش ها  به سادگی در 

دسترس نیستند. او ریسک بزرگی می کند.
تنها آقای جانسون تنها نیســت که می کوشد احتیاط سالمت 
عمومی را با احترام به ناامیدی و خستگی مردم متعادل کند. نیکوال 
استورجن در اسکاتلند، مارک دریکفورد در ولز و پل گیوان در ایرلند 
شمالی در حال بررسی همین مسائل هستند. هیچ کدام همه چیز را 
درســت انجام نداده اند، و اگرچه وسوسه افزایش اختالفات کوچک 
برای مزیت سیاســی همیشــه وجود دارد - همان طور که امانوئل 
ماکرون نیز نشــان می دهد - اکثر دولت های ملی بریتانیا در مورد 
کووید تقریبا در یک مکان هستند زیرا مردم  آن ها   نیز چنین هستند. 
با طلوع سال 2022، این واقعیت که همه ما در کنار هم در این امر 

باقی می مانیم باید همه  آن ها   را راهنمایی کند. 

دیدگاهگاردیندرموردکوویددرسال2022:سالجدید،همهگیریقدیمی

بوریس جانسون و اشتباهات کرونایی

بوریس جانسون از این 
حقیقت که سال 2022 یک 

دوره درخشان و عاری از 
ویروس نخواهد بود دوری 

می کند. او از دادن خبرهای 
بد حتی زمانی که محبوب 

است، و به خصوص زمانی که 
محبوب نیست، مانند حال 
حاضر، متنفر است. وانمود 

می کند که راه حل های ساده 
در گوشه و کنار هستند، 

حتی زمانی که، مانند اکنون، 
دیگر نمی تواند روی حمایت 
حزب خود برای اجرای  آن ها 

  حساب کند



........................... 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 اتیوپی آشنا شوید 1
اتیوپی بزرگ ترین و پرجمعیت ترین کشــور در شاخ 
آفریقاست و یکی از قدیمی ترین کشورهای دنیا هم به 
شمار می آید. شواهد علمی حاکی از آن است که از 200 هزار سال پیش مردمانی در این 
سرزمین زندگی می کرده اند و البته این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکش و نزدیکی 
به خاورمیانه و بازارهایش در عصر مدرن هم اهمیت زیادی داشته است. محدوده سرزمینی 
اتیوپی طی هزاران سال بارها تغییر کرده است و به خصوص در اواخر قرن بیستم و با جدا 
شدن اریتره از این سرزمین، اتیوپی به کشوری محصور در خشکی تبدیل شد که روی 
اقتصادش تاثیر زیادی گذاشــت. اتیوپی در حال حاضر با سومالی، کنیا، سودان جنوبی، 

سودان و اریتره همسایه است. 

تاریخ کوتاه اتیوپی  
تاریخ اتیوپی تا حد زیادی تحت تاثیر مصر بوده است و اکسوم پایتخت سلطنتی باستانی 
اتیوپی با پادشــاهان مصر ارتباط گسترده ای داشته است. اکسوم به ساحل دریای احمر 
نزدیک بود و شهر مهمی به شمار می آمد و حتی تا قرن چهارم میالدی نیز پابرجا بود. 
مســتنداتی از مراودات تجاری این شهر با روم، عربستان و هند به جا مانده که اهمیت 
اکسوم را نشان می دهد. پایتخت امروزی اتیوپی البته شهر آدیس آبابا است که در منطقه 

مرکزی کشور قرار دارد.
اتیوپی در قرن چهارم میالدی به مسیحیت گرایید؛ اما در قرن هفتم و با حمله اعراب به 
مصر و نیز فتح تونس و کارتاژ توسط آن ها، اسالم به شمال آفریقا آمد و بخشی از جمعیت 
اتیوپی نیز مسلمان شدند. در قرون وسطی اتیوپی از لحاظ تجاری در در اوج شکوفایی بود 
اما از قرن شانزدهم به بعد رو به افول گذاشت. اروپایی ها از جمله پرتغالی ها و انگلیسی ها 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروه همسایه ها

باالوپایینسرمایهگذاریدراتیوپی

اقتصاد باستانی آفریقا 
قهوه اتیوپی یکی از مرغوب ترین قهوه های جهان است
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همسایهها

در این سال ها خودشان را به سرزمین اتیوپی رسانده بودند و در قرن نوزدهم درگیری هایی 
نیز بین طرفین رخ داده بود. در همین قرن بود که اروپایی ها آفریقا را بین خودشان تقسیم 
کردند و فقط دو ســرزمین امروزی اتیوپی و لیبریا هنوز به چنگ آن ها نیفتاده بودند. 
ایتالیایی ها با حمله به اتیوپی در سال 1۸96 سعی در تصرف آن داشتند ولی موفق نشدند. 
ایتالیا بعداً در دوران فاشیسِم موسولینی در دهه 1930 یک بار دیگر به اتیوپی حمله کرد 
و موفق شد؛ هر چند که با دخالت متفقین دوباره مجبور به عقب نشینی شد. اتیوپی در 
دهه 1970 میالدی نیز با مسئله جنگ داخلی مواجه بود و وقتی دولت سوسیالیست در 
این کشور بر سر کار آمد، از حمایت ارتش برخوردار بود. در دهه های بعدی اما اصلی ترین 

بحران ها مسئله اعالم استقالل اریتره و همین طور درگیری با شورشیان سومالی بود.

مرور اقتصاد اتیوپی  
بعد از نیجریه، اتیوپی با 112 میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور آفریقاست و اقتصادش هم 
بسیار پررشد است؛ اما این باعث نشده که فقر در این کشور کنترل شود. درآمد سرانه در 
اتیوپی ۸50 دالر است ولی اگر روند رو به رشد اقتصاد ادامه داشته باشد، انتظار می رود 
این کشور تا سال 2025 میالدی جزو کشورهای دارنده درآمد متوسط رو به پایین بشود. 
بیش از 70 درصد از شهروندان اتیوپی سنشان کمتر از سی سال است و پنجاه درصد 
از جمعیت این کشــور هم کمتر از پانزده سال سن دارند. این باعث شده دولت اتیوپی 
سرمایه گذاری های گسترده ای در حوزه آموزش و علوم و تکنولوژی داشته باشد تا از منابع 

انسانی عظیم کشور استفاده شود. 
بخش کشاورزی و دامپروری: پرآتیه ترین منبعی که اتیوپی در اختیار دارد هنوز هم 
زمین های کشاورزی اش است. به رغم معضالتی مثل فرسایش خاک، چرای بیش از حد 
دام ها و از بین رفتن برخی جنگل ها هنوز هم اراضی قابل کشت زیادی در اتیوپی یافت 
می شــود. از سوی دیگر، اتیوپی یکی از بهترین صنایع دامپروری در آفریقا را دارد که به 
تقاضای داخلی و خارجی جواب می دهد. کشاورزی تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی 
اتیوپی را تشکیل می دهد و فعالیت های کشاورزی در این کشور را می توان به سه دسته 
تقسیم کرد. اولین و مهم ترین را کشاورزی معیشتِی مزرعه داران کوچک تشکیل می دهد 
که غالت اصلی از جمله گندم، جو، ذرت و ارزن و همین طور حبوباتی مثل نخود، لوبیا 
و عدس را تولید می کنند. زمین های این کشاورزان خرده پا معموالً مساحتی بین 1.2 تا 
2.5 هکتار دارد. دومین دسته از محصوالت کشاورزی اتیوپی نیز غالتی هستند که برای 
فروش کاشــته می شوند و مهم ترین شان قهوه، دانه های روغنی و نیشکر است. قهوه که 
بومی اتیوپی اســت مهم ترین صادرات این کشور نیز به شمار می آید. سومین دسته هم 
دامپروری معیشتی است که در مناطق کم ارتفاع اتیوپی رواج دارد. معموالً خانواده های 

کوچگر به این کار مشغول اند. 
بخش منابع و نیرو: اهمیت مواد معدنی در اقتصاد اتیوپی زیاد نیست و فقط معادن طال 
و تانتال را می توان قابل توجه دانست. اتیوپی پتانسیل استخراج منابع نفت و گاز طبیعی را 
هم دارد. نیروی برق آبی که در صنایع و همین طور شهرهای بزرگ اتیوپی مورد استفاده 
است، از سدهای روی رودخانه های مختلف از جمله نیل آبی تامین می شود. اتیوپی در 
هر حال برای تامین نیاز انرژی داخلی دچار کمبود اســت و در موارد زیادی هنوز هم از 
چوب و زغال ســنگ استفاده می شود و این مسئله باعث جنگل زدایی و فرسایش خاک 
نیز شده است. اتیوپی بخشی از نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات از بنادر در سودان 

و جیبوتی تامین می کند. 
بخش تولید: بخش تولید حدود یک ســوم از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را تشکیل 
می دهد و محصوالت تولیدی اکثراً به مصرف داخلی می رسند. مهم تریِن آن ها مواد غذایی 
پردازش شده و نوشیدنی، منسوجات، تنباکو، چرم، کفش و محصوالت شیمیایی هستند. 
همچنین محصوالت دیگری مثل قالیچه، وسایل چرمی، جواهرات، سفال و سبد نیز در 

اتیوپی تولید می شوند که بیشتر توسط گردشگران خریداری می شوند. 
بخش تجارت: همه صادرات اتیوپی تقریباً کشاورزی است. قهوه درآمد خوبی از محل 
ارز نصیب اتیوپی می کند و از ســایر محصوالت صادراتی می توان به حیوان زنده، طال و 
دانه های روغنی اشاره کرد. مهم ترین محصوالت وارداتی اتیوپی نیز در حوزه ماشین آالت 
و تجهیزات، محصوالت شیمیایی، مواد غذایی و سوخت هستند. از آن جا که هزینه واردات 
اتیوپی بیشتر از درآمد صادراتی آن است، این کشور همواره تراز پرداخت منفی را تجربه 
می کند. شــرکای بزرگ تجاری اتیوپی نیز کشورهای عربستان سعودی، چین و آمریکا 
هستند. در دو دهه اخیر، اتیوپی از بندر اصلی جیبوتی نیز برای تجارت استفاده می کند. 
همچنین دو بندر عصاب و مساوه در اریتره بار بخشی از تجارت اتیوپی را بر عهده دارند. 

بخش خدمات: بخش خدمات و عمدتاً بخش گردشــگری تشکیل دهنده دوپنجم از 
تولید ناخالص داخلی اتیوپی هستند. اتیوپی مکان های گردشگری باستانی دارد و طبیعت 
و فرهنگ متنوع این کشور و قدیمی بودن آن برای گردشگران خارجی جذاب است. البته 
زیرساخت های حوزه گردشگری در اتیوپی بسیار محدود است و خشونت هایی که بیست 
سال پیش بین اتیوپی و اریتره درگرفت نیز باعث شد نگاه ها به سفر به این کشور منفی 
شــود. اتیوپی در حال حاضر هم دچار درگیری داخلی بزرگی بین دولت و شورشــیان 

تیگرای است.

چشم انداز اقتصاد اتیوپی  
اقتصاد اتیوپی از ســال 2010 تا 2019 رشد متوسط ساالنه 9.4 درصدی را تجربه کرد؛ 
هرچند که با شــیوع بحران کرونا این رشــد دچار اختالل شد. با این وجود، بخش های 
صنعت، ساخت و ساز و خدمات همچنان تشکیل دهنده بخش عمده رشد در این کشور 
هستند. بخش کشــاورزی اتیوپی در دوران کرونا دچار بحران نشد و سهمش در تولید 
ناخالص داخلی اتیوپی در این دوران حتی افزایش هم نشان داد. با این حال در این دوران، 

مصرف داخلی و سرمایه گذاری عمومی کاهش پیدا کرد. 
دوران رشد خوب اقتصاد اتیوپی باعث شد روند مثبتی در کاهش فقر در هر دو مناطق 
شهری و روستایی اتیوپی دیده شود. سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کردند 
از 30 درصد در ســال 2011 به 24 درصد در سال 2016 رسید. با این حال، اتیوپی در 
زمینه ایجاد اشتغال و نیز بهبود حاکمیت دچار مشکل است و مدیریت بودجه و برنامه های 
سرمایه گذاری در این کشور هنوز به شرایط آرمانی نرسیده است. در دوران بحران کرونا 
نیز کشــور با افزایش قیمت مواد غذایی اولیه و افزایش بیکاری مواجه شد که معضالت 

موجود را تشدید کردند. 
از سوی دیگر، بخش خصوصی اتیوپی به شکل ایده آل توسعه نیافته است و این باعث 
کاهش رقابت پذیری کشــور در عرصه تجارت شده و مقاومت اقتصاد اتیوپی را در برابر 

شوک های احتمالی کاهش داده است. 
مشکل بزرگ دیگر در اتیوپی این است که کشور در حال حاضر با بحران های سیاسی 
و درگیری های خشونت آمیز مواجه است که باعث شده اند سرمایه گذاران خارجی و نیز 

 از 200 هزار سال پیش مردمانی در اتیوپی زندگی می کرده اند
بیش از ۷0 درصد از شهروندان اتیوپی سنشان کمتر از سی سال است و پنجاه درصد 
از جمعیت این کشور هم کمتر از پانزده سال سن دارند. این باعث شده دولت اتیوپی 

سرمایه گذاری های گسترده ای در حوزه آموزش و علوم و تکنولوژی داشته باشد
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شواهد علمی حاکی از آن است که از ۲۰۰ هزار سال پیش مردمانی در این سرزمین زندگی 
می کرده اند و البته این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکش و نزدیکی به خاورمیانه و 
بازارهایش در عصر مدرن هم اهمیت زیادی داشته است.

گردشگران خارجی برای بازگشت به این کشور مشکل داشته باشند. در حال حاضر، دولت 
اتیوپی به نخست وزیری آبی احمد با پیشروی شورشیان منطقه تیگرای به سمت پایتخت 
مواجه اســت و هر دو طرف نیز در درگیری ها اعالم پیــروزی کرده اند؛ اما ظاهراً برخی 
کشورهای خارجی نیز از این مناقشه سود می برند و روی درگیری ها تاثیر گذاشته اند و به 
همین دلیل مشخص نیست که در آینده نزدیک، اتیوپی تا چه حد قادر خواهد بود خود 

را از بار این مناقشه رها کند. 

آیا تجارت با اتیوپی دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی سال 2020 خود اتیوپی را به لحاظ سهولت بازرگانی و راه اندازی 
کسب و کار در رده 159 قرار داده که نشان می دهد ورود به بازار اتیوپی درست کم برای 

غربی ها آسان نیست. 
رتبه اتیوپی در حوزه های متفاوت مربوط به سهولت کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  ۱۶۸
ثبت ملک  ۱۴۲

گرفتن مجوز برق  ۱۳۷
اجرایی کردن قراردادها  ۶۷

گرفتن مجوز ساخت  ۱۴۲
بازرگانی با خارج از مرزها  ۱۵۶

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  ۱۸۹
اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۱۴۹

پرداخت مالیات  ۱۳۲
گرفتن وام  ۱۷۶

فرصت های سرمایه گذاری در اتیوپی 3
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در اتیوپی ورود به این حوزه ها 
را پرسود دانسته است: کشــاورزی، فراوری محصوالت کشاورزی، زیرساخت ها، انرژی، 
هواپیمایی، خدمات درمانی و توریسم. بخش کشاورزی بخصوص به خاطر منابع سرشار 
اتیوپی در این حوزه فرصت بســیار خوبی برای سرمایه گذاری به حساب می آید. پروانه 
سرمایه گذاری را باید از کمیسیون سرمایه گذاری اتیوپی دریافت کرد و زمین کشاورزی 
را می توان از شهرداری یا استانداری به مدت 99 سال اجاره کرد. قوانین اجاره و کاربری 
زمین در مناطق مختلف متفاوت است و این یکی از چالش های پیش  روی سرمایه گذاران 

خارجی است. 
بخش انرژی اتیوپی جزو بهترین فرصت های سرمایه گذاری در این کشور به حساب 
می آید و انتظار می رود در میان مدت رشــد بسیار خوبی را تجربه کند. اتیوپی پتانسیل 
باالیی در انرژی های تجدیدپذیر دارد و همین حاال هم 90 درصد تولید انرژی این کشور 

از همین حوزه است. 

چالش های سرمایه گذاری در اتیوپی 4
با اینکه اتیوپی بازار جذابی برای خارجی ها به حساب می آید اما چالش های جدی ای برای 
ورود به این بازار وجود دارد. مهم ترین مشکل اتیوپی در حال حاضر بی ثباتی سیاسی است 
که فضا را برای ورود خارجی ها را غیرممکن کرده است. مسئله دیگر حضور سنگین دولت 
در اکثر حوزه های اقتصاد است و طبق قوانین برای خارجی ها مالکیت کامل یک شرکت 
در این کشور امکان پذیر نیست. زیرساخت های انرژی و حمل و نقل در این کشور قوی 
نیستند و اگر بخواهید کارخانه ای در اتیوپی راه بیندازید باید بدانید که احتماالً با قطع 

مداوم برق مواجه خواهید شد. 

استراتژی ورود به بازار اتیوپی 5
اتیوپی بازار آسانی برای ورود نیست و بهتر است حتماً تحقیق جدی روی این بازار انجام 
دهید. برای ورود موفق به بازار بهتر است نماینده و کارگزار باتجربه محلی استخدام کنید 
تا آن ها وظیفه بازاریابی و پخش محصول شما را برعهده بگیرند. بخصوص که طبق قوانین 
اتیوپی تمامی واردات باید از کانال اتباع این کشور انجام شود. استخدام وکیل بومی برای 
بررسی مدارک و قراردادها برای هر سرمایه گذاری ضروری است. دیدار حضوری مطمئناً بهتر 
از ایمیل است اما در دوران کرونا تماس تصویری جایگزین دیدارهای حضوری شده است. 

آداب مذاکره با تجار اتیوپی 6
13 ماه در سال: حواستان باشد که در اتیوپی تقویم 13 ماهه است: 12 ماه 30 روزه با یک 

ماه 5 یا 6 روزه. سال جدید در اتیوپی در 11 سپتامبر شروع می شود. 
مذاکره در کافی شاپ: در اتیوپی این احتمال هست که طرف تان اول شما را به کافی شاپ 
دعوت کند و آنجا با شما حرف بزند تا ببیند به درد تجارت می خورید یا نه. دیدار در دفتر 

کار اصوالً در مرحله دوم قرار دارد.
با هم آشنا شوید: در اتیوپی روابط شخصی نقش مهمی در موفقیت رابطه تجاری دارد. به 
همین خاطر در شروع مذاکرات زمانی طوالنی را به گپ و گفت دوستانه بگذرانید. موقع 

ورود با همه دست بدهید و آن ها را با نام رسمی شان خطاب کنید.
ساعات مذاکره: در اتیوپی عموماً زمان پایان مذاکره را از قبل مشخص نمی کنند. سعی 
کنید برای ساعات بعد از مذاکره برنامه خاصی نچینید و آن را آزاد بگذارید. عموماً دیدارها 
وقتی به پایان می رسند که همه به این نتیجه برسند حرفی برای گفتن باقی نمانده، یا 

مسن ترین فرد جلسه به این نتیجه برسد. 
امضا بگیرید: مراقب قرارهای کالمی عجوالنه باشید چون ارزش خاصی ندارند. توافقات 

تجاری باید روی کاغذ آورده شده و امضا شوند. 
خارجی بودن: در اتیوپی اینکه با خارجی ها ارتباط داشته باشند نقطه مثبت تلقی می شود 

چون سرمایه عموماً از خارج وارد کشور می شود.
نــه نگویید: در اتیوپی افراد از انتقاد کردن یا اعالم نظر مخالف طفره می روند و ســعی 
می کنند مخالفت خود به صراحت بیان نکنند. اگر شریک شما درخواستتان را رد نکرد اما 

پاسخی مبهم داد آن را نشانه »نه« بدانید. 
خانوادگی: در اتیوپی کســب و کارهای کوچک عموماً توسط دوستان و اعضای خانواده 

اداره می شود.

اکسپوهای اتیوپی 7
حضور در نمایشگاه ها و اجالس های تجاری اتیوپی فرصتی مناسب است تا اطالعات خود 

را به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

آدیس آبابا پایتخت و بزرگ ترین شهر اتیوپی است
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همسایهها

موضوعزمانمکاناکسپو
 AUTOEXPO

AFRICA
نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و فوریه هر سال

لوازم یدکی

EITEفوریه هر سال
از بزرگ ترین نمایشگاه های 

بین المللی آفریقا در حوزه تجهیزات و 
تکنولوژی های تولید

POWER & ENER�
GY AFRICA

نمایشگاه بین المللی بخش برق و فوریه هر سال
انرژی

SOLAR AFRICAنمایشگاه بین المللی انرژی های فوریه هر سال
خورشیدی

Addisbuildاوت هر سال
نمایشگاه بین المللی تخصصی 
تجهیزات و تکنولوژی صنعت 

ساخت وساز 

Ethiopia agrofoodژوئن هر سال
نمایشگاه تخصصی کشاورزی، 

تجهیزات کشاورزی و تکنولوژی های 
صنایع غذایی

تراز تجاری اتیوپی 8

به اتیوپی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ 9
اتیوپی در ســال 2020 حدود 2.53 میلیارد دالر کاال به سراســر جهان صادر کرد. این 
رقم به نسبت سال 2016 کاهشی 3.4 درصدی و در مقایسه با سال 2019 کاهشی 5.7 

درصدی داشته است. 

مهم ترین صادرات اتیوپی در سال 2020 )به ترتیب ارزش به دالر(
۸12 میلیون دالر )32.1 درصد کل صادرات( قهوه، چای و ادویه1

553 میلیون دالر )21.9 درصد(سبزی جات2

429 میلیون دالر )17.4 درصد(دانه های روغنی3

217 میلیون دالر )۸.6 درصد(درختان و گیاهان زنده4

۸7 میلیون دالر )3.5 درصد(پوشاک بافتنی/اکسسوریز5

67 میلیون دالر )2.6 درصد(گوشت6

4۸ میلیون دالر )1.9 درصد(پوشاک غیربافتنی/اکسسوریز7

42 میلیون دالر )1.7 درصد(دام زنده۸

35 میلیون دالر )1.4 درصد(تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی9

29 میلیون دالر )1.1 درصد(ماشین آالت10

مهم ترین واردات اتیوپی در سال 2019 در سال 2020 اتیوپی 14.1 میلیارد دالر واردات 
داشت که نسبت به سال 2016 کاهش 13.9 درصدی و نسبت به سال 2019 حدود 9.3 

درصد کاهش داشته است.
1.۸ میلیارد دالر )13 درصد کل واردات( ماشین آالت از جمله کامپیوتر1

1.7 میلیارد دالر )12.2 درصد(سوخت های معدنی از جمله نفت2

1.1 میلیارد دالر )7.7 درصد(تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی3

1 میلیارد دالر )7.3 درصد(خودرو4

۸99 میلیون دالر )6.4 درصد(روغن حیوانی/گیاهی5

۸64 میلیون دالر )6.1 درصد(غالت6

707 میلیون دالر )5 درصد(آهن و فوالد7

639 میلیون دالر )4.5 درصد(پالستیک۸

5۸0 میلیون دالر )4.1 درصد(دارو9

507 میلیون دالر )3.6 درصد(کود10

شرکای تجاری )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر( 10
  

واردکننده ها در سال 2019 کشورهای چین، آمریکا، امارات و عربستان مقصد بخش 
عمده صادرات اتیوپی بودند 

16.6 درصد کل صادرات اتیوپی )51۸ میلیون دالر(چین1

15.6 درصد )4۸4 میلیون دالر(آمریکا2

۸ درصد )251 میلیون دالر(امارات3

6.33 درصد )179 میلیون دالر(عربستان4

5.13 درصد )159 میلیون دالر(کره جنوبی5

5.09 درصد )15۸ میلیون دالر(آلمان6

4.21 درصد )131 میلیون دالر(ژاپن7

3.9۸ درصد )124 میلیون دالر(هلند۸

3.9۸ درصد )124 میلیون دالر(سوئیس9

3.51 درصد )109 میلیون دالر( بلژیک10

صادرکننده ها در سال 2019 کشورهای چین، هند، امارات و فرانسه بیشترین واردات 
را به اتیوپی داشتند:

26.5 درصد کل واردات اتیوپی )2.37 میلیارد دالر(چین1

9.25 درصد )۸2۸ میلیون دالر(هند2

۸.۸1 درصد )7۸۸ میلیون دالر(امارات3

۸.۸ درصد )7۸7 میلیون دالر(فرانسه4

6.95 درصد )622 میلیون دالر(انگلیس5

4.4 درصد )394 میلیون دالر(ترکیه6

3.95 درصد )354 میلیون دالر(آلمان7

3.06 درصد )274 میلیون دالر(آمریکا۸

3 درصد )26۸ میلیون دالر(هلند9

2.۸6 درصد )256 میلیون دالر(مصر10
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کارآفرین

»کارآفرین موتور محرک یک جامعه است«؛ این جمله را مردی می گوید 
که از مهندسان مکانیک پیش کسوت و بنام کشور است و 4 دهه در حوزه 
صنعت و توسعه صنعتی کشور فعالیت کرده است. محمدحسین وزیری 
بزرگ ابتدای دهه 1360 با جمعی از دوســتانش شرکت بالین تک را 
راه اندازی     کردند. او حاال چندین سال است که مسئولیت مدیرعاملی این 
مجموعه صنعتی را که بزرگ ترین تولیدکننده سرسیلندر در کشور است، 
برعهده دارد.  او ســال 1354 در رشته مهندسی مکانیک وارد دانشگاه 
شریف شد و باتوجه به سال های انقالب و انقالب فرهنگی در 

نهایت سال 1360 فارغ التحصیل شد. 
شرکت بالین تک در ســال های انقالب فرهنگی و آغاز 
اولین ترم دانشــگاه به گفته محمدحســین وزیری بزرگ 
معروف به 25واحدی ها شکل گرفت. شرکتی که جمعی از 
دانشجویان دانشگاه شریف با اخذ پروانه تأسیس قالب سازی 
و در چهارچوب شرکت تولیدی ماشین و قالب، شکل دادند. 
آن ها کار خود را در زمینی به مســاحت هزار مترمربع و با 
ســرمایه اولیه 69 میلیون تومان که بخش مهمی از آن از 
محل دریافت وام تامین شده بود و البته خرید ماشین آالت 
مخصوص قالب سازی خارجی، شروع کردند. البته شرکت 5، 
6 سال ابتدایی کار که همزمان با دوران جنگ تحمیلی بود با 
چالش های مختلفی مواجه شد. وزیری بزرگ در گفت وگو با 
سایت کارآفرینی دانشگاه شریف درباره آن سال ها گفته است: 
»کار از سال 1362 شروع شد و برای صنایع مختلف از قبیل ریخته گری، 
فورج، پالستیک، فلزکاری و... انواع قالب ساخته می شد. در این مدت با 
وجود کســب تجارب فنی زیاد، به مشکالت مالی عدیده ای هم برخورد 
کردیم و معموالً پرداخت حقوق پرسنل نیز مرتب به تعویق می افتاد و با 
انعقاد قرارداد جدید و دریافت پیش پرداخت مربوطه، مشکل نقدینگی آن 
لحظه را رفع می کردیم و این روند چند سالی ادامه داشت تا نهایتاً برای 
توقف آن تصمیم بر آن شد که فاز تولید قطعه را بررسی و اقدام کنیم.«

شرکت بالین تک در بین ســال های 1366 تا 1372 وارد فاز تولید 
قطعه شد. وزیری بزرگ و هم بنیان گذاران این شرکت در کنار کارخانه 
قدیمی زمین جدیدی به مســاحت 2 هزار متر مربع خریداری و تولید 
محصــوالت جدید را راه انــدازی     کردند. آن ها ســه محصول جدید در 
زمینه های صنعت ساختمان و برق تولید کردند که البته دو محصول آن 
در حوزه ساختمان به نتیجه مطلوب نرسید و خطوط تولیدش تعطیل 
شد اما قطعه تولیدشده در حوزه صنعت برق، شرکت را از رکود چندساله 
نجات داد. خود مهندس وزیری بزرگ درباره آن ســال ها گفته اســت: 
»در زمینه صنعت ســاختمان دو محصول انتخاب شده بود که پس از 
ســاخت تجهیزات تولید، نمونه هایش ساخته شد. در یک مورد پس از 
تولید تیراژ محدود، با مشکالت تأمین مواد اولیه و اختالف شدید قیمت 
دولتی و بازار آزاد، امکان تأمین مواد دولتی فراهم نشد و بازار هم کشش 
محصول تولیدشــده با مواد اولیه خریداری شده از بازار آزاد را نداشت و 
دیگر مشــکالت فنی هم باعث توقف و از دستور کار خارج شدن تولید 

نگاهی به زندگی و 4 دهه فعالیت صنعتی محمدحسین وزیری بزرگ

سختی های کارآفرینی

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

شد. موضوع انتخاب شده در صنعت برق، محصولی بود از شرکت آلستوم 
که کارخانه مربوطه در فرانســه را تعطیل کرده بودند و واحد دیگرشان 
در بوســنی هرزگوین به علت جنگ های داخلی از فعالیت بازایســتاده 
بــود و همزمان تولید این محصول در ایران نیز برای کارفرمای ایرانی از 
اولویت خاصی برخوردار شد. با توجه به اینکه در این شرایط برای ما نیز 
مسئله حیات و عدم حیات مطرح بود تصمیم گرفتیم علی رغم سختی 
کار، آخریــن اقبال خود را نیز به بوته آزمایش بگذاریم. دو ســال تمام 
روی این پروژه کار شد. تمامی تجهیزات تولید اعم از قالب های تولیدی، 
ماشــین آالت ویژه تولید ادوات کنترلی و غیره فراهم شد. فرایند اصلی 
تولید، ریخته گری آلومینیوم به روش ریژه بود و قطعات به لحاظ خواص 
مکانیکی و متالورژیکی بایستی ضمن تحمل فشار باال، مطابقت کامل با 
دستورالعمل های مندرج در نقشه های شرکت آلستوم را نیز می داشتند. 
پس از فراهم شدن کلیه تجهیزات مورد نیاز تولید، در طی مدت 9 ماه 
حدود 5000 قطعه تولید و آزمایش شد تا در نهایت به شرایط مطلوب 
مورد نظر دســت یافتیم و با انعقاد قرارداد دوم، شرکت از رکود 10ساله 

اول فعالیت خود خارج شد.«

ورود به صنعت خودرو  
اما اوج فعالیت های شرکت بالین تک و مهندس محمدحسین وزیری 
بزرگ و دوستانش از زمانی شروع شد که آن ها وارد صنعت خودرو و تولید 
قطعات خودرو شدند. بعد از سال های جنگ و به خصوص در دهه 1370 
صنعت خودرو مورد توجه دولت و به خصوص رئیس جمهور وقت آیت اهلل 
اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و همین شد که بسیاری از شرکت ها 
به خصوص شرکت های قالب سازی، قطعه سازی، ریخته گری و... وارد این 
صنعت شدند؛ دورانی که دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی یعنی ایران 
خودرو و سایپا هم بومی سازی را در دستور کار قرار داده بودند و همین 
شد که شرکت بالین تک هم وارد این صنعت شد. وزیری بزرگ دراین باره 
گفته است: »از اوایل دهه 1370 که صنعت خودرو فعالیت ساخت داخل 
خود را تشدید کرد شــرکت ما نیز که تجربیاتی در زمینه ریخته گری 
قطعات آلومینیومی داشــت در این حوزه فعال شد و قطعاتی از موتور و 
گیربکس پیکان و همچنین موتور پژو 405 را تولید کرد. در تمامی این 
پروژه ها، تدوین دانش فنی و فرایند تولید و همچنین ساخت ماشین های 
مخصوص اعم از ریخته گری و ماشین کاری و ابزارهای مخصوص مورد 
نیاز همگی در خود شــرکت انجام شد و به تناسب رشد صنعت خودرو 
)ساالنه حدود 30 درصد(، توانستیم کلیه نیاز این صنعت را برآوریم و به 
تنهایی پیشتاز و در بسیاری از موارد تنها تولیدکننده این نوع محصوالت 
در ایران باشیم. همچنین تولید سرسیلندر آلومینیوم به روش لوپرژر در 

اواخر دهه 70 در شرکت آغاز شده بود.«
شرکت بالین تک با ورود به صنعت خودرو و تولید قطعات مختلف به 
سرعت رشد کرد تا جایی که مجموعه های جدید به این کارخانه صنعتی 
اضافه شد و ساختمان های جدیدی حتی به صورت اجاره ای در اختیار 
گرفتند و به فکر راه اندازی     شرکت های تخصصی افتادند. وزیری بزرگ 

وزیری بزرگ: دانشجویان 
نباید بدون شناخت 

و به یکباره وارد کار و 
کارآفرینی شوند. آن ها باید 

جمع هایی تشکیل دهند و 
کارهای مشترک با هم انجام 
دهند و شناخت نسبی پیدا 
کنند تا بتوانند موفق شوند
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در گفت وگو با ســایت کارآفرینی دانشگاه شریف گفته است: »بایستی 
فضاهای جدید به شــرکت اضافه و واحدهای تولیدی دیگر به مجموعه 
اضافه می شــد. عالوه بر این مجموعه عوامل مدیران مجموعه را به این 
فکر واداشت که تأسیس شرکت های تخصصی و تفکیک فعالیت ها را آغاز 
کنند. فعالیت قالب سازی و ساخت تجهیزات در یک شرکت متمرکز و 
فضای بزرگ تری برای آن خریداری شد و به آن جا انتقال یافت. قطعات با 
تیراژ تولید پایین و مجموعه های تخصصی نیز به شرکت دیگری منتقل و 
برای آن نیز محل جدیدی راه اندازی      شد. عالوه بر این ها شرکت ماشین 
و قالب هم فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات آلومینیومی به روش 
ریژه با خرید فضاهای جدید برای توسعه خود ادامه داد و در نهایت تولید 
سرسیلندر هم درقالب شــرکت تازه و در فضاهای جداگانه ای متمرکز 

شد.«
محمدحسین وزیری بزرگ و دیگر مدیران شرکت بالین تک باتوجه 
به استقبالی که مجموعه های خودروساز از سرسیلندرهای تولید شده 
از ســوی این کارخانه داشتند اقدام به ســرمایه گذاری جدید و خرید 
ماشین آالت ریخته گری و ماشین کاری و تجهیز بیشتر مجموعه خود در 
نیمه دهه ۸0 کردند و شرکت بالین تک پس از چند سال به بزرگ ترین 
تولیدکننده سرسیلندر انواع خودروی سواری در کشور تبدیل شد و بیش 

از 500 نفر تنها در خطوط تولید سرسیلندر کار می کردند.

ورود به صنایع جدید  
از اواخر دهه 13۸0 مدیران شرکت بالین تک به فکر ورود به صنایع 
جدیــد در کنار صنعت خودرو افتادند؛ دورانی که وزیری بزرگ از آن به 
عنوان »دوران توســعه فعالیت های غیرخودرویی« در این مجموعه یاد 
می کند. او در مصاحبه با ســایت کارآفرینی دانشگاه شریف گفته است: 
»براســاس راهبرد تدوین شده در زمینه انتخاب فعالیت های مربوط به 
توســعه، تصمیم بر این شــد تا درزمینه صنعت نفت به عنوان صنعت 
پایدار سرمایه گذاری انجام شود. البته در این بین چندین مطالعه روی 
نیروگاه ها، پاالیشــگاه ها،Air Cooler  و... هم شــد اما در نهایت خرید 
شرکت دمافین تولیدکننده انواع IDRO OTC کارخانه های پتروشیمی 
و غیره در دستور کار قرار گرفت و با برنده شدن در مزایده در پایان سال 
13۸6 صد درصد سهام این شرکت خریداری شد و از ابتدای سال 13۸7 

مدیریت شرکت دمافین را در اختیار قرار گرفتیم.«
اما دالیل رشد و موفقیت یک شرکت و مجموعه مانند بالین تک چه 
چیزهایی می تواند باشد؟ وزیری بزرگ در مصاحبه هایش گفته است در 
کنار هم قرار گرفتن توانمندی های مختلف شرکا که جمع آن ها چیزهای 
تــازه و غیرقابل تصور را خلق می کند، نزدیکی دیدگاه ها و خصوصیات 
فردی شرکا، اصل اشتراک منافع و به اصطالح، جیب ها را یکی دانستن 
و عدم توجه به مســائل جزئی دیگر در راستای تحقق این اصل، الزمه 
شــکل گیری طوالنی مدت جمع مدیران شرکت بالین تک و موفقیت 
آن هاست. او معتقدند است: »در شرایطی که معموالً به واسطه سختی 
کار و عدم توفیق و یا در شــرایط رونق و تقســیم سود، اختالفات اوج 
می گیرد و موجب از بین رفتن جمع اولیه می شود تنها می توان با اتکا به 

توانمندی های همدیگر شرایط رشد را فراهم کرد.«
وزیری بزرگ که سال هاســت مدیرعاملی مجموعه بالین تک را به 
عنوان یکی از بزرگ ترین شــرکت های قطعه ســازی و ماشین سازی و 
ریخته گری در کشور برعهده دارد معتقد به کار تیمی است و می گوید 
دانشجویان نباید بدون شناخت و به یکباره وارد کار و کارآفرینی شوند. او 
می گوید آن ها باید جمع هایی تشــکیل دهند و کارهای مشترک با هم 

انجام دهند و شناخت نسبی پیدا کنند تا بتوانند موفق شوند. او می گوید: 
»در جمع کارآفرینی و کار تیمی هرچقدر شناخت افراد بیشتر باشد و 
تجربیات مشترک بیشتری داشته باشند می توان تداوم طوالنی تر جمع و 

همکاری را انتظار داشت.«
او اثرات کارآفرینی را بسیار عمیق و در سه بخش جامعه، توسعه یافتگی 
و فــردی می داند و در مصاحبه ای گفته اســت: »بخــش اول تأثیرات 
کارآفرینی بر جامعه اســت که با تداوم و گســترش آن عالوه بر تحول 
صنعتی، کلیه پارامترهای اجتماعی را متحول می سازد. چه به لحاظ رفاه 
اجتماعی و چه به لحاظ اشتغال و بالطبع کاهش ناهنجاری های ناشی از 
آن. بخش دوم تأثیرات بیرونی است. جامعه توسعه یافته و صنعتی از قدرت 
مانور بیشتری در جهان کنونی برخوردار است و بدین ترتیب هر کشوری 
بر اساس این توانمندی، مدار چرخش خود را در معادالت پیچیده جهانی 
تعیین می کند. بخش سوم از جنبه فردی است. کارآفرینی یکی از ابعاد و 
شکل های خالقیت است. شخص کارآفرین با تشکیل شرکت و راه اندازی     
خط تولید و تولید محصول جدید، در اصل موجودی شبیه موجود زنده 
را خلق نموده اســت که حتی می تواند بعد از حیات کارآفرین نیز ادامه 

حیات دهد و از این جنبه است که کارآفرینان خود را اقناع می کنند.« 

یری بزرگ ابتدای دهه 1360 با جمعی از دوستانش شرکت بالین تک را  محمدحسین وز
راه اندازی     کردند. او حاال چندین سال است که مسئولیت مدیرعاملی این مجموعه صنعتی را که 
ین تولیدکننده سرسیلندر در کشور است، برعهده دارد. بزرگ تر

اوج فعالیت های شرکت 
بالین تک و مهندس 
محمدحسین وزیری بزرگ و 
دوستانش از زمانی شروع 
شد که آن ها وارد صنعت 
خودرو و تولید قطعات 
خودرو شدند



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و شانزده، بهمن 1041400

کارآفرین

نگاهی به زندگی و کسب و کار پشوتن پورپزشک، بنیان گذار     پادرو

مثلث کسب و کار در اکوسیستم استارت آ    پی
مســیر کارآفرینی را مســیر حادثه ها می داند و معتقد اســت: 
»اکوسیســتم اســتارت آ    پی ایران روی تردمیل است؛ یعنی حرکت 
می کند اما به دلیل طرح ها و سیاست های محدودکننده، فعاالن این 
حوزه درگیر حاشــیه ها می شــوند و صرفاً درجا می زنند و به مقصد 
نزدیک نمی شــوند.« پشــوتن پورپزشک در شــرایطی مدتی است 
اســتارت آ    پ جدیدی را تاســیس کرده که شکست سختی را پشت 
ســر گذاشــته؛ از آن تجربه های تلخی که شاید خیلی از ماها بعد از 
آن اصالً دوباره دنبال شــروع کاری نرویم اما او نشــان داده است که 
ترس از شکست خوردن ندارد و می تواند از تجربه های گذشته برای 
آینده کسب و کار و کارآفرینی درس بگیرد. پشوتن پورپزشک مدتی 
بعد از تجربه مدیرعاملی بامیلو و شکست آن مجموعه استارت آ    پی، 
استارت آ    پ جدیدی با عنوان »پادرو« راه اندازی کرد؛ مجموعه ای که 
چند ماه پیش و در دوران اوج رکود اقتصادی و کرونا توانســت 300 
میلیارد تومان سرمایه از شرکت فناپ جذب کند و حاال امیدوار به رشد 
سریع تر در آینده باشد. پادرو پلت فرم هوشمند و مبتنی بر تکنولوژی 
در حوزه پرداخت، ارسال، مدیریت سفارش ها، ارتباط با مشتریان و... 
است، کســب وکاری که با مفهومی جدید در عالم کسب وکار به نام 

تجارت اجتماعی یا سوشال کامرس پیوند خورده است.
پورپزشک در گفت وگو با هفته نامه شنبه گفته کاراکترش، ریسک 
و چالش را دوست دارد و از آن ها نمی ترسد. »بازار تجارتی 
که به واسطه شبکه های اجتماعی و زیرساخت های 
مشــابه در ایران در حال شــکل گیری است، 
گــردش مالی بیــش از 40 هــزار میلیارد 
تومان در ســال دارد و براساس برآوردها و 
محاســباتی که مطابق داده های موثق به 
دست آمده است، روزانه بیش از 700 هزار 
تراکنش در این بازار اتفاق می افتد. پادرو 
می خواهد سهم بزرگی از این بازار بزرگ 

را به دست بیاورد.«
او متولــد تهــران و فارغ التحصیل دوره 
لیسانس رشته نرم افزار از دانشگاه چالوس است 
و در بین ســال های 1393 تا 1397 مدیرعامل 
بامیلو، یکی از بزرگ ترین برندهای استارت آ    پی 
ایران بود که به دلیل مشکالت مالی 
تعطیل شد ولی بعد کسب و 
کار خود را راه اندازی کرد 
و حاال تیمــی 40 نفره 
پادرو  اســتارت آ    پ  در 
بنیان گذار    ی  او  کــه 
کرده، مشغول به کار 
استارت آ    پی  هستند؛ 
کــه در مصاحبه ای 

گفته قرار نیســت بی هدف و بی برنامه بزرگ شود بلکه قرار است بر 
پایه تکنولوژی و براســاس نیازهایی که تشخیص می دهند، تیم هم 

رشد کند.
اما چگونه بعد از شکستی سخت و برچیده شدن استارت آ    پ بامیلو 
که پشــوتن پورپزشک مدیریت ارشد آن را برعهده داشت، او به فکر 
راه اندازی کســب و کار خود افتاد و چگونه این شکست ترس در دل 
او ایجاد نکرد؟ او در مصاحبه با مجله شنبه در پاسخ به این پرسش ها 
گفته است: »تصمیم برای شروع دوباره آسان نیست ولی اگر در کسی 
میل به ســاختن و میل به آفرینش وجود داشته باشد، قطعاً با همه 
سختی ها و با وجود مســیرهای پر از مشکالتی که پیش رو دارد به 
ســمت کارآفرینی و به سمت خلق و آفرینش پیش خواهد رفت. در 
بسیاری از اوقات پیش می آید که ما بر سر یک دوراهی قرار می گیریم 
که آیا مسیر امن تر را انتخاب کنیم یا مسیر پرریسک تر را. مسیر امن تر 
همان کارمندی است و مســیر پرریسک تر، مسیر کارآفرینی است. 
کاراکتر شــخصیتی من به نوعی است که به سمت پذیرش ریسک 
حرکت می کنم و این ریسک پذیری در واقع بخشی از شخصیت من 
است. ریسک ها و چالش های مسیر کارآفرینی برای من جذاب است.«

اما پورپزشک از تجربه شکست چه درس هایی گرفته است؟ خود 
او گفته: »هرآن چیزی که االن بلد هستم یا بر آن تسلط دارم، اتفاقی 
است که به عنوان یک فرآیند با آن مجموعه )بامیلو( شروع شده است. 
البته قبل تر از آن و زمانی که در دانشگاه در رشته نرم افزار تحصیل و 
در حوزه آی تی کار می کردم، تجربه اندوزی من شروع شده است. در 
این مسیر قطعاً بلوغ نسبی ایجاد شده و هرآنچه که امروز می بینید از 
ایده پردازی و استفاده از تکنولوژی و مدیریت کسب وکار، در واقع از کار 
در آن مجموعه نصیبم شده است. همچنین مسائلی چون شیوه های 
مذاکرات، جذب نفرات خوب برای بستن تیم حرفه ای و... از تجارت من 
در مجموعه قبلی نشئت می گیرد. همچنین تشخیص اینکه چه زمانی، 
از چه افرادی و برای چه کاری استفاده بکنیم از دیگر از تجربیات من 
از کار قبلی ام اســت. نکته بسیار مهم دیگر برای خود من کسب این 
تجربه بوده که با سرمایه گذاری کار بکنم که کارم در زنجیره ارزشش 

جایگاه داشته باشد.«
با تعطیل شــدن بامیلو در سال 139۸ تیم این استارت آ    پ از هم 
جدا شــدند و در این میانه پورپزشــک به دنبال ایده ای جدید بود تا 
آن را اجرایی کند و حاصل چند ماه بررســی به پادرو ختم شــد. در 
فاز اول شــکل گیری تمرکز استارت آ    پ پادرو بر ارسال و دلیوری بود، 
پلت فرمی برای جابه جایی سفارش ها از هرجا به هرجا اما به صورت 
کلی هدف پورپزشک و تیم همراه او استفاده از امکانات و تکنولوژی 
برای بهینه ســازی سیستم حمل ونقل و لجســتیک در ایران بود تا 
بســتری را برای ارتباط مستقیم بین همه تامین کنندگان آنالین و 
آفالین خدمات پستی و متقاضیان در این حوزه فراهم کنند. البته بعد 
از چند ماه فعالیت اهداف پادرو هم توسعه پیدا کرد تا جایی که امروز 
این مجموعه به یک بستر نرم افزاری یا یک پلت فرم برای ارائه خدمات 

پورپزشک متولد تهران 
و فارغ التحصیل دوره 

لیسانس رشته نرم افزار 
از دانشگاه چالوس است 
و در بین سال های 1۳9۳ 

تا 1۳9۷ مدیرعامل بامیلو، 
یکی از بزرگ ترین برندهای 

استارت آ    پی ایران بود که به 
دلیل مشکالت مالی تعطیل 

شد ولی بعد کسب وکار خود 
را راه اندازی کرد
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به کسب و کارهای بزرگ، کوچک و متوسط به ویژه در حوزه تجارت 
اجتماعی تبدیل شــده است. در واقع پادرو به تدریج در حال تبدیل 
شدن به یک تسهیل گر خدمات در حوزه سوشال کامرس یا تجارت 
اجتماعی است. یکی از قسمت های اصلی سرویس های پادرو مربوط 
به خدماتی اســت که به کسب و کارهای کوچکی که در شبکه های 
اجتماعی حضور دارند، ارائه می دهد. پورپزشک در مصاحبه ای درباره 
خدمــات پادرو گفته اســت: »با توجه به اینکه پــادرو هم از طریق 
APIهای نرم افزاری، خدمات خود را ارائه می کند و هم از طریق رابط 
کاربری و یکپارچه سازی هایی که با سایر شرکای خود و زیرساخت های 
دیگر انجام می دهد، دامنه خدماتش می تواند بسیار وسیع باشد. مثاًل 
هم کسب و کارهای کوچکی که از طریق اینستاگرام به ارائه خدمات و 
کاال می پردازند می توانند از پادرو سرویس دریافت کنند و هم کسب 
و کارهای آنالین و فروشگاه ها و بازارهای اینترنتی. البته نقطه تمرکز ما 
در سال 1400، ارائه خدمات و جذب فروشندگان حاضر در شبکه های 
اجتماعی مثل اینستاگرام یا تلگرام و هر فروشنده ای است که در فضای 

شبکه های اجتماعی کار فروش را انجام می دهد.«
مدیران اســتارت آ    پ پادرو به آینده آن بسیار امیدوار هستند زیرا 
از یک ســو اعالم می کنند که در بازار ایران هنوز هیچ رقیبی ندارند 
و از سوی دیگر کسب و کارشان در بازار تجارت اجتماعی یا سوشال 
کامرس فعالیت می کند که کشــش بسیار زیادی دارد. این بازار یک 
ویژگی خیلی خاص دارد و آن این اســت که کسب و کارهایی که از 
خدمــات آن اســتفاده می کنند یا no-tech هســتند یعنی اصاًل 
تکنولوژی ندارند یا low-tech هستند یعنی به مقدار بسیار کمی از 
تکنولوژی استفاده می کنند. به عنوان مثال یک فروشگاه اینستاگرامی 
معموالً سایت فروش اینترنتی ندارد مگر آنکه میزان تراکنش خیلی 
باالیی داشــته باشد. یا اینکه زیرســاخت های مورد نیاز را ندارند که 
از تکنولوژی اســتفاده کنند و فضاهای مورد نیــاز خود را در فضای 
تکنولوژی داشته باشند. عالوه بر این ها سوشال کامرس بازاری کاماًل 
نوظهور حتی در سطح جهان است. بنابراین این بازار یک بازار جدید 
و عجیب و غریبی است که کرونا هم به رشدش کمک بسیاری کرده 
است. اتفاقی که باعث شده پادرو در جذب سرمایه گذار داخلی موفق 
باشد و چند ماه پیش در مقابل واگذاری 62 درصد سهام خود 300 

میلیارد تومان سرمایه جدید جذب کند. 
پورپزشــک در گفت وگو با مجله شنبه گفته است: »اینکه بتوانی 
ایده ای را از صفر شروع کنی و آن را راه اندازی کنی و توسعه اش بدهی، 
چیزی بود که من طی یک سال و نیم اخیر به طور بسیار متفاوتی آن را 
تجربه کردم. چون پادرو از یک نمونه مشابه، پیاده سازی نشده و الگویی 
در این زمینه نداشتم و طی زمان شکل گرفته و جلو آمده است. نکته 
دیگر برمی گردد به اینکه در فواصل زمانی مختلف و اتفاقات مختلفی 
که در کار رخ می دهد، این تجربه برای من ایجاد شد که مثالً کجا باید 
بر یک عقیده یا یک نظر پافشاری بکنم و آن را حتماً در هر شرایطی 
جلو ببرم و کجا باید بخشــی از اختیارات را به افراد دیگر بسپارم. به 
خاطر نوســاناتی که در بازار ایجاد می شود و سایر مشکالت مختلف، 
اگر کســب وکاری در زنجیره ارزش یک ســرمایه گذار قرار نداشته 
باشــد، ممکن است به خاطر شرایطی که به وجود می آید و به خاطر 
مسائلی که در مسیر کسب و کار وجود دارد، با تصمیمات لحظه ای آن 

کسب و کار تعطیل شود.«
کسب و کارهایی که در حال حاضر پادرو با آن ها همکاری می کند 
به چند بخش تقسیم می شوند؛ بخشی از آن ها، شرکت های اینترنتی 

شناخته شده هستند. پادرو به این شرکت ها بیشتر در زمینه لجستیک 
خدمات ارائه می دهد اما برخی از کسب و کارهای دیگر هم که در حال 
حاضر با پادرو همکاری دارند روی شبکه های اجتماعی فعال هستند. 
در این زمینه این استارت آ    پ با چندهزار کسب و کار درحال همکاری 
است و به آن ها خدمات و سرویس ارائه می دهد. اما درآمد پادرو از چه 
راهی کسب می شود؟ این استارت آ    پ روی سرویس ارسال و پرداخت، 
یک عدد ثابت به ازای هر سفارش دریافت می کند که این عدد در حال 
حاضر هزار تومان اســت. عالوه بر این پادرو روی سرویس های دیگر 
خود مثل ســرویس های مدیریت مشتریان یا سرویس های مدیریت 
کمپین ها، دریافتی هایی را از کسب و کارها دارد که حق عضویت ماهانه 

یا ساالنه است.
پورپزشــک معتقد است که در هر شــرکتی منابع انسانی نقش 
کلیــدی را دارد و بر کار گروهی و تیمی تاکید ویــژه ای دارد. او در 
مصاحبه ای گفته است: »وقتی ما از یک کسب و کار تکنولوژی محور 
صحبت می کنیم، در قدم نخســت باید یک تیم فنی وجود داشــته 
باشد که پایه کار را درســت انجام بدهد و کار را درست شروع کند. 
در اکوسیستم نوآوری که بسیاری از نیروهای آن طی سال های اخیر 
مهاجرت کرده اند و همین حاال هم بسیاری از افراد به خاطر شرایط 
کرونا که شرکت های خارجی به آن دچار شده اند، به صورت ریموت با 
شرکت های خارج از ایران کار می کنند و تفاوت ارزش ریال و دالر هم 
فاحش است، کسب و کارهای تکنولوژی محور با کمبود شدید منابع 

انسانی مواجه هستند.«
او همچنین می گوید: »چه کارآفرین باشید و چه کارمند، شما عضو 
یک مجموعه و یک تیم هستید. حاال چه در رأس آن تیم قرار داشته 
باشــید چه عضوی از آن تیم باشید. از سوی دیگر باید توجه داشته 
باشــید که  اعتماد سرمایه گذاران صرفاً به یک نفر که صاحب ایده و 
در رأس مجموعه است، صورت نمی گیرد بلکه اعتماد به ایده، به طرح 
آن کســب و کار و به تیمی که قرار است روی این ایده برای پیشبرد 
اهداف آن کسب و کار تالش کند هم باید وجود داشته باشد. یعنی یک 
مثلث از صاحب ایده، تیم و طرح کســب و کار وجود دارد و در نهایت 
سرمایه گذار با برآورد همه جنبه های مرتبط با این سه ضلع مثلث، برای 

سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری تصمیم می گیرد.« 

پزشک: اکوسیستم استارت آ    پی ایران روی تردمیل است؛ یعنی حرکت می کند  پور
اما به دلیل طرح ها و سیاست های محدودکننده، فعاالن این حوزه درگیر حاشیه ها 
می شوند و صرفًا درجا می زنند و به مقصد نزدیک نمی شوند.

پورپزشک: یک 
مثلث از صاحب 
ایده، تیم و طرح 
کسب و کار وجود 
دارد و در نهایت 

سرمایه گذار 
با برآورد همه 

جنبه های مرتبط 
با این سه ضلع 
مثلث، برای 

سرمایه گذاری 
یا عدم 

سرمایه گذاری 
تصمیم می گیرد
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کارآفرین

کار و کارآفرینی تفریح زندگی اوست و توسعه مجموعه و 
کارخانه های صنعتی هدف گذاری زندگی اش است. حدود 
4 دهه فعالیت صنعتی در ایران در کارنامه اوست و در این 
دوره بیش از 25 مجموعه صنعتی و تولیدی را  راه اندازی         
کرده که عددی قابل توجه محســوب می شود. عبدالزهرا 
وطن دوست متولد هفتم آبان ماه 1324 در شهر کربال و در 
خانواده ای         مذهبی است. او دوران کودکی و نوجوانی را در 
کشور عراق گذراند و از همان دوران هم به دلیل شغل پدر 
و عمو با فعالیت های صنعتی و تجاری آشنا شد. خود او در 
مصاحبه ای         گفته است: »زندگی در خانواده ای         که با کار و 
فعالیت و صنعت عجین شده بود، از همان کودکی باعث 
شکوفایی عالقه و ذوق من به حضور در محیط صنعت و 
کارخانه شد. به طوری که در زمانی که همساالن من غرق 
در بازی ها و شــادی های کودکانه بودند، تفریح من این بود که دست در 
دســت پدر به کارخانه و به آن محیط پرکار و جذاب می رفتم و مشغول 
فراگیری کار و کسب تجارب از پدر و عمویم می شدم. من توانستم در 15 
سالگی اداره چند کارخانه را به عهده بگیرم و تحصیل در درجه دوم اولویت 

زندگی من قرار گرفت.«
البته خانواده همزمان با عالقه به یادگیری فعالیت های صنعتی از سوی 
عبدالزهرا وطن دوست، پافشاری داشتند که او درس هم بخواند و زمانی که 
او درس را از اولویت خارج کرد، عمو و پدرش تهدید کردند اجازه نخواهند 
داد که وارد کارخانه شــود و همین شــد که او با اصرار آن ها درس را هم 
ادامه داد و در سال 1965 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. او در رشته 
مهندسی هواپیما در دانشگاه لندن تحصیل کرد و مدرک لیسانس خود را 
در سال 1972 دریافت کرد و بعد از آن به عراق بازگشت و کار در کارخانه 
را از سر گرفت و تالش کرد از آموخته هایش در دانشگاه و رشته مهندسی 
در توسعه مجموعه های صنعتی خانواده استفاده کند. اما حضور در کشور 

عراق برای خانواده وطن دوســت پایدار نماند و آن ها با توجه به فشارهای 
صدام حسین رئیس جمهور عراق بر خانواده های ایرانی مقیم این کشور 
و همزمان با ســال های انقالب به ایران بازگشتند. عبدالزهرا وطن دوست 
درباره آن سال ها گفته است: »در ابتدای ورود به وطن مدتی به تجارت در 
زمینه های فرش و مواد شیمیایی پرداختم. همچنین از آن جا که هیچ گاه 
به دنبال ســود فردی نبوده ام، همین طور عالقــه ذاتی من به صنعت و 
محیط های فعال کارخانه و تجارت بوده است، تصمیم گرفتم به صنعت 

و تجارت وارد شوم و برای شروع فعالیت های جدید برنامه ریزی کنم.«
عبدالزهرا وطن دوســت برای فعالیت و کســب و کار استان بوشهر را 
انتخاب کرد و سال 1362 به این استان رفت تا فعالیت های خود را کلید 
بزند. خودش گفته اســت »قرارگیری در کنار آب های آزاد خلیج فارس، 
نزدیکی به بازارهای پرمصرف کشورهای حوزه خلیج فارس، وجود اراضی 
وسیع مناسب محیط صنعتی که عمدتاً کاربردهای کشاورزی و مسکونی 
ندارند، عدم ســرمایه گذاری های بزرگ دولت و بخش خصوصی، نیروی 
انسانی فعال، جوان جویای کار، وجود دو واحد بزرگ پتروشیمی ایران در 
خوزستان و فارس در چندصد کیلومتری بوشهر و شناخته شدن استان 
بوشهر در زمره مناطق محروم در طبقه بندی های ملی« از مهم ترین دالیلی 
بوده که این منطقه را برای سرمایه گذاری و  راه اندازی         کارخانه های صنعتی 
انتخاب کرده است. او در اولین قدم برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده، 
با کسب موافقت اصولی برای تولید حصیر پالستیکی، سنگ بنای کارخانه 
حصیربافی الغدیر را با ظرفیت تولیدی ساالنه بیش از 600 تن در منطقه 
خوشــاب برازجان در 50 کیلومتری بوشهر گذاشت و در فازهای بعدی 
گســترش این کارخانه ظرفیت آن را تــا 2100 تن افزایش داد و زمینه 
اشتغال مستقیم 250 نفر را در این مجموعه فراهم کرد. مجموعه ای         که 

۸0 درصد جوانان روستاهای منطقه در آن اشتغال داشتند.

اولین کارخانه تولید پوشک  
اما وطن دوست به  راه اندازی         کارخانه حصیر پالستیکی بسنده نکرد و در 
سال 1364 وارد صنایع تولید محصوالت بهداشتی شد و شرکت مروارید 
بوشهر را تاسیس کرد. خود او گفته است: »ثمره این شرکت تولید دستمال 
کاغذی با نام تجاری گل نرگس بود اما فاز مهم توسعه این شرکت در سال 
1371 با تولید پوشک های کامل بچه با نام تجاری پنبه ریز رخ داد و برای 
اولین بار در ایران تولید پوشک بچه کلید خورد که خیلی زود در داروخانه ها 
و سوپرمارکت های کل کشور به فروش رسید و خرید آن از سوی خانواده ها 
با استقبال روبه رو شد و افتخار شروع تولید این گروه محصول برای من ثبت 
شد. اگرچه در این راه رنج و مشقت زیادی متحمل شدم اما مشاهده لبخند 
رضایت بخش مصرف کنندگان خستگی همه ایام را از تن من و همکارانم 

زدوده و خدا را بر این موفقیت و توفیق سپاس گزارم.«
وطن دوست در نیمه دهه 1360 و همزمان با  راه اندازی         کارخانه مروارید 
بوشهر، شــرکت گونی بافی تهران را با ظرفیت ابتدایی 600 تن در سال 
ایجاد کرد و در ادامه با افزایش توان تولیدی ظرفیت مجموعه را به 2000 
تن در سال ارتقا داد. در کنار این مجموعه ها وطن دوست همیشه به دنبال 

نگاهی به زندگی عبدالزهرا وطن دوست، بنیان گذار     گروه صنعتی پلیمر بوشهر

کارآفرینی که کار صنعتی در خون اوست
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بررسی نیازهای صنعتی کشــور بوده و تالش کرده است که متناسب با 
این نیازها مجموعه های جدیدی را  راه اندازی         کند. خود او گفته است: »با 
مطالعاتی که در خصوص شناســایی کاالهای وارداتی مورد نیاز کشور و 
بررسی سایر نیازمندی های صنایع داشتم، به این نتیجه رسیدم که کشور 
به طور میانگین سالیانه نیازمند به واردات 600 تن نخ های پالستیکی در 
انواع مختلف است. این امر موجب خروج ارز زیادی از مملکت می شود. لذا 
با کســب موافقت های اصولی الزم طرح جدیدی را برای احداث کارخانه 
تولید انواع نخ های مونوفیالمنت با ظرفیت 600 تن در سال برای اولین بار 
در ایران و خاورمیانه پی ریزی کردیم. این تالش ها در سال 1371 به ثمر 
نشســت و این کارخانه با 62 نفر پرسنل شروع به کار کرد. طرح دیگری 
که در نتیجه مطالعات پیشین به احداث آن مصمم شدم در زمینه تولید 
انواع چرم های مصنوعی وارداتی مورد نیاز صنایع کشــور بود که به دلیل 
مشکالت تامین ارز علی رغم پیشرفت فیزیکی زمان بیشتری برد و با به 
ثمر رسیدن همه تالش ها در بهمن ماه 1372 کارخانه بوشهر چرم شروع 
به تولید چرم مصنوعی کرد. از مواد PVC و PU با ظرفیت تولید ســاالنه 
2500 تن در یک شیفت کاری و با اشتغال بیش از 1۸0 نفر در اولین فاز 
به بهره برداری رسید و با عرضه محصولی با بهترین کیفیت های قابل رقابت 
با بزرگ ترین کارخانه جات چرم مصنوعی دنیا نیاز مصرف کنندگان داخلی 

را برطرف کرد.«
 
تبدیل خوش آب به قطب صنعتی  

هدف گذاری عبدالزهرا وطن دوســت در سال 1362 یعنی زمانی که 
فعالیت های صنعتی را در اســتان بوشهر شروع کرد تبدیل این استان و 
منطقه خوش آب به یک قطب صنعتی بود؛ او می خواســت خوش آب در 
نزدیکی برازجان را که منطقه ای         محروم محسوب می شد به منطقه نمونه 
صنعتی بدل کند. او تصمیم گرفته بود ظرف مدت 10 تا 15 ســال 10 
کارخانه تولیدی و صنعتی در این منطقه احداث کند و تا سال 1370 موفق 
به تاسیس 5 کارخانه و مجموعه و پایه گذاری یک گروه صنعتی بزرگ شد. 
خود او گفته است: »مطالعه طرح تاسیس این گروه را در اواخر سال 1369 
شروع کردم و در اوایل سال 1370 برای ثبت و آغاز فعالیت اقدامات الزم 
شروع شد و به دلیل استفاده پنج کارخانه قبلی از مواد پلیمری به عنوان 
مواد اولیه نام گروه را »گروه صنعتی پلیمر بوشهر« انتخاب کردم. موضوع 
فعالیت این گروه عبارت بود از اقدام به تاسیس و  راه اندازی         کارخانه جات 
تولیدی و اعمال مدیریت و هدایــت و تامین نیازمندی های تدارکاتی و 
مواد اولیه و نیز تجمیع و ارائه خدمات اداری و ســتادی کل شرکت ها و 
کارخانه جات زیرمجموعه در این گروه. اساس نامه گروه به این شکل نوشته 
شد که اگر شرکت یا کارخانه ای         حتی در مالکیت گروه هم نباشد بتواند 
از خدمات گروه در قبال پرداخت هزینه های متعلقه بهره مند شود. درواقع 
هدف ما مســاعدت و جلب همکاری سایر کارخانه جات و شرکت ها و نیز 

بهره وری از تجارب و توانمندی های گروه بود.«
با گسترش واحدهای صنعتی گروه پلیمر بوشهر و نیاز کارخانه جات 
به قطعات و لوازم یدکی و خدمات فنی و مهندسی و نیز مشکالت تامین 
آن ها، در همان دوران تاسیس گروه صنعتی موافقت اصولی احداث واحد 
فنی و مهندسی هم کسب شد و در سال 1370 این مجموعه هم تاسیس 
شــد و مورد بهره برداری قرار گرفت. کارخانه ای         که با بهره گیری از دانش 
مهندسان و متخصصان فنون مختلف طولی نکشید که عالوه بر دستیابی 
به قدرت تولید بیــش از ۸0 درصد قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز گروه 
صنعتی پلیمر بوشهر، کار مونتاژ ماشین آالت و ساخت ملزومات صنعتی 
واحدهای تحت پوشش را نیز با موفقیت در پیش گرفت. عالوه بر این  از 

دیگر واحدهای صنعتی نویــن گروه صنعتی پلیمر که در اوایل دهه 70 
شروع به کار کرد شــرکت بتن قطعه بوشهر بود. این شرکت با استفاده 
از ماشین آالت و تکنولوژی ایران و ایتالیا شروع به تولید اتوماتیک و نیمه 
اتوماتیک انواع قطعات بتنی ساختمانی و عمرانی کرد. در کنار همه این 
واحدهای صنعتی در نیمه دهه 70 طرح جدیدی در گروه پایه ریزی شد 
و با احداث واحد تولید مسواک و با بهره گیری از ظرفیت کارخانه تولید نخ 
گروه، ارزش افزوده جدیدی ایجاد شد و محصول خروجی کارخانه ای         در 
کارخانه جدیدی مورد استفاده قرار گرفت، که زمینه رشد و سودآوری بهتر 
هردو کارخانه را فراهم آورد. نتیجه این فعالیت، ایجاد ظرفیت تولید ساالنه 
بیش از 12 میلیون عدد انواع مسواک بود که در سال 1376 به بهره برداری 
رســید. همچنین در ادامه توسعه گروه، در ســال 1376 بهره برداری از 
شرکت ابریشم تاب بوشهر هم آغاز شد که محصوالت آن شامل انواع گوش 

پاک کن های بهداشتی و آرایشی است.

ورود به صنایع غذایی  
در ســال های نیمه دهه 70 و در کنار پا گرفتن گروه صنعتی پلیمر 
بوشــهر و توســعه این مجموعه، عبدالزهرا وطن دوست تصمیم گرفت 
مجموعه را با ورود به صنعتی جدید گسترش دهد و در این بین مجموعه 
تولید محصوالت صنایع غذایی را شروع کرد و در اولین قدم در سال 1376 
مجموعه فرآورده های گوشتی و دریایی آفرید خریداری شد. مجموعه ای 
        که بعد از مدیریت جدید توسط وطن دوست و مدیران گروه صنعتی پلیمر 
بوشهر از شرایط نیمه تعطیل رها شد و توان تولید و ظرفیت آن افزایش پیدا 
کرد و به یکی از برندهای اصلی تولید و صادرات محصوالت و فرآورده های 
دریایی در کشور تبدیل شد. محصوالت این مجموعه هم اکنون به بازارهای 
اروپایی و آسیایی و حتی آمریکا صادر می شود. وطن دوست در مصاحبه ای 
        درباره این مجموعه و ورود به صنایع غذایی و محصوالت دریایی و توسعه 
کار گفته است: »تولید موفق محصوالت غذایی دریایی در کارخانه آفرید 
مــا را به فکر انداخت که چرخه کاملی از محصوالت و تولیدات را در این 
بخش ایجاد کنیم. ثمره این برنامه ریزی بزرگ و بلندمدت ایجاد و احداث 
کارخانه جات و مجموعه های تولیدی بزرگ و نیز تدوین طرح های نوینی 
در این زمینه شــد. مجموعه تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر در زمینی 
به مساحت ۸50 هکتار در نقطه تالقی رودخانه مند و خلیج فارس ایجاد 
شــد که هدف از آن تکثیر و پرورش میگو جهت فرآوری و صادرات بود 
کــه امروزه با تولید بیش از ۸00 تن میگو در ســال، یکی از بزرگ ترین 

سایت های تولید میگو در ایران است.« 

ید بوشهر را تاسیس کرد. »ثمره این شرکت تولید دستمال کاغذی با نام تجاری  وطن دوست در سال 1364 وارد صنایع تولید محصوالت بهداشتی شد و شرکت مروار
یز رخ داد و برای اولین بار در ایران تولید پوشک بچه کلید  گل نرگس بود اما فاز مهم توسعه این شرکت در سال 1371 با تولید پوشک های کامل بچه با نام تجاری پنبه ر
خورد و افتخار شروع تولید این گروه محصول برای من ثبت شد.«

در سال های نیمه 
دهه 7۰ و در کنار 

پا گرفتن گروه 
صنعتی پلیمر 

بوشهر و توسعه 
این مجموعه، 

عبدالزهرا 
وطن دوست 

تصمیم گرفت 
مجموعه را با ورود 
به صنعتی جدید 
گسترش دهد و در 
این بین مجموعه 
تولید محصوالت 
صنایع غذایی را 
شروع کرد و در 

اولین قدم در سال 
۱37۶ مجموعه 

فرآورده های 
گوشتی و دریایی 
آفرید خریداری 

شد 
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قصه ی ما از یکی از آخرین روزهای زمســتان ســال 135۸ شروع 
می شود؛ از روزهایی که صادق قطب زاده به دروغ اعالم کرد شاه را در 
پاناما گرفته اند و به زودی برش می گردانند ایران؛ همان روزهایی که 
والتر وندل، معاون رئیس جمهور امریکا، گفته بود که با ایرانی ها سر 
تبادل گروگان ها به توافق رسیده اند. در روزهایی که سرما طاقت فرسا 
شده بود، هیچ کس خبر نداشت در اتوبان کرجـ  تهران چه ماجراهایی 
در جریان اســت. از جاده ی قدیم که می گذشتی هیچ چیزی معلوم 
نبود؛ روی درودیوار کارخانه ها شــعارهای انقالبی نوشــته بودند و 
کارگرها هم مثل همیشه کار می کردند. اما این ها فقط ظاهر ماجرا 
بود. در یک کارخانه ی نسبتاً قدیمی در جاده ی کرجـ  تهران شرایط 
هیچ عادی نبود. یک روز ســرد زمستانی تعدادی از کارگراِن مسلح 
وارد کارخانه شده و پنج نفر از مدیرها را گروگان گرفته بودند. آن ها 
یک تیربار هم در طبقه ی پنجم کارخانه گذاشته بودند تا اگر کسی 
به آن جا نزدیک شــد به اش شلیک کنند. همه هیجان زده بودند از 
ایــن اتفاق و فکر می کردند به زودی می توانند خواسته های شــان را 
عملی کنند. مدام شعارهای ضدامپریالیسم و سرمایه داری و امریکا 
ســر می دادند و حتی چند نفر مدام به گروگان ها فحش می دادند تا 
عصبانی شان کنند. اما این گروگان ها که همگی پیر و میان سال بودند 
و یک جور مجمع پیران کارخانه را شکل می دادند اهل دعوا نبودند؛ 
ولی دلیل نمی شد که راحت روحیه شــان را ببازند. آن ها آدم هایی 
بودند سرسخت که اصالً کوتاه نمی آمدند. دو روز که از گروگان گیری 
گذشت، از تعداد کارگرهای معترض کم شد. چون خبر رسید یکی 
از پنج گروگان سکته کرده و بدحال است. همان روز بود که یکی از 
همین پیرمردها گفت تا زمانی که آزاد نشــود لب به غذا نمی زند. او 
همان وقت اعتصاب غذایش را شــروع کرد و لب به هیچ چیزی نزد. 
این اعتصاب غذا گروگان گیرها را نگران کرد. آن مرد نه آب می خورد 
نه غذا. و با 6۸ ســال انگار می خواســت خودش را بکشد. کمی بعد 
معلوم شــد که او در کشــِو اتاقش مقداری پفک داشته و گه گاه به 

آن ها ناخنک می زده. می گویند پفک برای ســالمتی مضر است اما 
گاهی اوقات ماده  های مضر هم به داد آدمیزاد می رســند. قصه ی ما 
درباره ی همین آدم اســت؛ مردی که گروگان گرفته شد و با پفک 
زنده ماند تا آزاد شد؛ قصه ی مردی به نام علی خسروشاهی، صاحب 

کارخانه ی »مینو«. 
 

برای دانستن جزئیات ماجراهای کارخانه ی »مینو« در روزهای بعد 
از انقالب باید برگردیم به هفتاد سال قبل از گروگان گیری. آن هم نه 
در تهران که در آذربایجان. قصه ی ما به پسری با نام علی مربوط است، 

پسری از خانواده ای اهل تبریز به نام خسروشاهی.
خاندان خسروشاهی به معنای واقعی کلمه، تاجر بوده و هستند. 
چه آن هایی که قبل از بنیان گــذاران مینو بودند و چه آن هایی که 
االن در شرکت های مختلف دنیا فعالیت می کنند، همه شان روحیه 
و انگیزه ی تجــارت دارند. البتــه اصوالً در خیلــی از گزارش های 
روزنامه ها، خسروشــاهی ها پس وپیش و اشتباه گرفته می شوند. اما 
در حقیقت چارت خانوادگی آن ها از این  قرار اســت: سه تا برادر به 
نام های غفار، حاج میرزا حسن و حسین خسروشاهی در ابتدا خاندان 
خسروشاهی ها را بر سر زبان ها آوردند. نام فامیل این خاندان  از جایی 
آمده که این خاندان در آن به دنیا آمده اند و بزرگ شــده اند؛ یعنی 
روســتای خسروشــاه از توابع تبریز که بعد از انقالب به خسروشهر 

معروف شد. 
قصه ی زندگی دو برادر از این ســه نفر بسیار به هم وابسته است. 
یکــی از آن هــا را باید جدا کرد چون چندان اهــل بازار و معامالت 
اقتصادی نبود. حسین خسروشاهی به نسبت بقیه برادرها خیلی رشد 

نکرد. شاید چون قواعد بازار را خوب یاد نگرفته بود.
 اما حاج میرزا حسن هم مجتهد بود و هم اهل بازار. او فردی بود 
باســابقه در بازار تبریز که خیلی زود هم رئیس اتاق بازرگانی همان 
شهر شد. حاج حسن شش  پســر از دو زنش داشت. همین پسران 

پدر مینو
داستان زندگی علی و حسن خسروشاهی، مؤسسان کارخانه مینو

 حسن خسروشاهی، پسر علی خسروشاهی، بنیانگذار کارخانه مینوعلی خسروشاهی، بنیانگذار کارخانه مینو

فریده عنایتی
دبیر تحریریه
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خاندان خسروشاهی به معنای واقعی کلمه، تاجر بوده و هستند. چه آن هایی که قبل از بنیان گذاران مینو بودند و چه 
آن هایی که االن در شرکت های مختلف دنیا فعالیت می کنند، همه شان روحیه و انگیزه ی تجارت دارند. البته اصواًل در 
خیلی از گزارش های روزنامه ها، خسروشاهی ها پس وپیش و اشتباه گرفته می شوند.

حاج حســن بودند که تولید دارو و شــرکت پخش البرز را تأسیس 
کردند. اگر بخواهیم درباره ی خانواده ی حاج حسن خسروشاهی حرف 
بزنیم، باید برویم سراغ تک تک شان، سراغ آن هایی که وارد کار دولتی 
شدند و بعدها هم تجارت را در جاهای مختلف دنیا دنبال کردند. مثاًل 
یکی از پسرهایش به نام کاظم، وزیر بازرگانی شد یا دکتر نصراهلل در 
نیویورک نمایندگی های دارویی را می گرفت. دارا خسروشاهی هم که 
مدیرعامل شرکت اوبر در امریکاست، نبیره ی همین حاج میرزاحسن 

و پسر مهندس اصغر خسروشاهی است.
اما داســتان ما از حاج غفار و پسرانش یعنی علی و جلیل شروع 

می شود. 
علی خسروشاهی سال 1290 اواخر زمان حکومت احمدشاه به 
دنیا آمد. خودش بود و برادرش جلیل که البته بعدها شــش خواهر 
هم به آن ها اضافه شدند. زندگی علی از همان روز و سال تولدش با 
حوادث زیادی هم زمان بود. حتی در آن سالی که علی خسروشاهی 
به دنیا آمد، کسی نوروز را جشن نگرفت چون وضع مملکت حسابی 
به هم ریخته بود و هر گوشــه ای یک عده داشتند شلوغ می کردند. 
این خانواده آن زمان در تبریز ســاکن بود و غفار حجره ای داشت و 
کاروکاسبی اش هم خوب بود. اما بعدها وقتی مشکالت در تبریز زیاد 
شد، خانواده به همدان مهاجرت کرد و کمی بعد هم پدرِ خانواده برای 
گســترش کارش به پایتخت آمد. علی دبستان را در تبریز و همدان 
خوانــد و بعد هم به تهران آمد. می گفتنــد این علی آقا ویژگی های 
خاصی داشته؛ به قدری باهوش بوده که به او »علی آقا ذکی« )علی آقا 
باهوش یا علی باهوشه( می گفتند. ظاهراً همیشه شاگرداول مدرسه 
بوده و زبان های فرانسه و انگلیسی را هم کامل بلد بوده و روان حرف 
می زده. مشــهور است که او فرانسوی را مثل یک فرانسوی صحبت 
می کند. اســتعداد شــگفت انگیزش در زبان برای همه جالب بود. 
می گفتند که علی زبان انگلیسی را از رادیوبی بی سی یاد گرفته بود. 
حسن خسروشاهی، پسر علی خسروشاهی، در مصاحبه با علی اصغر 
ســعیدی نویســنده ی کتاب زندگی و کارنامه ی علی خسروشاهی 
گفته که: »زمان جنگ جهانی دوم اخبار جنگ تأثیر زیادی در بازار 
می گذاشــت و به همین دلیل، پدرم زبان انگلیسی را یاد گرفت تا با 
گوش دادن به اخبار بی بی ســی قبل از بقیه ی بازاریان مطلع شود و 
معامالت خود را براساس این اطالعات انجام دهد.« بعدها هم یکی از 
کارگرهایش تعریف کرده که او را دیده که »در زیر نور چراغ موشــی 
به رادیو گوش می داده و درس می خوانده است.« علی خسروشاهی 
به زبان ترکی استامبولی هم تسلط کامل داشت و زبان آلمانی هم تا 
حدودی متوجه می شد. یعنی چه؟ یعنی آقای علی خسروشاهی پنج 

زبان بلد بوده که در دوره ی خودش کم نظیر بود. 
علی که هجده ساله شد، برای این که به سربازی نرود در مدرسه ی 
عالی حقوق نام نویسی کرد. آن زمان فارغ التحصیالن آموزش عالی از 
رفتن به خدمت سربازی معاف می شدند. می گویند که تجار مخالف 
تصویب قانون نظام وظیفه بودند، چون فکر می کردند جوان های شان 
می توانند این دو سال را صرف یاد گرفتن کار کنند و پول دربیاورند. 
جناب خسروشاهی هم مثل بقیه معتقد بود دو سال سربازی وقت 
تلف کردن اســت. به همین دلیل هم ترجیح داد درس بخواند. علی 
خسروشــاهی ســال 1311 با رتبه ی اول از مدرسه ی عالی حقوق 
فارغ التحصیل شــد. اما چون شــانس با او یار نبود، بعد از سه سال 
مقررات تغییر کرد و قرار شد لیسانسه ها هم به خدمت سربازی بروند. 
علی به خاطر فارغ التحصیلی از مدرســه ی عالی از دوره ی آموزش 

سربازی معاف شد و تمام دوره را هم با سمت افسر توپخانه گذراند. 
بعد از سربازی بود که زندگی کاری او به معنای واقعی شروع شد.

 
زندگی علی خسروشاهی بعد از سربازی بود که سروسامان گرفت. 
تا قبل آن انگار یک جور کارآموزی را پشت ســر گذاشته بود و آماده 
شده بود برای این که در سازمان خانوادگی جایی پیدا کند. اما قبل 
آن باید اتفاقی می افتاد. او که ســربازی رفته و درسش را تمام کرده 
بود، باید خودش را مثل باقی افراد سنتی آماده ی ازدواج می کرد. سال 
1317 بود که او با فاطمه رفیع، دختر قائم مقام الملِک رفیع، پیشکار 
رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، ازدواج کرد. خانه ی حاج آقا رفیع در 
کوچه برلن بود و خودش هم رابط دربار و علمای قم محسوب می شد. 
این یک ازدواج استراتژیک به حساب می آمد و به خسروشاهی کمک 
کرد تا موقعیتش را تثبیت کند. وصل بودن به کسی که در دربار نفوذ 
داشت و با علما هم رابطه ی حسنه داشت، موقعیت یک بازاری و اهل 
تجــارت را تثبیت می کرد. او به دو جور قدرت وصل بود: اول قدرت 
سیاسی و بعد قدرت اجتماعی. به همین دلیل هم حاال پشتوانه ای 
داشت برای ورود به کار تجارت. علی خسروشاهی اولش در بازار تهران 
مشــغول به کار شد و بعد هم کارمند کارخانه ی نساجی آذربایجان 
شد که پدر و عمویش با برادران شالچیلر تأسیس کرده بودند. غفار، 
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حاج میرزا حســن و حســین آن زمان کاالهایی از قبیل فاستونی، 
کاغذ، چای و شکر را وارد می کردند. خانواده ی شالچیلر هم از تجار 
سرشناس تبریز و حسابی مورداعتماد مردم بودند و در اتاق بازرگانی 
هم افراد مؤثری محسوب می شدند. این دو خانواده سال  1314 به فکر 
تأسیس کارخانه و تولید به  جای واردات افتادند. اما بعدها مشکالتی 
پیدا شــد. بعد از جنگ جهانی دوم، اعضای خانواده ی خسروشاهی 
بیش تر به دنبال کارهای شــخصی خودشــان بودند و کم تر به امور 
کارخانه رسیدگی می کردند و بیشتر مسئولیت های اداره ی کارخانه 
را به خانواده ی شالچیلر سپرده بودند. از آن طرف، خانواده های برادران 
شــالچیلر هم اختالفات دامنه داری داشتند. به همین دلیل بود که 

کارخانه سال 1335، بعد از 23 سال اعالم ورشکستگی کرد.
کار در کارخانه ی آذربایجان و شراکت با عمو و پسرعموها، علی را 
متوجه نکته های زیادی کرد. فهمید که با روش های سنتی و مدیریت 
حجره ای نمی شــود خوب کار کرد. به هرحال علی مثل پدرش آدم 
ســنتی نبود و دوروبرش را خوب می دید. او دلش می خواســت کار 
تازه ای راه بیندازد. کار تازه چه بود؟ همه چیز به واردات برمی گشت.  
دهه  های 1320 و 1330 را در ایران و بین تجار دوره ی نمایندگی ها 
می گویند. یعنی ایرانی ها می رفتند فرنــگ و امتیاز پخش و توزیع 
کاالهایی را می خریدند و به ایران می آمدند و می شــدند نمایندگی 
فــروش آن محصول. مثالً حبیب ثابت، معروف به ثابت پاســال که 
بعدها پایه گذار تلویزیون در ایران شــد، آن زمان نمایندگی ماشین 
فولکس واگن را داشت. بعدها ثابت پاسال تلویزیونش را راه انداخت تا 
محصوالتش را بفروشد؛ چون اولین کارخانه ی صنعتی ُمبل ایران و 
کارخانه ی پپسی کوال هم مال او بود و دنبال جایی بود تا محصوالتش 

را تبلیغ کند.
این ها چه ربطی به قصه ی ما دارد؟ چند سال قبل از ورشکستگی 
کارخانه ی آذربایجان، یعنی ســال 1327، علی خسروشاهی برای 
اولین بار به اروپا رفت؛ ســفری هشت ماهه که توشه ی زیادی برایش 
داشــت. در همین ســفر بود که خسروشــاهی توانست نمایندگی 
محصوالت دارویی بوتس انگلستان را بگیرد. بوتس شرکتی بود که 
مواد دارویی تهیه و پخش می کرد و در انگلستان مشهور بود. بوتِس 
انگلســتان البته شرکت بزرگ و ترازاولی نبود، اما مؤسسه ای بزرگ، 

خوش نام و معروف بود که در ایران  هم شناخته شده بود. همین هم 
به رشد کسب وکار خسروشاهی کمک کرد. بوتس بعدها کمک کرد 
تا علی خسروشــاهی نمایندگی چند تا شرکت مشهور را بگیرد. اما 
همان نمایندگی بوتس یک شــروع تازه در خانواده ی خسروشاهی 
بود. در روزهایی که علی ســخت درگیر کار روی واردات و گسترش 
نمایندگی ها بود خبر بد از راه رسید. پدرش، حاج غفور، از دنیا رفت 
و مشکالت تازه ای پدید آمد؛ بزرگ ترین مشکل هم مسئله ی انحصار 
وراثت بود. با تقسیم اموال، حاال سرمایه ی الزم برای کار کم شده بود. 
شرکت نساجی هم آن قدرها اوضاع روبه راهی نداشت و علی، کم کم 

داشت دچار مشکل می شد.  
آن زمــان علی و برادرش جلیل تصمیم گرفتند با هم شــریک 
شــوند. جلیل به هامبورگ رفت و قرار شــد علی در تهران کارها را 
اداره کند. این جا قصه ی ما کمی پیچ می خورد اما جذاب ترین بخش 
هم همین  جاســت. این دوتا برادر می خواستند رشد کنند و برای 
همین همه جور سختی ای را به جان می خریدند. وضعیت آن ها اول 
کار اصــالً خوب نبود و حتی جلیل چندبار از رم تلگراف زده بود که 
»من به هتل مقروضم و پول بفرســتید.« اما در همان شــرایط هم 
سعی کردند از پِس مشکالت بربیایند. آن ها کم کم توانستند در فضای 
تجــارت اروپا جایی باز کنند، اولش با کارهای ســاده و کمی بعد با 
کارهایی بزرگ تر. مأموریت اصلی  جلیل این بود که بگردد و نمایندگی 
محصوالت مناسب با بازار ایران را پیدا کند. آن زمان جلیل موفق شد 
نمایندگی محصوالتی را بگیرد که بین ما ایرانی ها مهم و مشهورند. 
مثل چسب اوهو، پودرهای رخت شویی هنکل آلمان و ماشین تحریر 
ترایومف. اوهو که بســیار مشهور شد و هنکل هم آن قدر در مجالت 
تبلیغ کرد که سر زبان ها افتاد. روشنفکرها هم عاشق ماشین تحریری 
شدند که همین خسروشاهی ها وارد می کردند. اما مأموریت مهم تر 
این بود که کم کم وارد رقابت با شــرکت های بزرگ شوند. آن زمان 
شیر خشــک گی گز پرفروش ترین شیر خشک مخصوص تغذیه ی 
کودکان در ایران بود. جلیل طی رفت وآمدهای مختلف متوجه شد 
که نستله بهترین محصول را ارائه می دهد و در اروپا بازار خوبی دارد. 
جلیل می خواســت نمایندگی این شرکت را بگیرد، اما یک مشکل 
وجود داشــت؛ نســتله خودش در ایران نمایندگی داشت. اما چون 
شغل اصلی نماینده ی آن ها در ایران داللی بیمه بود، کار خاصی برای 
فروش محصوالت نستله انجام نمی داد. نستله در بازارهای بزرگ شیر 
خشک و غذای بچه در دنیا رتبه ی اول را داشت، اما با آن نمایندگی 
دست وپاشکسته ی ایرانی نتوانسته بود در بازار ایران موفق شود. اگرچه 
بازار ایران هم آن قدر بزرگ نبود که مدیران نســتله نگران به دست 
آوردن آن باشند و بخواهند دعوا با نمایندگی خودشان را تحمل کنند. 
خسروشاهی برای نشان دادن توانایی خود تصمیم گرفت اجناس 
نســتله را خودش وارد کند تا به مدیران این شــرکت نشــان دهد 
می تواند نماینده ی بهتری در ایران باشد، و باالخره بعد از رفت وآمدها 
و دعواهای زیاد با نماینده ی اصلی، سال 1333 نستله نماینده ای به 
ایران فرستاد تا وضع بازار را بررسی کند. همین کارها باعث شد که 
در همان ســال علی خسروشاهی بتواند نماینده ی انحصاری نستله 
در ایران شــود. اما به دست آوردن بازار همچنان مشکل محصوالت 
نســتله در ایران بود. نستله با کار گسترده ی خسروشاهی ها به برند 
اول و اصلی غذای کودک بدل شــد و بعدهــا بازارهای دیگر را هم 
گرفت. با فعالیت  خسروشاهی ها اولین بار نسکافه و شیرینی هایی که 
این کارخانه ی سوئیسی تولید می کرد در ایران توزیع شد. همین ها 

خسروشاهی برای 
نشان دادن توانایی 
خود تصمیم گرفت 
اجناس نستله را 
خودش وارد کند 
تا به مدیران این 

شرکت نشان دهد 
می تواند نماینده ی 

بهتری در ایران 
باشد، و باالخره 

بعد از رفت وآمدها 
و دعواهای زیاد با 
نماینده ی اصلی، 
سال ۱333 نستله 
نماینده ای به ایران 

فرستاد تا وضع 
بازار را بررسی 

کند. همین کارها 
باعث شد که در 
همان سال علی 
خسروشاهی 

بتواند نماینده ی 
انحصاری نستله 

در ایران شود
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کمک کرد تا خسروشاهی به کارهای تازه تری فکر کند. همان زمان 
بود که حسن خسروشاهی، پسر علی خسروشاهی، هم وارد میدان 
شد. او در انگلســتان درس می خواند و علی به او مأموریت داده بود 
تا دنبال نمایندگی  اجناس بگردد. حسن سراغ شرکت های معروفی 
مثل هاینز )تولیدکننده ی انواع کنسرو(، کلوگ )تولیدکننده ی ُکرن 
فلکس(، شــارپ )تولیدکننده ی تافی( و پیک فرین )تولیدکننده ی 
بیسکویت( برود. علی خسروشاهی هم توانست به صورت مکاتبه ای 

نمایندگی آدامس چیکلت و خمیردندان پپسودنت را به دست آورد.
گرفتن هر نمایندگی راه را برای گرفتن نمایندگی شرکت دیگر 
هموار می کرد. گرفتن نمایندگی نستله، تقریباً بزرگ ترین قدم علی 
خسروشاهی بود. او با گرفتن این نمایندگی دیگر تصمیم گرفت که 
دفتر کارش را از بازار به خیابان فردوسی شمالی منتقل کند. این دفتر 
هم نزدیک منزل خسروشاهی بود هم این که در محل کار بزرگ ترین 
مشــتریان تجارتخانه ها در خیابان های اســالمبول، الله زار، شــاه، 
منوچهری، فردوسی و شارضا قرار داشت. االن  هم یکی از دفترهای 
شرکت خوراک که بعد از انقالب مصادره شد و نامش به »قاسم ایران« 
تغییر یافت، چند کوچه پایین تر از میدان فردوســی، خیابان شهید 
تقوی )کوشک( و کوچه ی انوشیروانی، در بن بست خسروشاهی قرار 
دارد. در واقع تنها چیزی که بعد از انقالب از خسروشاهی ها باقی  مانده 
همین بن بست خسروشاهی است. همین االن اگر در تهران بروید به 
این آدرس، می توانید دفتر کارشان را ببینید؛ پشت همین کوچه هم 
خانه ی هوشــنگ ابتهاج و درخت ارغوان معروف قرار دارد که االن 
اداره ی سیمان تهران شده اســت. در همین کوچه و محله بود که 
خسروشاهی سال 133۸ شرکت سهامی خاص خوراک را تأسیس 

کرد.
 

اما بگذارید همین  جا یک ماجرای دیگر را هم تعریف کنیم. 
علی خسروشاهی موفق شــد قرارداد توزیع ماده ای را ببندد که 
بعدها همه ی مادرهای ما با آن آشنا شدند. می گوییم مادرها، چون 
آن زمان هنوز مردساالری جدی بود. این ماده چه بود؟ تاید، همان 
ماده ی شست وشوی لباس. تاید را شرکت »پرکتور اند گمبل« تولید 
می کرد و با شرکت »کف« که مدیرش فریدون داروگر بود، قراردادی 
بســته بود. داروگر قرار بود پودر تاید را تحت لیســانس این شرکت 
تولید کند و توزیعش هم علی خسروشاهی انجام دهد. اما فروش تاید 
در بازار مشــکالت خاص خودش را داشت. آن سال ها پودر »فاب« 
مهم ترین پودر رخت شــویی بود. در واقع همان نقشی را داشت که 
بعدها تاید بازی کرد؛ یعنی اسم فاب مساوی بود با پودر رخت شویی. 
خسروشاهی برای پیروزی در میدان پودر رخت شویی درخواست داد 
دولت واردات پودر رخت شویی را ممنوع کند. همه می دانستند که او 
برای چه چیزی این درخواست را داده و کلکش رو شده بود. اما ماجرا 
واقعاً ربطی به خود خسروشاهی نداشت. اصل قصه این بود: کسی که 
باید این دستور را صادر می کرد و می گفت دیگر پودر رخت شویی وارد 
نشود از تاید راضی نبود. می گفت خانم من تاید خریده و همین تاید 
ماشین رخت شویی ما را خراب کرده. این آقا اصالً متوجه نبود که تاید 
برای مصرف آب سرد و شست وشوی لباس با دست  ساخته شده بود و 
به درد ماشین لباس شویی نمی خورد. آن زمان  هم ماشین لباس شویی 
خیلی کم در خانه ها پیدا می شد. اما این حرف ها فایده ای نداشت. نرود 
میخ آهنی در سنگ. تنها شانسی که این جا خسروشاهی آورد، این بود 
که این دولت سقوط کرد و شریف امامی به نخست وزیری رسید. دولت 

جدید هم اعالم کرد که به دلیل مشکالت مالی و کمبود ارز، واردات 
بسیاری از کاالها از جمله پودر رخت شویی ممنوع و محدود می شود. 
آیا خسروشــاهی البی کرده بود؟ معلوم نیست. می دانید که؛ شریف 
امامی آدمی بود اهل بده بستان و معروف بود به آقای پنج درصد که 
کلی از مالیات های اموال بنیاد پهلوی را به اسم خودش باال می کشید. 
اما ما نمی دانیم که خسروشاهی با او معامله کرد یا نه. بگذارید غیبتش 
را نکنیم. به هرحال همین شــریف امامی به داد آن ها رسید و تاید 
وارد بازار شد. جالب است بدانید که دولت سازمانی به اسم »سازمان 
مســتقل تدارکات کشوری« تأسیس کرد تا مایحتاج کارمندانش را 
خریداری کند و در فروشــگاه های خاص در اختیار آن ها قرار دهد. 
یعنی اولین فروشگاه های تعاونی مصرف داشت شکل می گرفت. این 
ســازمان یکی از خریداران عمده ی پودر تاید شد. خسروشاهی ها با 
تاید برای مدتی طوالنی، 90 درصد بازار را در اختیار داشتند تا این که 
ســال 1344 پودر »برف« به بازار آمد و رقیب تاید شد. بعد از مدتی 
مشکالتی میان شرکت خوراک، شرکت توزیع خسروشاهی و شرکت 
پرکتور اند گمبل رخ داد و آن ها نمایندگی توزیع تاید را به شرکتی 

دیگر منتقل کردند.
 

کنار انجام این کارها که مربوط بود به نمایندگی ها، خسروشاهی 
دست به کارهای دیگری هم زد. او به فکر افتاد که کارخانه هم تأسیس 
کند. این واقعاً مهم ترین کاری بود که خسروشاهی کرد. تا آن زمان 
او هنوز واردکننده بود یا نهایتاً پخش کننده؛ در اصل کاسبی پدرش 
را ارتقا داده و به روز کرده بود. اما حاال وقتش بود تا خودش وارد کار 
تولید شود. دهه  های سی و چهل دوره ای بود که کشور داشت از خان 
و فئودالیسم نصفه نیمه به سمت صنعتی  شدن می رفت، اگرچه نه آن 
خان ها شبیه فئودال ها بودند نه صنعتی شدن  ما ربطی به مدرنیسم 
و صنعتی  شدن کشورهای دیگر داشت. به هرحال کشور داشت تغییر 
می کرد. همین هم بود که بخشــی از تجار به سمت صنعت حرکت 

کردند؛ یعنی کاروکاسبی شان را گسترش دادند. 
بعد از کودتای سال 32، نهضت صنعتی شدن در ایران آغاز شد. 
در همین دوران بود که خسروشاهی هم در کنار نمایندگی و توزیع 
به تولید روآورد. او اول سه پروژه ی صنعتی را در پیش گرفت. اولین 

خسروشاهی بلندپرواز بود. آدمی بود سرسخت و می خواست وارد کار مواد خوراکی شود. اما محافظه کار هم بود. باید مطمئن 
یک خارجی می گشت اما این کار به راحتی ممکن نبود. بازار ایران بازار جذابی نبود و  می شد شکست نمی خورد. برای همین دنبال شر
شرکت های خارجی ترجیح می دادند اگر قرار است در کشوری تولید کنند، به سراغ بازاری بزرگ تر بروند.

خسروشاهی 
برای پیروزی 
در میدان پودر 
رخت شویی 

درخواست داد 
دولت واردات پودر 

رخت شویی را 
ممنوع کند. همه 
می دانستند که او 
برای چه چیزی 
این درخواست را 
داده و کلکش رو 

شده بود. اما ماجرا 
واقعًا ربطی به 

خود خسروشاهی 
نداشت. اصل قصه 
این بود: کسی که 
باید این دستور 
را صادر می کرد 
و می گفت دیگر 

پودر رخت شویی 
وارد نشود از 

تاید راضی نبود. 
می گفت خانم 

من تاید خریده و 
همین تاید ماشین 
رخت شویی ما را 

خراب کرده
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کارآفرین

پروژه ی تولیدی اش کارخانه ی میوه خشک ُکنی بود. علی خسروشاهی 
تصمیم گرفت برای تأمین کاالی صادراتی با شراکت جعفر عزیزی 
کارخانه ی میوه خشک ُکنی پارس را در قزوین تأسیس کند. اما این 
کار موفقیت چندانی نداشت. صادرات کشمش به آلمان و برای جلیل 
خسروشاهی سخت بود و باید با صادرات ترکیه رقابت می کرد. بعد هم 

کشمش ها در راه رسیدن به مقصد شکرک می زدند.
پروژه ی دوم، کارخانه ی بستنی سازی بود. این پروژه هم به  جایی 
نرسید. چون همان زمان که خسروشاهی در حال مذاکره با شرکت 
نیلسون برای تولید بستنی تحت لیسانس این شرکت بود، بستنی 

کیم وارد بازار شد. 
اما احتماالً اگر ســی چهل ساله باشید عالءالدین یادتان می آید؛ 
همان چراغی که زمان جنگ خیلی اســتفاده می شــد و بعدها هم 
مــدارس را با آن گرم می کردند... تولید بخاری عالءالدین ســومین 
پروژه ی تولیدی بود که البته به نتیجه رسید. دهه ی سی، خسروشاهی 
نمایندگی شرکت عالءالدین انگلستان را داشت، اما به دلیل ترس از 
ممنوعیت واردات این محصوالت و گمرکی زیاد، صاحبان این شرکت 
را راضی کرد تا با شراکت نمایندگانش کارخانه ای در ایران برای تولید 
محصوالت خود تأســیس کند. به  این  ترتیب شرکت سهام صنعتی 
عالءالدین بهمن سال 3۸ در ایران تأسیس و شروع به کار کرد. سال 
54 بود که این شرکت عالمت تجاری خود را به  طور کامل به ایران 
منتقل کرد. خسروشاهی تا زمانی ملی شدن شرکت سهام، خود را در 

شرکت حفظ کرده بود.
خسروشاهی بلندپرواز بود. آدمی بود سرسخت و می خواست وارد 
کار مواد خوراکی شود. اما محافظه کار هم بود. باید مطمئن می شد 
شکست نمی خورد. برای همین دنبال شریک خارجی می گشت اما 
این کار به راحتی ممکن نبود. بازار ایران بازار جذابی نبود و شرکت های 
خارجی ترجیح می دادند اگر قرار اســت در کشوری تولید کنند، به 
ســراغ بازاری بزرگ تر بروند. این جا باز هم همان نمایندگی شرکت 
بوتس به دادش رسید؛ همان  که زمانی نمایندگی مواد دارویی به او 
داده بود. آن روزها بوتس خودش هم در کار تولید خوراکی و تنقالت 
بود. به همین دلیل موافقت کرد تا شرکت خسروشاهی کاالهایش 
را تحت لیســانس بوتس تولید کند. این جا بود که بزرگ ترین کار 

خسروشاهی محقق شد؛ شرکت مینو همین جا متولد شد...  

احتماالً تعداد زیادی از بچه های تهران در دوره ی دانش آموزی خود 
بــا بازدید از کارخانه ی مینو تجربه ای مثل فیلم چارلی و کارخانه ی 
شکالت سازی داشته اند. زمانی که با چشم های بازشده از فرط تعجب 
و برق زده از فرط شــادی، دستگاه های شکالت سازی را یکی پس از 
دیگری دید می زدند و اسمارتیزهای رنگی رنگی را نگاه می کردند که 
داخل دستگاه بزرگ دایره ای شکلی می چرخیدند. اگر بچه ها خیلی 
خوش شانس بودند، می توانستند مقداری خوراکی خوشمزه از دست 
کارگران ســر خط بگیرند. البته این کار همیشه با اعتراض مسئول 
باالدستی مواجه بود و آن ها می گفتند از این خوراکی ها نخورید، اما 
مسلماً خوردن خوراکی از دم دستگاه کارخانه ی مینو حال بیش تری 

داشت. 
 

خسروشاهی کار شرکت مینو را با تولید آب نبات و تافی شروع کرد. 
او برای شروع کار زمین خرید و دستگاه  سفارش داد. خسروشاهی از 
طریق تجارت خانه ی برادرش جلیل در هامبورگ، بهترین ماشین آالت 
و مواد اولیه را با قیمت های مناسب خرید. بعدها معلوم شد بعضی از 
این دستگاه ها را بدون برنامه خریده اند؛ مثالً در یکی از خریدها یک 
ماشین کوچک ساخت ویفر هم خریداری شد که یکی از موفق ترین 

و پرسودترین واحدهای تولیدی گروه مینو شد. 
اولین محصول مینو، تافی کره ای سه ســتاره بود. این شــرکت 
اواخر شهریور سال 1341 برای اولین بار ویفر را وارد بازار ایران کرد. 
ویفر آن قدر طرفدار داشــت که تولیدش افزایش یافت و بازار خود را 
پیدا کرد. بازار تافی و ویفر و آب نبات که به دســت آمد، مینو قصد 
داشت وارد بازار آدامس هم بشود. اما آن زمان آدامس خروس نشاِن 
شرکت سقزســازِی ایران بر این بازار حکومت می کرد. آدامسی که 
خسروشــاهی ابتدا تولید کرد، آدامس بدون روکش شکر بود که به 
درد آب وهوای خشــک ایران نمی خورد. به هر سختی که بود آن ها 
سال 44 آدامس بادکنکی را وارد بازار کردند. اما آدامس بادکنکی هم 
جواب نداد. مدتی بعد »آدامس بوم« تولید شد، اما آن هم موفقیتی 
نداشت. اما خسروشاهی از خیر بازار آدامس نگذشت و باالخره ظرف 
مدت کوتاهی آدامس دراژه )روکش دار( را وارد بازار کرد. اسمش چه 
بود؟ »آدامس شیک«. احتماالً خیلی ها تا چند سال پیش این آدامس 
با بسته بندی سبز و زردش را به  جای پول خرد از مغازه دار ها گرفته اند.

 بــا این که تا این جای کار چنــد محصول در گروه صنعتی مینو 
تولید می شد، اما خسروشاهی تولیدات بیشتری می خواست. در همین 
زمان واحد تولید بیسکویت و شکالت هم تأسیس شد. واحد تولید 
شــکالت با مارک مینو آغاز به کار کــرد و به تدریج دو محصول به 
نام های کیت کت و اسمارتیز را تحت لیسانس یک شرکت انگلیسی 
تولیــد کرد. از این جا هر چیزی که تولید کرده برای بچه های متولد 
دهه  های پنجاه و شــصت و اواسط هفتاد آشناست و خاطره برانگیز. 

مثالً پفک نمکی. 
علی خسروشاهی پفک را در یکی از نمایشگاه های خارج از کشور 
کشف کرده بود. این محصول، تولید شرکت امریکایی بیاتریس فودز 
بود. این شــرکت حق لیســانس خودش را با اجاره ی ماشین آالت 
ســاخت پفک نمکی از گروه صنعتی مینو می گرفت. وقتی قرار شد 
این محصول در داخل کشور تولید شود، هنوز اسمی برایش انتخاب 
 نشــده بود. حسن خسروشــاهی تعریف کرده که وقتی بچه بوده، 
همــراه مادرش به قنادی مینا در ابتــدای خیابان نادری می رفته و 
آن جا شیرینی ای به نام پفک وجود داشته. چون این محصول جدید 

زمینی که 
خسروشاهی 
در خرمدره 

دیده بود، طبق 
قانون اصالحات 
ارضی سال 4۱ از 
صاحبش گرفته 
شده و به سردار 

جاف واگذار 
شده بود. اما به 
گفته ی حسن 

خسروشاهی چون 
پدرش زمین را 

غصبی می دانست 
از صاحب قبلی آن 
حاللیت گرفت. به 
 این  ترتیب سال 

52 گروه صنعتی 
مینو این زمین را 
با رضایت مالک 

قبلی اش خریداری 
کرد
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مینو هم پف داشت و مزه اش نمکی بود، تصمیم گرفتند اسمش را 
پفک  نمکی بگذارند. این محصول آن قدر موفق بود که سال 56 شرکت 
مینو قصد داشت واحدهای تولیدی در شهرستان هایی مانند اهواز و 
در شیخ نشین های خلیج فارس و عربستان تأسیس کند تا جنس تازه 
به دســت مصرف کننده برسد و هزینه ی حمل ونقل هم کم تر شود. 
بعدها البته همین ماجرا برای آقای خسروشاهی مصیبت شد. حاال به 
آن هم می رسیم. پفک  نمکی آن قدر پررونق بود که در ماه حدود 90 

میلیون بسته از آن فروش می رفت و رقیبی نداشت.  
طراح بسته بندی پفک نمکی و آدامس شیک »سرژ آواکیان« بود 
که ســال 9۸ درگذشت. او درباره ی سفارش بسته بندی پفک نمکی 
در خاطراتش گفته بود: »تازه به ایران برگشته بودم و به عمرم پفک 
ندیده بودم؛ رنگ و شکل لوگو را از خود فرم پفک گرفتم. این تصاویر 
هســتند که باید حرف بزنند. یــک روز رفتم به چاپخانه ای که قرار 
بود ســلفون ها را چاپ کنند، در جوانی چاپ ســیلک را پیش آلدو 
صرافیان کار کرده بودم و از چاپ هم سررشته ای داشتم. فهمیدم که 
کار پفک نمکی را می باید با ساده ترین فرم و رنگ اجرا کنم. کار را با 
دو رنگ زرد و قرمز طراحی کردم. بعدها مینو همان طرح را چهاررنگ 
یا پنج رنگ چاپ کرد ولی از آن استقبال نشد و دوباره به همان طرح 

قبلی برگشتند.«
در کنار توسعه ی تولید مواد غذایی، تولید دارو و لوازم آرایش هم 
پیش می رفت. خسروشــاهی مدام در پی فرصتی بود تا بتواند وارد 
شراکت با یک مؤسسه ی معتبر خارجی شود و قرارداد تحت لیسانس 
داشــته باشــد. او در همین باره وارد مکاتباتی با اورئال )بزرگ ترین 
ســازنده ی لوازم آرایش در دنیا( شــد. اورئال اعالم کرد که در ایران 
نماینــده دارد و نمی تواند در خصوص محصوالت با گروه مینو وارد 
مذاکره شــود. اما درباره ی یکی از مارک هــای درجه دوم خودش به 
نام ویشــی با مینو مذاکره کرد. همان زمان خبری منتشــر شد که 
نماینده ی اورئال تقلب گمرکی و ارزی داشته. همین ماجرا فرصتی 
فراهــم کرد تا اورئال تصمیم بگیرد بــا گروه صنعتی مینو درباره ی 
نمایندگی فروش مذاکره کند. قرارداد امضا شد و بعد تولید و فروش 
محصوالت با مارک النکوم به آن اضافه شــد. نماینده های اورئال که 
برای آموزش کارکنان مینو به ایران می آمدند، به همان دفتر شرکت 
خوراک در بن بست خسروشاهی می رفتند. این یکی هم بعدها مایه ی 
دردسر شــد. از این جا هر کاری که خسروشاهی کرده هیزمی شده 

برای سوزاندنش در دوران بعد از انقالب. 
آن زمان خسروشــاهی تصمیم گرفت کارخانه ای خارج از تهران 
تأســیس کند و برای این کار هم خرمدره را انتخاب کرد. آن موقع 
سیاست دولت این بود که از تمرکز صنایع در تهران جلوگیری شود، 
چــون تهران ظرفیت جمعیت بیش تر نداشــت و آب کافی هم در 

دسترس نبود. ترافیک و آلودگی هم این جوری بیش تر می شد. 
زمینی که خسروشــاهی در خرمــدره دیده بــود، طبق قانون 
اصالحات ارضی ســال 41 از صاحبش گرفته شده و به سردار جاف 
واگذار شده بود. اما به گفته ی حسن خسروشاهی چون پدرش زمین 
را غصبی می دانست از صاحب قبلی آن حاللیت گرفت. به  این  ترتیب 
ســال 52 گروه صنعتی مینو این زمین را با رضایت مالک قبلی اش 
خریداری کرد. حسن خسروشاهی روایت کرده در مالقاتی که علی 
خسروشاهی با مالک قبلی این زمین داشت، آن شخص گفت: »دنیا 
را ببین، زمین من را به زور می گیرند و می دهند به سردار جاف که او 
به شما بفروشد. معلوم نیست من چه عیبی دارم که خودم نمی توانم 

این کار را انجام دهم.«
کارگران خرمدره همه از اهالی روســتا استخدام شدند و بعد که 
نیروی کار کم  آمد، از تهران و روستاهای اطراف هم نیرو جذب شد. 
حاال فاصله ی زیاد یک ســری از کارگران از محل کار خسروشاهی را 
مجبور کرد که در اطراف کارخانه، خانه سازی هم انجام دهد. کارخانه 
سال 54 به بهره برداری رسید. خسروشاهی مؤسسه ی خیریه ی مینو 
را هم آن جا تأسیس کرد و مشغول ساخت یک بیمارستان مدرن هم 
شد. سال 5۸ کارخانه ی خرمدره یک پارک صنعتی بود که 1900 نفر 

کارمند و تکنیسین و 200 مهندس داشت.
در خرمدره محصوالت مختلفی تولید شد. حتی گفته می شد خط 
تولید بیسکویت خرمدره از بزرگ ترین خطوط تولید بیسکویت در 
دنیا بوده و می توانسته انواع واقسام بیسکویت را تولید کند. بیسکویت 
دایجستیو هم یکی از محصوالت خرمدره و تحت لیسانس شرکت 
یونایتد بیسکویت انگلستان ساخته می شد. از محصوالت دیگر هم 

کیک پم پم بود که برای تغذیه ی مدارس می فرستادند.
سال 57 کارگاه های تولیدی مینو در تهران و خرمدره محصوالتی 
مثل بیسکویت، گروه شــکالت، گروه کارامل و گروه آدامس، تولید 
دارویی و تولید لوازم بهداشــتی و آرایشــی داشــتند. قسمت های 
وابسته به تولید هم چاپخانه، آهنگری، نجاری، معماری، شیشه بری، 
شست وشــوی البسه و اتوکشــی، بهداری، مهدکودک، حمل ونقل، 

تراشکاری، تعمیرگاه خودروها، سازمان های اداری و تدارکات بودند.
 

خیلی ها معتقدند که تأسیس نظام پخش و فروش و نظام بازاریابی، 
مهم ترین دستاورد علی و حسن خسروشاهی بوده. همین سیستم 
توزیع بود که باعث افزایش سرعت تسخیر بازار به دست محصوالت 

مینو شد.
البته آن ها در همین مسیر هم مشکالت زیادی داشتند. مثالً تا 
زمان انتصاب عالیخانی به وزارت اقتصاد در سال 42، مثل فرانسه ی 
قرون وسطا در دروازه های هر شهر مأموران شهرداری مستقر بودند و 
برای ورود کاالها، عوارض شــهرداری می گرفتند. عالیخانی بعد این 

عوارض را لغو کرد.
در مســیر فروش محصوالت مختلف، شرکت »خوراک« مسیر 
پیچیده ای را طی کرد. شرکت پرکتور اند گمبل با گسترش شبکه ی 

سال ۵7 کارگاه های تولیدی مینو در تهران و خرمدره محصوالتی مثل بیسکویت، گروه شکالت، گروه کارامل و گروه آدامس، تولید دارویی و 
تولید لوازم بهداشتی و آرایشی داشتند. قسمت های وابسته به تولید هم چاپخانه، آهنگری، نجاری، معماری، شیشه بری، شست وشوی البسه و 
اتوکشی، بهداری، مهدکودک، حمل ونقل، تراشکاری، تعمیرگاه خودروها، سازمان های اداری و تدارکات بودند.

طراح بسته بندی 
پفک نمکی و 
آدامس شیک 

»سرژ آواکیان« 
بود که سال 98 
درگذشت. او 

درباره ی سفارش 
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بود: »تازه به ایران 
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بودم؛ رنگ و شکل 
لوگو را از خود فرم 
پفک گرفتم. این 
تصاویر هستند 

که باید حرف 
بزنند. یک روز رفتم 

به چاپخانه ای 
که قرار بود 

سلفون ها را چاپ 
کنند،فهمیدم که 
کار پفک نمکی 
را می باید با 

ساده ترین فرم و 
رنگ اجرا کنم.«
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کارآفرین

فروش، مقداری فنون ابتدایی فروش را یاد داد و نشــان داد که یک 
فروشنده چطور باید با مغازه دار رفتار کند. حتی چطور چیدن اجناس 

در مغازه هم این جا مطرح شد که به فروش بیش تر کمک می کرد.
یک نکته: شــرکت خوراک، با این که شرکت صنعتی نبود و در 
واقع نباید شامل قانون حمایت از صنایع می شد، بعد از انقالب بدون 
هیچ توضیحی به شــرکت »قاسم ایران« تغییر نام پیدا کرد. همین 
شرکت در طول جنگ ایران و عراق، اقدامات مهمی انجام داد. حتی 
در گزارش ســال 63 سازمان صنایع هم آمده است که شرکت های 
پخش و توزیع شرکت مینو در زمانی که توزیع کاال در سراسر کشور 
اهمیت بیش تری پیدا کرده بود، توانستند با ارائه ی کاال با قیمت ثابت 
نقش عوامل واسطه ای و محتکر و سودجو را کاهش دهند. مینو در 
کارهایش در واقع بازاریابی مدرن را پایه گذاری کرد. این شرکت حتی 
یک ســری از مدیران را برای گذراندن دوره ی بازاریابی به هاروارد و 

لوزان سوئیس می فرستاد.
 

اما همیشــه هم همه چیز خوب پیش نمی رفــت. گاهی اتفاقی 
می افتاد که می توانســت کل کاروکاسبی این صنعتگر ها و تجار را 
از ریشــه بزند. بزرگ ترین بحرانی که آن زمان دامن علی باهوشه را 
گرفت ماجرای شــیر دامی بود. فروردیــن 55 خبری در روزنامه ها 
منتشر شد: »مدیران شرکت صنعتی مینو، به دلیل استفاده از شیر 
دامی در تولید محصوالت خود بازداشت شدند.« مجله ی خواندنی ها، 
روزنامه ی آیندگان و روزنامه ی اطالعات همه از این شیر دامی نوشته 
بودند. هادی خرسند، طنزنویس روزنامه ی اطالعات، مطلبی با این 
تیتر نوشــته بود: »شکالتی مخصوص عرعر کردن و بع بع کردن به 
بازار آمــد.« روزنامه ی کیهان  هم در جریــان این خبر عکس علی 
خسروشــاهی را چاپ کرد. قبل از این جریانات، علی خسروشاهی 
و مصطفی مصباح زاده، بنیان گذار روزنامه  ی کیهان، با هم دوســت 
بودند اما سِر ماجرای شیر دامی، خسروشاهی از مصباح زاده ناراحت 
شــد و ارتباطش را با او قطع کرد. حتی می گفتند امیرعباس هویدا، 
نخست وزیر، هم در مجلس عقدی موقع بریدن کیک عروسی گفته 

بود که مواظب باشید کیک مینو نباشد.
 ماجرا چه بود؟ ظاهرا قصه برمی گشت به این که شیرخشک دامی 

به  جای شیرخشــک مخصوص انسان وارد کشور شده بود. آن سال 
به خاطر افزایش واردات، صف ترخیص کاالهای وارداتی هم طوالنی 
شــده بود و به این راحتی ها هم نمی شد شیرخشک موردنیاز را از 
بندرها ترخیص کرد. این ماجرا این قدر طول کشــید که کارخانه ی 
تازه تأســیس خرمدره به خاطر تمام شدن شیرخشک تعطیل شد. 
شرکت مجبور شد برای اولین بار شیرخشک موردنیازش را از منابع 
داخلی تهیه کند و موفق شد 25 تن شیرخشک داخلی بخرد. یکی از 
افراد شرکت متوجه شد که یکی از مشتریان شرکت به نام نقی تقوی 
پوریان آذر در بــازار نوروزخان تهران مغازه  دارد و به تولیدکنندگان 
خوراکی شیرخشک می فروشد. از او 17.5 تن شیرخشک خریداری 
شد. تمام این شیرخشک های خریداری شده به کارخانه ی خرمدره 
رفت. اما آن جا به  طور اتفاقی یکی از مهندسان کارخانه متوجه شد 
که روی بســته های شیرخشک مارک هلندی خورده. این مهندس 
که خودش هلندی بود روی پاکت را خواند و  گفت این شــیر برای 

تغذیه ی گوساله هاست.
ماجرا که مشخص شد خسروشاهی محصوالت تولیدشده با این 
شیرخشک را کنار گذاشــت و بقیه ی تولید با این شیرخشک هم 
متوقف شد. تقوی که شیرخشک های دامی را به  جای شیر خشک 
انســانی فروخته بود، زیر بار خســارت و مرجوع کردن کاال نرفت و 
ماجرا ابعاد وســیع تری گرفت. علی خسروشــاهی ماجرا را جدی تر 
پیگیری کرد و فهمید که تقوی این شیرخشــک دامی را از منصور 
مطلوب، پسر اسحاق مطلوب، یکی از واردکنندگان عمده ی دارویی 
و گیالردیان می خرد و به شرکت های دیگر مانند شوکومارس و نان 
سیتا و داداش زاده می فروشد. یعنی بقیه ی شرکت ها دانسته وندانسته 
از این شیر دامی در محصوالت خود استفاده می کردند و مسئوالن  هم 

تا آن موقع چیزی در این باره نمی دانستند.
علی خسروشــاهی تحقیقات مختلفی انجام داد و اطالعات خود 
را در اختیار مســئوالن مختلف گذاشــت و قرار شد آن ها به ماجرا 
رسیدگی کنند. اما بعدها مشــخص شد که مسئوالن خود آن ها را 
متهم می دانند. خسروشــاهی که 27 اسفند برای توضیح پرونده به 
دادگستری رفته بود، بازداشت و برای دو هفته ممنوع المالقات شد. 
حتی در این دو هفته موهای سر او را تراشیدند و در بدترین قسمت 
زندان نگهش داشتند. این اولین بار بود که پای خسروشاهی به زندان 
و کچل کردن سر در بازداشتگاه می رسید. البته با همه ی اتهامات و 

افتراهایی که به خسروشاهی و شرکت مینو زدند، ماجرا حل شد. 
 

بخش مهمــی از زندگی خسروشــاهی وضعیــت ارتباطش با 
دولت های قبل و بعد از انقالب بود. سال 42، در اصل چهارم انقالب 
شاه و مردم، سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و عرضه ی سهام 

به کارگران و عامه ی مردم مطرح شد.
ســال 54 هم شاه طی مراسمی در اســتادیوم آریامهر برنامه ی 
فروش 49 درصد سهام کارخانه ها به کارگران و کارمندان و عامه ی 
مردم را یکی از اصول انقالب اعالم کرد. این برنامه اجرا شــد و قرار 
شد هر سال درصدی از سهام به کارگران و عموم مردم عرضه شود. 
احمد اشرف هم در تحقیقی نشــان داده که مراحل سوم و چهارم 
انقــالب 57 کارگران صنعتی به توده ی مردم نپیوســته بودند و به 
همین دلیل هم صدای اعتراض گروه های چپ گرا بلند شده بود. برای 
مثال سازمان چریک های فدایی خلق در اعالمیه ای گفته بود: »هنوز 
بخش بزرگی از نیروی هــای خلق )به خصوص کارگران( آن طور که 

 خسروشاهی اهل 
سیاسی کاری نبود، 

البته اهل نماز 
و روزه و متدین 
بود اما به معنی 
واقعی و زیاد در 
کارهای سیاسی 
دخالت نداشت و 
بیش تر با همان 
قواعد سنتی، 
خمس و زکات 
زندگی می کرد. 
این البته از روی 
محافظه کارش 
برمی آمد؛ این که 
مراقب باشد در 

اوضاع بلبشِو ایران 
کسی نتواند مچش 
را بگیرد. به هرحال 

کم تجربه نبود
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بایدوشاید به میدان نیامده اند. ما سازمان چریک های فدایی خلق ایران 
از تمامی کارگــران زحمت کش و مبارز می خواهیم که در مقابله با 
قتل عام توده های رنج دیده توسط مزدوران رژیم شاه جنایت کار ساکت 
نایستند.« سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر هم در اعالمیه ای 
نوشته بود: »رفقای کارگر، شما باید از بی عملی بیرون آیید. اکنون  که 
کشور ما انقالبی ترین روزهای خود را می گذراند و کارگران آن طور که 
شایســته ی طبقه ی کارگر است به  طور فعال در این مبارزه شرکت 

نمی کنند.«
یکی از خصوصیات مخصوص علی خسروشــاهی این بود که از 
نصب هر عکس سیاسی یا مذهبی در دفترش جلوگیری می کرد. او 
حتی از آخرین شرکت هایی بود که پنجاهمین سال سلطنت پهلوی 
را جشــن گرفت و تا جای ممکن از این کار طفره می رفت. حســن 
خسروشاهی تعریف کرده است که سرهنگ بازنشسته ای که با سمت 
مأمور حفاظت در کارخانه اســتخدام کرده بودند، بعد از اختالفی با 
شرکت، به شــهربانی گزارش داده بود که این ها عکس شاه را روی 

دیوار نمی زنند.
بااین حال، خسروشاهی اهل سیاسی کاری نبود، البته اهل نماز و 
روزه و متدین بود اما به معنی واقعی و زیاد در کارهای سیاسی دخالت 
نداشت و بیش تر با همان قواعد سنتی، خمس و زکات زندگی می کرد. 
این البته از روی محافظه کارش برمی آمد؛ این که مراقب باشد در اوضاع 
بلبشــِو ایران کسی نتواند مچش را بگیرد. به هرحال کم تجربه نبود. 
جوانی اش را در زمــان جنگ جهانی دوم گذرانده بود، دیده بود که 
پیشه وری چه به سرش آمد و کودتای 32 را دیده بود و در یک کالم 
به اوضاع آگاه بود. اما وقتی در کشــوری مثل ایران زندگی می کنید 
ناگزیر با سیاست ُمماس اید. انقالب همان  جایی بود که خسروشاهی 
را ســردرگم کرد. از یک  طرف آدمی بود که به بانک ها بدهکار نبود، 
از طرف دیگر روابطی با دربار و آدم های درباری نداشــت. در ضمن 
مذهبی بود، خانواده اش در تبریز شــناخته  شده بودند، خودش هم 
حسابی کار کرده بود و گمان نمی کرد که در جریان انقالب گیر بیفتد. 

ولی نگرانی دست بردار نبود. به خصوص که اوضاع هم نامعلوم بود.   
نگرانی بزرگ تر این بود که انقالب با ســرمایه دارها چه می کند. 
همه جا صحبت از مستضعفین بود و این که سرمایه دار خون کارگر 
را می مکد و... . هیچ کس نمی دانســت نظر رهبری انقالب درباره ی 
صنایع و صاحبان آن ها چیست. برخی به خارج  رفته و منتظر بودند 
اوضاع روشن شود و بعد به کشور برگردند. بعضی هم البی می کردند 
تا به یک دســت خط از علما برســند و در امان بمانند. اما زمانی که 
حبیب اهلل عســگراوالدی و نقی خاموشی از طرف شورای انقالب به 
اتاق بازرگانی برگشتند، امید صنایع ناامید شد. هیئت رئیسه ی اتاق 
با مشــورت بازاریان و نماینده ی شورای انقالب تصمیم گرفت برای 
مشخص شدن رابطه ی خود با شورای انقالب دیدار کند. به پیشنهاد 
آن ها آیت اهلل بهشتی به اتاق دعوت شد. بهشتی برای روشن کردن 
مواضع خود مثال ماهیگیر را زد. او گفت اگر شــما شخصاً می روید 
ماهی می گیرید و می فروشید، کارتان صحیح است، اما اگر شما کارتان 
توسعه پیدا کرد و کشتی بزرگی گرفتید و افراد بیش تری استخدام 
کردید، دیگر منفعتی که از حاصل دست دیگران به دست می آید مال 

بیت المال است و همه باید از آن استفاده کنند.
مالقات بعدی اعضای اتاق بازرگانی با ابوالحســن بنی صدر بود. 
متیــن، اکبر الجوردیان، بنکدارپور، علی توکلیان و داریوش انصاری 
برای دیــدن بنی صدر به خانــه ی خواهر او رفتنــد. بنی صدر هم 

مخالفتش را با صنعت مدرن به این شکل اعالم کرد که »تمام صنایع 
ایران صنایع مونتاژی است و به حال مملکت مفید نیست.«

جزئیات این دیدار را اکبر الجوردیان  هم در کتاب خودش این طور 
شــرح داده: »خانه ی خواهر بنی صدر نزدیک مجلس شــورای ملی 
بود. وقتی ما رســیدیم آن جا، ساعت 9 بود. در یک اطاق سه درچهار 
نشستیم. بعد از چند دقیقه آقای بنی صدر با پیژامه آمد و چند روز بود 
اصالح نکرده بود. بنی صدر زود صحبت را شروع می کند و می گوید 
به نظرم صنایع ایران مونتاژی اســت.« الجوردیان  هم به او می گوید 
تــا حاال از صنایع ایران بازدید کرده اید. بنی صدر هم جواب می دهد: 
»نه احتیاجی نیســت، توی پاریس که بودم مجالت اقتصادی ایران 
مخصوصاً مجله ی اطاق بازرگانی رو می خواندم و می دانم تمام صنایع 
مونتاژی هستند.« الجوردیان  دوباره می گوید من اگر جای شما بودم 
قبل از اظهارنظر بیســت روز می رفتم تهران و شهرستان ها چند تا 
صنعت رو می دیدم بعد اظهارنظر می کردم. مثالً صنایع نساجی نخی 
ایران صنایع مونتاژی هســتند که پنبه ی داخلی را به پارچه تبدیل 
می کنند؟ بنی صدر هم جواب می دهد که این ها هم احتیاج به رنگ 
دارند و رنگش از خارج وارد می شود. بعد بنی صدر بهانه ی سخنرانی 

می آورد و جلسه را تمام می کند. 
علی خسروشــاهی اما همچنــان امیدوار بود کــه دولت جدید 
رابطه ی عادالنه تری با صنایع داشــته باشد. مشکل وقتی شروع شد 
که کارگرها در کارخانه ی او شــروع بــه بهانه گیری کردند. موضوع 
این بود که می خواستند سهام شان در اداره ی کارخانه بیش تر شود. 
جریان های چپ هم دخالت می کردند و تشویق شــان می کردند که 
کارگرها خودشان می توانند همه چیز را اداره کنند و بین مالک و مدیر 
فرق اســت و مدیریت باید به طبقه ای واگذار شود که ارزش افزوده 
تولید می کند. کارگران مینو یکی دوبار اعتصاب کرده بودند، جاده ی 
کارخانه را بسته و الستیک آتش زده بودند و می گفتند باید به  حساب 

خسروشاهی رسیدگی شود. 
ماجرا این بود که خسروشاهی به روش خودش به کارگرها رسیدگی 
کرده بود. هم سهم شان را داده بود، هم برای شان خانه ساخته بود. اما 
در آن اوضاع نمی خواست باج بدهد. به همین دلیل مقاومت می کرد. 
صبح روز چهارشــنبه، اول اسفند سال 5۸، روزنامه های تهران اعالم 
کردند که کارگران شرکت مینو کارفرمای 6۸ساله ی خودشان را به 

یت مطرح شد. یکی از آدم هایی که در این کنش کارگری نقش داشت، آقای حبیب الله پیمان، رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز بود؛   به  این  ترتیب ماجرای جدایی مالکیت از مدیر
همان کسی که گفته بود: »شاه رفت هیچی نشد، خسروشاهی هم بره هیچی نمیشه.«پیمان در کارخانه های مختلف سخنرانی می کرد و معتقد بود که شوراهای کارگری باید کار 
اجرایی انجام دهند. سی چهل سال طول کشید تا پیمان از این تندروی ها انتقاد کند و بگوید قطعًا چپ روی هایی صورت گرفته.

علی خسروشاهی 
اما همچنان 

امیدوار بود که 
دولت جدید 

رابطه ی 
عادالنه تری با 
صنایع داشته 
باشد. مشکل 
وقتی شروع 

شد که کارگرها 
در کارخانه ی 
او شروع به 

بهانه گیری کردند. 
موضوع این بود 
که می خواستند 

سهام شان در 
اداره ی کارخانه 
بیش تر شود. 
جریان های 

چپ هم دخالت 
می کردند و 
تشویق شان 
می کردند که 

کارگرها خودشان 
می توانند 

همه چیز را اداره 
کنند و بین مالک 
و مدیر فرق است 
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کارآفرین

همراه چند نفر دیگر از مسئوالن کارخانه گروگان گرفته اند. کارگران 
گفته بودند برای رســیدگی به خواسته های شان و به  منظور تأمین 
نیازهای دارویی و خوراکی کشــور، کارفرمــا و عوامل او را گروگان 
گرفته انــد و از دولت می خواهند برای جلوگیری از ورشکســتگی و 
تعطیلی این واحد تولیدی هرچه زودتر هیئتی را جهت رســیدگی 
به وضع نابسامان این کارخانه اعزام کند. ظاهراً عده ای از مدیران به 
خسروشاهی گفته بودند بی خبر نیاید کارخانه اما علی باهوشه خطر 
کرده بود و رفته بود به  جایی که بیش تر ســهامش مال خودش بود. 
همان  جا هم کارگران مســلح او را به همراه چهار نفر دیگر گروگان 
گرفتند. هر چقدر خسروشــاهی می گفت مشــمول بند دال شده 
کسی گوش نمی کرد. بند دال می گفت این افراد کسانی اند که هیچ 

مسئله ای ندارند و می توانند به کارشان ادامه بدهند. 
اما این ماجرا باعث نشــد که تحریک کارگران به دست گروهی 
خاص متوقف شود. به  این  ترتیب ماجرای جدایی مالکیت از مدیریت 
مطرح شد. یکی از آدم هایی که در این کنش کارگری نقش داشت، 
آقای حبیب اهلل پیمان، رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز بود؛ همان 
کسی که گفته بود: »شــاه رفت هیچی نشد، خسروشاهی هم بره 

هیچی نمیشه.«
پیمان در کارخانه های مختلف ســخنرانی می کرد و معتقد بود 
که شــوراهای کارگری باید کار اجرایی انجام دهند. سی چهل سال 
طول کشــید تا پیمان از این تندروی ها انتقــاد کند و بگوید قطعاً 
چپ روی هایی صــورت گرفته. در عمل عــده ای از جوانان انقالبی 
در گوشــه وکنار با اقدامات خودسرانه برای این مؤسسات خصوصی 
مشکالتی ایجاد کردند. پیمان حتی یکی دو سال گذشته در گفت وگو 
با اعتمادآنالین گفت: »دولت مهندس بازرگان حتی با بینش لیبرالـ  
سیاسی ای که پیش  گرفته بود، مانع مسائلی چون آزادی، برابری و... 
نبود و اصالً مزاحم تلقی نمی شد.« اما این ها خیلی دیر بود. به هرحال 
آن زمان شعار »هدف وسیله را توجیه می کند« زیر سؤال رفته بود اما 
وقتی هدف مقدس و مهمی مطرح می شد دیگر وسیله اش مهم نبود. 
این جا بود که برای اجرای عدالت، خود عدالت را قربانی کردند. بدون 
محکمه  آدم ها تصمیم گرفتند خودشان وارد عمل شوند و حق شان 

را بگیرند.
صحبت های پیمان در جمع جنبش های کارگری باعث شد که 
مدیران شــرکت ها از جمله مینو از وضعیت پیش آمده به مهندس 
بازرگان شــکایت کنند. اما وضعیت مدام بدتر شــد. 26 مهر 5۸، 
دادسرای انقالب اســالمی تهران در نامه ای به خسروشاهی نوشت 
که عباس مخمل چی به نمایندگی از طرف دادستانی، محمد مروج 
حسینی منتخب شورای اسالمی کارکنان شرکت و منوچهر پوردیبا، 
عضو و منتخب شورای اسالمی کارکنان شرکت مأموریت دارند تا در 
سمت اعضای هیئت اجرایی به اتفاق علی و جلیل خسروشاهی کلیه ی 
امور شرکت را در اختیار بگیرند. اما چون این انتصابات بدون مشورت 
با علی خسروشاهی بود، او حاضر نشد با هیئت اجرایی معرفی شده 

همکاری کند. فقط با فشارهای مختلف بود که زیر بار رفت.
یک ماجرای دیگر هم کارگرها را تشویق کرد که گروگان گیری 
هزینه ی زیادی ندارد. آن هم ماجرای سفارت امریکا بود. روز یکشنبه 
13 آبان 5۸ که دانشــجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت امریکا 
را تصرف کردند، کارگران گــروه صنعتی پارس )مینو( از این عمل 
پشــتیبانی کردند. آن هــا صحبت هایی درباره ی اســتقالل کامل 
اقتصادی، قطع واردات مواد غذایی و برچیده شــدن صنایع مونتاژ 

مطرح کردند و آخر هم گفتند تمامی قدرت امپریالیسم در وابستگی 
اقتصادی کشورهای مستضعف به این جهان خواران جنایتکار است. 
به هرحال انگیزه ی آدم ها هر چه بود در نهایت منجر به این شــد که 
چند پیرمرد هفت هشــت روز در کارخانه گروگان گرفته شوند. در 
این مدت هیچ کدام از مقامات واکنشــی نشان ندادند. نه بنی صدر 
رئیس جمهوری وقت، نه مهدوی کنی که سرپرست وقت کمیته ی 
انقالب اسالمی بود، نه قدوسی دادستان کل وقت انقالب، نه مهندس 
احمــدزاده وزیر وقت صنایــع و معادن و نه وزیر وقــت کار و امور 
اجتماعی. روز پنجم گروگان گیری، علی خسروشاهی برای اعتراض 
به این وضعیت اعتصاب غذا کرد. گفتیم که او در دفتر اتاقش چند تا 
پفک نمکی داشت و از آن ها می خورد و به کسی هم چیزی نمی گفت. 
اما این را هم گفته بود که بزرگ ترین آرزویش مردن در کارخانه است.

حاال او متوجه شــده بود که مردم پشت ســرش چه می گفتند. 
بزرگ ترین اتهام هایش دو چیز بودند: اول این که با تولید لوازم آرایش 
اشاعه ی فحشــا کرده و زن های مســلمان را از راه به در کرده. بعد 
هم جرم بزرگ تری مرتکب شده بود. فناوری تولید پفک نمکی را به 
عربستان سعودی فروخته بود. همین ها کافی بود تا همه از دستش 

خشمگین شوند. 
می گویند زمانی که مأموران دادستانی برای آزاد کردن گروگان ها 
آمدند، یکی از گروگان گیرها به نام حسن میثاقی که در واقع اولین 
کارگر کارگاه تافی و آب نبات ســازی بود و می گفتند همیشه مورد 
حمایت علی خسروشاهی بوده، تحت جو قرار گرفته، لباسش را پاره 
کرده و گفتــه: »اگر می خواهید او را ببرید باید از روی جنازه ی من 

رد بشید.«
6 اسفند 5۸، نماینده ی دادستانی کل، شخصی به نام پاکروان، برای 
حل وفصل دو طرف فرستاده شد. تحت فشارهایی که وارد شده بود، 
علی خسروشاهی قبول کرد تا حل نهایی مسائل، همه ی دارایی های 
خود و خانواده اش را به حکمیت دادســتانی بســپارد و خواسته ی 
کارکنان را در مورد سود ویژه ی سال های 56 و 57 و عیدی سال 5۸ 

دقیق تر بررسی کند. به  این  ترتیب ماجرای گروگان گیری تمام شد.
فروردین 59 بنی صدر به وزارت صنایع اعالم کرد که شورای انقالب 
جمهوری اسالمی در جلسه ی 27 اسفند 5۸، براساس پیشنهاد وزارت 
صنایع، اداره ی کارخانه ی گروه صنعتی مینو )صنعتی پارس، خوراک 
و پرسویس( را به این وزارتخانه سپرده است. اما در واقع این برخالف 

وعده ای بود که به علی خسروشاهی داده بودند.
بعد هم کمیسیون ماده ی دو متمم قانون حفاظت از صنایع، رأی 
به ملی کردن شرکت مینو داد درحالی که نه مشمول بندهای مختلف 
این قانون می شد و نه دیگر مشکل کارگری در این مجموعه وجود 

داشت.
حسن خسروشاهی تعریف می کند یحیی زاده وکیل آن ها سابقه ی 
آشــنایی با افراد نهضت آزادی داشته و به مهندس عزت اهلل سحابی 
درباره ی عمل کمیسیون اعتراض کرده و سحابی به او گفته بله من 
امضا کردم، اما نخوانده امضا کردم. سحابی بعدها جو انقالبی را عامل 
اصلی ملی شدن صنایع می دانست. اما درباره ی شرکت مینو سکوت 

کرد و در مصاحبه ها هم چیزی درباره ی آن نگفت.
قصه ی علی خسروشــاهی در ایران همین  جا تمام می شود. او با 
حالت قهر از ایران رفت و طبیعی بود که هیچ وقت از این سرنوشت 
راضی نباشد. همه چیز او به  خاطر تندروی از بین رفته بود و او غمگین 
بود و تنها. او دیگر وارد کار نشد و از همه دوری کرد. خسروشاهی از 

همین باغ 
خسروشاهی یکی 

از معروف ترین 
باغ های این محله 

و تهران است. 
گزارش های 
مختلف هم 

می گوید که امام 
در سال های اول 
حضورشان در 

محله ی جماران، 
به دلیل مسائل 
امنیتی آن جا 
ساکن شدند و 

حتی گفته می شد 
برخی اوقات امام 
خمینی در این باغ 

قدم می زدند
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دوران سرخوشی ناگهان پرتاب شد به وسط تراژدی؛ همه چیز آن قدر 
سریع اتفاق افتاد که علی باهوشه هم نمی توانست فکر کند و خودش 
را نجات بدهد. انگار اجزای این دنیا دست  به  دست هم داده بودند تا 
او باز هم عید نداشته باشد. به این ترتیب، یک سال بعد از ملی شدن 
گروه صنعتی مینو در ســال 60، خسروشاهی به سوئیس مهاجرت 
کرد. سال 61، حسن خسروشاهی فروشگاه زنجیره ای فیوچرشاپ را 
تأسیس کرد. سال 77، هفده سال بعد از مهاجرت، علی خسروشاهی 

در ۸7سالگی در لوزان سوئیس درگذشت.
البته چند سال بعد از جنگ، به نظر می رسید با برنامه ی تعدیل 
اقتصادی دولت رفسنجانی مجالی برای برگشتن کارآفرینان و نوسازی 
صنایع و خصوصی سازی اتفاق می افتد. محمدحسین عادلی رئیس کل 
وقت بانک مرکزی و محســن نوربخش وزیر امور اقتصاد برای جلب 
نظر ایرانیان کارآفرین به سرمایه گذاری در ایران به خارج سفر کردند 
و با حدود 600 نفر هم مالقــات کردند. قرار بود درباره ی احترام به 
مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه گذاری در ایران ابهام زدایی شود. اما 
دعوا دوباره در داخل کشور از سر گرفته شد و جناح چپ این کار را 
به نفع بورژوازی رژیم گذشته عنوان کرد. روزنامه ی سالم و مجله ی 
پیام بانک سال 70 به این موضوع پرداختند. مراد ثقفی، در مصاحبه با 
فصل نامه ی گفتگو، »بازگشت مهاجران ایرانی« را نقد کرد. جناح چپ 
در این جریان اعالم کرد که بازگشــت سرمایه گذاران رژیم گذشته 
برخالف ارزش های انقالب و میراث امام خمینی است و نتیجه ی آن 
به نفع ثبات کشور نیست. جامعه ی روحانیت مبارز هم به این بحث 
دامن زد. اعضای این جامعه با روزنامه ی سالم، ارگان اصلی این حزب، 
مصاحبه کردند و مدعی شدند که اگر بورژوازی رژیم گذشته برگردد، 

به معنی کنار گذاشتن ارزش های انقالبی است.
 

قصه ی خسروشــاهی ظاهراً با همین کلمات تمام می شــود. اما 
قصه ی او و خانواده اش ادامه دارد. مثالً ماجرای خانه ی خسروشاهی 
هنوز هم مسئله ی جالبی است. خسروشاهی دو تا خانه داشت؛ یکی 
پایین میدان فردوســی و دیگری در جماران. در باغ خسروشــاهی، 
عمارت بزرگ و سفیدی قرار داشت که به آن کاخ سفید می گفتند 
و حسن خسروشاهی آن جا زندگی می کرد و خانه ی ساده تر در کنار 
آن، متعلق به علی خسروشاهی بود. علی خسروشاهی زندگی ساده ای 
داشت. دخترش می گوید: »چیزی که از اون برای ما باقی مونده دوتا 
کفش و دو دســت کت وشلواره.« البته خانه های خسروشاهی ها کاًل 
جذاب بوده اند. حتی چند ســال پیش خانه ی حسن خسروشاهی و 
همسرش نزهت، دختر تقی ایروانی بنیان گذار کفش ملی، جزو پنج 
خانه ی گران شیکاگو بود. طبق گزارش ها خانه ی آن ها در شیکاگو 

17.5 میلیون دالر قیمت داشته. 
اما خانه ای که خیلی مهم و در سال های اول انقالب استراتژیک 
بوده، همان خانه ی باغ جماران اســت. همانی که بعد از انقالب شد 
محل سکونت آیت اهلل خمینی. هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه ی 
مطبوعاتی در 16 خرداد 13۸۸، در مورد خانه ی امام خمینی در قم 
و محل سکونت ایشــان در جماران گفت: »زمانی هم )امام( که به 
تهران آمدند، خانه ای که ما به آن جا می رفتیم و شما دیدید. بله، به 
همین شکل ساده بود. اما وقتی به دو طرف این خانه نگاه می کنید، 
دو بــاغ بزرگ می بینید. یکی از این باغ ها، متعلق به خسروشــاهی 
بود که 14000 متر وسعت و ســه چهار قنات آب دارد. در این باغ 
چند ســاختمان وجود دارد که امام با توصیه ی پزشکان )به خاطر 

قصه ی علی خسروشاهی در ایران همین  جا تمام می شود. او با حالت قهر از ایران رفت و طبیعی بود که 
هیچ وقت از این سرنوشت راضی نباشد. همه چیز او به  خاطر تندروی از بین رفته بود و او غمگین بود و 
تنها. او دیگر وارد کار نشد و از همه دوری کرد. 

ناراحتی قلبی ای که داشتند( به یکی از ساختمان ها که قدیمی بود، 
رفتند. آن طرف تر، یک ساختمان نقلی قشنگی وجود داشت که حاج 
احمدآقا در آن زندگی می کردند. در طرف دیگر آن، ساختمانی بود 
که محافظین و خدمه ی ایشان در آن زندگی می کردند. البته بعد از 
فوت امام)ره( خواستند مرا به آن جا ببرند که قبول نکردم و به  جای 

من، آقای موسوی خوئینی ها رفتند.«
همین باغ خسروشاهی یکی از معروف ترین باغ های این محله و 
تهران است. گزارش های مختلف هم می گوید که امام در سال های اول 
حضورشان در محله ی جماران، به دلیل مسائل امنیتی آن جا ساکن 
شدند و حتی گفته می شد برخی اوقات امام خمینی در این باغ قدم 
می زدند. بعد از انقالب این مجموعه در اختیار ســازمان صنایع ملی 
ایران قرار گرفت. در میانه ی باغ/ پانزده هزارمترمربعی خسروشاهی در 
شــمال محله ی جماران، کوشک دوطبقه ای قرار دارد که این روزها 
ســرای محله ی جماران است. البته هفت هزار مترمربع از این باغ در 
اختیار مؤسسه ی تنظیم و نشــر آثار حضرت امام خمینی)ره( قرار 
گرفته و با دیوار از قســمت سرای محله جدا شده است. سال 1391 
این باغ از سوی شهرداری خریداری شد و در اختیار سرای محله قرار 
گرفت. باشگاه ورزشی بانوان در بخش شمالی محوطه ی بیرونی سرای 
محله و در بخش جنوبی آمفی تئاتر فعال است. درِ کوچکی از انتهای 
حسینیه ی جماران و بیت امام به این باغ باز می شود. آن روزها که امام 
خمینی به دلیل مسائل امنیتی نمی توانستند در کوچه و خیابان قدم 
بزنند، با توجه به توصیه ی دکترشان هر روز صبح باید بیست  دقیقه 
پیاده روی می کردند. امام)ره( برخی اوقات در این باغ با حضور عده ای 

اندک نماز جماعت هم اقامه می کردند. 
با این که در خاطرات هاشمی رفسنجانی گفته شده امام در خانه ی 
خسروشاهی سکونت داشته، اما منابعی دیگر صحبتی دیگر را مطرح 
می کنند و در واقع خسروشــاهی را به عنوان همسایه ی امام معرفی 

می کنند. 
 

منبع اصلی این گزارش کتاب موقعیت صاحبان صنایع در ایران 
عصر پهلوی، زندگی و کارنامه ی علی خسروشاهی، نوشته ی علی اصغر 

سعیدی، نشر نی بوده است. 

فروردین 59 
بنی صدر به وزارت 
صنایع اعالم کرد 
که شورای انقالب 
جمهوری اسالمی 

در جلسه ی 
27 اسفند 58، 

براساس پیشنهاد 
وزارت صنایع، 

اداره ی کارخانه ی 
گروه صنعتی 
مینو )صنعتی 

پارس، خوراک و 
پرسویس( را به 
این وزارتخانه 

سپرده است. اما در 
واقع این برخالف 
وعده ای بود که به 
علی خسروشاهی 

داده بودند
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کارآفرین

داستان زندگی هیروشی میکیتانی، بی شباهت به روایت سریال های 
ژاپنی از زندگی افراد موفق اما رنج کشیده و سختکوش نیست. او کارآفرین 
خودساخته و پرتالشی است که در یکی از شهرهای بزرگ ژاپن متولد 
می شود، تحصیل می کند، فرامی گیرد، سخت می جنگد، عزیزانی را از 
دست می دهد، اما دست از کار نمی کشد و در نهایت به موفقیت می رسد. 
براساس آنچه بلومبرگ از جایگاه او در دسامبر سال 2021 میالدی، در 
بین 500 ثروتمند جهان منتشر شده، هیروشی میکیتانی 472اُمین فرد 
ثروتمند در این فهرست است. او همچنین     در رتبه بندی ای که نشریه 
فوربز از ثروتمندان جهان در دسامبر سال 2021 انجام داده، در جایگاه 
391اُم قرار گرفته است. این کارآفرین ژاپنی را از میلیاردرهایی می دانند 
که بخش عمده ای از ثروتش را به کمک توسعه فناوری به دست آورده 
است، به همین دلیل او در فهرست ها و رتبه بندی های ثروتمندان متکی 
به فناوری هم حضور دارد و در ســال 2017، رتبه 33اُم را در فهرست 

فوربز از این افراد، اشغال کرده است. 
هیروشی میکیتانی را امروز، کارآفرین و ثروتمندی می دانند که لقب 
پادشــاه تجارت الکترونیک در این کشور را یدک می کشد. او اما امروز، 
عالوه بر این به حمایت از مردم صدمه دیده در زلزله، سازندگی مناطق 

آسیب دیده و همچنین     توسعه نظام آموزشی     و فراگیری زبان انگلیسی 
معروف است. 

میکیتانی موسس     و مدیر راکوتن )Rakuten(، یک خرده فروشی 
آنالین در ژاپن است. این خرده فروشی آنالین بیش از 1.5 میلیارد کاربر 
در سراسر جهان دارد و در توکیو در ژاپن کارش را آغاز کرده است. بیش 
از 70 مورد از خدمات کســب وکار در راکوتن عرضه می شود که شامل 
تجارت آنالین و اپلیکیشن های پیام رسان است. در سال 2020 اعالم شد 
که راکوتن بزرگ ترین خرده فروشی مدرن در ژاپن است که امروز هم با 

مدیریت هیروشی میکیتانی اداره می شود.
درآمد این شرکت در ســال 2020، 1.5 تریلیون ین معادل 13.6 
میلیارد دالر گزارش شــده است. همچنین     براساس گزارش بلومبرگ، 
ارزش خالص دارایی های میکیتانی معروف به میکی به بیش از 6 میلیارد 
دالر می رسد. او می تواند با این میزان دارایی 3.31 میلیون اونس طال     و 
79 میلیون بشکه نفت بخرد. ارزش دارایی های او معادل 0.02۸ درصد 
از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا و برابر با 0.690 درصد از 
مجموع ثروت 500 میلیارد جهان است. ثروت او را 30.129 برابر بیشتر 
از متوسط درآمد خانوار در آمریکا می دانند. همچنین     ثروت او 0.120 

درصد از کل فروش در بازار مسکن آمریکاست. 
گزارش های رســمی شرکت از ترکیب ســهامداران راکوتن نشان 
می دهد هیروشی میکیتانی و خانواده اش عمده سهام شرکت را در اختیار 
دارند. او      مدیریت شــرکت را هم به دست گرفته است. بخش عمده ای 
    از سهام شرکت هم به هاروکو میکیتانی )Haruko Mikitani( همسر 
هیروشی تعلق دارد که در واقع، به عنوان دارایی خانواده میکیتانی در نظر 
گرفته می شود. عالوه بر این، میکیتانی مالک 4.9 درصد از سهام زاپاالس 
)Zappallas(، شرکت تولیدکننده محتوا برای تلفن های موبایل است. 
 )Trust( خانوده میکیتانی کمتر از یک درصد هم در شــرکت تراست
سهم دارند، شرکتی که در زمینه خرید و فروش خودروهای دست  دوم از 

طریق اینترنت فعالیت می کند. 
ارزش دارایی های هیروشــی در ســال 2012 به 6.2 میلیارد دالر 
می رســید. این رقم در سال 2013، 5.6 میلیارد دالر اعالم شد. سال 
2014، بهترین سال از نظر ارزش دارایی ها برای هیروشی است. ثروت 
او در این ســال 9.3 میلیارد دالر ارزش داشت اما در سال های پس از 
آن، روند ارزش دارایی های هیروشــی میکیتانی همواره رو به کاهش 
بوده است. ارزش دارایی های موسس بزرگ ترین خرده فروشی آنالین 

هیروشی میکیتانی، موسس بزرگ ترین خرده فروشی آنالین ژاپن 

کارآفرینی که در کنار زلزله زدگان ایستاده است 

1988

هیروشی از دانشگاه هیتوت سوباشی در رشته 
بازرگانی فارغ التحصیل شد. 

1965

هیروشی میکیتانی در کوبه ژاپن به دنیا 
آمد.

1993

هیروشی با بورسیه بانک صنعت ژاپن برای تحصیل در 
رشته ام بی ای     به مدرسه کسب وکار هاروارد رفت. 

هیروشی میکیتانی موسس و مدیر بزرگ ترین خرده فروشی آنالین ژاپن یعنی راکوتن است.

زینب کوهیار
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟
در فهرست بلومبرگ از 
5۰۰ میلیاردر جهان، 

Hi� )هیروشی میکیتانی
roshi Mikitani(، که او را 

میکی هم صدا می زنند، 
در جایگاه 4۷۲ ایستاده 

است. همچنین     رتبه 
او در فهرست فوربز 
از ثروتمندان جهان 

3۹۱ است. در فهرست 
کسانی که ثروت آن ها به 
کمک فناوری به دست 
آمده، هیروشی در سال 
۲۰۱۷، در رتبه 33ُام 

قرار گرفته است. 
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ژاپن در سال 2015، ۸.7 میلیارد دالر بود. این رقم در سال 2016 به 
5.6 میلیارد دالر رسید و در سال 2017 و 201۸ به ترتیب 5.۸ و 5.5 
میلیارد دالر برآورد شده است. در ســال های 2019 و 2020، ارزش 
دارایی های هیروشی میکیتانی یا همان میکی، کمتر از 5 میلیارد دالر 
بود اما در آوریل سال 2021، ارزش ثروت او به 6.7 میلیارد دالر رسید.     

در ســال 2020، راکوتــن با درآمد 13.2 میلیــارد دالری اعالم 
کرد 935 میلیون دالر ضرر کرده اســت. این شرکت همچنین     5.5 
میلیارد دالر در صنعت خدمات موبایل ســرمایه گذاری کرده است. 
راکوتن همچنین     300 میلیون دالر در تاکســی یاب اینترنتی لیفت 
ســرمایه گذاری کرد که منجر به زیان شرکت شد. میکیتانی پس از 
این عملکرد نامناسب، در سال 2020 از هیئت مدیره لیفت کنار رفت. 
در مارس 2021،     شــرکت تنسنت از چین، هولدینگ ژاپنی پست و 
شــرکت والمارت به طور مشترک بیش از 2 میلیارد دالر در راکوتن 

سرمایه گذاری کردند. 
 
زندگی پرماجرا  

هیروشــی میکیتانی در مارس سال 1965 میالدی در شهر کوبه 
ژاپن به دنیا آمد. پدر او اقتصاددان و عموی او مالک یک کسب وکار 
موفق در زمینه تولید و تکثیر کاتالوگ های پستی بود. او از دانشگاه 
هیتوتسوباشی ژاپن در سال 19۸۸ مدرک لیسانس بازرگانی گرفت 
و در بانک صنعت ژاپن اســتخدام شد.     هیروشــی     در سال 1993 با 
حمایت بانک صنعت ژاپن ربه دانشگاه هاروارد در ایاالت متحده آمریکا 
رفت     تا در رشته     مدیریت ارشد کسب وکار تحصیل کند.     از آن جایی 
که میکیتانی با بورسیه بانک صنعت به آمریکا سفر کرده بود، پس از 

بازگشت به توکیو مجبور شد دو سال در بانک صنعت کار کند. 
در سال های عمل به تعهد کاری که او به بانک صنعت ژاپن داشت، 
زلزله ای     با قدرت 6.۸ ریشــتر کوبــه، زادگاه میکیتانی را لرزاند. در این 
زلزله شش هزار و 434 نفر از مردم کوبه از جمله عمو، عمه و دوستان 
میکیتانی از دنیا رفتند. تجربه تلخی که زلزله کوبه برای او رقم زد، باعث 
شد هیروشی میکیتانی در همه سال های زندگی     و کارآفرینی اش نسبت 
به آسیب دیدگان زلزله در ژاپن حساس بماند.     او پس از وقوع زلزله کار در 

بانک را رها کرد تا شرکت خودش را تاسیس کند.
میکیتانی در آغاز، یک شــرکت مشاوره به اســم گروه کریمسان 
)Crimson Group( و پس از آن، خرده فروشــی اش را تاسیس کرد. 
خرده فروشــی که نام آن را از بازاری در قرن شانزدهم در ژاپن فئودالی 
گرفته بود. در آن قرن به این بازار در ژاپن راکویچی راکوزا می گفتند و 
میکیتانی نام راکوتن را     با الهام از این بازار برای خرده فروشی اش انتخاب 
کرد. میکیتانی روزها در شرکت کریمسان به عنوان مشاور کار می کرد 
و شب ها، با پنج نفر از کارکنانش مشغول ساختن وب سایت نخستین 

خرده فروشی آنالین در ژاپن بود. 
در ســال 1997 میالدی، تامین کنندگان بزرگ اینترنت در ژاپن 

بــرای هر ماه ارائه خدمات، 3 هزار دالر دریافت می کردند. همچنین     
اگر پلت فرمی در آن ســال ها با اینترنت این شــرکت ها خدمات یا 
محصولی را می فروخت، باید 15 درصــد از فروش خود را به عنوان 
کمیسیون به شرکت های عرضه کننده اینترنت می پرداخت. میکیتانی 
اما شرایطی را فراهم کرد تا فروشندگان بتوانند در ماه تنها با پرداخت 
500 دالر محصوالتشــان را در اینترنت بفروشند و هیچ کمیسیونی 
هم به عرضه کننده اینترنت پرداخت نکنند. این فروشندگان تنها باید 
هزینه شش ماه را یکجا پرداخت می کردند. سه سال بعد، میکیتانی 
سهام راکوتن را به طور عمومی در ژازدک )JASDAQ(، بورس اوراق 
بهادار ژاپن     عرضه کرد و شــرکت او به بزرگ ترین بازار مجازی ژاپن 

تبدیل شد. 
شرکت هیروشی میکیتانی در سال 2010، یک میلیارد دالر در برای 
عرضه خدمات فروش آنالین خود در کشورهای خارجی سرمایه گذاری 
کــرد اما پول تنها کافی نبود. برای عرضــه خدمات به خارج، کارکنان 
راکوتن باید زبان انگلیسی می دانستند. موسس و مدیر شرکت     به جای 
خداحافظی با کارکنانی که زبان انگلیسی نمی دانستند، شرایطی را فراهم 
کرد که کارکنان پس از موفقیت در آزمون های انگلیسی ترفیع بگیرند 
و بــه تحقق اهداف خارجی راکوتن کمک کنند. اما میکی به کارکنان 
شــرکت محدود نمانده و امروز با برنامه بهبود سطح زبان انگلیسی در 
نظام آموزشی ژاپن مشهور است.     او از کارآفرینان خودساخته و باانگیزه 
ژاپنی اســت. رسانه های ژاپن می گویند میکیتانی برنامه دارد از دارایی 
خود برای منافع عموم استفاده کند. به ویژه که او را از جمله کارآفرینانی 
می دانند     که پس از زلزله توهوکو در سال 2011 در ژاپن، سخاوتمندانه 
به بازسازی مناطق زلزله زده کمک کرد. از مهم ترین اقدامات او در کمک 
به زلزله زدگان در توهوکوی ژاپن، بســیج تجار راکوتن در جنوب برای 
کمک به زلزله زدگان در مناطق شمالی این کشور بود. هیروشی اکنون 

    56ساله است و دو فرزند دارد. 

1995

در زلزله ۶     ریشتری در کوبه، هیروشی 
خانواده  و دوستانش را از دست داد. 

2000

عرضه عمومی سهام راکوتن انجام شد. 

1997

هیروشی     شرکت راکوتن را با شش کارمند 
افتتاح کرد. 

یمسان به عنوان مشاور کار  میکیتانی روزها در شرکت کر
می کرد و شب ها، با پنج نفر از کارکنانش مشغول ساختن 
وب سایت نخستین خرده فروشی آنالین در ژاپن بود.

شرکت راکوتن در سال 201۷ 
به عنوان حامی مالی شرکت 
بارسلونا وارد کارزار فوتبال 
شد. میکیتانی     می گوید 
من فکر می کنم ورزش یکی 
از اصلی ترین و مهم ترین 
محتواهایی است که با آن 
سروکار داریم. این یک 
نمایش است، نمایشی بدون 
فیلم نامه ای که حوادث را از 
پیش تعیین کند.
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کارآفرین

مالنیا  پرکینز         در 
سال 198۷ در 
پرت استرالیا 
به دنیا آمد. 

نخستین کار او 
دوختن روسری 

و فروش در 
همان منطقه 

بود. او بعدها 
دانشگاه را 
رها کرد تا 

 استارت آ        پ 
خودش را راه 

بیندازد. 

»اینکه همه چیز به پول ختم شود، الهام بخش نیست«. این جمله مالنی پرکینز، کارآفرین جوان 
     اســترالیایی است که با نرم افزار کانوا به شهرت رسیده اســت. او اکنون 34 ساله است و یکی از 
جوان ترین زنانی است که یک شرکت فناوری را با ارزشی بیش از یک میلیارد دالر مدیریت می کند. 
او عنوان دومین زن ثروتمند اســترالیا را یدک می کشد. شرکتی که مالنیا تاسیس کرده، بیش از 
40 میلیارد دالر ارزش گذاری شــده است.     مالنی را از کارآفرینانی می دانند که دست به کار خیر 
دارد. او و گروهش،      از زمان 40 میلیارد دالری شــدن شرکت تصمیم     گرفتند 30 درصد از سهام 
کسب وکارشان را با اهداف خیرخواهانه ای     مثل رفع فقر، واگذار کنند و مبلغی که آن ها از آن حرف 

می زدند، چیزی بیش از 12 میلیارد دالر بود. 
در فهرســت بلومبرگ از 500 ثروتمند جهان، نام مالنیا پرکینز و همســرش اوبریچت دیده 
می شــود.     منشأ ثروت این زوج استرالیایی، اپلیکیشــنی به اسم کانواست که با اهدف ساده سازی 
فرایندهای طراحی و گرافیک در فضای مجازی ایجاد شــده است. در دسامبر سال 2021، مالنیا 
     پرکینز         در جایگاه 4۸3اُم در فهرست بلومبرگ قرار گرفت و ژانویه سال 2022، در جایگاه 490اُم 
این فهرست بود. همچنین     نام او در فهرست فوربز از ثروتمندان کمتر از 30 سال هم قرار گرفته بود. 
با این حال می توان گفت این تازه شروعی برای مالنیا  پرکینز         است. او جوان است و مثل ورزش مورد 
    عالقه اش یعنی موج سواری در سواحل استرالیا، موج های دیگری در پیش دارد که باید بر آن سوار 

شود. موج هایی که ناشی از هرچه بیشتر دیجیتالی شدن زندگی مردم است.
 این روزها کمتر کسی است که بخواهد در شبکه های اجتماعی برند اشخاص حقیقی و حقوقی 
    را تبلیغ کند و ســراغ کانوا نرود. این نرم افزار کمک کــرده تا فرایندهای انجام کارهای گرافیکی 

در شــبکه های اجتماعی، طراحی و تغییر عکس ها برای کاربران کم حوصله اینترنت به تجربه ای 
    دل نشــین تبدیل شود. اما این همه ماجرای کانوا نیســت چراکه شرکت  پرکینز         و همسرش، به 

مشتریان حرفه ای     تری غیر از کاربران عادی هم خدمات می دهد. 
مالنیا  پرکینز         در پرت استرالیا به دنیا آمد والدین او معلم و     مهندس بودند و مادرش رگ و ریشه 
مالزیایی داشت. در کالج قلب مقدس درس خواند و برای تحصیل در رشته های ارتباطات و بازرگانی 
به دانشگاه وسترن استرالیا رفت.     اما در سن 19 سالگی دانشگاه را رها کرد تا نخستین  استارت آ        پش 
را راه اندازی کند.  استارت آ        پی که فیوژن بوک )Fusion Books( نام گرفت، نخستین کسب وکار 
مالنیا نبود. او در سن 14 سالگی، روسری می دوخت و به مردم منطقه ای     که در آن متولد شده بود 
می فروخت. Fusion Books اما نخستین کسب وکار مدرن مالنیا     و جایی بود که ایده اصلی کانوا 
در آن شکل گرفت. فیوژن بوک هم ایده ای     نزدیک به کانوا داشت. در این برنامه یک سیستم طراحی 
آنالین برای کاربران فراهم شده بود تا آن ها بتوانند برای خودشان سالنامه طراحی کنند. مالنیا زمانی 
که برای ســاخت این سیستم طراحی آنالین دنبال استفاده از ابزارهای گرافیکی بود، به پیچیده 
بودن بیشتر برنامه هایی که در بازار وجود داشت، پی برد. او از اینکه نمی توانست خیلی آسان و با 
صرف کمترین هزینه و وقت از ابزارهای گرافیکی استفاده کند کالفه شده بود. برای همین به ایجاد 
برنامه ای     فکر کرد که این چالش را برای کاربران و شرکت های طراحی آسان کند. غیر از این تجربه 
شخصی، دریافت بازخورد از مشتریان و همچنین     یک دوره تدریس نرم افزارهای گرافیکی به دیگران 
باعث شد مالنیا بفهمد کار کردن با نرم افزارهای گرافیکی موجود تا چه اندازه برای مردم دشوار است. 
درواقع آنچه به راه اندازی کانوا منجر شد، ناامیدی پرکینز از نرم افزارهای گرافیکی بود و اینکه او 

مالنیا  پرکینز         چطور به جمع ثروتمندان جهان پیوست؟ 

هرکسی می تواند طراحی کند

اوکیست؟
 Melanie( مالنیا پرکینز 
Perkins( موسس برنامه 
کانوا )Canva( است. او 
    سال ۲۰۲۰ به جمع 
ثروتمندترین افراد 

جهان پیوسته است. در 
فهرست بلومبرگ در 
دسامبر سال گذشته 

میالدی او در رتبه 
483ُام است. براساس 
اطالعات فوربز ارزش 
مجموع دارایی های او 
به ۶.5 میلیارد دالر 

می رسد. 

2006

مالنیا تحصیل در دانشگاه را رها کرد تا 
نخستین  استارت آ        پش را تاسیس کند. 

1987

مالنیا  پرکینز         در پرت استرالیا 
به دنیا آمد. 

2012

مالنیا و همسرش شرکت 
کانوا را تاسیس کردند.
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فهمید در این ناامیدی و استیصال از یاد گرفتن این نرم افزارها، او تنها نیست. مالنیا در آن زمان     از 
اینکه بتواند از خدمات یک گرافیست خوب استفاده کند، ناامید شده بود     و هیچ کدام از نرم افزارها 
هم نتوانستند به او کمک کنند. او     فکر می کرد بسیاری از نرم افزارهای موجود طراحی پیچیده اند. به 
همین دلیل کانوا در ساده ترین حالت برای طراحی ساخته شده است. شعار کانوا این است: »هرکسی 

می تواند طراحی کند«. 
در ســال 2012، مالنیــا و کلیف اوبریچــت )Cliff Obrecht( همســرش و کامرون آدامز 
)Cameron Adams( نرم افزار     کانوا را در سیدنی تاسیس کردند و در سال 2013 کانوا نخستین 
خدمات خود را عرضه کرد. در کمال ناباوری کانوا ماهانه بیش از 60 میلیون کاربر در بخش خدمات 
رایگان جذب کرد. روش های طراحی و انجام کارهای گرافیکی در کانوا به اندازه ای     ســاده بود که 
باعث شد بیش از     500 هزار تیم از شرکت هایی مثل اینتل و زوم برای دریافت خدمات کانوا پول 
بپردازند. رشــد تعداد کاربران کانوا و متقاضیان خدمات آن باعث شــد اسم مالنیا و همسرش در 
فهرست ثروتمندان جهان قرار بگیرد. ثروتی که سایت بلومبرگ آن را معادل قیمت 73.۸ میلیون 
بشــکه نفت و 0.02۸2 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالت متحده آمریکا دانســته است. ثروت 
 پرکینز         اکنون معادل 0.697 درصد از کل ثروت 500 ثروتمند جهان است و 55.0۸1 برابر متوسط 
 Lars( درآمد خانوار در آمریکاست.  پرکینز         در ادامه توانست از موسس گوگل مپ، الرس راسموسن
Rasmussen(، 166 میلیون دالر سرمایه بگیرد. در سال 2021، کانوا سرمایه بیشتری جذب کرد 

و همین باعث شد ارزش شرکت به بیش از 40 میلیارد دالر برسد. 

آسان نبود  
 داســتان ثروتمند شدن مالنیا و جذب سرمایه کانوا     بیشتر به داستان های افسانه ای     شباهت 
دارد اما درواقع، جلب توجه  ســرمایه گذار        ان برای مالنیا  پرکینز         به این آســانی نبود. شرکتی که 
مالنیا، اوبریچت و آدامز تاسیس کردند در نقطه ای     دورافتاده از جهان بود یعنی استرالیا. جایی که 
 سرمایه گذار        ان کمتر به آن توجه نشان می دهند. با این حال چند نکته مهم باعث شد کانوا در نهایت 
به چشم صاحبان سرمایه در اکوسیستم فناوری جهان بیاید و مالنیا  پرکینز         به یکی از موثرترین 

کارآفرینان جوان جهان در این اکوسیستم تبدیل شود. 
کانوا،  استارت آ        پی که مالنیا  پرکینز        ، آدامز و اوبریچت تاسیس کردند، در سال 201۸     ارزش یک 

میلیارد دالر را رد کرد. کانوا درواقع دومین تک شاخ     در اکوسیستم  استارت آ        پی استرالیا بود. اما زمانی 
که پرکینز، برای نخســتین بار تالش کرد برای نرم افزار کانوا سرمایه جذب کند، بیش از 100 بار 
جواب منفی شنید. سایت کارآفرین می نویسد  سرمایه گذار        ان به ویژه  سرمایه گذار        ان آمریکایی نگاه 
مثبتی به استرالیا ندارند. از نظر آن ها استرالیا یک سرزمین دورافتاده است و ریسک  سرمایه گذار        ی 
در آن باالست. اما این حرف ها، مانعی در مسیر پرکینز نبود. او به تالش هایش ادامه داد. تالشی که در 
نهایت سه سال طول کشید. او در پایان این سه سال توانست بیل تای از  سرمایه گذار        ان حوزه فناوری 
را ببیند اما حتی او هم در کانوا  سرمایه گذار        ی نکرد. با این حال به پرکینز و همکارانش کمک کرد با 

کسانی ارتباط برقرار کنند که می توانستند به رشد کسب وکار آن ها کمک کنند. 
یک نکته مهم دیگر در فرایند جذب سرمایه پرکینز و اوبریچت، پایبندی سفت و سخت آن ها 
به ارزش های اخالقی است. آن ها این ارزش های اخالقی را در ماموریت کانوا هم گنجانده اند. درواقع، 
این ارزش ها در دســتورالعمل های کاربران در کانوا هم نوشته شده است. برای مثال در راهنمای 
کاربران در کانوا نوشــته شده، کانوا هرگز از کاربران این نرم افزار برای انجام کارهای مجرمانه علیه 
دیگران حمایت نمی کند به ویژه در زمینه مذهب، ســن، معلوالن، نژاد و ملیت ها. این شرکت از 
این هم فراتر می رود. آن ها اعالم کردند اگر شرکت به این نتیجه برسد که کاربری از خدمات کانوا 
برای انجام عمل مجرمانه علیه دیگران به ویژه با انگیزه های نژادی، دینی، جنسیتی، سنی، قومی و 
قبیله ای، ملیتی و... استفاده می کند،     به طور موقت و در نهایت دائم دسترسی کاربر به خدماتش 
را قطع می کند. چنین موضع گیری محکمی نسبت به تبعیض های نژادی در جهان شرکت ها کم 
است. به اشتراک گذاشتن عمومی ارزش هایی که به آن باور دارید در شرکت ها نقش موثر و مهمی 
ایفا می کند. به همین دلیل در اکوسیستم فناوری، کانوا به عنوان یک شرکت اخالق مدار توانست 
توجه ها را جلب کند و همین جلب توجه، در جلب نظر  سرمایه گذار        ان بین المللی     و مشتریان بیشتر، 

بی اثر نبوده و نیست. 
شرکت کانوا غیر از سیدنی، در مانیل و پکن هم دفاتری ایجاد کرده     است. توسعه هرچه بیشتر 
در دستور کار کانواست اما عملکرد مالنیا  پرکینز         و همسرش نشان می دهد کانوا شرکتی نیست که 
بخواهد بر پول هرچه بیشتر تمرکز کند. مالنیا و اوبریچت     1۸ درصد از سهام کانوا را در اختیار دارند. 
مالنیا در مطلبی که در سایت مدیوم منتشر کرده گفته از عواید بخش دیگری از سهام شرکت برای 

عملی کردن اهداف خیرخواهانه استفاده می کنند.      

2013

کانوا برای اولین بار خدماتش را عرضه کرد. 

2021

ارزش کانوا به بیش از 4۰ میلیارد 
دالر رسید. 

2020

کانوا ۶ میلیارد دالر ارزش گذاری شد، درحالی که با ۶۰ 
میلیون دالر تاسیس شده بود. 

داستان ثروتمند شدن مالنیا و جذب سرمایه کانوا     بیشتر به 
داستان های افسانه ای     شباهت دارد اما درواقع، جلب توجه 
 سرمایه گذار        ان برای مالنیا  پرکینز         به این آسانی نبود.

مالنیا  پرکینز        ، کلیف اوبریچت و کامرون آدامز، موسسان کانوا. آن ها از پرت استرالیا به 
سیدنی رفتند تا سرمایه بیشتری جذب کنند. پس از شنیدن ده ها بار جواب منفی، سرانجام 

کانوا به دومین تک شاخ در تاریخ  استارت آ        پ های استرالیا در سال 2018 تبدیل شد. 

کلیف اوبریچت و مالنیا  پرکینز         از کارآفرینان جوان اما پایبند به اصول اخالقی اند. مالنیا در 
مطلبی در سایت مدیوم نوشته است بیشتر سهام شرکت و عواید آن را به رفع فقر و دیگر 

اهداف خیرخواهانه اختصاص می دهند. 
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کارآفرین

می گویند در بعضی خاک ها، کافی است دانه ای     از 
دست کسی به زمین بیفتد و درختی بروید. حکایت 
اکوسیستم  اســتارت آ        پی و فضای کسب وکار چین، 
در مورد کارآفرینانی مثل الی میســانگ و شرکت 
»زد تی او«، بی شباهت به این داستان نیست. چین 
بازاری بزرگ با جمعیتی چند میلیاردی و رکوردهای 
استثنایی در تجارت و اقتصاد جهان است. کافی است 
کســی بخواهد خدماتی ارائه کند یا محصولی را به 
این جمعیت بزرگ بفروشــد. در مورد چین، شاید تا 
مدت ها نیاز به حضور در بازارهای صادراتی هم برای 
توسعه کســب وکار معنا پیدا نکند. اما در مورد الی 
میسانگ فقط جمعیت و مساحت قابل توجه چین 
نبود که به اهرم رشد او و شرکت لجستیکی اش تبدیل 
شد.      انفجار تجارت الکترونیک در اژدهای زرد     و خیز 
شرکت هایی مثل علی بابا در این کشور، زمینه را برای 
    توسعه کسب وکارهای لجستیکی از جمله زد تی او 

اکسپرس فراهم کرد. 
الی میسانگ موسس و مدیرعامل شــرکت زد تی او اکسپرس، بزرگ ترین شرکت 
تحویل مرسوله در چین از نظر حجم کاری است. این شرکت     در شانگهای چین تاسیس 
شده است. به گزارش رسانه های بین المللی زد تی او     بیش از 90 انبار ذخیره کاال دارد و 
درآمد آن در سال 2020 به بیش از 25.2 میلیارد یوآن معادل 3.9 میلیارد دالر رسیده 
است. این شرکت از عرضه اولیه عمومی سهامش در سال 2016 در بورس نیویورک 1.4 

میلیارد دالر سرمایه جذب کرد. 
الی میسانگ، موســس زد تی او     اکنون 51 ساله است و خالص مجموع دارایی های 
او در سال 2021، 5.45 میلیارد دالر برآورد شده است.     براساس برآوردهای بلومبرگ، با 
ثروت الی میسانگ می توان 73.۸ میلیون بشکه نفت خام خرید. مجموع دارایی های او 
معــادل 0.0195 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا و معادل 0.569 درصد از ثروت 

500 ثروتمند جهان است. 
ارزش دارایی های الی میسانگ در سال های گذشته رو به افزایش بوده است. براساس 
اعالم فوربز در ســال 2017 ارزش دارایی های او به 2.9 میلیادر دالر می رسید. این رقم 
در ســال های آینده از مرز 3 میلیارد دالر در سال 201۸ عبور کرد. درسال 2019 الی 
میسانگ صاحب 3.7 میلیارد دالر بود. سرانجام در سال 2020، با رشد تجارت الکترونیک 
و رونق تحویل مرسوله     در سراسر جهان، کسب وکار زد تی او رشد کرد و ارزش دارایی های 
الی میسانگ از رقم 5.3 میلیارد دالر گذشت. ارزش دارایی های او در آوریل سال 2021، 

7.3 میلیارد دالر برآورد شده است.     
در می ســال 201۸ شــرکت زد تی او     توانست 1.3۸ میلیارد دالر از شرکت علی بابا 
سرمایه جذب کند.     در مارس 2017 شش میلیارد چینی 47 میلیون دالر سرمایه به زد 
تی او دادند و     امروز بخش عمده ای     از ثروت الی میسانگ از سهم 29 درصدی او از سهام 
زد تی او منشأ می گیرد. زد تی او     بیش از 94 مرکز انبار و تحویل کاال در جهان راه اندازی 

کرده است. 

از چوب تا لجستیک   
الی میسانگ در ســال 1970 در چین، در شهری به نام تانگلو به دنیا آمد. خانواده 
کشاورز او در نزدیکی شهری بزرگ در شرق چین زندگی می کردند، یعنی شهر هانگژو، 
جایی که غول تجارت الکترونیک چین یعنی گروه علی بابا کارش را شــروع کرده است. 
الی میســانگ پس از اینکه نتوانست در آزمون ورودی دبیرستان نمره بیاورد، یعنی در 
سن 14 سالگی، تحصیل را رها کرد و در یک کارخانه محلی که تولیدکننده ابریشم بود، 

مشغول به کار شد. 
دوســال بعد، او کار در کارخانه ابریشم را کنار گذاشــت و کسب وکار خودش را راه 
انداخت. کســب وکار تازه تاســیس الی میسانگ از     جنگل های نزدیک به شهر تانگلود 
چوب جمع می کرد و می فروخت. این تجارت باعث شد در سال 2001  الی به یکی از 

الی میسانگ، موسس ZTO چطور میلیاردر شد؟

سوار بر موج تجارت الکترونیک در چین 
اوکیست؟

در فهرست بلومبرگ 
از 5۰۰ ثروتمند جهان 

در دسامبر سال ۲۰۲۱، 
Lai Meis� )الی میسانگ 
ong( در جایگاه 4۷۶ُام 

ایستاده است. همچنین     
در فهرست فوربز از 

ثرتمندان چین او رتبه 
۹4 را اشغال کرده است. 
الی میسانگ 344ُامین 

ثروتمند جهان در 
فهرست فوربز است. 
منشأ ثروت او، صنعت 

لجستیک است. 

1985

الی در آزمون ورودی دبیرستان رد شد و 
برای کار به کارخانه ابریشم رفت. 

1970

الی در استان ژی جیانگ چین 
به دنیا آمد.

1987

الی نخستین کسب وکارش را در زمینه چوب 
در شهر مادری اش راه انداخت. 

در چین در سال 201۶ به طور متوسط ۷0 میلیون بسته در روز جابه جا می شد.     سهم »زد تی 
او« از بازار تحویل مرسوله در چین به 20.۴ درصد در سال 2020 رسید. زد تی او همگام با 

توسعه تجارت الکترونیک توسعه پیدا کرده و یکی از مهم ترین شرکت های لجستیکی این 
کشور است. الی میسانگ می گوید از اهداف مهم این شرکت کمک به مردم برای حفظ مشاغل 

و تحقق رویای آنان برای تولید یک محصول و ارسال آن به نقاط دور و نزدیک است. 
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ثروتمندان     منطقه زندگی اش تبدیل شود. سرمایه او در آن زمان به طور تقریبی 600 هزار 
دالر معادل 5 میلیون یوآن بود.     

 در سال 2002 الی با همکاری سه نفر دیگر نخستین خشت های غول تحویل مرسوله 
چین را روی هم گذاشــت. او دیده بود چند نفر از بستگان و دوستانش در کارخانه های 
تحویل مرسوله کار می کنند و می دانست در این صنعت چه سودی انتظارش را می کشد.     

با وجود محدودیت هایی که برای رقابت شــرکت های تحویل مرسوله با پست دولتی 
چین تا پیش از سال 2009 وجود داشت، مشتریان همچنان به استفاده از خدمات سریعی 
که این شرکت ها در بازار پیشنهاد می کردند، تمایل نشان دادند. پس از تحویل 57 بسته 
در روز نخست، کسب وکار تازه میسانگ     به سرعت رشد کرد و در جریان توسعه انفجاری 
تجارت الکترونیک در چین، این شرکت توانست به بزرگ ترین تحویل دهنده مرسوله در 
این کشــور تبدیل شود. شرکت زد تی او در سال 2015، با تحویل 2.9 میلیارد مرسوله 
به درآمدی بیش از 915.۸ میلیون دالر رســید. شرکت علی بابا و بازوی لجستیکی آن 
کاینیائو )Cainiao Network hold(، به طور تقریبی صاحب 10 درصد از ســهام زد 

تی او هستند. 

سکوی پرتاب   
در چین در سال 2016 به طور متوسط 70 میلیون بسته در روز جابه جا می شد.     سهم 
زد تی او از بازار تحویل مرسوله در چین به 20.4 درصد در سال 2020 رسید. این شرکت 
در ۸ می ســال 2002 تاســیس شده است و از نظر حجم بسته های تحویلی نخستین 
شــرکت تحویل مرسوله در چین است. »زد تی او« اکنون به عنوان یکی از معتمدترین 
شرک های تحویل مرسوله نزد مشتریان در چین و سایر کشورهای جهان شناخته شده 
است. درواقع توسعه شرکت های تجارت الکترونیکی مثل علی بابا و فروش هرچه بیشتر 
محصوالت در فضای آنالین در چین و ســایر کشورها بود که به سکوی پرش زد تی او 
تبدیل شــد. مدل همکاری زد تی او در شبکه سازی با همکاران بسیار منعطف است به 
همین دلیل این شرکت می تواند با هزینه کم در موقعیت های جغرافیایی مختلف، خدمات 
خود را در حوزه تجارت الکترونیک توسعه دهد. عملکرد موثر و مدل اقتصادی مقیاس پذیر 
این شرکت کمک کرده زد تی او به شرکتی قابل توجه برای  سرمایه گذار        ان تبدیل شود. 
هدف زد تی او تبدیل شدن به شرکتی با خدمات لجستیکی جامع و کامل در جهان است. 
    صنعت لجستیک و خدمات مرسوله در رشد تجارت الکترونیک در چین و تبدیل آن به 

بزرگ ترین بازار تجارت الکترونیک جهان نقش مهمی ایفا کرده است.     

رویاهای بزرگ   
الی میسانگ می گوید: »ما تالش کردیم مردم رویاهایشان را دنبال کند. ما در توسعه 
شبکه همکاران خود حتی با اشخاص حقیقی در روستاها هم کار می کنیم. کسانی که شاید 
فاقد تخصص کافی برای راه اندازی کسب وکارهای بزرگ به نظر برسند اما در همکاری با 

شرکت ما فرصت داشتن شغل و زندگی خوب و رضایت بخش را پیدا می کنند.« 
 در 14 سال گذشته زد تی او برای بیش از 200 هزار نفر شغل ایجاد و جریان انتقال 
کاال در سراسر چین را مدیریت کرده است. به گفته الی میسانگ، بهبود کیفیت زندگی 
مردم چین در روستاهای دور و نزدیک، از مهم ترین کارهایی است که زد تی او به انجام 

آن افتخار می کند.
 الی میسانگ می گوید: »شرکت زد تی او و خدمات لجستیکی آن  به کمک روستاییان 

آمده تا محصوالت کشاورزی     را به شهرها و روستاهای دیگر بفروشند همچنین     با توسعه 
شــبکه زد تی او و کسب وکار لجستیکی آن ، روســتاییان این فرصت را پیدا کردند تا 
آسان تر از همیشه به محصوالت صنعتی مورد نیاز برای توسعه کسب وکارشان دسترسی 
پیدا کنند. ماموریت ما این است که با ارائه بهترین خدمات خود به مردم بیشتری برای 
داشتن زندگی رضایت بخش و شاد کمک کنیم. ما براساس سه اصل کار می کنیم: نخست، 
کمک به مردم برای داشتن زندگی و تحقق رویاهایشان با راه اندازی کسب وکار خودشان 
و یا ایمن سازی شغل هایی که دارند؛ دوم، ارزش آفرینی برای مشتریان نهایی با کاستن از 
هزینه های لجستیکی؛ و سوم، تالش برای افزایش ارزش در زنجیره تعامالت کارآفرینان و 

تجاری.«     الی میسانگ     اکنون با خانواده اش در شانگهای زندگی می کند. 

1995

الی با دختر همسایه در روستای 
پدری اش ازدواج کرد. 

2003

الی با خانواده اش به شانگهای نقل 
مکان کرد. 

2002

الی شرکت »زد تی او« را در 
شانگهای بنیان گذاشت. 

2016

سهام »زد تی او« برای اولین بار در 
بازار سهام نیویورک عرضه شد. 

در سال 2002 الی با همکاری سه نفر دیگر نخستین خشت های غول تحویل مرسوله چین را روی 
هم گذاشت. او دیده بود چند نفر از بستگان و دوستانش در کارخانه های تحویل مرسوله کار می کنند و 
می دانست در این صنعت چه سودی انتظارش را می کشد.

الی میسانگ پسر یک خانواده کشاورز است که نتوانست در امتحان ورودی دبیرستان موفق 
شود. او پس از این به یک کارخانه تولیدی ابریشم رفت و بعد از آن، در تجارت چوب مشغول 

به کار شد. اما سرنوشت او با راه اندازی زد تی او تغییر کرد. اکنون نام او در بین 100 ثروتمند 
نخست چین و 500 ثروتمند جهان قرار گرفته است. 

»زد تی او«     بیش از 90 انبار ذخیره کاال دارد و درآمد آن در سال 2020 به بیش از 25.2 
میلیارد یوآن معادل ۳.9 میلیارد دالر رسیده است. این شرکت از عرضه اولیه عمومی 

سهامش در سال 201۶ در بورس نیویورک 1.۴ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد.
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کارآفرین

جیمز آرتور راتکلیف را به سرگرمی های ماجراجویانه و بلندپروازی هایش می شناسند. 
هرچند او را می توان یک میلیاردر مقتصد هم دانســت که براساس غریزه اش، اقامت در 
جایی را ترجیح می دهد که مالیات کمتری بپردازد. در زندگی آرتور راتکلیف که منشــأ 
ثروت او، نفت و فرآورده های شیمیایی است می توان سفر به قطب های شمال و جنوب، 
راه اندازی خیریه های ورزشی،  سرمایه گذار        ی در ورزش، صنعت مد، خودرو     و قایق     را دید. 
در فهرست میلیاردرهای فوربز در سال 2021، نام راتکلیف در جایگاه 113اُم جهان 
است.     در فهرست بلومبرگ از 500 ثروتمند جهان در دسامبر همین سال،     جیمز راتکلیف 
در جایگاه 1۸0اُم ایستاده است. او امسال 69ساله می شود و همراه با همسرش در لندن 

زندگی می کند. 
راتکلیف را مهندس ســابق شــیمی می نامند. او امروز موسس و مدیرعامل یکی از 
بزرگ ترین مجموعه شرکت های فعال در حوزه محصوالت نفتی و شیمیایی و پاالیشگاهی 
عنوان دارد. شرکت راتکلیف که دفتر مرکزی آن در لندن است، همه چیز تولید می کند. از 
روغن های مصنوعی گرفته تا مواد پالستیکی و حالل هایی برای انسولین و آنتی بیوتیک ها. 
سال 2016 را می توان سال صعود ارزش دارایی های راتکلیف دانست. مجموع ارزش 
دارایی های او تا پیش از این سال 2.4 میلیارد دالر تا 1.۸ میلیارد دالر در نوسان بود. در 
سال 2012 ارزش دارایی های جیمز راتکلیف را در فوربز 2.4 میلیادر دالر تخمین زدند. 
این رقم در ســال 2013 به 1.1 میلیارد دالر و در سال 2014 به 1.2 میلیارد دالر و در 

سال 2015 به 1.۸ میلیارد دالر رسید. 
 در سال 2016،     ارزش دارایی های جیمز راتکلیف از مرز 5.5 میلیارد دالر عبور کرد و 
این روند صعودی تا سال 201۸ ادامه پیدا کرد. در سال 2017، راتکلیف صاحب 9 میلیارد 
دالر بود و بررسی ها در نهایت، ارزش دارایی او در سال 201۸ را 16.4 میلیارد دالر نشان 
داد. در ســال 2019 و 2020، ارزش دارایی هــای جیمز راتکلیف مثل دیگر ثروتمندان 
جهان و تحت تاثیر همه گیری کرونا کاهش یافت. در این ســال ها راتکلیف صاحب 12 
و 11 میلیارد دالر ثروت بود. این رقم اما در ســال 2021، در نهایت به 17 میلیارد دالر 
رسید.     اما سر جیمز آرتور راتکلیف با طی چه مسیری به این ثروت افسانه ای     رسیده است؟     

خرید به موقع   
راتکلیف در سال 1952 میالدی در منچستر انگلستان به دنیا آمده است. او در مدرسه 
کسب وکار لندن و دانشگاه بیرمنگام درس خوانده است. جیمز آرتور راتکلیف در رشته 
مهندسی شیمی تحصیل کرد و پس از آن     برای کار به شرکت نفتی اسئو رفت و همزمان 

تحصیل در رشته ام بی ای     را هم ادامه داد.
براســاس آنچه از زندگی او در نشریه تلگراف منتشر شــده، او در سال 19۸9 سهام 
شرکت ادونت اینترنشــنال را خرید و سه سال بعد، با استفاده از پس انداز شخصی اش، 
برای خرید واحد تخصصی شــیمیایی بی پی، شرکت پتروشیمی بریتانیا استفاده کرد. 

رسانه های دیگر نوشــته اند     راتکلیف     در سال 1992 
خانه اش را رهن داد تا     در یکی از کسب وکارهای نفتی 

و شیمیایی بریتانیا  سرمایه گذار        ی کند.
پس از این  سرمایه گذار        ی، راتکلیف به عنوان مدیر 
اجرایی شرکت کارش را شروع کرد. در سال 1994، 
سهام شرکت اینسپک )Inspec( در بازار سهام لندن 
عرضه شد. چهار سال بعد، راتکلیف مدیریت اینسپک 
را رها کرد چراکه یک کارخانه مواد شــیمیایی را در 
بلژیک خریده بود. این کارخانه، همان کارخانه ای     است 
که امروز با نام اینئوس )Ineos( می شناسیم.     پس از 
انجام معامالت پی درپی و گذشت یک دهه، اینئوس 
به یکی از بزرگ ترین کارخانه های مواد شــیمیایی و 

نفتی جهان تبدیل شد.
راتکلیف موسس و صاحب بخش عمده ای     از سهام 
شرکت اینئوس است، از شــرکت های سازنده مواد 
شیمیایی و نفتی. این شرکت اکنون بیش از 26 هزار کارمند در سراسر جهان دارد و در 
29 کشور جهان نمایندگی دایر کرده و کار می کند. درآمد ساالنه شرکتی که راتکلیف آن 
را ساخته، در سال 61 میلیارد دالر است. شرکت اینئوس ساالنه بیش از 60 میلیون تن 

مواد شیمیایی تولید می کند که پلیمرها و رزین را هم شامل می شود. 
شرکت اینئوس منشأ عمده ثروت راتکلیف است. ثروت این میلیاردر 69 ساله     انگلیسی، 
معادل 51.6 میلیون بشکه نفت خام و 0.00۸10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایاالت 
متحده آمریکاســت. مجموع ثروت او را معادل 0.0103 درصد از ثروت 500 میلیاردر 
جهان     و 2201 برابر متوســط درآمد خانوار در آمریکا می دانند. در سال 2016، شرکت 
راتکلیف با انتقال گاز شیل آمریکا به کانادا خبرساز شد. کشتی هایی که این محموله را 
منتقل کردند، کشــتی های اژدها نام دارند و از کشتی های غول پیکر 600فوتی به شمار 

می روند.

سر جیمز راتکلیف با سرمایه اش چه می کند؟

ثروتمند و بلندپرواز 

1974

جیمز پس از تحصیل در رشته مهندسی 
شیمی در انگلستان به شرکت اسو پیوست. 

1992

با  سرمایه گذار        ی در اینسپک به عنوان مدیر 
اجرایی شرکت مشغول به کار شد.

1952

جیمز آرتور راتکلیف در منچستر 
انگلستان به دنیا آمد. 

1989

برای کار به یک شرکت خصوصی 
به نام ادونت رفت. 

اوکیست؟
    ِسر جیمز آرتور راتکلیف 

 sir james arthur(
ratcliffe( در فهرست 
میلیاردهای فوربز در 

سال ۲۰۲۱ در جایگاه 
۱۱3 جهان قرار گرفت. 

در فهرست بلومبرگ 
از ثروتمندان جهان در 
رتبه ۱8۰ است.     منشأ 
ثروت او، تولید و فروش 

محصوالت نفتی و 
شیمیایی است. 

سرجیمز آرتور راتکلیف از حامیان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و فرایند برگزیت بود. او 
مدیریت شرکت اینئوس را بر عهده دارد.
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 سر آرتور جیمز راتکلیف را می توان از میلیاردرهای ماجراجوی جهان دانست. هرچند می گویند او عالقه کمی به حضور 
در رسانه ها     و زندگی نمایشی از خود نشان می دهد اما در عمل، با ماجراجویی هایی که راتکلیف در برنامه زندگی اش 
گنجانده، کمتر رسانه ای     است که نورافکن خود را بر او نتابانده باشد.

ماجراجویی ها  
ســر آرتور جیمز راتکلیف را می توان از میلیاردرهای ماجراجوی جهان دانست. هرچند 
می گویند او عالقه کمی به حضور در رســانه ها     و زندگی نمایشــی از خود نشان می دهد اما 
در عمل، با ماجراجویی هایی که راتکلیف در برنامه زندگی اش گنجانده، کمتر رسانه ای     است 
که نورافکن خود را بر او نتابانده باشد. یک نمونه از این ماجراجویی ها، سفرهای راتکلیف به 
قطب های شمال و جنوب است. همچنین     او     در سال 2015 طی یک ماه با موتورسیکلت به 
آفریقای جنوبی سفر کرد. عالقه او به خودروهای آفرود باعث شده شرکت اینئوس در تولید این 
نوع خودرو  سرمایه گذار        ی کند. او همچنین     یک خیریه به اسم »برو برای تفریح بدو« را با هدف 
فعالیت کودکان راه اندازی کرده است. راتکلیف در رشته های مختلف ورزشی  سرمایه گذار        ی 
کرده اســت. اینئوس صاحب تیم فوتبال محبوب سوئیسی ها یعنی لوزان است و برند مدبل 
استاف هم که در صنعت مد کار می کند، از زیرمجموعه های اینئوس شناخته می شود. در سال 
201۸، راتکلیف در جریان برگزاری مسابقات قایق رانی در ایاالت متحده آمریکا در همکاری با 
بن اینسلی )Ben Ainslie( از قایق رانان معروف بریتانیایی، تیم شرکت اینئوس از انگلستان را 
تشکیل دادند. براساس گزارش ها راتکلیف 110 میلیون یورو در این پروژه  سرمایه گذار        ی کرد. 
در سال 2019 راتکلیف یک تیم دوچرخه سواری به نام آسمان را خرید     و نام آن را به اینئوس 

تغییر داد. همچنین     در همین سال از حامیان مالی تور یورکشایر     و دوفرانس بود. 
از دیگر حاشیه ســازی های ســرجیمز راتکلیف، عالقه عجیب و پرهزینه او به ســاخت 
خودروهای آفرود     و     رقابت با شرکت لندروور است. براساس آخرین اخبار، شرکت راتکلیف در 
این پروژه سه ساله بیش از 250 میلیون یورو ضرر کرده است. اما راتکلیف دست بردار نیست. 
شرکت خودروسازی اینئوس )Ineos Automotive( در آخرین گزارش های مالی خود در 
سال گذشته میالدی اعالم کرده دیگر شرکت های تابعه اینئوس به این شرکت خودروسازی 
برای پیشبرد کار ساخت خودرو تسهیالت می دهند. در آغاز قرار بود از موتورهای احتراقی در 
ساخت خودروهای آفرود و مورد عالقه راتکلیف استفاده شود اما پس از مدتی، بحث موتورهای 
هیدروژنی به میان آمد. همه گیری کرونا و توقف در جریان تامین قطعات مورد نیاز شرکت های 
خودروسازی در سه سال گذشته، پروژه مورد عالقه راتکلیف را هم بی نصیب نگذاشته است. 
شرکت اعالم کرده     شاید بازار باید تا پایان سپتامبر 2022 برای رونمایی از خودروی اینئوس 

منتظر بماند.
عالوه بر این ها، زندگی کارآفرینانه و تجاری راتکلیف هم خالی از حاشــیه نبوده است. در 
سال های گذشته راتکلیف در اســکاتلند چالش های جدی برای باز نگاه داشتن شعبه ای     از 
کارخانه اینئوس داشــت. طی سه سال، راتکلیف بدون پرداخت حقوق کارگران، کارخانه اش 
در گرنجموث در اســکاتلند را باز نگه داشت. همچنین     راتکلیف پس از شش سال اقامت در 
سوئیس به دالیل مالیاتی، به بریتانیا بازگشت. رفت وآمدهای او به بریتانیا تابعی از سیاست های 
اقتصادی دولت است و بخش عمده ای     از آن به میزان مالیاتی بازمی گردد که شرکت او باید 
بپردازد. زمانی که در آوریل سال 2010، راتکلیف دفتر مرکزی شرکت را به سوئیس منتقل 

کرد، مالیات ساالنه اینئوس 100 میلیون پوند کاهش یافت. 
 او     در ســال 201۸ به موناکو رفت. ســفر او به موناکو با هدف اقامت،     زمانی انجام شد که 
بریتانیا دو ســال بود از اتحادیه اروپا خارج شده بود. جیمز راتکلیف بارها مخالفت خود را با 
عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا اعالم کرده بود. او مخالف یوروست     و زمانی که مذاکرات برای 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا آغاز شده بود، از مذاکره کنندگان انتقاد کرد. حرف راتکلیف این 
بود که شرکت او به عنوان یک تجارت از بازار مشترک حمایت می کند اما لزومی به حضور در 

اتحادیه اروپا نیست     چراکه اقتصادهای اروپایی اغلب ناکارآمدند.   

2006

پاالیشگاه های پتروشیمی بریتانیا را در کانادا و اروپا خرید. 

1998

کارخانه اینئوس را از شرکت اینسپک خرید. 

2016

انتقال نخستین محموله شیل از آمریکا به اروپا توسط 
کشتی های اینئوس. 

شرکت اینئوس در سال 1998 کارش را آغاز کرد. این شرکت در زمینه تولید فرآورده های 
نفتی و شیمیایی فعالیت می کند. از کارهای بزرگ شرکت راتکلیف، انتقال گاز شیل از آمریکا 

به اروپا بود. 

شرکت اینئوس     یکی از بزرگ ترین مجموعه شرکت های فعال در حوزه محصوالت نفتی و 
شیمیایی و پاالیشگاهی است. شرکت راتکلیف که دفتر مرکزی آن در لندن است، همه چیز 
تولید می کند. از روغن های مصنوعی گرفته تا مواد پالستیکی و حالل هایی برای انسولین و 

آنتی بیوتیک ها. یکی از کارهای مهم این شرکت  سرمایه گذار        ی در رشته های ورزشی از جمله 
مسابقات دوچرخه سواری، قایق رانی، اتومبیل رانی و موتورسواری است. 

از بلندپروازی های راتکلیف، تولید یک خودروی آفرود است که با لندروور رقابت کند. این 
پروژه تا امروز زیان ده بوده و باید برای ادامه از دیگر شرکت های تابعه اینئوس تسهیالت 

بگیرد. 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

اگر می خواهید اســتارت آپ موفقــی راه اندازی کنید، بایــد در گام اول بفهمید چرا یک 
اســتارت آپ شکست می خورد. چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟ این پرسشی بود که 
مِچ تام آیزمن، استاد مدرسه کسب وکار هاروارد را درگیر خود کرد. او به این پرسش بسیار 
فکر کرد و دید نمی تواند به آن به آسانی پاسخ بدهد. با انگیزه پاسخ به این پرسش مهم، او 
تحقیقات چندجانبه ای را آغاز و در نهایت یافته هایش را منتشر کرد. در تحقیقات او شش الگو 
یافت شده که عامل عمده شکست استارت آپ ها در آن تحلیل شده است. همراهان بد، شروع 
نادرســت، وعده  و وعیدهای دروغین، پیروزی از روندهای اشتباه در جذب سرمایه، سرعت 
بخشیدن به حرکت استارت آپ و باور به معجزاتی که می گویند در اکوسیستم رخ می دهد، 
از دالیل شکســت استارت آپ هاست. درواقع دالیل شکست استارت آپ ها طیف وسیعی از 
عوامل مختلف در شکل گیری یک کسب وکار نوپا را شامل می شود و اختالل در هریک از 
آن ها می تواند زمینه شکست استارت آپ را فراهم کند. در کتاب »چرا استارت آپ ها شکست 
می خورند؟« درواقع این تنها دالیل شکست آن ها نیست که مطرح شده است. در این کتاب، 
بنیان گذاران استارت آپ ها می توانند رمز و رازهای موفقیت استارت آپ خود را پیدا کنند و به 
بهترین استراتژی برای هدایت سکان کسب وکار خود برسند.  این کتاب در سایت آمازون 
به طور صوتی در دسترس است و در این سایت یک نسخه پی دی اف هم برای عالقه مندان 

به خواندن عرضه شده است. 

اینکه در نقاط مختلف جهان در دنیای اســتارت آپ ها چه می گذرد، سوژه ای ناب 
برای روزنامه نگاران حوزه فناوری اســت. آن هایی که می خواهند داستان توسعه 
کســب وکارهای فناوری محور آینده را روایت کنند. اما ســود این روایت تنها به 
جیب روزنامه نگاران نمی رود. رقابت شدیدی بین مناطق مختلف جهان در تبدیل 
شــدن به اکوسیستم فناوری برتر وجود دارد و یکی از راه های برنده شدن در آن، 
انعکاس واقعیت ها، تجربه ها و روندهایی است که استارت آپ ها طی می کنند. اسکات 
کریســنر، از روزنامه نگاران اقتصادی است که در کتابی به اسم »اقتصاد نوآوری«، 
از توسعه اســتارت آپ ها  در نیوانگلند آمریکا نوشته است. در کتاب او می توان از 
فروش درخت کریسمس در استارت آپ های تازه خواند و داستان نخستین روزهای 
شــکل گیری فیس بوک، دراپ باکس و آی روبات را شنید. او حتی در این کتاب 
داســتان هایی درباره کاله برداری استارت آپ ها هم روایت کرده است؛ مثل فروش 
تجهیزات کامپیوتر در سایت eBay و همچنین دانشمندانی که در جریان  توسعه 
واکسن کووید 19 قرار گرفته اند. خواندن کتاب اسکات کرسنر، نه فقط به کسانی که 
به فناوری عالقه مندند و در نیوانگلند زندگی می کنند، بلکه به همه عالقه مندان به 
فناوری در سراسر جهان توصیه می شود. کسانی که می خواهند رمزورازهای توسعه 

جهان کسب وکارهای نوپا را کشف کنند. 

چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟  
تام آیزمن 

اقتصاد نوآوری
اسکات کرسنر

راه کارآفرینی طوالنی است. مسیر کارآفرینی بی فراز ونشیب نیست. امروز برای کارآفرین 
شدن، کمتر از هر دوره ای دیگر در تاریخ بشر، به دفترهای شیک، تحصیالت باال و مدارک 
دانشــگاهی یا حتی میلیون ها دالر پول نیاز دارید. به عنوان یک شــهروند دغدغه مند و 
عالقه مند به راه اندازی کسب وکاری نوپا، برای خدمت به جامعه ای که برای شما مهم است، 
کمتر به این لوازم و مقدمات نیاز دارید. امروز نرم افزارها و اینترنت، کارها را طوری آســان 
کرده اند که بخش های عمده ای از هزینه های کارآفرینان کم شده است. گزینه دورکاری مورد 
پذیرش واقع شده است. امکانات زیادی وجود دارد تا با کمترین یا هیچ سرمایه ای، کسب 
وکاری آغاز شود، رشد کند و به مشتریانش خدمات بدهد. به همین دلیل استارت آپ ها و 
کسب وکارهای زیادی را می بینیم که در گوشه و کنار جهان ایجاد شده اند و رشد می کنند. 
کتاب »کارآفرینی مینیمالیستی« که ساحیل الوینگیا آن را نوشته، مجموعه ای از تجربیات 
خود او در این مسیر است. او تالش کرده پلت فرمی برای فروش آثار دستی و خالقانه مردم 
ایجاد کند و درس هایی را که در این مسیر آموخته در این کتاب نوشته است. او در این کتاب 
به بنیان گذاران می آموزد که چطور شروع کنند و چه یاد بگیرند. چطور یک اجتماع را بسازند 
و برای حل مشکالت آن ها اقدام کنند و چطور از شرایطی که باعث می شود پول آن ها ته 

بکشد اجتناب کنند و از انرژی شان به درستی استفاده کنند. 

»پارادوکس کارآفرینی« یعنی چه؟ این اصطالحی است کورتیس مورلی آن را ابداع کرده 
است. او در کتابش با  همین عنوان از 16 دامی می گوید که می تواند به تله کارآفرینان تبدیل 
شود و به مانعی در مسیر موفقیت آنان. او از این دام ها با عنوان پاردوکس های کارآفرینی یاد 
می کند. مورلی معلم است و تجربه کارآفرینی هم دارد. او در کتابش از ویژگی هایی می گوید 
که به طور مشخص به موسسان اســتارت آپ ها در موفق شدن کمک می کند؛ اما همین 
ویژگی هایی می تواند فرد را در دستیابی به موفقیتی که انتظارش را می کشد، ناکام بگذارد. او 
می نویسد استقالل مالی و آزادی می تواند در فرایند کارآفرینی به ساعات کاری طاقت فرسا، 
صورت حساب های تلنبارشده روی هم و در نهایت شکست تبدیل شود و این همان پاردوکس 
کارآفرینی است. درواقع آنچه او بر آن تاکید دارد این است که درک پاردوکس کارآفرینی 
کلید موفقیت هر کارآفرینی است. در این کتاب با توجه به تجربه هایی که مورلی از آن یاد 
کرده، بنیان گذاران درک می کنند که چطور می توانند در مســیر مشخصی برای موفقیت 
گام بردارند و بر پاردوکس کارآفرینی هم غلبه کنند. مورلی در کتابش تالش می کند قانون 
طالیی را که برای موفقیت هر کارآفرین الزم است به او خاطرنشان کند. او تالش می کند 
به مخاطب خود درباره توسعه کارآفرینانه بگوید و اینکه چطور باید مهارت های کارآفرینی را 

به بهترین شکل توسعه داد.

کارآفرینی مینیمالیستی
ساحیل الوینگیا

پارادوکس کارآفرینی
کورتیس مورلی
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ثروتمندترین فرد ژاپن ۳۸ میلیارد دالر ثروت را با اتوماسیون به دست آورد

وقتی اتوماسیون به کار می آید

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

تاکیمیتسو تاکیزاکی، بنیان گذار سازنده سنسورهای 
الکترونیکی Keyence، تاداشــی یانای، میلیاردر 
یونیکلو را پشت سر گذاشت و به ثروتمندترین فرد 
ژاپن تبدیل شد. براســاس شاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ، ارزش تاکیزاکی 3۸.2 میلیارد دالر اســت، چراکه سهام شرکت او تقریباً از 

ابتدای سال گذشته تا هفته اول سپتامبر دو برابر شده است.
Fast Retailing، شــرکت خرده فروشی یانای در سال 2021 بیش از یک پنجم 

ثروت خود را ازدست داده و دارایی خالص او حاال 35.5 میلیارد دالر است.
وقتی یک کارآفرینی کارخانه اتوماســیون، جایگزین غول خرده فروشی در باالی 
لیست ثروتمندان می شود، یعنی این نمونه ای از چگونگی تغییر چشم انداز ثروت در 
میان  همه گیری کووید 19 است. Keyence همچنین باعث تقویت میانگین سهام 

نیکی 225 ژاپن شده است.

 Ichiyoshi میتسوشیگه آکینو، یک مقام ارشد اجرایی در شرکت مدیریت دارایی
در توکیو می گوید: این موقعیت به احتمال زیاد برای مدتی باقی می ماند.

Keyence فعالً از اظهارنظر درباره این موضوعات خودداری کرده است. تاکیزاکی، 
شرکت Keyence را سال 1974 راه اندازی کرد و به طور پیوسته این شرکت در حال 
ساخت حسگرها، ابزارهای اندازه گیری، سیستم های بینایی ماشین و سایر تجهیزات 

برای اتوماسیون صنعتی بوده است.
این شرکت مرموز مستقر در اوساکا، همیشه به دلیل حاشیه سود باال و پرداخت 

خوب به پرسنل خود معروف بوده است.
سهام Keyence از ابتدای سال 2020 تا هفته اول سپتامبر 96 درصد افزایش یافته 
و حاال ارزش شــرکت در حدود 167 میلیارد دالر اســت. با این اندازه  و مقیاس، این 

دومین شرکت بزرگ ژاپن پس از غول خودروسازی تویوتا موتور است.
به گفته تاکشی کیتورا، تحلیلگر بلومبرگ، همه گیری کرونا باعث افزایش تقاضا 
برای اتوماسیون کارخانه ها شد، چراکه دولت های سراسر جهان اقدامات فاصله گذاری 
اجتماعی را اعمال می کردند. او همچنین به حاشیه سود عملیاتی این شرکت که بیش 

از 50 درصد است اشاره کرد.
سهام Keyence هفته اول سپتامبر پس ازاینکه شرکت اعالم کرد به نیکی 225 

اضافه شده است، در یک تغییر عمده در سنجش ارزش خالص شرکت جهش کرد.
براساس شاخص بلومبرگ، تاکیزاکی که 21 درصد از سهام شرکت Keyence را 
در اختیار دارد، امسال 5.9 میلیارد دالر به ثروت خود اضافه کرده و در حال حاضر به 

نهمین فرد ثروتمند آسیا تبدیل شده است.
در همین حال، شرکت Fast Retailing یانای در سال 2021، 9.7 میلیارد دالر 

یا حدود 22 درصد از ارزش خود از دست داد.
Fast Retailing در مــاه ژوئیه، پیش بینی ســود کل عملیاتی خود را با ضعف 
فروش تابستان در ژاپن و اقدامات دولت برای مهار کووید 19 در کشور و دیگر بازارهای 

آسیایی را کاهش داد.
تاکیزاکی 76 ســاله که تابه حال دانشگاه نرفته است، به اختراع حسگرهای دقیق 
مورداستفاده در خطوط مونتاژ مانند سنسورهای ساخت خودرو برای تویوتا کمک کرده 
اســت. او اکنون پس از کناره گیری از ریاست شرکت در سال 2015، رئیس افتخاری 

Keyence است.
Keyence حدود 63 برابر درآمد پیش بینی شده، معامالت انجام داده است. کیتورا، 
تحلیل گر بلومبرگ گفت که چشم انداز او برای آینده شرکت مثبت است. او خاطرنشان 
 Keyence کرد که بیش از 40 درصد درآمد شرکت هنوز از ژاپن به دست می یابد و

دارای پتانسیل قوی برای رشد در خارج از کشور است.

شیرین فرهادی
خبرنگار بخش تجربه
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تجـربــه

راز خانواده های ثروتمند در چیست؟
10 خانواده ثروتمند آسیایی که باید بشناسید

موکش آمبانی

آمبانی ها
ســال 1957، مرحوم دیروبهای آمبانی، 1

Re�  بذری کاشــت که حاال به شرکت
liance Industries تبدیل شــده اســت. این گروه 
چندملیتی که متعلق به پسر بزرگ او، موکش آمبانی 
است، جهش فزاینده ای را تجربه کرده است. این شرکت 
در بخش های مختلف مانند پتروشــیمی، نفت و گاز، 
مخابرات و خرده فروشی فعالیت می کند که به ثروت 76 

میلیارد دالری خانواده کمک کرده است.
در طول سال ها، ســه فرزند این میلیاردر، ایشا، آکاش 
و آنانت، وارد تجارت خانوادگی شــده اند. طبق گزارش 
فوربز، دارایی خالص موکش آمبانی ۸2.5 میلیارد دالر 
آمریکا )تا 17 اوت 2021( تخمین زه شده است. عمارت 
27 طبقه ثروتمندترین خانواده آسیایی، آنتیلیا، یکی از 
گران ترین خانه های جهان است. گفته می شود برخی 
از خواننده های بزرگ جهان در مراســم عروسی ایشا و 

آکاش اجرا داشته اند.

ریموند و توماس کووک، دو برادر میلیاردر آسیایی

کووک ها
2 Kwok از ســال 1972 کــه شــرکت

Tak-seng بــه بــورس رفت، به یکی 
از بزرگ ترین توســعه دهندگان امالک در هنگ کنگ 
تبدیل شد و دارایی خالص این خانواده را به 33 میلیارد 

دالر رســاند. بزرگ این خاندان سال 1990 درگذشت 
و فرمانداری شرکتش به سه پسرش واگذار شد: والتر، 
توماس و ریموند. این شرکت همیشه درگیر مناقشاتی 
بوده که اصوالً هم ناشی از درگیری های درون خانواده 
اســت. والتر، پسر بزرگ خانواده سال 1997 ربوده شد 
و دو برابر دیگر هم متهم به رشــوه دادن به یک مقام 
دولتی در سال 2012 شدند. درحالی که ریموند از همه 
اتهامات تبرئه شــد، 5 سال را پشــت میله های زندان 
گذراند. بااین حال، والتر سرانجام از کسب وکار خانوادگی 
کنار گذاشته شد. در حال حاضر ریموند کووک به عنوان 
رئیس این غول ساختمانی فعالیت می کند. طبق گزارش 
فوربز، دارایی خالص او 1.4 میلیارد دالر اســت )تا 16 

اوت 2021(.

Charoen Pokphand دهانین چیرونانت رئیس ارشد گروه

 چیرونانتها
از شروع به کار با یک مغازه بذر سبزی جات 3

در سال 1921 تا تبدیل شدن به یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان خــوراک دام در جهان، گروه 
Charoen Pokphand راه زیــادی را به عنوان یکی 
از ثروتمندترین خانواده های آســیایی، طی کرده است.  
ثروت این خانواده 31.7 میلیارد دالر برآورد شده است. 
این شرکت قصد دارد تا سال 2030 عاری از زباله و بدون 
کربن به کار خــود ادامه دهد. این گروه بزرگ تایلندی، 
14 گروه تجاری را تحت پوشــش خود قرار می دهد، در 
بخش های خرده فروشــی و توزیع، رسانه ها و مخابرات، 
توســعه اموال، امور مالی و ســرمایه گذاری، محصوالت 
غذایی، داروسازی و... این ها تنها تعداد کمی از کسب وکار 
این شــرکت بود. دهانین چیرونانت، رئیس ارشد گروه 
است. دارایی خالص او 14 میلیارد دالر تخمین زده شده 
است )تا 16 اوت 2021(. پسر بزرگش سوپاکیج، رئیس 

شرکت و کوچک ترین پسر، سوپاجای، مدیرعامل است.

بازدید از کارخانه سیگارسازی دجاروم برادران هارتونو

 هارتونوها
ســال 1950، اوئی وی گوان، یک شرکت 4

سیگار ورشکســته را خرید و مجدداً آن را 
دجاروم نام گذاری کرد. او نمی دانست که این خرید به ثروت 
31.3 میلیارد دالری خانواده اش منجر می شود.  حاال دجاروم 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان سیگار در اندونزی است. 
پس از مرگ اوئی وی در ســال 1963، شرکت به پسرانش 
»آربودی هارتونو« و »مایکل بامبانگ هارتونو« به ارث رسید. 
هردو برادر در بانک آســیای مرکزی )BCA( سرمایه گذاری 
کردند و حاال هردو از صاحبان دجاروم و BCA هستند.طبق 
گزارش فوربز، دارایی خالص آر.بودی هارتونو 19.1 میلیارد 
دالر اســت، درحالی که بــرادرش 1۸.4 میلیارد دالر امریکا 
دارایــی دارد )تــا 17 اوت 2021(.آن ها ثروتمندترین افراد 
اندونزی هســتند و با هم یکی از ثروتمندترین خانواده های 
آسیایی را تشکیل می دهند. این دو همچنین برند الکتریکی 
Polytron را در اختیــار دارند و ســرمایه گذاری هایی در 

استارت آپ بازی Razer انجام داده اند.

لی جائه یونگ، رئیس شرکت سامسونگ به اتهام دادن 
رشوه به دو سال و نیم زندان محکوم شد

لی ها
شــرکت چندملیتی سامسونگ کره 5

جنوبی به عنوان یک شــرکت تجاری 
شــروع به کار کرد و از طریق صادرات محصوالت 

عمارت های بزرگ، اتومبیل های شیک، عروسی های مجلل، آشپزهای حرفه ای؛ آن ها  بهترین ها را در اختیار دارند و با افتخار هم آن را به رخ می کشند. از تنگناهای مختلف در شرکت تا از 
بین رفتن میلیاردها دالر، این ثروتمندترین خانواده های آسیایی می دانند چگونه بر چالش غلبه کنند، وظایفشان را انجام دهند و پولدار شوند. سایت پرستیژآنالین در مطلبی به زندگی 10 

نفر از ثروتمندترین افراد آسیا و راه و روش آن ها  برای پولدار شدن پرداخته است.
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کشاورزی و ماهی ســود می برد. این شرکت سال 
193۸ توســط لی بیونگ چول شروع به کار کرد و 
خیلی زود در ســال 1969، مسیری متفاوتی را در 
پیش گرفت، آن هم زمانی که لی بیونگ چول شرکت 
سامسونگ الکتریک را تأسیس کرد و بعد مشخص 
است چه اتفاقی افتاد. سال 19۸7، سومین پسر او، لی 
کان هی، پس از مرگ بیونگ چول، مدیریت شرکت 
را بر عهده گرفت. به گزارش بلومبرگ، سامسونگ 
پیشــرفت های زیادی داشته است و به بزرگ ترین 
تولیدکننده چیپ حافظه و تلفن های هوشمند در 
جهان تبدیل شــده است. سال 2012، پسرش، لی 
جائه یونگ، نایب رئیس سامسونگ الکتریک شد. به 
گزارش فوربز دارایــی خالص او 11.1 میلیون دالر 
امریکا )تا 16 اوت 2021( تخمین زده شــده است. 
لی کان هی سال 2020 درگذشت. لی جائه یونگ 
سال 2017 به دلیل رشوه دادن به یکی از دستیاران 
»پارک گئون های«، رئیس جمهوری ســابق کره 
جنوبی متهم و زندانی شد. اگرچه او سال 201۸ آزاد 
شــد، اما با همان اتهامات مجدداً محاکمه شد و در 
اوایل سال جاری به دو سال و نیم زندان محکوم شد.

ردبول، صاحب خود را به یکی از ثروتمندترین خانواده های 
آسیایی تبدیل کرد.

یوویدیاها
شــرکت دارویی T.C ســال 1956 6

تنها باهدف فروش دارو تأسیس شد. 
بااین حال، شــالیو یوویدیا، مؤسس شرکت تصمیم 
گرفت که وارد کاالهای مصرفی شــود و در ســال 
1975 برند معروف رد بول را اختراع کرد. خیلی زود 
دیتریش ماتشیتز، بازاریاب اتریشی با این نوشیدنی 
آشنا شد و تصمیم گرفت با یوویدیا همکاری کند. 
این دو نفر باهم روی اصالح دستورالعمل نوشیدنی 
انرژی زا و بازاریابی آن در ســطح جهانی کار کردند. 
این مشــارکت برای هر دو شگفت انگیز بود، چراکه 
ثروت خانواده یوویدیا ازنظر فوربز به 24.2 میلیارد 
دالر رسید. یوویدیا در زمان مرگش در سال 2012، 
سومین فرد ثروتمند در تایلند بود.پسر بزرگ ترش، 
چالرم یوویدیا، مدیریت کسب وکار را بر عهده گرفت 
و صاحب نام تجاری نوشــیدنی به همراه ماتشیتز 
اســت. دارایی خالص او )تــا 6 ژوئیه 2021( 24.5 
میلیارد دالر آمریکا بوده است که باعث شده خانواده 
او به یکی از ثروتمندترین خانواده های آسیایی تبدیل 

شود.

هنری چنگ و پدرش برای توسعه هنگ کنگ مورد قدردانی 
قرار گرفتند.

چنگ ها
به گــزارش فوربز، با دارایی 22.6 میلیارد 7

دالری، خانــواده چنــگ بــا چندیــن 
کسب وکار ازجمله جواهرات Chow Tai Fook، هتل ها 
و اســتراحتگاه های رزورت و شرکت امالک و مستغالت 
 New World Development و شرکت زیرســاخت
یکی از خانواده های ثروتمند آسیا هستند.چو تای فوک، 
این گروه بزرگ مســتقر در هنگ کنگ، توســط چون 
چی یوئن در ســال 1929 تأسیس شد. داماد او، چنگ 
یو تونگ، توسعه جهانی جدیدی را در سال 1970 برای 
شــرکت آغاز کرد. در حال حاضر، پسر چنگ یو تونگ، 
هنــری چنگ، رئیس جواهــرات Chow Tai Fook و 
شــرکت New World Development است. طبق 
گزارش فوربــز، دارایی خالص او )تا 1۸ اوت 2021( یک 
میلیارد دالر امریکا بوده است. هنری چنگ و پدرش هردو 
برای قدردانی از خدماتشان در جهت بهبود منطقه، موفق 

به کسب ستاره طالیی باوهینیا در هنگ کنگ شدند.

پالونجی میستری، یکی از ده مرد ثروتمند آسیا.

میستری ها
گروه بزرگ شــاپورچی پالونجی، سال 8

1۸65 به عنوان یک شرکت ساختمانی 
بــه وجود آمد. ســازندگان آن برخــی از نقاط دیدنی 
بمبئی ازجمله ساختمان بانک رزرو هند را ساخته اند. 
این گروه از بدو تأســیس راه زیادی را طی کرده است. 
ثروت این خانواده 22 میلیارد دالر امریکا برآورد شــده 
اســت. گروه SP در حال حاضر دارای برند تصفیه آب 
Eureka Forbes و انتشارات Next Gen است. البته 
شــرکت های زیاد دیگری هم در اختیار این کمپانی و 
خانواده قرار دارد. طبق گــزارش فوربز، دارایی خالص 
دییس پالونجی میستری 17.3 میلیارد دالر )تا 16 او 
2021( تخمین زده شده است. او دو پسر دارد به نام های 
شاپور میســتری و کوروش میستری. به غیراز چندین 
شرکت تابعه، گروه شاپورچی پالونجی 1۸.4 درصد از 

سهام شرکت Tata Sons را هم در اختیار دارد.

Wheelock داگالس ووئه، رئیس

پائو/ووئه ها
پائــو یــو کنــگ در دهــه 1960 وارد 9

کســب وکار حمل ونقل شد. حمل ونقل 
جهانی او که امروز به عنوان گروه BW شناخته می شود، 
مدام رشــد کرد تا ســال 1979 او صاحب بزرگ ترین 

ناوگان حمل ونقل فله ای مستقل در جهان شد.
او نبض بازار را درک کرد و تصمیم گرفت تا کسب وکار 
خود را به نحوی منشــعب کند. این امر به تأســیس 
شــرکت Wheelock & Co منجر شد. پس از مرگ 
پائو در ســال 1991، کســب وکار او به چهار دخترش 
به ارث رســید. در سال 19۸6، داماد بزرگش، هلموت 
سوهمن، رئیس گروه BW شد. آندریاس پسر سوهمن 
در سال 2014 ریاست شرکت را بر عهده گرفت. داماد 
دیگر، پیتر ووئه، کنترل شرکت Wheelock و هلدینگ 
Wharf را در اختیار گرفت و پسرش، داگالس ووئه در 

حال حاضر رئیس Wheelock است. 
به گزارش بلومبرگ، مجموع ثروت خانواده های سوهمن 

و ووئه حدود 20.2 میلیارد دالر امریکا می شود.

SM Investments هنری سای، بنیان گذار شرکت

 سای ها
به عنوان یک کودک، هنری سای، اصول 10

اولیه تجارت خرده فروشــی را به روشی 
منحصربه فرد یاد گرفت. او به همراه پدرش، فروشــگاه 

خانوادگی شان را در فیلیپین اداره می کرد.
سای مقداری پول پس انداز کرد و سرانجام مغازه کفش 
خود را در سال 195۸ راه اندازی کرد. مغازه او کم کم به 
شرکت SM Investments تبدیل شد. طبق گزارش 
بلومبرگ، ثروت خانوادگی او 19.7 میلیارد دالر برآورد 

شده است.
این تاجر سال 2019 درگذشت. بعد از او، خوزه تی سیو، 
رئیس شــرکت شد. سیو با خانواده سای، به مدت سی 
سال همکاری نزدیک داشته است و مورد اعتمادترین 

دستیار هنری سای بوده است.
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 بحث پول نیست  
برخالف تصور اکثر مردم و نحوه نمایش در رسانه ها، کارآفرین بودن تنها به پول مربوط 
نمی شود. کسانی که در حال حاضر میلیون ها یا حتی میلیاردها دالر دارایی خالص دارند، 
کســب وکار خود را برای به دست آوردن مبالغ گزاف شروع نکرده اند. در عوض، هدف و 
انگیــزه قوی برای تغییر در جهان بود که آن ها  را به شــکل امروزی درآورد و پول صرفاً 

محصولی جانبی از کمک های بزرگی بود که آن ها  ارائه کرده بودند.

کارآفرینی مدام به فکر تغییر و بهتر کردن جهان است. این طرز فکر است که درنهایت 
به پول تبدیل می شــود، برخالف امید برای به دســت آوردن فوری میلیون ها دالر، اگر 
اشتیاق برای حمایت از اقدامات شما وجود نداشته باشد، کسب وکارتان به ندرت به ثمر 
می رسد. زمان هایی پیش می آید که به نظر می رسد همه چیز برخالف شماست، و وقتی 
چنین می شود، آنچه در سر شما می گذرد یا شما را وادار به حرکت می کند یا شما را در 

هم می شکند.

ایندرا نویی از تغییر فرهنگ کار می  گوید

از دنیای پپسی تا دنیای پس از پاندمی
بسیاری از افراد رویای ترک شغل روزانه خود و تبدیل شدن به کارآفرینان تمام وقت که عالقه خود را دنبال می کنند دارند. اما متأسفانه این رؤیا برای اکثر آن ها  هرگز محقق نخواهد شد. دالیل 
آن متفاوت است، از ترس از به خطر انداختن کارهایی که برای آن بسیار تالش کرده اند تا محدودیت های خودخواسته مانند عدم اطمینان کافی از تغییری که می خواهند در جهان ببینند. 

اما اغلب، این اطالعات غلط پیرامون کارآفرینی است که باعث می شود افراد رویاهای خود را دنبال نکنند. نشریه کارآفرینان در مطلبی به ویژگی های مشترک کارآفرینان پرداخته است.
هدف کلی کارآفرین بودن این است که برخی از افراد اشتباه کنند. اکثر کسانی که مایل اند کسب وکار خود را بسازند اما هرگز موفق نمی شوند، تصور کج ومعوجی از کارآفرینی دارند. تنها 
دلیلی که آن ها  می خواهند این سفر را آغاز کنند، این است که زندگی خود یا دوستان و خانواده خود را پس از صعود به فهرست فوربز 100 در سال آینده بهبود بخشند و با افرادی مانند ایالن 

ماسک و جف بزوس دوست شوند. اما به دالیلی، چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتد.
دلیل این که آن افراد می خواهند کارآفرین شوند، این است که فقط می خواهند پول دربیاورند، به همین دلیل، علت اصلی اینکه چرا همه آن افراد ثروتمند صفرهای زیادی به نام خود وصل 

کرده اند را درک نمی کنند. درواقع موفق ترین کارآفرینان کسانی هستند که مشکالت را حل می کنند. اما این موضوع چرا این قدر مهم است و دقیقاً چگونه به ثروت تبدیل می شود؟
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 مردم به شما کمک نمی کنند، مگر اینکه شما به آن ها  کمک کنید  
بیایید با این واقعیت روبه رو شوید: انسان ها خودخواه هستند. شاید یک یا دو نفر برای 
شما کاری رایگان انجام دهند، اما هرگز برای تعمیم دادن به کارهای بزرگ تر کافی نخواهد 

بود. اگر چیزی از دیگران می خواهید، ابتدا باید چیزی به آن ها  بدهید.
در مورد کارآفرینی، کســانی که در باالی هرم قرار دارند، مشــکالت دیگران را حل 
می کننــد و اگر تعداد افرادی کــه به آن ها  کمک کرده اند، زیاد باشــد یا میزان کمک 
قابل توجهی به آن ها  ارائه شده باشد، به ازای تالش هایشان به آن ها  پرداخت هایی صورت 
می گیرد. حتی اگر به نظر برسد که مردم قبالً راه حلی را که قابل تصور است، توسعه داده اند، 

بازهم مشکالتی که هنوز حل نشده اند، بی پایان باقی خواهند ماند.
خواه بخواهید به مردم کمک کنید تا درآمد بیشــتری کسب کنند و زندگی راحتی 
داشته باشند، یا به سادگی به آن ها  کمک کنید تا مشکالت زندگی را فراموش کنند و کمی 
سرگرمی در طول روز داشته باشند، می توانید ایده ای کامالً جدید ارائه دهید یا ایده هایی 
که قبالً وجود داشته را بهبود بخشید. مردم از داشتن این ایده ها در زندگی خود سپاسگزار 
خواهند بود. در مقابل آن ها  به شما کمک می کنند تا به اهداف خود برسید، همان طور که 

شما به آن ها  در رسیدن به اهدافشان کمک کرده اید.

 ایده های خود را برای خود نگه ندارید  
اگر ایده ای در مورد چگونگی تغییر جهان و بهبود زندگی مردم دارید، نمی توانید همه چیز 
را برای خود نگه دارید. حقیقت این است که شما ممکن است تنها فردی باشید که راه حل 
خاصی دارد و اگر آن را با جهان به اشــتراک نگذارید، دیگران نمی توانند از آن سود ببرند. 

بنابراین شما آن ها  را از زندگی بهتر محروم خواهید کرد.
برای بســیاری از مردم، کارآفرینی نوعی فراخوان است. آن ها  ایده ای دارند که احساس 
می کنند جهان به آن نیاز دارد و نمی توانند تصور کنند که زندگی از آن ها  بپرســد »چه 
می شود اگر؟« آن ها  باید آن را امتحان کنند و ببینند آیا راه حل مناسب است یا خیر. این 
تصوری نادر است و مطمئناً برای کارآفرین شدن به آن نیاز ندارید. اگر احساس می کنید 
تنها راهی که می توانید ذهن خود را آزاد کنید این است که یک ایده را به واقعیت تبدیل 

کنید، باید قبل از تصمیم گیری در مورد عدم اشتراک گذاری آن با دیگران، دوباره فکر کنید.

 می توانید کار بزرگی را شروع کنید  
کمک به دیگران، تنها در مورد کمک به آن ها  برای رسیدن به اهدافشان نیست. 
کمک به دیگران این امکان را به آن ها  می دهد تا راه حل های بیشتری ارائه دهند و در 
نهات تأثیر شما را بیشتر و بیشتر می کند. سپس همان طور که دیگران از ایده های شما 
برای ارائه راه حل های جدید به افراد بیشتر استفاده می کنند، شما قادر خواهید بود 

به طور جمعی جهان را تغییر دهید و آن را به مکان بهتری تبدیل کنید.
همچنین این بدان معناست که ممکن است راه حل شما تغییر کرده یا احتماالً 
بهبود یابد، نباید نگران کسی باشید که این کار را بهتر از شما انجام می دهد. در عوض، 
دادن این فرصت به آن ها  نه تنها به نفع هردوی شــما خواهد بود، بلکه به نفع تمام 
کســانی می شود که از این ایده استفاده می کنند. درست مانند ثبت اختراع خودرو 
کارل بنز که مانع از همکاری مرسدس با سایر شرکت ها نشد، به این ترتیب شما هم 

می توانید کارهای بیشتری با دیگران انجام دهید.

 اما این حتی برای من هم وجود دارد؟  
بســیاری از مردم تعجب می کنند که آیا کارآفرینی چیزی است که حتی آن ها 
هم  باید به آن اهمیت دهند. برخی از آن ها  ممکن است به طور مختصر آن را امتحان 
کنند تا تصمیم بگیرند که تجربه آن طور که تصور می کردند نبوده است. اما حقیقت 
این است که شروع کار همیشه سخت است و صرف نظر از کاری که انجام می دهید، 
کارآفرینی هم تفاوتی با آن ندارد. فقط این بار پاداش رســیدن به خط پایان بسیار 

بیشتر است.
این که آیا شــما در حال حاضر ایده ای دارید یا فقط می دانید که می خواهید به 
دیگران کمک کنید، اما کامالً مطمئن نیستید که چگونه، کارآفرینی پاسخ شما است. 
این کارآفرینان هستند که جهان اطراف ما را می سازند و می توانند تغییری معنادار 

ایجاد کنند که اگرنه برای قرن ها، حداقل برای ده ها سال به نفع مردم خواهد بود.
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جعبه پاندورا باز شد
انتشار اسناد پاندورا نشان می دهد که ثروتمندان برای پنهان کردن دارایی شان به لندن پناه برده اند

طرفداران شفافیت، بریتانیا را به تقویت سیستم کشور در مورد 
پول شویی و فرار مالیاتی متهم کردند. این اتفاق بعد از نشت گسترده 
داده های مالی رخ داد که نشــان می دهد چطور لندن مقصد اصلی 
انتخاب برخی ثروتمندان و قدرتمندترین افراد جهان برای مخفی 
کردن پول هایشان است. آسوشیتدپرس دراین باره مطلبی منتشر 
کرده است. 12 میلیون فایل مخفی نشان می دهد که چگونه افراد 
ثروتمند در سراســر جهان برای خرید ملک و اجتناب از پرداخت 
مالیات، شرکت های دریایی و به دور از ساحل را راه اندازی کرده اند. 
افرادی خارجی که به عنوان استفاده کنندگان از این نوع حساب های 
فراساحلی لندن شناسایی شده اند، شامل عبداهلل دوم، پادشاه اردن، 
الهــام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و همــکاران عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان هستند. عبداهلل هرگونه خبری مبنی بر این 
اســناد را تکذیب کرده اســت و عمران خان در توئیتی نوشت که 
دولت او در مورد هرکســی که در این لیســت ذکرشده، تحقیق 
کرده و صورت مشــاهده تخلف اقدامات مناســب را انجام خواهد 
داد. علی اف هم اظهارنظری نکرده اســت. اســناد مالی فاش شده 
معروف به »اسناد پاندورا« اوایل اکتبر توسط کنسرسیوم بین المللی 
روزنامه نگاران تحقیقی و شرکای رســانه ای آن ها  ازجمله روزنامه 
انگلیسی گاردین و بی بی سی منتشر شد. این گزارش نشان می دهد 
که اگرچه این خریدها طبق قوانین انگلیس بوده و قانونی انجام شده 
اما روش های پیچیده مالی و اغلب ناشــناس در آن ها  طی شده که 
افراد ثروتمند برای فرار مالیاتی از آن ها  استفاده کرده اند که بسیار 
دور از تجربه روزمره اکثر مردم بریتانیا بوده است. لندن محلی برای 
ثروتمندان و قدرتمندان است چراکه خانه اکوسیستم پیچیده ای 
از کسب وکارهاســت که می تواند در این روند به آن ها  کمک کند، 
ازجمله شــرکت های خالق مدیریت ثــروت، وکالی درجه یک و 

شرکت های حسابداری قدیمی. تجزیه وتحلیل سال 2019 توسط 
گروه شــفافیت Global Witness نشان داد که حدود ۸7 هزار 
ملک در انگلســتان و ولز متعلق به آن ها  بوده و توسط شرکت های 
ناشــناس در بهشت های مالیاتی ثبت شده است. گفته می شود که 
40 درصــد از این امالک ناشــناس در لندن شناسایی شــده اند و 
ارزش کل امالک احتماالً بیش از 100 میلیارد پوند )135 میلیارد 
دالر( خواهد بود. همچنین گفته می شــود مناطق محبوب شامل 
مناطق وست مینستر، جایی که پارلمان انگلیس در آن قرار دارد، 
کامدن و کنزینگتون و چلسی است. بازار امالک لندن، سال هاست 
تالش می کند تا شهرت خود را به عنوان ایفاکننده نقش اصلی در 
نحوه پولدار کردن افراد ثروتمندتر در سراســر جهان با بسیاری از 
ویژگی های اصلی در قلب شهر به دست غیر انگلیسی ها از بین ببرد. 
به عنوان مثال، الیگارشی روس در سال های اخیر خریداران برجسته 
امالک در لندن بوده اند. برای چندین دهه، مقامات بریتانیایی برای 
جلب سرمایه و استعدادهای خارجی از رویکردی ساده برای تنظیم 
مقررات استفاده کرده اند. چیزی که البته منتقدان می گویند این، 
وسیله ای برای فرار مالیاتی بوده که البته ممکن است قانونی باشد، یا 
برای فعالیت های جنایتکاران ازجمله پول شویی استفاده شده است. 
دانکن هامس، مدیر سیاسی گروه مبارزات بین المللی شفافیت بریتانیا 
می گوید این افشاگری باید به عنوان بیداری برای دولت بریتانیا عمل 
کند تا اقدامات دیرهنگام برای تقویت سیستم دفاعی بریتانیا در برابر 
آنچه »پول کثیف« نامیده می شود، صورت بگیرد. به گفته او، انتشار 
این اطالعات نشان می دهد که سیستمی برای نخبگان فاسد وجود 
دارد که می تواند دسترسی به امالک اصلی را برای آن ها  خریداری 
کند تا آن ها  از شیوه زندگی لوکس لذت ببرند، در عین حال سیستم 
دیگر برای افراد صادق و زحمتکش است. به این ترتیب بار دیگر نقش 
انگلیس به عنوان عامل فاسد جهانی و پول شویی با سوءاستفاده از 
همان حفره هایی که برای جابه جایی مشکوک ثروت انجام می شد، 
آشکار شد. شفافیت بین المللی انگلستان از دولت درخواست کرده 
است تا این حفره ها که به شرکت های مراکز مالی فراساحلی انگلیس 
مانند جزایر ویرجین بریتانیا و جزایر کیمن اجازه می دهد تا در این 
کشور ملک داشته باشند بدون اینکه نام صاحب اصلی آن ها  فاش 
شود را مسدود کند.ریشی سوناک، رئیس خزانه داری انگلیس گفت 
مقامات مالیاتی بریتانیا اســناد پاندورا را بازرسی خواهند کرد. او از 
سابقه این کشور در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی دفاع کرد. او می گوید: 
دولت محافظه کار برای بهبود شفافیت سیستم »چه کسی مالک چه 
چیزی اســت« را راه اندازی کرده است. اما این مشکل جهانی است 
و ما برای مقابله با این مشکل به کشورهای دیگر نیاز داریم تا با ما 

همکاری کنند.
طبق این اســناد تخمین زده شده است که نیمی از پول شویی 
روسیه در انگلســتان اتفاق افتاده است و ساناک می گوید کارهای 

بیشتری باید انجام شود.

نمای بیرونی ساختمانی در 
خیابان 5۶-۶0 کانادیدت 

در منطقه مایفر لندن. گفته 
می شود این ملک متعلق به 

الهام علی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان است که در اسناد 

پاندورا منتشرشده است.



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

دورنمای 2022

تناقض ها، حباب ها و قّله ها
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آیندهپژوهی

راه حل های خودروسازان برای تأمین قطعات
تغییر استراتژی آینده زنجیره تأمین قطعه در شرکت های تولید خودرو

شرکت های خودروسازی نقش شان را برای کمک به تولیدکنندگان 
قطعات ایفا می کنند تا آن ها بتوانند زنجیره شکسته تأمین قطعات را 
دوباره به هم وصل کنند و آن را اصالح کنند.

شرکت های خودروسازی جهان در حال دست و پنجه 
نرم کردن با کمبود نیمه رســاناها در ســطح بازارهای 
جهانی هستند، چه برای این کار چیپ های رایانه ای را 
مستقیماً از تولیدکنندگان بخرند، چه خودروها را تغییر 

بدهند، چه آن ها را بدون قطعات ناموجود بسازند.
این کمبود، که مربوط می شود به مشکالت طرف 
عرضه و افزایش تقاضا برای کاالهای الکتریکی مصرفی 
در دوران همه گیری ویروس کرونا، به شدت به صنعت 
خودروسازی ضربه زده است و میلیون ها وسیله نقلیه 
در سراسر جهان به علت اینکه قطعات مهم خودرو پیدا 
نمی شود تولید نشده اند. با ادامه پیداکردن این مشکل 
بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت، خودروسازان از 
جمله شرکت دایملر و فولکس واگن مجبور شده اند در 

استراتژی های تولید خود تجدید نظر کنند. 
تولیدکننــدگان خــودرو معمــوالً قطعــات را از 
تأمین کنندگانــی مثــل »بــوش« و »کنتیننتال« 
می خریدند، تولیدکنندگانی که به این سمت رفته اند که 
قطعات را از تأمین کنندگانی در حلقه های دورتر زنجیره تأمین بخرند. آندرج بورکاکی، 
یک از شرکای ارشد مؤسسه مک کنزی، می گوید که در برخی موارد این اتفاق منجر به 
کمبود شفافیت در کسب وکارها شده است. او می گوید: »این اشتباه است که آدم فکر 
کند دو انتخاب بین دو تأمین کننده قطعات دارد درحالی که واقعیت این است که هردوی 

آن ها چیپ هایی دارند که در یک کارخانه ساخته شده اند.« 
طبق گفته مارکوس شــافر، مدیر خرید شــرکت دایملر، این وضعیت دارد تغییر 
می کند. این شــرکت سازنده خودروهای مرســدس بنز یک خط مستقیم ارتباطی با 
تأمین کنندگان قطعات الکترونیکی ایجاد کرده است که شامل تأمین کنندگان ورقه های 
نازک سیلیسیومی در تایوان است. دایملر با این شرکت در نمایشگاه بین المللی خودرو در 
آلمان که در ماه سپتامبر برگزار شد ارتباط برقرار کرد. رئیس شرکت »فولکس واگن«، 
هربرت دیس، نیز از »شراکت استراتژیک« صحبت کرده که شرکتش با تولیدکنندگان 
در آسیا شــروع کرده است.  استفان براتزل، از مؤسســه مرکز مدیریت خودروسازی، 
می گوید که با در نظر گرفتن اهمیت چنین استراتژی هایی در صنعت خودروسازی، باید 
با تأمین کنندگان قطعات الکترونیکی و رایانه ای به شکلی متفاوت از گذشته رفتار شود. 
او می گوید: »وقتی شــما با شرکت های چیپ سازی مثل دیگر تأمین کنندگان برخورد 
می کنید، می بینید که مشــکالتی ظهور می کند و ناچار می شود که ارتباط با آن ها را 
متوقف کنید.« بورکاکی که شریک مؤسسه »مک کنزی« است گفته است شرکت های 
خودروســازی باید سرمایه گذاری مستقیم در تولید در بخش قطعات خودرو را مد نظر 
داشته باشــند یا اینکه قراردادهای طوالنی تری ببندند که بازه زمانی آن ها بیش از 1۸ 
ماه می شود. او می گوید: »چیز زیادی از این توافق ها و قراردادها هنوز پیاده سازی نشده 

است.«
در میان مدت، شــرکت های خودروسازی نقش شان را برای کمک به تولیدکنندگان 
قطعات ایفا می کنند تا آن ها بتوانند زنجیره شکسته تأمین قطعات را دوباره به هم وصل 
کنند و آن را اصالح کنند. آنت دانیلسکی، مدیر امور مالی شرکت فولکس واگن، می گوید 
که این شــرکت دارد سعی می کند فضاهایی را برای کنترل کل زنجیره خودروسازی و 

همچنین کنترل بخش های مختلف خودروها فراهم کند. او می گوید: »اگر ما نرم افزارها 
را تغییر بدهیم، می توانیم از نیمه رساناهای کمتری استفاده کنیم و همان کارایی سابق 
را به دست بیاوریم. این کار گاهی نیاز به زمان بلندتری برای رسیدن به هدف دارد چون 
نهادهای نظارتی صنعت خودروسازی در آن مداخله می کنند ولی حوزه هایی هست که 

می توانید تغییرات را خیلی سریع تر در آن ها ایجاد کنید.«
شرکت دایملر در حال طراحی جدیدی برای کنترل بخش های مختلف خودرو است. 
مدیر خرید شرکت دایملر، شــافر، می گوید که این شرکت به جای اینکه از چیپ های 
رایانه ای بخصوصی اســتفاده کند، در حال طراحی قطعات جایگزینی است که بتواند 
همان کارایی را داشــته باشــد و همان وظایف را انجام دهد. شرکت تسال نیز در حال 
بررســی کردن چنین جایگزینی ای در نظام مدیریت و تولید خود اســت. این شرکت 
نرم افزارهای داخلی خود را در طی ســه ماه دوباره برنامه نویســی کرده است و بنابراین 
کمتر از چیپ هایی استفاده می کند که در بازار کمیاب هستند. این کار به این شرکت 
خودروسازی آمریکایی امکان داده است که بحران کمبود قطعات را خیلی راحت تر از سایر 

شرکت های خودروسازی مدیریت کند.
شــرکت جنرال موتورز هم گفته اســت کــه روی این فکــر کار خواهد کرد که با 
شرکت های تولیدکننده قطعات مثل »کوالکوم«، »اس تی ام« و »اینفینیون« رابطه برقرار 
کند تا ریزکنترل کننده های خود را طوری توسعه بدهند که بتوانند اگر قبالً فقط یک کار 
را برای خودرو انجام می دادند، در حال حاضر چندین کار مختلف را با هم توســط یک 
قطعه انجام دهند. یکی از سخنگویان شرکت »جنرال موتورز« می گوید: »ما داریم تالش 
می کنیم اکوسیستمی بسازیم که مقاوم تر و ترمیم پذیرتر و همچنین در دسترس تر باشد 

و قابلیت توسعه پذیری را هم داشته باشد.«
شرکت خودروســازی »بی ام دابلیو« این مشکالت را کمتر دارد چرا که این شرکت 
با تغییراتی که در زنجیره تأمین خود در همان اوایل ایجاد کرد، تاکنون توانسته است 
خودروهای خود را به شکل کامل بسازد و فقط یک قطعه در خودروهایش کمیاب شده 
است. شرکت های خودروسازی دیگر نیز به همین سمت خواهند رفت. آن ها در آینده 
تالش خواهند کرد با تغییراتی که در طراحی خودروها می دهند و همچنین با ارتباطاتی 
که با قطعه سازان دورتر می گیرند، مشکالت زنجیره تأمین قطعات خودروسازی را حل 

کنند. 

چرا باید خواند:
 صنعت خودروسازی 

هرچه بیشتر به فناوری 
وابسته می شود 

و چشم اندازهای 
آینده خودروسازی 

برای تحلیل گران 
صنعت کشور ما نیز 

جالب توجه است.

منبع  رویترز 

کریستین آمان
تحلیل گر حوزه فناوری

آینده پژوهی
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قول های اقلیمی زیاد و عمل کم
عملی کردن وعده های انتخاباتی بایدن در سال 2022 کار بسیار دشواری خواهد بود

بایدن الیحه ای را در کنگره نمایندگان درباره اقدامات اقلیمی خود به تصویب رسانده است که بودجه ای ۵۵۵ 
یه نیز در پی محدود کردن  یکا نیز وارد ماجرا شده است و در ماه فور میلیون دالری نیاز دارد. دیوان عالی آمر
چشمگیر قدرت رئیس جمهور برای نظارت بر انتشار گاز دی اکسید کربن در نیروگاه های برق خواهد بود.

چرا باید خواند:
بحث تغییرات اقلیم از 
مهم ترین چالش های 

همه کشورهای جهان 
است بنابراین برای 

سیاست گذاران ما هم 
قضایای مربوط به این 
حوزه اهمیت بسزایی 

دارد.

منبع  نیویورک تایمز 

لیزا فریدمن
گزارشگر حوزه آب وهوا

اکنون که سال جدید میالدی شروع شده است، جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا باید به وعده های خود عمل کند مبنی بر رسیدن به اهداف کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای در ایاالت متحده به این قصد که گرمایش زمین 

به سطح خطرناکی نرسد. 
بایدن الیحه ای را در کنگره نمایندگان درباره اقدامات اقلیمی خود 
به تصویب رســانده است که بودجه ای 555 میلیون دالری نیاز دارد. 
دیوان عالی آمریکا نیز وارد ماجرا شده است و در ماه فوریه نیز در پی 
محدود کردن چشــمگیر قدرت رئیس جمهور برای نظارت بر انتشار 
گاز دی اکسید کربن در نیروگاه های برق خواهد بود. این کارها باعث 
خواهد شد که در انتخابات میان دوره ای نوامبر تسلط حزب متبوع او 
بر کنگره خدشه دار شود. از وقتی که جمهوري خواهان عالقه کمی به 
اقدامات اقلیمی نشان داده اند، توانسته اند یکی یا دو کمیسیون را که در 

دست نداشتند به کنترل خود درآورند.
تحلیل گران می گویند که باالگرفتن تنش ها باعث خواهد شــد 
کــه چند ماه آینده برای حفاظت از کره زمیــن در برابر گرمایش و 
تغییر اقلیم خیلی حیاتی باشــد. جان پودســتا، مشاور ارشد سابق 
ریاســت جمهوری آمریــکا در دوره باراک اوبامــا و بنیان گذار مرکز 
پیشرفت آمریکا که یک مرکز تحقیقات چپگرا است، می گوید: »اگر 
آن ها نتوانند مشکالت و درگیری هایشان را حل کنند، همه ما شکست 
خواهیم خورد. کل کشور از آزمون اقلیمی سربلند بیرون نخواهد آمد.« 
پودســتا دولت بایدن را تحســین می کند که گرمایش جهانی را در 
اولویت قرار داده است و در کاخ سفید یک اداره سیاست های اقلیمی 
داخلی درست کرده است. این اداره به دنبال این است که آمریکا دوباره 
نقش رهبری آمریکا را در صحنه جهانی در زمینه مبارزه را تغییر اقلیم 
به دســت آورد و از سوی دیگر، چند نهاد نظارتی را فعال کند که در 

سرمایه گذاری های چشمگیری در حوزه انرژی های پاک انجام دهند.
اما با این حال، پودستا تأکید می کند که فیزیک تغییر اقلیم وحشتناک 
است و جلو گرفته نشده است. همین حاال هم میانگین درجه حرارت کره 
زمین نسبت به دوران پیش از انقالب صنعتی 1.1 درجه سلسیوس گرم تر 
اســت. دانشمندان هشدار داده اند که اگر افزایش این درجه حرارت ادامه 
پیدا کند و از 1.5 درجه بگذرد، احتمال افزایش آتش ســوزی های مرگبار 
و ســیل و امواج هوای گرم و سایر فجایع به امری حتمی تبدیل خواهد 
شــد. متخصصان گفته اند که کشورها اگر می خواهند از عواقب فاجعه بار 
زیست محیطی دور باشد، باید فوراً و به اندازه خیلی زیادی انتشار گازهای 
گلخانه ای را که حاصل ســوزاندن نفت و گاز و زغال سنگ است کاهش 

دهند.
سال گذشته میالدی در مذاکرات بین المللی اقلیمی گالسکو، بایدن 
قول داد که ایاالت متحده تا انتهای دهه 2020 به اندازه 50 درصد کمتر 
از ســطح انتشار کربن در سال 2005 میالدی گازهای گلخانه ای منتشر 
کند. آمریکا بزرگ ترین آلوده کننده جهان از نظر تاریخی اســت. بایدن از 
سایر کشــورهای هم خواست که چنین قدم هایی بردارند. اما اگر آمریکا 
نتواند تا اجالس بعدی کشــورها که در ماه نوامبر امسال در مصر برگزار 

خواهد اقدامی بکند، این کارش فقط شــعار دادن و ســماجت زیاد برای 
هیچ محسوب خواهد شد. پودستا می گوید: »اگر شما نتوانید به هدف تان 
دســت پیدا کنید، اعتبار خود را در سطح بین المللی از دست داده اید.« 
او کارنامه سال اول ریاست جمهوری بایدن را در زمینه اقلیمی »ناکامل« 

ارزیابی می کند.  
وقتی جو بایدن وارد کاخ ســفید شــد، تغییر اقلیــم را یکی از چهار 
اولویتش اعالم کرد که در کنار مبارزه با ویروس کرونا و تقویت اقتصاد و 
نابرابری نژادی قرار می گرفت. این یک تغییر مسیر چشمگیری در مقایسه 
با دوره ریاســت جمهوری دونالد ترامپ بود که دائماً علم اقلیم شناسی را 
مسخره می کرد و به دنبال گسترش حفاری نفت و گاز بود و نظارت های 

محیط زیستی از جمله نظارت بر انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داد.
کریس کونز، ســناتور دموکرات و نماینده دالویر در مجلس سنا که 
ارتبــاط نزدیکی با بایدن دارد، می گوید: »مهم ترین کاری که او انجام داد 
این بود که در اولین روزهای ریاست جمهوری اش تضاد پررنگی را با دوران 
ریاست جمهوری ترامپ نشان دهد.« بایدن فوراً به توافق اقلیمی پاریس 
دوباره ملحق شد. در این توافق، نزدیک به 200 کشور جهان قول دادند که 
تالش کنند میانگین درجه حرارت زمین کمتر از 2 درجه سلسیوس باشد. 
بایدن احداث خط لوله »کی استون« را که ایالت نبراسکا را به مخازن نفت 
ماسه در کانادا متصل می کرد لغو کرد. او سرمایه گذاری های جدید برای 
حفاری نفت و گاز در زمین های خالصه و آب های فدرال را متوقف کرد و 
درخواست افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر کرد، از جمله اینکه میزان تولید 
انرژی بادی در خشکی های آمریکا تا سال 2030 دو برابر شود. همچنین 
حامیان مبارزه با تغییر اقلیم را هم در سمت های بزرگی منصوب کرده است 
تا بتوانند بحران اقلیم را در بحث های دولت فدرال جابیندازند. در ماه های 
آینده مشخص خواهد شد که باید چقدر خواهد توانست به قول هایی که 

داده است عمل کند. 
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آیندهپژوهی

واقع گرایی سایبری
آمریکا در مقابل حمالت و سرقت های اینترنتی چین و روسیه باید چه کند؟

چرا باید خواند:
روابط سایبری و 

اقداماتی که در این 
زمینه در عرصه 

بین المللی می شود 
برای تمام بازیگران 

فضای سایبر از جمله 
ایرانیان جالب توجه 

است.

منبع   فارن افرز  

سایبری دست به جاسوسی اقتصادی می زنند. دولت ترامپ تهدید کرد 
که تحریم های گسترده تری را علیه شرکت های چینی اعمال می کند 

اما نهایتاً چند شرکت معدود تحریم شدند.
توافق سال 2015 بین اوباما و شی با اینکه در نهایت به شکست 
انجامید، مدلی را برای واکنش به تهدیدات سایبری ارائه کرد. تا همین 
اواخر، ایاالت متحده تمایل داشت به مسائل مربوط به فضای سایبر 
به چشم مجموعه ای محدود از مشکالت فنی نگاه کند که عمدتاً آن ها 
را می تــوان با ترکیبی از اقدامات بازدارنده دفاعی و محدود حل کرد. 
این تالش های دفاعی شامل تأمین بودجه برای مدرن سازی فناوری و 
همچنین نظارت برای صنایعی بود که به زیرساخت های اساسی مربوط 
بودند. اقدام دیگر افزایش همکاری و به اشتراک گذاشتن اطالعات بین 
دولــت و صنعت بود. بازدارندگی عمدتاً ربط پیدا می کرد به اقدامات 
تنبیهی از طریق اعمــال قانون یا تحریم هایی علیه افراد نفوذکننده 
یا نهادهای نظامی و امنیتی ای کــه از آن ها حمایت می کنند. برای 
نمونه، بعد از اینکه هکرهای کره شمالی در سال 2014 به داده های 
شرکت »سونی پیکچرز« نفوذ کردند، ایاالت متحده تعدادی از مقامات 
رســمی کره شمالی را تحریم کرد و سه مأمور امنیتی کره شمالی را 
در دادگاه متهم کرد. مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2016 نیز با واکنش مشابهی روبه رو شد: واشنگتن تحریم هایی را علیه 
نهادهای جاسوســی روسیه و افسران نظامی این کشور اعمال کرد و 
چندین مرکز از تأسیسات روسی را که در آمریکا واقع شده بود تعطیل 
کرد. ایاالت متحده به دنبال ممانعت از حمله رقبا نیز بود و برای این 
کار دست به حمالت سایبری تالفی جویانه و ایذایی زد. به این حال و 
به رغم تمام این گام هایی که برداشته شد، نه کره شمالی و نه روسیه 
ـ هدف قراردادن ایاالت  ــ و نه هیچ رقیب دیگر آمریکا در این حوزهـ 

متحده را متوقف نکرده است.
علتش این است که آسیب پذیری آمریکا در مقبال حمالت سایبری 
مشکلی فنی نیست که بتواند با ایجاد مانع محدود و تقویت دفاع های 
ســایبری حل شود. حمالت سایبری نشــانه بیماری است، نه خود 
بیماری. شرایط نهفته مربوط به مشکالت گسترده تر ژئوپلیتیک است 
که راه حل ژئوپلیتیک می طلبد؛ راه حل هایی که عمدتاً در مذاکره با رقبا 
در سطوح باال است برای رسیدن به توافقاتی که تمام طرف ها از آن نفع 

ببرند و بتوانند با آن روزگار بگذرانند.
همان طور که تهدیدات ســایبری چند برابر می شــود و دفعات و 
شدت حمالت افزایش پیدا می کند، واشنگتن به میزانی از واقع گرایی 
ســایبری نیاز پیدا می کند. آمریکا باید با حمالت سایبری مثل یک 
اولویت امنیت ملی و ژئوپلیتیکی برخورد کند که نیازمند دیپلماسی 
انعطاف ناپذیری اســت؛ دیپلماسی ای که پشتش به ابزارهای آمریکا 
برای اعمال فشــار گرم است. این دیپلماسی باید کشورهای رقیب و 
دشمنان آمریکا را به تغییر رفتار ترغیب کند یا با تهدید آن ها را به این 
تغییر وادارد، همان طور که اوباما در سال 2015 چنین کرد. هویج ها 
و چماق های مخصوصی برای مواجهه با هریک از رقبا الزم اســت به 

در سپتامبر 2015 باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا، در کنار 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در باغ گل سرخ کاخ سفید ایستاد 
و توافقی تاریخی را درباره توقف جاسوسی اقتصادی در حوزه سایبری 
اعالم کرد. دامنه این توافق زیاد نبود و صرفاً شــامل این می شد که 
ایاالت متحده و چین سرقت یا کمک به سرقت حق مالکیت معنوی 
با استفاده از ابزارهای سایبری را به این منظور که صنایع داخلی خود 
را گسترش دهند متوقف کنند. این توافق وعده راحتی برای آمریکا 
بود چرا که واشنگتن مدت ها بود جاسوسی اقتصادی برای بهره برداری 
شرکت های خصوصی را ممنوع کرده بود. اما دادن این قول برای چین 
خیلی بدیع و تازه بود، کشوری که سازمان های نظامی و امنیتی اش 
بیش از یک دهه درگیر سرقت های عظیم سایبری از خدمات دارای 
حق مالکیت معنوی و سرقت از اسرار دولتی در آمریکا بوده اند با این 

قصد که شرکت های چینی از آن ها استفاده کنند.
این توافق برای هر دو طرف به یک اندازه تازه بود، به خاطر چگونگی 
رسیدن طرف ها به توافق. اوباما در هفته های منتهی به مراسمی که در 
باغ گل سرخ کاخ سفید برگزار شد، شرکت ها و شهروندان چینی را 
تهدید به تحریم کرده بود، شرکت ها و افرادی که شرکت های آمریکایی 
را هدف حمالت سایبری قرار داده بودند یا از حق مالکیت معنوی آن ها 
برای رسیدن به سود تجاری بهره می بردند. این تهدید به تحریم، که 
برای اولین بار از سوی یک رئیس جمهور ایاالت متحده در واکنش به 
جاسوسی اقتصادی چین ابراز می شد، نه تنها خطاب به فعالیت های 
ســایبری چین بلکه همچنین درباره امور اقتصادی و اســتراتژیک 
وســیع تری بود. اوباما یک هفته قبل از اینکه با شی مالقات کند به 
مدیران کســب وکارها گفت: »ما در حال تعیین چند معیار هستیم 
که برای چینی ها مشــخص خواهند کرد مسئله فقط مربوط به این 
نیســت که ما از وضعیت ناراحت باشیم بلکه مسئله درباره این است 
که اگر مشکالت حل نشوند، فشارهای قابل توجهی به روابط دوجانبه 
مــا و آن ها وارد خواهد آمد. ما آماده ایم برای اینکه اقدامات متقابل و 
جبران کننــده ای را انجام بدهیم برای اینکه توجه آن ها را به موضوع 

جلب کنیم.«
ایــن توافق در وهله اول یک پیــروزی محدود بود. مزاحمت ها از 
طرف گروه هایی که از ســوی دولت چین حمایت می شدند، در سال 
2016 به کمترین میزان خود در طی یک دهه قبل از آن رسید. و در 
دو سال بعد هم شرکت های آمریکایی از فضای آرامی بهره مند شدند 
که قبالً توسط هکرهای نظامی و امنیتی چینی به هم ریخته بود و 
دائماً از ســوی آنان مورد آزار و مزاحمت بودند. اما تنش زدایی حیات 
کوتاهی داشت. در ســال 201۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت 
آمریکا، اعالم جنگ تجاری کرد و گفت که در اقتصاد آمریکا قیمت ها 
را کاهش خواهد داد تا بتوانند با چین رقابت کنند و مشوق های پکن را 
برای پیروی کردن از توافق کم کرد. چندی بعد در همان سال، آژانس 
امنیت ملی آمریکا چین را به زیر پا گذاشتن توافق متهم کرد و وزارت 
دادگستری آمریکا هکرهای چینی را متهم ساخت به اینکه با ابزارهای 

دیمیتری آلپروویچ
بنیان گذار مؤسسه امنیت 
سایبری »کراود استرایک«
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یکا بتواند به اندازه کافی عملیات دفاعی خود را تقویت کند، باز هم قادر نخواهد بود مانع از تمامی یا حتی بیشتر حمالت سایبری شود. بیشتر این  حتی اگر دولت آمر
گاهی از  حمالت علیه نهادهای کوچک صورت می گیرد، مثل مدارس و بیمارستان ها و ادارات پلیس و کسب وکارهای کوچک و سازمان های غیرانتفاعی که منابعی نه برای آ
استراتژی های پیچیده امنیتی سایبری دارند و نه برای پیاده سازی این استراتژی ها.

این دلیل که هریک از آنان جاه طلبی های ژئوپلیتیک خاص خود را 
دارند. اما چماق ها باید شــامل بازدارندگی بیشتری باشد و هدفشان 
فقط نهادهای بی رحــم نظامی و امنیتی ای نباشــد که حمالت را 
مرتکب می شوند بلکه هدفشان رژیم هایی باشد که این نهادها به آن ها 
پاسخ گویند. فضای سایبر یک قلمرو دربسته مربوط به خودش نیست، 
بلکه گذشته از همه این ها، بسط میدان نبرد وسیع تر ژئوپلیتیک است.

دفاع و بازدارندگی  
سیاست امنیت سایبری و اســتراتژی سایبری آمریکا در بیشتر 
دوران ســه دهه گذشته با حمالت سایبری مثل چیزی رفتار کرده 
که از هوا آمده است، بدون اینکه ارتباطی با درگیری ها و رقابت های 
ژئوپلیتیکی داشــته باشد که ســاختار نظم امنیتی جهانی را شکل 
می دهد. در نتیجه، بیشــتر استراتژی سایبری آمریکا متمرکز شده 
است بر کنترل پیامدهای حمالت سایبری از طریق بازیگران دفاعی و 
بازدارنده در فضای سایبر، تا اینکه متمرکز باشد بر واکنش به علت های 

حمالت سایبری.
اقدامات دفاعی، که هم می تواند واکنشی و هم پیشگیرانه باشد، در 
پی حفاظت از شبکه ها در برابر حمله کنندگان و نفوذکنندگان است 
یا تالش برای محدودســازی خرابی ها وقتی که نفوذها به ناچار اتفاق 
می افتد. اما ثابت شــده اســت که هیچ یک از این اقدامات دفاعی به  
شدِت حمالت سایبری که هر روز دارد بیشتر می شود نیست، چنان که 
حمالت هکری اخیر روســیه به شبکه داخلی دولت آمریکا از طریق 
نرم افزار نظارت شبکه که شرکت »سوالر ویندز« در تگزاس ساخته 
بود، در کنار ســایر حوادث بزرگ فضای سایبر در آمریکا این قضیه 
را روشن کرده است. حمله کنندگان از یک مزیت ذاتی فضای سایبر 

بهره می گیرند: وقتی هزینه هک کردن پایین اســت و عمالً تنبیهی 
برای ارتکاب آن وجود ندارد، هکرها به دنبال رخنه به شبکه می افتند 
حتی در شبکه های هدفی که می توانند ماه ها و گاهی سال ها صرف 
کنند تا راهی به داخل پیدا کنند. این مزیت ها که تناسبی با مجازات ها 
ندارد به نفوذکنندگان و مهاجمان به اندازه کافی فرصت می دهد که 
در نهایت موفق شوند، چرا که آن ها فقط به یک بار خوش شانسی نیاز 
دارند، درحالی که مدافعان باید هر تالش برای هک کردن را کشــف و 

متوقف کنند.
حتی اگر دولت آمریکا بتواند به اندازه کافی عملیات دفاعی خود 
را تقویت کند، باز هم قادر نخواهد بود مانع از تمامی یا حتی بیشتر 
حمالت سایبری شود. بیشــتر این حمالت علیه نهادهای کوچک 
صــورت می گیرد، مثل مــدارس و بیمارســتان ها و ادارات پلیس و 
کسب وکارهای کوچک و سازمان های غیرانتفاعی که منابعی نه برای 
آگاهی از اســتراتژی های پیچیده امنیتی ســایبری دارند و نه برای 
پیاده سازی این استراتژی ها. این سازمان ها شانس کمی خواهند داشت 
برای دفاع کردن از خود در مقابل حمالت ســایبری پیچیده از جانب 
کشــوری متجاوز، قطع نظر از اینکه دفاع دولت آمریکا در مقابل این 

حمالت چقدر مؤثر خواهد بود.
بازدارندگی، آن طوری که به شــکل ســنتی انجام می شده است، 
اثرگذاری مشابهی در جلوگیری از حمالت سایبری ندارد. دولت آمریکا 
در چهار ســال گذشته مقامات دولتی و پیمانکاران را از چند دشمن 
اصلی خود تحریم کرده و آن ها را در دادگاه ها متهم کرده است: چهار 
کشور چین و کره شمالی و روسیه. با این حال، این کشورها با توجه به 
اینکه هزینه چنین اقداماتی نسبتاً کم است، به انجام حمالت سایبری 
به شــکلی بی وقفه ادامه می دهند. تحریم های جدی تری که رشــد 

- ایاالت متحده و رقبای این 
کشور برای متوقف کردن 
شرارت های فعالیت های 
سایبری چین باید پکن را 
متقاعد کنند که به یک 
توافق دست پیدا کند. پکن 
در عوِض کنار گذاشتن جنگ 
تجاری، شاید موافقت کند 
که یارانه هایی را که برای 
بخش تخریب بازار حوزه 
صنعت خرج می کند قطع 
کند و انتقال فناوری اجباری 
را متوقف کند و سرقت حق 
مالکیت معنوی فناوری ها و 
نوآوری های تجاری را کنار 
بگذارد
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آیندهپژوهی

آمریکا باید با 
حمالت سایبری 
مثل یک اولویت 

امنیت ملی و 
ژئوپلیتیکی 

برخورد کند که 
نیازمند دیپلماسی 
انعطاف ناپذیری 

است؛ دیپلماسی ای 
که پشتش به 

ابزارهای آمریکا 
برای اعمال فشار 

گرم است. این 
دیپلماسی باید 

کشورهای رقیب 
و دشمنان آمریکا 
را به تغییر رفتار 
ترغیب کند یا با 
تهدید آن ها را به 
این تغییر وادارد، 

همان طور که 
اوباما در سال 

2۰۱5 چنین کرد

آینده پژوهی

اقتصادی در این کشورها را ممکن است تهدید کند، مثل تحریم هایی 
که علیه شرکت های ملی صنعتی اعمال می شود، به احتمال زیاد اثر 
بیشتری خواهد داشت. اما به این علت که ایاالت متحده با این حمالت 
در بافتار وسیع تر ژئوپلیتیک برخورد نمی کند، در نشان دادن واکنش 

صحیحی که درخورد این اقدامات باشد موفق نمی شود.
ایاالت متحده گاهی عملیات ایذایی سایبری را ادامه می دهد. برای 
مثال، در انتخابات میان دوره ای آمریکا در سال 201۸، نهاهای امنیتی 
آمریکا به دنبال متوقف کردن آژانس تحقیقات اینترنت بودند که یک 
مؤسســه بدنام آزار و حمله اینترنتی در روسیه است. چنین اقدامات 
ایذایی ای گه گاه می تواند در سطح تاکتیکی موفقیت به حساب آید 
و حمالت دشــمن را برای مدتی متوقف کند یا کاهش دهد. اما این 
اقدامات نمی تواند بنیان های اقدامات دشمنان آمریکا را در فضای سایبر 
تغییر دهد و آســیب پذیری آمریکا را در بلندمدت در مقابل حمالت 

سایبری کاهش دهد.

ژئوپلیتیک فضای سایبری  
اکثریت قریب به اتفاق حمالت سایبری علیه نهادهای آمریکایی، 
خواه گروه های خالفکار و خواه دولتی، از چند کشور نشئت می گیرد: 
چین و روسیه و کره شمالی. این کشورها بزرگ ترین تهدیدهای نظامی 
علیه ایاالت متحده هم هستند. واشنگتن برای برخورد مؤثر با تهدیدات 
سایبری از جانب این کشورها باید اهداف گسترده تر ژئوپلیتیک آن ها را 

مد نظر داشته باشد. 
چین سرسخت ترین دشمن آمریکا در فضای سایبر است، همان قدر 
که در زمینه سلطه نظامی متداول نیز این رقابت بین دو کشور وجود 
دارد. اینکه چین این جاه طلبی را دارد که در زمینه اقتصادی آمریکا 
را پشت سر بگذارد و در حوزه نظامی نیز به یک ابرقدرت تبدیل شود 
جزو اسرار نیست. فعالیت های چین در فضای سایبر هم از نظر منطقی 
همین هدف را دنبال می کند. اکثریت قریب به اتفاق حمالت سایبری 
چین برای مقاصد جاسوسی سنتی و اقتصادی انجام می شود. برای 
مثال، بین ســال های 2010 تا 2015، هکرهای چینی که از سوی 
دولت این کشور حمایت می شــدند به شکلی نظام مند شرکت های 
هوافضایی آمریکایی و اروپایی را هدف قرار دادند و اطالعات باارزشی 
را دزدیدنــد که چیــن آن موقع به تولیدکننــدگان دولتی بخش 

هوافضا سرازیر می کرد. در سال 201۸ مشخص شد که تا آن موقع، 
تولیدکنندگان چینی جت های تجاری را بر پایه اطالعاتی درســت 
کرده بودند که بخشــی از آن های دارای حق مالکیت معنوی بود و از 

شرکت های اروپایی و آمریکایی دزدیده شده بود.
جاسوسی سایبری چین به خصوص در بخش هایی زیاد است که 
پکــن آن ها را برای اهداف اقتصادی و امنیت ملی خود حیاتی تلقی 
می کند. برای مثال، در ژوئیه سال گذشته میالدی، آژانس امنیت ملی 
آمریکا و اف بی آی و آژانس امنیت ســایبری و امنیت زیرساختی این 
کشــور در یک گزارش مشترک هشدار دادند که هکرهای وابسته به 
پکن به حمله به شرکت ها و مؤسســات آمریکایی که در حوزه های 
مهم اســتراتژیک هســتند ادامه می دهند این نهادها عبارت بودند 
از شــرکت های دفاعی و سازنده نیمه رســاناها و مؤسسات دارویی و 
دانشگاه ها. با این حال، چین در مقایه با سایر دشمنان آمریکا درگیر 
حمالت سایبری نسبتاً کمی است و حمالت سایبری مخرب معدودی 
را در این کشور انجام می دهد. این ماجرا با برنامه استراتژیک گسترده تر 
چین هم جور درمی آید، چرا که چنین فعالیت هایی جایگاه چین را در 

عرصه بین المللی تضعیف می کند.
روســیه اهداف ژئوپلیتیک خاص خود را دارد که بر آن اســاس 
فعالیت های سایبری اش را تنظیم می کند. مسکو مانند پکن از نظر 
مقاصد ملی موضعی جدلی و خصمانه دارد. اما روسیه برخالف چین 
توانایی اقتصادی رقابت با ایاالت متحده را ندارد. این کشور دائماً از نظر 
بین المللی در حال منزوی شدن اســت و در حفظ اثرگذاری اش در 
کشورهای همسایه اش با دشواری مواجه است. روسیه در پی این است 
که یک جایگاه بین المللی قدرتمند برای خود کسب کند تا در داخل 
کشور بتواند موقعیت خود را تثبیت کند. به همین دلیل است که به 

ضدیت خود با آمریکا ادامه می دهد.
دولت روســیه مثل دولت ســلف شــوروی جاسوسی سنتی و 
جاسوسی اقتصادی می کند. کرملین امروز هم از ابزارهای سایبری و 
هم از شیوه های رایج برای این مقصود بهره می گیرد. اما عالوه بر این، 
فعالیت های سایبری روسیه متمرکز است بر ایجاد بی نظمی و آشوب 
سیاسی و اقتصادی در غرب و تضعیف اعتماد غربی ها به حکومت های 
دموکراتیک و کاهش اثرگذاری کشورهای غربی بر همسایگان روسیه. 
مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و حمله 
ویروسی در سال 2017 که منجر به تعطیلی شبکه های رایانه ای در 
اوکراین شــد قبل از اینکه ویروس به سرتاسر جهان سرایت کند و 
هک کردن کمیته بین المللی المپیک در سال 201۸، تماماً در خدمت 

همین برنامه وسیع تر روسیه بوده است. 
همچنین درست است که حمله های ویروسی روسیه برای اخاذی، 
به رغم اینکه به وسیله گنگ های مجرمان انجام می شود، بخش مهمی 
از استراتژی کرملین را نمایندگی می کند. جرایم سایبری ای که هزاران 
سازمان آمریکایی را هدف قرار می دهد و بیش از یک میلیارد دالر از 
طریق اخاذی در ســال های اخیر درآمد کسب کرده است، گاهی از 
جانب نیروهای امنیتی روسیه حمایت شده اند و از همین لحاظ، امتناع 
کرملیــن از برخورد با آن ها به معنی حمایت تاکتیکی از فعالیت های 
آنان است. با اینکه جرایم سایبری به منافع ملی اصلی روسیه چیزی 
اضافه نمی کند، در مســیر یک هدف اســتراتژیک است: اخالل در 
اقتصاد آمریکا و ترس افکندن در بین رهبران تجاری آمریکا. جرایم 
سایبری همچنین یک ابزار چانه زنی باارزش در مذاکرات بین المللی 
است: روسیه می تواند علیه گنگ های سایبری اخاذی اقدام بکند در 

سیاست امنیت سایبری و 
استراتژی سایبری آمریکا در 

بیشتر دوران سه دهه گذشته 
با حمالت سایبری مثل چیزی 

رفتار کرده که از هوا آمده 
است، بدون اینکه ارتباطی 
با درگیری ها و رقابت های 

ژئوپلیتیکی داشته باشد که 
ساختار نظم امنیتی جهانی را 

شکل می دهد
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یکایی شغل خود را کنار گذاشتند.  یکا 3.9 میلیون نفر شغل خود را کنار گذاشته اند. در ماه ژوئیه 2021 هم 3.9 میلیون نفر دیگر از شاغالن آمر در آمر
یکا، در ماه سپتامبر نزدیک به یک چهارم  در ماه اوت، 4.3 میلیون نفر. آمار در مورد جوانان حتی از این هم قابل توجه تر است: طبق اعالم مرکز آمار آمر
یکایی. یکا محسوب نمی شدند، یعنی در مجموع 14 میلیون آمر شاغالن بین 20 تا 34 سال جزئی از نیروی کار آمر

 کره شمالی هم از دیگر 
دشمنان ایاالت متحده است 
که از ابزارهای سایبری به نفع 
اهداف داخلی و بین المللی 
خود استفاده می کند، بدون 
اینکه مهارت چین و روسیه 
را داشته باشد. این کشور با 
تحریم های شدید کشورهای 
غربی مواجه است که باعث 
شد اقتصاد داخلی اش تحت 
فشار باشد. رژیم کره شمالی 
منابع مالی خود را از طریق 
ده ها میلیون دالری تأمین 
می کند که از طریق جرایم 
سایبری جمع می کند

عوض اینکه عقب نشینی های بزرگی در مذاکرات ببیند، بدون اینکه 
به مسایل مهم تری از نظر استراتژیک که فعالیت های سایبری تحت 

حمایت دولت باشد اشاره ای بکند.
کره شمالی هم از دیگر دشمنان ایاالت متحده است که از ابزارهای 
سایبری به نفع اهداف داخلی و بین المللی خود استفاده می کند، بدون 
اینکه مهارت چین و روسیه را داشته باشد. این کشور با تحریم های 
شدید کشورهای غربی مواجه است که باعث شد اقتصاد داخلی اش 
تحت فشار باشد. رژیم کره شمالی منابع مالی خود را از طریق ده ها 
میلیــون دالری تأمین می کند که از طریق جرایم ســایبری جمع 
می کند. این کشور از حمالت سایبری برای تضعیف رقبای منطقه ای 
خود نیز بهره می گیرد و برای نمونه، حمالتی را به کره جنوبی تدارک 

دیده است.

راه حل کوتاه مدت  
کارهــای دفاعی بهتر می تواند حفاظت و حمایت بهتری بکند از 
آژانس های دولتی آمریکا و شرکت های آمریکایی خصوصی و افرادی 
در ایاالت متحده در مقابل عواقب حمالت سایبری بزرگی که از سوی 
دشمنان و رقبای آمریکا انجام می شود. اما نه این دفاع ها و نه اقدامات 
بازدارنده، تازه اگر درست انجام بشوند، نخواهند توانست از شدت این 
تهدیدها بکاهند. توانایی واشنگتن شاید پیشرفت کند ولی به همین 
اندازه و حتی بیشتر از آن، توانایی های رقبای آن افزایش خواهد یافت.

ایاالت متحده و رقبای این کشور برای متوقف کردن شرارت های 
فعالیت های سایبری چین باید پکن را متقاعد کند که به یک توافق 
دســت پیدا کند. پکن در عوض کنار گذاشتن جنگ تجاری، شاید 
موافقت کند که یارانه هایی را که برای بخش تخریب بازار حوزه صنعت 
خرج می کند قطع کند و انتقال فناوری اجباری را متوقف کند و سرقت 
حق مالکیت معنوی فناوری ها و نوآوری های تجاری را کنار بگذارد. به 
همین ترتیب، اگر ایاالت متحده بخواهد فعالیت های مجرمانه سایبری 
روسیه را کنترل کند، نیازمند این است که دغدغه های مسکو در زمینه 
مداخله آمریکا در مسایل داخلی و منطقه ای روسیه را کاهش دهد. 
واکنش نشان دادن به تهدیدات سایبری کره شمالی نیز به طور مشابه 
نیاز به پیشرفت در مذاکرات با این کشورها بر سر برنامه های هسته ای 
دارد که مهم ترین نگران های این کشور در مقایسه با نگرانی های دیگر 

آن است. 
این کار ممکن است به شکل تلخی مواجهه تقدیرگرایانه با مسائل 
مربوط به فضای ســایبر به نظر برســد. در واقع، برعکس این تصور 
درست است. به تهدیدهای سایبری نیز، مثل همه چالش های پیچیده 
ژئوپلیتیک، می توان با ترکیبی صحیحی از مشوق ها و محرومیت ها و 
کوتاه آمدن ها پاسخ داد. سؤال در مقابل آمریکا و متحدانش این است 
که آیا آن ها تمایلی دارند که در کنار پیشرفت ها در حوزه های مختلف 
ژئوپلیتیک، در مسائل مربوط به فضای سایبر هم شاهد پیشرفت باشند 
ــ و از نفس پیشرفت در این زمینه می خواهند به چه چیزهایی برسند. 
دولت بایدن با در نظر گرفتن انبوهی از حمالت بی رحمانه و هک هایی 
که در زنجیره تأمین شــرکت ها و صنایع در آمریکا انجام شده است، 
باید پاسخی فوری به این سؤال بدهد. دولت سپس باید با دیپلماسی ای 
سرسختانه و انعطاف ناپذیر که می تواند رفتار دشمنان را تغییر دهد، از 

خود در فضای سایبر حفاظت کند و از منافع خود پشتیبانی کند.
بخشی از کاری که دولت بایدن می تواند بکند تا کشورهای رقیب را 
به گذاشتن یک قول و قرار و رسیدن به یک توافق وادار کند می تواند 

این باشــد که دولت نوعی بازدارندگی گسترده تری را در نظر داشته 
باشد. این بازدارندگی می تواند شــامل مواردی باشد که هزینه ها را 
برای رژیم های خاطی هنگامی که دست به حمالت سایبری می زنند 
باال ببرد. این رژیم ها حمله ســایبری می کنند اما انکار می کنند که 
چنین حمالتی برای آن ها منفعت دارد. ایاالت متحده عالوه بر تحریم 
نهادهای نظامی و جاسوسی این کشــورها باید شرکت ها و مدیران 
شرکت هایی را که در این کشورها، از جمله کشور چین، هستند تحریم 
کند و آن ها را به دادگاه بکشاند. این شرکت ها از سرقت های تجاری 
که فضای ســایبری ممکن ســاخته بهره می برند و این پیام را برای 
دیگران دارند که دزدی حق مالکیت معنوی و اسرار تجاری به قیمت 
خیلی کمی به دست می آیند. اکنون که انتقال ناشناخته رمزارزها به 
جرایم سایبری جهانی شدت خیلی زیادی بخشیده است، آمریکا باید 
با متحدان خود روی تحریم ها نیز کار کند و مبادله رمزارزها را که در 
عملیات مجرمانه استفاده می شود یا به انتقال پول در چنین کارهایی 

کمک می کند ممنوع کند.
برای کسب اطمینان از اینکه کارها خوب پیش خواهد رفت، آمریکا 
باید مادام که به تواقفی بزرگ دست پیدا نکرده، فعالیت های دفاعی 
خود را تقویت کند و خود را محکم و استوار نشان دهد. دولت آمریکا 
سطح امنیت سایبری نازلی دارد و باید در این حوزه قدم های بلندتری 
بردارد، مثالً آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ها را تقویت کند. 
آمریکا همچنین باید سرمایه گذاری های عمومی و خصوصی در زمینه 
امور دفاع سایبری را تشویق کند، از جمله اینکه برای هزینه های دفاعی 
شهرداری ها و کســب وکارهای غیرانتفاعی و کوچک یارانه پرداخت 
کند. همچنین باید شــرکت ها را در قبال امنیت سایبری خودشان 
مسئولیت پذیر کند و آن ها را در قبال رعایت مسائل امنیتی در فضای 
سایبر مسئول بداند. با اینکه چنین کارهای نمی تواند به تنهایی مشکل 
را حل کند اما می توانند خســارت هایی را که از جانب هکرها و سایر 
مجرمان سایبری انجام می شود محدود سازد، تا اینکه واشنگتن بتواند 
راه حلی دیپلماتیک برای قضیه پیدا کند. وقتی که آمریکا از جانب یک 
کشور مورد تهاجم قرار می گیرد، به شهروندانش نمی گوید که خودتان 
ارتش درست کنید و در زمینه تهدیدات و حمالت سایبری هم باید 

همین طور عمل کند. 
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آیندهپژوهی

سال 2021 میالدی سالی بود که همه مردم فکر 
می کردند در پایانش به زندگی عادی شــان برخواهند 
گشــت. اما در آغاز سال 2022 مشخص شد که سایه 
کرونا هنوز بر زندگی بشر سنگینی می کند. وارد سومین 
ساِل زندگی با کرونا شــده ایم و این بحران روی افراد، 
گروه ها، کشــورها و همکاری های بین المللی تاثیری 
جبران ناپذیر گذاشــته اســت. اما از کوله بار تجربه دو 
سال اخیر می توانیم چالش های سال جدید میالدی را 
آسان تر ببینیم و احتماالً با موفقیت بیشتری با آن ها 

مواجه شویم. 
چالش اول این اســت که چطور بــا پاندمی های 
احتمالی جدید در آینده مواجه شویم. این تصور وجود دارد که فعالً فقط باید تمام تمرکز و انرژی 
جهانی روی مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باشــد؛ اما واقعیت این است که نباید اجازه دهیم 
کرونا روی تمام فوریت های بهداشت و درمان عمومی سایه بیفکند. تهدیدهای دیگری مربوط به 
بیماری های واگیردار و پاندمی های مختلف وجود دارد که در دو ســال اخیر به کل نادیده گرفته 
شده اند. این در حالی است که تجربه مواجهه جهان با کرونا آن قدر ارزشمند بوده که راه را برای 
درس گرفتن و تدوین استراتژی های موثر جدید در مقابله با تهدیدهای احتمالی آینده هموار کرده 
اســت. این فرصتی بی سابقه برای بشر است تا هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از بحران های 

احتمالی آینده را پایین بیاورد.
در دو سال اخیر، شاهد اشتباهات زیادی در عملکرد داخلی و خارجی حکومت ها در مقابله با 
بحران کرونا بودیم و از آن ها هم درس های زیادی می توان گرفت. در این دو سال، جهان در زمینه 
توزیع واکســن و روش های درمانی مربوط به کرونا همکاری خوبی از خود نشان نداد. کوواکس 
)دسترسی جهانی به واکسن کووید 19( اصوالً به همین خاطر راه اندازی شد تا از ایمن شدن جهان 
در برابر کرونا اطمینان حاصل شود و جلوی جهش های بیشتر ویروس و نیز گسترش آن گرفته 
شود. اما باز هم شاهد بودیم که دولت های ثروتمندتر از هر فرصتی برای استفاده از این موقعیت 

سود می بردند. 
اصوالً اعتماد و همکاری در میان حکومت ها چیزی نیست که به راحتی حاصل شود و به شرایط 
آرمانی برسد. راهکار اصلی اش این است که قوانین، نهادها و سیاست گذاری هایی به وجود بیاید که 

حکومت های مختلف جهان تابعش باشند. در موضوعی مثل بحران کرونا، بزرگ ترین مشکل این 
بود که شفافیت جهانی وجود نداشت و به خصوص در مورد واکسن این مسئله بیشتر دیده می شد. 
برای اینکه در پاندمی های احتمالی آینده دوباره با چنین شرایطی مواجه نباشیم، بهتر آن است 
که نظام جهانی واضحی برای بهبود هماهنگی، توزیع و تامین مالی راهکارها وجود داشته باشد تا 
بتوان از وجود اعتماد حداقلی بین حکومت ها اطمینان حاصل کرد و همکاری را از آنجا ادامه داد. 
چالش دوم این است که به دنبال بحران کرونا، ملی گرایی اقتصادی در بین کشورهای جهان 
رشد زیادی پیدا کرده است. هر کشوری حاال ترجیح می دهد به جای همکاری با کشورهای دیگر، 
راه کوتاه تری برای تامین منافع داخلی پیدا کند. این ترجیحات در آینده نزدیک به سیاست های 
بسته تجاری و بدبینی نسبت به همکاری های بین المللی خواهد انجامید و بنابراین باید به فکر 

چاره در موردش بود. 
چالش ســوم این است که بحران کرونا به بازگشت معضالت سیاسی مختلف منجر شد. در 
بسیاری از کشورها برگزاری انتخابات به دلیل وجود کرونا یا به تعویق افتاد و یا در شرایط محدودی 
برگزار شد که تامین کننده نظر همه رای دهندگان نبود. چنین شرایطی نمی تواند ادامه پیدا کند؛ 
چون اتفاقاً در شــرایط بحرانی، رای دهندگان بیش از پیش به عملکرد دولتمردان و قانون گذاران 
توجه می کنند و از آن ها انتظار دارند. در جریان بحران هاست که می توان اعتماد عمومی بیشتری 
را به حکومت جلب کرد و نظر مردم را راحت تر فهمید. در دو سال اخیر به وضوح دیدیم که مردم 
در درجه اول از حکومت می خواهند که: خدمات عمومی اولیه را فراهم کند، از شهروندان حمایت 
کند، از منابع عمومی استفاده درست کند، با شهروندان مشورت کند و البته سطح زندگی آن ها 
را بهبود ببخشد. این ها    خواسته های عجیبی نیستند و می توان گفت که خواسته های همیشگی 
رای دهندگان اند که در هیاهوی سیاسی و کمپین های انتخاباتی گم می شوند. اما در جریان بحران 
کرونا به وضوح دیده شدند و در سال 2022 هم این انتظارات و خواسته ها همچنان وجود خواهد 

داشت. 
چالش چهارم هم تغییرات در وضعیت شغلی میلیون ها نفر از مردم جهان است که احتماالً در 
در سال 2022 نیز با آن مواجه خواهیم بود. عده زیادی در دوران کرونا بیکار شده اند یا مجبور به 
پذیرش موقعیت های شغلی پایین تر و کم درآمدتر شده اند. از آنجا که در چنین وضعیتی عده ای 
ترجیح خواهند داد بیکار بمانند، اقتصاد کشورهای مختلف با چالش بزرگی مواجه خواهد بود. حاال 
دولت ها پول زیادی برای کمک کرونایی به مردم هم ندارند و بنابراین رسیدگی به وضعیت بازار 

کار و جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف باید در سال جدید هم اولویت دولت ها باشد.

چرا باید خواند:
مزیت بزرگ بحران ها 
این است که تجربیات 

گران قیمتی برای 
آینده در اختیارمان 

می گذارند. این 
یادداشت توضیح 

می دهد که برای 
شناخت چالش های 

مهم سال جدید 
میالدی چطور 

می توانیم از دو سالی 
که با کرونا گذرانده ایم 

استفاده کنیم. 

 ] ورود به 2022   [

کارایی کلیدهای کرونایی
چطور از تجربه دو سال اخیر برای حاکمیت بهتر در سال جدید استفاده کنیم

در بسیاری از کشورها برگزاری انتخابات به دلیل وجود کرونا یا به تعویق افتاد و یا در شرایط محدودی برگزار شد 
 در شرایط بحرانی، 

ً
که تامین کننده نظر همه رای دهندگان نبود. چنین شرایطی نمی تواند ادامه پیدا کند؛ چون اتفاقا

رای دهندگان بیش از پیش به عملکرد دولتمردان و قانون گذاران توجه می کنند و از آن ها انتظار دارند.

انجر وودز
استاد حاکمیت اقتصاد جهانی در 

دانشگاه آکسفورد 
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همه گیری کرونا ممکن است در سال 2022 به پایان برسد یا وارد مرحله خطرناک تری 
شود و جهان هم در حالی وارد سال جدید میالدی شده که این عدم قطعیت درباره بحران 
کرونا را به دوش می کشد. اینجا نگاهی کوتاه داریم به برخی از تحوالتی که ممکن است 

در سال جدید میالدی اتفاق بیفتد. 

حوزه انرژی
ترندهایی که باید دنبال کرد  

تم اصلی جهان انرژی در سال 2021 میالدی احیای تقاضا برای نفت، گاز طبیعی و برق 
بود که در دوران همه گیری کرونا کاهش یافته بودند. در سال 2022 ما خواهیم فهمید 
که آیا عرضه می تواند خودش را با تقاضای فزاینده در حوزه انرژی هماهنگ کند یا اینکه 

قرار است با افزایش قیمت شدیدی مواجه باشیم.
بــه رغم افزایش مصرف نفت، تولیدکنندگان نفت همچنان تمایلی به افزایش تولید 
ندارند و این یعنی احتمال افزایش قیمت در ســال جدید وجود دارد. از ســوی دیگر، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم خواهد گرفت که آیا می خواهد گاز طبیعی 
مورد نیاز اروپا را به آنجا برساند یا نه. نکته دیگر این است که حکومت ها در سراسر جهان 
- از واشینگتن گرفته تا پکن- درباره میزان دردسترس بودن عرضه سوخت های فسیلی و 
هزینه آن ها نگرانی دارند و به همین خاطر، تمرکز روی تالش ها برای تکمیل مرحله گذار 

انرژی و حرکت به سمت کربن زدایی به سختی انجام خواهد شد. 

سورپریزهای احتمالی  
روســیه، عربســتان ســعودی و تولیدکنندگان اوپک پالس در ســال 

گذشــته میالدی از خود دیسیپلین نشــان دادند و رویکرد ماه به ماه 
اندازه گیری شده ای را برای احیای تولید نفت خام به کار گرفتند؛ همان 
نفتی که قبالً خودشان با کاهش تولید، سعی در باال نگه داشتِن قیمتش 
داشتند. بازار نفت حاال امید دارد که این سیاسِت نسبتاً ثابت ادامه پیدا 
کنــد؛ هر چند که قیمت ها بر اســاس آن باال خواهد ماند. برخی از 
مسائلی که ممکن است در سال 2022 روی این وضعیت تاثیر داشته 
باشند عبارتند از: ایجاد مشکل در توافق اوپک پالس، افزایش عرضه 

نفت آمریکا و به راه افتادِن جنگ قیمتی، وقوع توافق هسته ای ایران و نیز 
بروز تنش در مناسبات امارات متحده عربی و عربستان سعودی.

حوزه تکنولوژی
ترندهایی که باید دنبال کرد  

وب 3 تکنولوژی جدیدی است که به مجموعه ای 
از تکنولوژی هــای مبتنی بــر بالک چین 

و نســخه غیرمرکزی تــر از وب اطالق 
می شــود؛ جایی که در آن کاربران )به 

جای غول های تکنولوژی( کنترل اوضاع را در دست 
دارند. اولین استفاده آن در حوزه مالی بوده؛ به شکلی 
که کاربران به صورت مســتقیم و بدون دخالت یک 
واسطه مالی نهادی می توانند با یکدیگر معامله داشته 
باشــند. حوزه دیگر هم اِن اِف تی یا همان دارایی های 
دیجیتال منحصربه فرد اســت که در سال 2021 به 
شدت مورد توجه قرار گرفت. تالش برای استفاده های 
بیشتر از وب3 احتماالً بخش زیادی از تحوالت صنعت 
تکنولوژی را در سال 2022 به خود اختصاص خواهد 

داد. 

افرادی که باید دنبال کرد  
ایالن ماســک مهم ترین آدم این حوزه است. در سال 
2021 اصالً نمی شــد به کارهای او بی اعتنایی کرد و 
احتماالً در ســال 2022 هم اوضاع همین خواهد بود. شرکت فضایی خصوصی او یعنی 
اسپیس ایکس بخش اصلی ماجرا را به خود اختصاص می دهد. قرارگرفتن موفقیت آمیز 
راکت استارشیپ این شرکت در مدار به شکل قابل توجهی هزینه سفر به فضا را کاهش 
خواهد داد؛ هر چند که خود ماسک هم اذعان دارد که در این راه چالش های بزرگی وجود 
دارد. اگر شبکه استارلینِک شرکت اسپیس ایکس وارد خدمات تجاری شود، 

اولین شبکه پهن باند ماهواره ای در نوع خودش خواهد بود. 
در همین حال، شرکت دیگر ایالن ماسک یعنی تسال در شرایطی 
قرار دارد که ارزشش در بازار سهام به یک تریلیون دالر رسیده است. 
اما رقابت در عرصه خودروهای برقی در حال حاضر در جهان بسیار 
باالست و تاخیر در ارائه مدل های جدید تسال نیز ممکن است ارزش 
سهام این شرکت را کمی کاهش بدهد. اما سابقه ماسک نشان داده 
که او همیشه برگی در آستین دارد تا تسال را در صدر اخبار نگه دارد. 

سورپریز احتمالی  
به دنبال دردســرهای بزرگ سیاسی که فیس بوک درست کرد، حاال 
مارک زاکربرگ دارد خودش را برای ایفای نقش جدیدی آماده می کند. او 
برخالف سایر موسسان شرکت های بزرگ تکنولوژیک )از جمله 
جف بزوِس آمازون و نیز موسسان گوگل( 
هنوز نمی خواهد از صحنه خارج شود. 
او می خواهد حوزه متاورس را با نام 
خــودش یکی کنــد و در این راه 
حاضر است ســختی ها را هم به 

جان بخرد. 
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دوازده ماه با انرژی و تکنولوژی
ترندها، ریسک ها و افرادی که در سال جدید باید دنبال کنید

چرا باید خواند:
در جهان تحوالت 
زیادی رخ می دهد 

که طبعاً همه آن ها را 
نمی توانیم دنبال کنیم. 
اینجا راهنمای کوچکی 

می بینید از آنچه که 
برای درک ترندها و 

ریسک ها در سال 2022 
ممکن است به درد 

بخورند. 

منبع  فایننشال تایمز 

رقابت در عرصه خودروهای برقی در حال حاضر در جهان بسیار باالست و تاخیر در ارائه 
مدل های جدید تسال نیز ممکن است ارزش سهام این شرکت را کمی کاهش بدهد. اما سابقه 
ماسک نشان داده که او همیشه برگی در آستین دارد تا تسال را در صدر اخبار نگه دارد 

سابقه ماسک نشان داده که 
او همیشه راهی در آستین 
دارد تا تسال را در صدر اخبار 

نگه دارد. 
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در آغاز هر ســال میالدی انگار این تصور پیش می آید که این سال غیرقابل 
پیش بینی ترین ساِل ممکن است. اما سال بعد دوباره با جهانی نامشخص تر از 
قبل مواجه می شویم. بخشی از پیش بینی های آغاز سال نو به هر حال درست 
از آب درمی آیند و به همین جهت امسال هم به سوال و جواب هایی درباره سال 

پیِش رو می پردازیم و به حوزه خاصی هم بسنده نمی کنیم.

آیا کشورهای مختلف از الگوی چین پیروی و با رمزارزها   
برخورد خواهند کرد؟

خیر. سه ماه از زمانی که دولت چین رمزارزها را غیرقانونی اعالم کرد می گذرد. 
اما هنوز ندیده ایم کشــورهای دیگر از این الگو استقبال کنند. بخشی از این 
مسئله لجستیک است. بسیاری از صاحب نظران حوزه رمزارز معتقدند هر جا 
که دسترسی آزاد به اینترنت وجود داشته باشد، نمی توان جلوی فعالیت در بازار 
رمزارزها را گرفت. البته دیده ایم که در کشورهای غربی هم دولت ها به شدت 
تالش دارند راهی برای به اصطالح قانونی کردن بازار رمزارزها و مداخله در آن 
پیدا کنند. اما درواقع کار آن ها چیزی شبیه گذاشتن گارد ریل در اتوبان است 

و جلوی حرکت ماشین ها را نمی تواند بگیرد.

آیا روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد؟  
خیر. حمله تمام عیار به اوکراین به معنی تلفات و هزینه های زیاد برای روسیه 
است. پوتین ترجیحش این است که در موقعیت انکار باقی بماند. او می تواند 
بســیاری از اهداف خود را بدون دست زدن به حمله نظامی هم برآورده کند. 
مثالً اینکه جلوی حمایت نظامی متحدان اوکراین از این کشور را بگیرد، ناتو 
را بترساند و امتیازاتی برای خودش در مذاکرات احتمالی در خصوص منطقه 
دونباس به دست بیاورد. اما این احتمال هم وجود دارد که روسیه با استفاده 
از نفوذ خود در مناطق دیگری از اوکراین هم فعالیت کند. بزرگ ترین دارایی 

کرملین همین توانایی اش در تشدید تنش است.

آیا سهام تسال همچنان پرارزش باقی خواهد ماند؟  
بله. با هر معیار سنتی مالی هم که حساب کنید می بینید که سهام تسال ارزش 
بیش از اندازه شان پیدا کرده اند. اما همین روند در آینده هم ادامه خواهد داشت 

و این ناشی از نبوغ ایالن ماسک است. 

آیا سویه واگیردارتری نسبت به دلتا و اومیکرون قرار   
است در سطح جهان پخش شود؟

بله. بســیاری از ویروس شناسان انتظار داشتند که بعد از سویه دلتا، با سویه 
واگیردارتری مواجه شویم؛ اما کمتر  کسی بین آن ها گمان می کرد اومیکرون از 
لحاظ انتقال و ایمنی گریزی به این اندازه قوی باشد. ویروس کرونا ممکن است 
در سال جدید باز هم میلیاردها نفر دیگر را مبتال کند؛ پس تعجبی ندارد اگر 
تکامل ویروس باعث شــود سویه واگیردارتری به وجود بیاید. البته نمی دانیم 
ســویه غالب چه خواهد بود و میزان شدت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن 
چگونه خواهد بود؛ به خصوص با توجه به اینکه پوشش واکسیناسیون و رعایت 

فاصله اجتماعی در کشورهای مختلف به شدت با هم فرق دارد. 

آیا دموکرات های آمریکا در ماه نوامبر کنترل کنگره را از   
دست خواهند داد؟

بله. دموکرات ها هم مجلس نمایندگان و هم ســنا را از دســت خواهند داد. 
انتخابــات میان دوره ای همواره نقطه عقب گرد برای حزبی اســت که در کاخ 
سفید به سر می برد. امسال هم اوضاع شبیه همان دهن کجی است که اوباما و 
دموکرات ها در انتخابات سال 2010 تجربه اش کردند. در حال حاضر خود جو 
بایدن محبوبیت اندکی دارد و اوضاع جمهوری خواهان در بسیاری از حوزه های 

انتخابیه خوب است. 

آیا چین به تایوان حمله می کند؟  
خیر. حداقل در ســال 2022 این اتفاق نخواهد افتاد. البته تشدید تنش ها در 
نزدیکی تایوان اجتناب ناپذیر اســت و چین همچنان در آن حوالی مانور انجام 
خواهد داد. لیوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفته که این مانورها بیشتر تمرینی به 
نظر می رسند. اما نکته اصلی این است که حمله چین به تایوان مثل خودکشی 
اقتصادی خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد، چین دچار تحریم خواهد شد و قادر 
به واردات صنعت نیمه رساناها از تایوان نخواهد بود و این ضربه ای بزرگ برای 

اقتصاد چین خواهد بود. درنتیجه بعید است چین این خطر را به جان بخرد.

آیا هدف فدرال رزرو آمریکا مبنی بر رسیدن تورم به دو   
درصد در پایان سال جدید میالدی تحقق خواهد یافت؟  
خیر. در سال 2021 خیلی ها تصور می کردند سورپریز بزرگی که تورم برایشان 
به وجود آورده موقتی است و به تدریج رفع خواهد شد. اما این نظر اشتباه بود. 
برخی مشــکالت و کمبودها که در سال 2021 دیده شد تدریجی بوده اند و 
رفع خواهند شد؛ اما تورم جزو آن ها نیست. بازار کار به شدت داغ شده چون 

ورود به 2022 [   [

جهان پیش رو از آنچه فکر می کنید پیش بینی پذیرتر است
چند سوال و جواِب پیشگویانه برای درک 2022

چرا باید خواند:
پیشگویی واقعی 

درباره تحوالت جهان 
امکان ناپذیر است؛ اما 
اینجا تالش کرده ایم 

کمی درباره آینده 
رمزارزها، کرونا، 

اوکراین و تایوان، 
اقتصاد آمریکا و جهان 

و سرنوشت چند 
انتخابات  در سال 2022 

گمانه زنی کنیم.

منبع:  فایننشال تایمز 

برخی مشکالت و کمبودهای 
سال گذشته به تدریج رفع 
خواهند شد؛  اما تورم جزو 

آنها نیست. 
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در کشورهای غربی هم دولت ها به شدت تالش دارند راهی برای به اصطالح 
قانونی کردن بازار رمزارزها و مداخله در آن پیدا کنند. اما درواقع کار آن ها چیزی شبیه 
یل در اتوبان است و جلوی حرکت ماشین ها را نمی تواند بگیرد. گذاشتن گارد ر

بیکاری کم شده، موقعیت های خالی شغلی زیاد شده و در عین حال عده زیادی 
هم شــغل خود را ترک کرده اند. افزایش نرخ تورم باعث شده نرخ بهره واقعی 
کوتاه مدت حتی منفی تر هم بشــود. سیاست های فدرال رزرو در سال 2022 
درنهایت احتماالً باعث خواهد شــد تورم هسته به خصوص تورم دستمزدی 

افزایش یابد نه کاهش. 

آیا پدیده »استعفای بزرگ« پایان خواهد یافت؟  
بله. یا حداقل کم خواهد شــد. در آمریکا پدیده استعفای بزرگ دارد کمرنگ 
می شود و مادرانی که در دوران تعطیلی مدارس و کودکستان ها مجبور بودند در 
خانه بمانند و از فرزندان شان نگهداری کنند، دوباره دارند به سر کار برمی گردند. 
اگر ســویه اومیکرون دردسر زیادی ایجاد نکند، کارکنان بیشتری بر سر کار 
برخواهند گشت؛ چون پس اندازهای سال گذشته هم باالخره ته می کشد. اما 
نباید این نکته را فراموش کرد که افزایش ســن کلی جمعیت و همین طور 
کاهش مهاجرت به این معنی است که اوضاع بازار کار همچنان بد باقی خواهد 
ماند. همچنین در حوزه هایی که به تخصص نیاز دارند، نیروی کار قادر خواهد 

بود از اهرم فشار برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری استفاده کند.  

آیا می توان جلوی گرمایش بیشتر زمین را گرفت و   
افزایش دما را در حد تعیین شده 1.5 درجه نگه داشت؟

خیر. حتی با وجود تمام تعهداتی که در جریان نشست آب و هوایی گالسکو 
ارائه شــده، به نظر می رسد که افزایش دمای زمین به اندازه 1.۸ درجه تا 2.4 
درجه باشد. هدف تعیین شده قبلی که 1.5 درجه بود خوشبینانه بوده است. 
اگر کشورهای جهان می خواهند واقعاً جلوی این افزایش دما را بگیرند باید به 
شکل قابل توجهی آزادسازی گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. چین، آمریکا و 
اتحادیه اروپا در این زمینه باید بیشتر کار کنند. اما ظاهراً سیاست هایی که برای 

تحقق این هدف کافی باشد هنوز وجود ندارد. 

آیا بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با رای عدم   
اعتماد مواجه خواهد شد؟

بله احتماالً. جانسون قبالً هم در شرایط مشابهی قرار داشته. اما این 
بار اشــتباهات پیاپی داشته که دارد پست نخست وزیری انگلیس را 

خدشــه دار می کند. همچنین با محدودیت های کرونایی و افزایش 
مالیات هــا باعث ناراحتی برخی اعضای حــزب توری )محافظه کار( 
شــده است. اوضاع او در نظرســنجی ها خوب نیست و در انتخابات 
میان دوره ای نیز حزبش بد عمل کرد. در ماه می انتخابات محلی برگزار 
می شود و اگر عملکرد حزب محافظه کار باز هم بد باشد، فرصت خوبی 
به دست مخالفان بوریس جانسون خواهد افتاد تا به او حمله کنند. 
فقط رای 54 نماینده برای آغاز بررســی رای عدم اعتماد به او کافی 
اســت. اگر هنوز جانشین خاصی برای او پیدا نشده باشد، احتمالش 
هست که در جریان رای عدم اعتماد، او بتواند جان سالم بدر ببرد. اما 
توفان های اقتصادی وحشتناکی هم در انگلیس در راه است و نشانه ای 
از تغییر در شیوه رهبری جانسون نیز دیده نمی شود. بنابراین، ممکن 

است جانسون امسال واقعاً دیگر شانسی برای بقا نداشته باشد.

آیا ارتش میانمار می تواند دوباره با مشت آهنین بر کشور   
حکومت کند؟

خیر. تقریباً یک سال از کودتا علیه دولت آنگ سان سوچی می گذرد و در این 
مدت، تظاهرات مخالفان در میانمار ادامه داشته است. کشورهایی مثل هند و 
کامبوج دوباره وارد مناسبات خوب با دولت نظامی شده اند اما کشورهایی مثل 
روسیه و چین در این زمینه محتاط تر عمل کرده اند. اوضاع اقتصادی میانمار 
هم بد است و به نظر می رســد ژنرال های میانمار برای اداره کشور با دردسر 

مواجه باشند. 

آیا بولسونارو در سمت ریاست جمهوری برزیل باقی   
می ماند؟

خیر. این چهره نظامی و راســت گرا در ماه ســپتامبر ادعا کرد که فقط خدا 
می تواند او را از ریاســت جمهوری کنار بزند. اما به نظر می رســد که مسائل 
دیگری دارند کار را برای او دشــوار می کنند. تورم در برزیل باال رفته و وضع 
بد اقتصادی در جریان انتخابات ماه اکتبر به ضرر بولسونارو تمام خواهد شد. 
احتمالش هست که چهره آشنای چپگرای برزیل یعنی لوییس ایناسیو لوال 
داسیلوا در انتخابات رای بیاورد. البته طرفداران بولسونارو حتی در آن صورت 

هم به راحتی دست از قدرت نخواهند کشید. 

تشدید تنش ها 
در نزدیکی تایوان 

اجتناب ناپذیر است و 
چین همچنان در آن 

حوالی مانور انجام 
خواهد داد.

دموکرات ها هم 
مجلس نمایندگان 

و هم سنا را از 
دست خواهند 
داد. انتخابات 
میان دوره ای 
همواره نقطه 
عقب گرد برای 

حزبی است که در 
کاخ سفید به سر 
می برد. امسال 

هم اوضاع شبیه 
همان دهن کجی 
است که اوباما و 
دموکرات ها در 
انتخابات سال 

2۰۱۰ تجربه اش 
کردند
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در حالی وارد یک سال جدید میالدی شدیم که همه گیری کرونا هنوز 
با ماست. شاید نشود گفت این بحران باعث تغییر همه چیز شده، اما 
به هر حال مسائل زیادی را تشدید کرده و مسائل دیگری را به کل از 
کار انداخته است. با نیم نگاهی به وضعیت کرونایی دو سال اخیر، با این 

10 رونِد تعیین کننده در سال جدید میالدی آشنا شوید.

کاهش فرزندآوری 
در ابتــدای بحران کرونا آمار به دســت آمده از برخی یک

کشــورها حاکی از افزایش فرزندآوری بود. اما ظاهراً 
این روند به شــکل معناداری ادامه پیدا نکرده اســت. کاهش زاد و 
ولد باعث کاهش رشــد اقتصادی جهانی شده و این در حالی است 
که مشــکل کاهش جمعیت حتی پیش از بروز بحران کرونا هم در 
کشورهایی مثل چین و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی جدی بود. 
البته هروقت صحبت از مشکل کاهش زاد و ولد می شد عده ای هم 
بودند که تاکید کنند در دویســت سال گذشته جمعیت جهان از 
یک میلیارد نفر به نزدیک هشت میلیارد نفر رسیده و بنابراین جای 
نگرانی نیست. اما اگر قبالً فقط از کاهش جمعیت در کشورهای غربی 
حرف می زدیم، االن کشورهای بریکز )برزیل، روسیه، چین و هند( را 
هم می بینیم که به اندازه قبل افزایش جمعیت ندارند. برخی از این 
کشورها تامین کننده نیروی کار اقتصاد جهانی بوده اند و وقتی روند 
برعکس می شود، می توان با قاطعیت گفت که در درازمدت، جهان 
هم با کاهش شدید نیروی کار مواجه خواهد بود. تعداد کشورهایی 
که این مشکل را داشتند در سال 2000 تنها 17 کشور بود اما حاال 

51 کشور با این چالش مواجه اند.

گذر چین از قله 
اقتصاد چین تا پیش از بحران کرونا تشکیل دهنده یک سوم از دو

رشــد ناخالص داخلی جهانی بود اما این رقم در سال 2021 
بــه یک چهارم کاهش پیدا کرد. تغییر رویکرد چین از »تجارت« به ســمت 
»خودکفایی« باعث شده مناسبات آن با برخی اقتصادهای دیگر دنیا تغییر 
کند. پیش بینی می شود موتور رشد اقتصادی چین به دلیل کاهش جمعیت، 
مداخــالت دولتی و نیز بدهی فزاینده، ُکندی قابل توجهی را تجربه کند. تا 
همین پنج سال پیش، همبستگی رشد تولید ناخالص داخلی چین با سایر 
اقتصادهای نوظهور تقریباً 0.9 بود اما حاال به زور به 0.2 می رسد. این اقتصاد 
احتماالً از قله رشد گذشته و در مسیر کاهش رشد قرار گرفته است. پیش تر 
صحبت های زیادی در این خصوص مطرح می شد که اقتصاد چین قادر خواهد 
بود به زودی اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد؛ اما حاال دیگر کسی تاریخ برای 
این نوع پیش بینی ها ارائه نمی دهد. البته یک موسســه ژاپنی که قبالً تاریخ 
سبقت گرفتن اقتصاد چین از آمریکا را سال 2029 اعالم کرده بود، حاال این 

تاریخ را تغییر داده و سال 2033 را برایش در نظر گرفته است. 

دام بدهی
بدهی جهانی تقریباً چهار دهه است که رو به افزایش گذاشته. سه

اما در دوران همه گیری کرونا بدهی حتی رشد سریع تری هم 
داشت و علتش سیاست های قرض گیری دولت ها بود. بیست و پنج کشور از 
جمله آمریکا و چین در مجموع بدهی هایی بالغ بر 300 درصد تولید ناخالص 
داخلی دارند که درواقع نشــان می دهد از رقم صفر در اواســط دهه 1990 
میالدی تاکنون چه مسیری طی شده است. پولی که توسط بانک های مرکزی 
چاپ می شــود همچنان باعث بادشــدن بازارهای مالی است و دام بدهی را 

روچیر شارما
استراتژیست ارشد جهانی بخش 

مدیریت سرمایه گذاری در 
مورگان استنلی

ورود به 2022 [   [

10 روند اقتصادی تعیین کننده سال جدید
نگاهی به تناقض ها و حباب ها و قله های پیش رو

چرا باید خواند:
اگر مجموع رخدادهای 

اقتصادی در دو سالی 
که با کرونا گذراندیم را 

در نظر بگیریم، راحت تر 
می توانیم درباره سال 

بعدی کرونایی هم اظهار 
نظر کنیم. اینجا با ده 

روند اقتصادی این سال 
آشنا شوید.

منبع  فایننشال تایمز 

عده ای معتقدند افزایش توجه به 
متاِورس ظاهرًا باعث افول اقتصاد 
فیزیکی خواهد شد. اما قیمت ها 
هنوز این را نشان نمی دهند. 
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یکا گرفته تا اروپا، میلیون ها نفر از مردم برای اولین بار حساب های  از آمر
ید )معامله( باز کردند و خیلی ها هم وام گرفتند تا سهام را با سرعت  تِر
یادی دوام ندارد.  مدت ز

ً
دیوانه واری بخرند. این دیوانگی ها معموال

عمیق تر می کند. مشــخص اســت که جوامع معتاد به بدهی خیلی سخت 
می توانند خود را از آن جدا کنند؛ چون از ورشکستگی و سرایت آن به شدت 

وحشت دارند. 

اوضاع متفاوت با دهه ۱۹۷۰
نیروی کار کم شده، دولت باید بیشتر پول خرج کند و بدهی چهار

عمومی رو به افزایش است و همه این ها   باعث افزایش شدید 
تورم شــده است. البته به نظر نمی رسد که اوضاع به اندازه تورم دورقمی در 
دهه 1970 میالدی خراب باشد؛ هرچند که بعضی صاحب نظران حتی هراس 
دارند که از آن دوران هم وضع بدتری پیدا کنیم. احتمالش هست که در سال 
2022 دولت پول کمتری خرج کند و تحوالت تکنولوژیک هم راهکارهایی 
برای مقابله با افزایش قیمت ها پیش پایمان بگذارند. اما ریسک بزرگ تر مربوط 
به قیمت دارایی هاست. بازارهای مالی تا چهار برابِر اقتصاد جهان رشد کرده اند 

و وقتی در بازارها حفره ای ایجاد شود، اغلب تورم کاهشی به وجود می آید.

تورم سبز
همه این را می دانیم که مقابله با گرمایش زمین دارد تقاضا پنج

برای فلزات سبز مثل مس و آلومینیوم را باال می برد. در مورد 
لیتیوم هم که در پنل های خورشیدی به کار می رود همین وضع برقرار است. 
اما خیلی ها نمی دانند که سیاســت های سبز دارد باعث کاهش عرضه تمام 
انواع مواد خام هم می شــود. سرمایه گذاری در معادن و میدان های نفتی در 
پنج سال اخیر به وضوح کاهش نشان داده و نتیجه اش تورم سبز در قیمت 
کامودیتی هاســت که تقریباً از سال 1973 میالدی تاکنون تا این حد اتفاق 
نیفتاده بود. حاال دنیا با یک تناقض بزرگ در برنامه اش برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی روبه رو ست. هرچه جهان در مرحله گذار به سمت اقتصاد سبز تالش 
بیشتری کند، این برنامه گران تر از آب درخواهد آمد و احتمال اینکه جلوی 

تبعات منفی گرمایش زمین را بگیرد، بیشتر در شک و تردید فرو می رود. 

تناقض بازدهی
این طور تصور می شد که به کارگیری سریع خدمات دیجیتال شش

در دوران همه گیری کرونا می تواند پایانی بر کاهش درازمدت 
رشــد بازدهی جهانی باشــد. اما حاال این امید به ناامیدی بدل شده است. 
افزایشی که انتظار می رفت فقط محدود به آمریکا بود و در همان سال گذشته 
میالدی نیز کم کم فرو نشست. شواهد تا اینجا حاکی از آن است که افرادی 
که دورکار بودند و در منزل کار می کردند، مجبور شدند ساعات بیشتری کار 
کنند؛ اما بازدهی کمتر  بود. بنابراین تناقض بازدهی ضعیف به رغم پیشرفت 
تحــوالت تکنولوژیک هنوز هم وجود دارد. بحث و جدل در مورد اینکه افراد 
باید به صورت فیزیکی در محل کار حضور داشــته باشند تا بازدهی شان باال 

برود یا نه، هنوز ادامه دارد. 

محلی شدن داده ها
دوران همه گیــری کرونا در جهانی اتفــاق افتاد که بیش از هفت

گذشــته جهش به سمت درون داشــت و درنتیجه، جریاِن 
همه چیز )از تجارت گرفته تا پول و جابه جایی مردم( در آن کاهش نشان داد. 
اما یک اســتثنا وجود داشت و آن هم دیتا )داده ها( بود. البته این امید وجود 
داشــت که اینترنت فراتر از کنترل حکومت ها عمل کند اما این طور نشد و 
شاهد بودیم که مقامات کشورها از جریان یافتن برخی اطالعات محلی به خارج 
از مرزها جلوگیری کردند. بیشترین سطح از این محدودیت ها و قواعدگذاری ها 

در اقتصادهای نوظهور مثل چین، عربستان سعودی و چین مشاهده شد. 

تورم کاهشی حبابک ها
دورانی را سپری می کنیم که در آن ظاهراً همه چیز حبابی هشت

اســت. اما برخی دارایی ها به وضوح نشــانه های کالسیک 
حبابی را به نمایش گذاشــته اند؛ مثالً اینکه در فاصلــه زمانی دوازده ماهه 
قیمت شان دو برابر شده. این حبابک ها در حال حاضر گریبان رمزارزها، انرژی 
پاک، شــرکت های تکنولوژیک کم درآمد و شرکت های اسَپک )شرکت های 
چک سفید( را گرفته است. تمام این ها    در یک سال اخیر شاهد کاهش حداقل 
35 درصدی از قله شان بوده اند. این سطحی است که به نظر نمی رسد حباب ها 
بتوانند خودشــان را احیا کنند. اما نکته امیدوارکننده ای هم وجود داشــته: 

حباب های حوزه تکنولوژی اغلب چند بازمانده قوی از خود به جا می گذارند.

کند شدن خرده فروشی
سرمایه گذارانی که پول شان را در خرده فروشی ها گذاشتند، ُنه

وارد ســیزدهمین ســال بازار گاوی جهانــی )بول مارکت( 
شــدند ولی نشانه هایی دیده می شود مبنی بر اینکه دوران خوش آن ها دارد 
به پایان می رســد. از آمریکا گرفته تا اروپا، میلیون ها نفر از مردم برای اولین 
بار حســاب های تِرید )معامله( باز کردند و خیلی ها هم وام گرفتند تا سهام 
را با سرعت دیوانه واری بخرند. این دیوانگی ها معموالً مدت زیادی دوام ندارد 
و نشــان می دهد که حتی اگر بازار سهام به صورت کلی در خطر نباشد، باز 
هم احتمالش هست که خرده فروش های محبوب سرمایه گذاران در معرض 

خطر باشند. 

امور فیزیکی
عده ای معتقدند افزایش توجه به متاوِرس ظاهراً باعث افول ده

اقتصاد فیزیکی خواهد شــد. اما قیمت ها هنوز این را نشان 
نمی دهند. واقعیت این است که بومی های دنیای دیجیتال به پناهگاه فیزیکی 
هم نیاز دارند. همین امسال دیدیم که تقاضا از سوی متولدین هزاره و نسل 
زِد باعث تورم بازارهای مسکن )فیزیکی( شد. بنابراین تکنولوژی های آینده 
هم ناگهان باعث نخواهند شد که منابع فیزیکی مهجور و متروک شوند. مثاًل 
توجه داشته باشید که خودروهای برقی در قیاس با خودروهای بنزینی به مس 
بسیار بیشتری نیاز دارند. پشت هر آواتاری یک انسان نشسته و کمبود نیروی 
کار هم دارد دستمزدها را حتی در مشاغلی که به خاطر اتوماسیون در معرض 
تهدید قرار داشتند )مثل رانندگی کامیون( افزایش می دهد. بنابراین نباید از 

حاال برای اقتصاد فیزیکی مراسم ختم برگزار کرد. 

دورانی را سپری 
می کنیم که در آن 
ظاهراً همه چیز 
حبابی است. اما 
برخی دارایی ها 
مثل رمزارزها 
و انرژی پاک به 

وضوح نشانه های 
کالسیک حبابی 

را به نمایش 
گذاشته اند؛ مثاًل 
اینکه در فاصله 

زمانی دوازده ماهه 
قیمت شان دو برابر 

شده

در دوران همه گیری کرونا 
جریاِن همه چیز )از تجارت 
گرفته تا پول و جابه جایی 
مردم( کاهش نشان داد. اما 
یک استثنا وجود داشت و 
آن هم دیتا بود.
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آیندهپژوهی

اتحادیه اروپا سودای این را دارد که به یک قدرت ژئوپلیتیک 
تبدیل شود و برای تحقق این هدف در سال 2022، چالش های 
دشواری را پیش روی خود می بیند. همه گیری کرونا باعث شده 
آمال و آرزوهایی که رهبران اتحادیه اروپا برای ایفای نقش جهانی 
بیشتِر این اتحادیه داشتند نابود شود. در دو سالی که بحران کرونا 
بر جهان تاثیر گذاشته، اتحادیه اروپا نیز با معضالتی گسترده تر 
از گذشــته روبه رو شده اســت. این اتحادیه از یک سو با بحران 
پناهجویان در مرزهایش با بالروس روبه رو ســت و از سوی دیگر، 
از بابت آینده بحران اوکراین و نقش روســیه در آن نگرانی دارد. 
اتحادیــه اروپا همچنین در زمینه تجاری با چین درگیر اســت. 
مجموعه این عوامل حتی در نگاه اول ثابت می کنند که اتحادیه 
اروپا به اســتراتژی های جدیدی نیاز دارد تا جلوی تضعیفش در 
آینده را بگیرند. در این راســتا همواره پیشنهادات و برنامه های 
بزرگی از ســوی کمیســیون اروپایی یا نهادهای دیگر ارائه شده 
است. آیا در سال جدید میالدی این برنامه ها راه به جایی خواهند 

برد؟
شــاید اولیــن و واضح ترین تهدیدی که اتحادیــه اروپا علیه 
خودش احســاس می کند، بحث روسیه و اوکراین باشد. روسیه 
که از گسترش ناتو به سمت شرق ناخشنود است و منافع نظامی 
خودش را در اوکراین دنبال می کند، حاال عماًل در موضع درگیری 
با اتحادیه اروپا قرار دارد. چاره ای که بروکسل برای خروج از این 
بن بست برای خودش در نظر گرفته این است که نیروهای نظامی 
آماده ای را در اختیار داشــته باشــد تا در صورت افزایش تهدید 

روسیه، بتواند فارغ از هماهنگی با ناتو یا آمریکا، آن ها را به اوکراین 
اعزام کند. 

تهدید دیگری که در ســال های اخیر به شدت ذهن رهبران 
اتحادیه اروپا را مشغول کرده، گسترش فعالیت اقتصادی چین و 
احداث زیرساخت های عظیم توسط آن در مرزهای اتحادیه اروپا 
بوده است. این نگرانی به وضوح در مورد برنامه جاده ابریشم جدید 
چین )یک کمربند، یک جاده( وجود داشت و درنتیجه، اتحادیه 
اروپــا برنامه تجاری خودش را برای مقابله با آن به راه انداخت و 
امیدوار اســت که بتواند در این راستا فرصت های سرمایه گذاری 
جایگزیــن را نصیب خودش کند. البته بخشــی دیگر از موضع 
اتحادیه اروپا نیز این بوده که از یک ســو برخی مناسبات تجاری 
مهم خود با چین را حفظ کند و از سوی دیگر، این کار را طوری 

انجام بدهد که آمریکا را ناراحت نکند. 
در چهار ســالی که دونالد ترامپ بر سر کار بود، اروپا کامالً به 
این مسئله واقف شد که اصاًل نمی تواند به آمریکا به چشم متحد 
قابل اطمینانی نگاه کند و فقط به آن وابسته باشد. یکی از مسائل 
حساسیت برانگیز بین آمریکا و اروپا هم حاال تجارت با چین است 
و اتحادیه اروپا این تصور را داشــته که اگر بتواند در این موضوع 
تعادل را رعایت کند، احتماالً قادر خواهد بود از تشــدید تنش با 
آمریکا پرهیز کنــد. اما واقعاً امید زیادی هم به موفقیت اروپا در 

این زمینه وجود ندارد. 
اکثــر مقامات اروپایی بر ســر این موضوع توافــق دارند که 
چالش های سیاست خارجی این اتحادیه باید سریع تر حل و فصل 
شوند. اما رویکرد مشترکی در این زمینه هنوز پدید نیامده است و 
طبعاً در بلوکی که 27 کشور در آن عضو هستند، نمی توان چنین 

انتظاری هم داشت.
دانیل کلمن اســتاد سیاست اتحادیه اروپا در دانشگاه راتجرز 
در این خصوص می گویــد: »اتحادیه اروپا تصمیمات بزرگش را 
بر مبنای اکثریت قاطع می گیرد. اما در حوزه سیاســت خارجی، 
کشورهای عضو این اتحادیه اصاًل تمایل ندارند از حق وتوی خود 
صرف نظر کنند.« در نتیجه، هر تصمیم مشترک اتحادیه اروپا در 

حوزه سیاست خارجی در معرض این خطر قرار دارد.
کشورهایی مثل مجارستان و لهستان در این راستا در موضع 
مخالف با کشورهای قدرتمندتر اتحادیه اروپا قرار دارند. پایتخت های 
بزرگ اروپایی این دو کشــور را متهم به اتخاذ سیاست های ضد 
اتحادیه اروپایی می کنند و این دو کشــور هم حق خود می دانند 
که از روش تالفی جویانه در زمینه سیاســت گذاری های اتحادیه 
اروپا استفاده کنند. این باعث می شود که اتحادیه اروپا با تهدید 
بزرگ تــری نیز مواجه شــود: اینکه قدرت هــای خارجی ضمن 
همکاری با کشــورهای مخالف درون بلوک اتحادیه اروپا، نظرات 

ورود به 2022 [   [

اتحادیه غیرمتحدها
اگر اتحادیه اروپا در سال 2022 هم به انفعال ادامه دهد چه می شود؟

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا از بیرون 

به نظر متحد می آید اما 
درواقع از داخل دچار 

معضالت بزرگی است. 
این گزارش توضیح 
می دهد که در سال 
جدید میالدی باید 

منتظر چه تحوالتی در 
این اتحادیه باشیم.

منبع  سی ان ان 

سربازی در مرز اوکراین و 
روسیه
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یبان اروپا را گرفته  یادی در حال حاضر گر مسائل ز
یخی هرگز نتوانسته  و این اتحادیه به صورت تار
یت کند. بحران های همزمان را به خوبی مدیر

خــود را وارد تصمیم گیری های این اتحادیه کنند. کلمن معتقد 
است که این نوعی ایجاد اسب تروا در محدوده اتحادیه اروپا است. 
چهره هایی مثل اندریوس کوبیلیوس نخست وزیر سابق لیتوانی 
در این زمینه تعارف را کنار گذاشــته و به وضوح روسیه را متهم 
کرده اند که تــالش دارد در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا نفوذ 

کند. 
این ها به خودی خود دردسرهای عظیمی برای اتحادیه اروپا 
هستند؛ اما به نظر می رسد که معضالتی که این اتحادیه در زمینه 
سیاست خارجی با آن ها مواجه است حتی فراتر از این هم هست. 
سوفی اینت ولد که نماینده هلندی در پارلمان اروپاست در این 
خصوص گفته برخــی اعضای اتحادیه اروپا که موضع همدلی با 
اروپا را ندارند، نباید در مسائل مربوط به سیاست خارجی دخالت 
داده شوند. اما در عمل، راهی برای دور زدن آن ها هم وجود ندارد. 
در همین میان، به قدرت رسیدن مقاماتی در اتحادیه اروپا که 
همدلی زیــادی با برخی پایتخت های بزرگ اروپایی به خصوص 
پاریس و برلین دارند هم نارضایتی شــدید سایر اعضای اتحادیه 
اروپا را به همراه دارد و همواره باعث بروز مناقشات سیاسی زیادی 
شده و ثبات تصمیم گیری های بروکسل را با تهدید مواجه کرده 
است. در نتیجه در موارد زیادی جامعه جهانی نمی تواند با قطعیت 
نظر اتحادیه اروپا را در مورد برخی مسائل سیاست خارجی بداند. 
از آنجــا که در حال حاضر خود کشــورهای قدرتمند اروپایی 
یعنی آلمان و فرانســه نیز با بحران های سیاسی مواجه اند، مسئله 
تصمیم گیری های اتحادیه اروپا در ســال جدیــد میالدی حتماً 
پیچیده تــر هم خواهد بــود. آلمان که به تازگــی مرحله گذار از 
مرکل را آغاز کرده و یک دولت ائتالفی ســه حزبی )متشــکل از 
سوسیال دموکرات ها، سبزها و دموکرات های آزاد لیبرال( در آن بر 
سر کار آمده، احتماالً به اندازه قبل نمی تواند در تصمیم گیری های 
اتحادیه اروپا نقش داشــته باشــد. مثالً به نظر می رسد که آنالنا 
بایربــوک وزیر امور خارجه جدید آلمان در قبال روســیه و چین 
رویکرد سختگیرانه تری نسبت به دولت مرکل و حتی دولت ائتالفی 

کنونی دارد و بنابراین از آن هماهنگی سابق خبری نخواهد بود.
از ســوی دیگر، در فرانســه نیز امانوئل ماکــرون با انتخابات 
دشواری روبه رو ســت. او امیدوار است که برای بار دوم بتواند در 
انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه آوریل سال جدید 
برگزار شود، پیروز شود. اما حتی اگر ماکرون بتواند این پیروزی را 
به دست بیاورد، باز هم او در زمینه پارلمانی با درگیری های زیادی 
مواجه اســت و مجبور خواهد بود حداقل تا پایان ماه ژوئن روی 
مسائل داخلی فرانسه متمرکز شود. این یعنی نقش فرانسه هم در 
سال جدید میالدی در تصمیم گیری های کالن اتحادیه اروپا کمتر 

 از قبل خواهد بود.
نکته دیگر این اســت که فرانســه در نیمه اول سال 2022 
ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت. ماکرون 
تا اینجا بزرگ ترین حامی اروپای ژئوپلیتیک تر بوده و از ایده هایی 
مثل ایجاد ارتش اروپایی و اتخاذ سیاســت خارجِی مســتقل از 
آمریکا استقبال کرده اســت. درواقع ماکرون امیدوار بود که در 
دوران ریاست چرخشی اش بر اتحادیه اروپا، اعضای شورای اروپا 
حاضر شــوند برنامه مورد نظر او یعنی »قطب نمای استراتژیک« 
را در نشســت اتحادیه در ماه مارس به امضا برسانند. قطب نمای 
استراتژیک درواقع یک راهنمای تصمیم گیری در خصوص امور 

امنیتی و دفاعی اســت و به سیاست استراتژیک مشترک اروپا و 
نیروهای نظامی آن مربوط می شود. اما بسیاری از اعضای اتحادیه 
اروپا در خصوص این پروپوزال تردیدهایی دارند. از انجا که ماکرون 
دستش در سال 2022 میالدی با مسائل داخلی فرانسه پر خواهد 
بود، به نظر می رسد مخالفان او در اتحادیه اروپا قادر باشند جلوی 

تحقق برنامه مورد نظر او را بگیرند. 
با این اوصاف شــاید بتوان گفت اتحادیه اروپا در سال 2022 
میالدی بیشتر منتظر خواهد نشست و دست روی دست خواهد 
گذاشت. اما در همین فاصله، چالش های پیش روی اتحادیه اروپا 
بزرگ تر خواهند شد. و البته رقبای اروپا به خوبی از این موضوع 
آگاهند. کاترین کلوور اشبروک مدیر شورای آلمانی روابط خارجی 
در این خصوص می گوید: »مسائل زیادی در حال حاضر گریبان 
اروپا را گرفته و این اتحادیه به صورت تاریخی هرگز نتوانســته 
بحران های همزمان را به خوبی مدیریت کند.« از نظر او، روسیه 
و چین این روزها قاطعانه تر از گذشــته موضع می گیرند و عمل 
می کنند و آمریکا هم پیش بینی ناپذیرتر از قبل شده است و همه 
این ها    به ضرر اتحادیه اروپا است و باعث کاهش نقش این اتحادیه 

در سطح جهانی شده است. 
کلوور اشبروک البته یک احتمال دیگر را هم بررسی می کند: 
»اگر در جریان انتخابات میان دوره ای آمریکا مشــخص شود که 
احتمال بازگشت دونالد ترامپ یا چهره ای مشابه او به کاخ سفید 
وجود دارد، حتماً اتحادیه اروپا احساس خطر خواهد کرد و موضع 
خود را تغییر خواهد داد. همچنین اگر روسیه رویکرد تندتری در 
قبال اوکراین یا مسائل دیگر داشته باشد، باز هم اعضای اتحادیه 

اروپا را به سمت اتحاد بیشتر با یکدیگر خواهد کشاند.« 
نکتــه دیگر در مورد آینده اتحادیه اروپا در ســال 2022 این 
است که اگر بحران کرونا به تدریج فروکش کند و کشورهای عضو 
بتوانند به جای نگرانی در این خصوص، روی مســائل مهم دیگر 
متمرکز شــوند، آن گاه امیدواری های جدیدی به وجود خواهد 
آمد. به هر حال، صاحب نظران مسائل اروپایی معتقدند انفعال و 
بالتکلیفی که فعاًل اتحادیه اروپا را به خصوص در مسائل مربوط به 
سیاست خارجی گرفتار کرده، در آینده هزینه های غیرمنتظره ای 
برای این اتحادیه خواهد داشت و بنابراین بهتر است که از همین 

سال جدید میالدی راهی برای حل و فصل آن پیدا شود. 

اگر در جریان 
انتخابات 

میان دوره ای 
آمریکا مشخص 
شود که احتمال 
بازگشت دونالد 

ترامپ یا چهره ای 
مشابه او به کاخ 

سفید وجود دارد، 
حتماً اتحادیه 
اروپا احساس 

خطر خواهد کرد

امانوئل ماکرون تا اینجا 
بزرگ ترین حامی اروپای 
ژئوپلیتیک تر بوده و از 
ایده هایی مثل ایجاد ارتش 
اروپایی و اتخاذ سیاست 
خارجِی مستقل از آمریکا 
استقبال کرده است
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آیندهپژوهی

مفاهیم و کلمات نیز مثل ویروس کرونا هستند و دائم می توانند جهش کنند. امروز درباره سویه 
اومیکرون بیشتر حرف می زنیم تا سویه دلتا. علتش این است که روند جهش )موتاسیون( 
یم؟ ویروس را می بینیم. پس چرا با پدیده های دیگر این برخورد را ندار

هارولد جیمز
تاریخ نگار اقتصادی و استاد 

دانشگاه پرینستون

آینده جهان [   [

جنگ های پساکرونایی
چرا مفاهیمی مثل سرمایه داری و سوسیالیسم دیگر در بحث و جدل های امروزی کارایی ندارند؟

خیلی جرئــت نمی خواهد که بگوییم تز معروف جنگ تمدن های 
ساموئل هانتینگتون اشتباه از آب درآمده است. کمی به دور و برتان دقت 
کنید؛ می بینید که فرهنگ های مختلف از درون تمدن های مختلف به 
جان هم افتاده اند و اصالً وجود تمدن را ناممکن -یا غیرعملی- کرده اند. 
از کووید گرفته تا ژئوپلیتیک، این روزها هر مســئله ای در دنیا با یک 
جنگ فرهنگی بزرگ همراه اســت. دیگر کسی حتی این موضوع را 

پنهان هم نمی کند. 
البته بحث در مورد ارزش هــای فرهنگی را همه جا می بینیم؛ اما 
هر کســی تصورش بر این است که جنگ های فرهنگ محلی یا ملی 
خودش خیلی خاص هستند. مثالً آمریکایی ها فکر می کنند بحث های 
نژادپرستی را فقط خودشان می بینند و درک می کنند. یا انگلیسی ها 
فکر می کنند فقط خودشان با مسائل مربوط به نابودی هویت ملی دست 
و پنجه نرم می کنند. در تمام بحث و جدل های بی پایانی که در سطح 
دنیا جریان دارد، یک نکته مشترک است و آن هم اینکه از اصطالحات 
و مفاهیم کهنه برای تبیین پدیده های جدید استفاده می شود. تصورش 
را بکنید، در قرنی که بحران اقتصادی و چند جنگ در آن اتفاق افتاده 
و هم یک پاندمی بزرگ همه جهــان را تحت تاثیر قرار داده، هنوز از 
اصطالحات و مفاهیمی مثل ســرمایه داری، سوسیالیسم و غیره برای 
تحلیل اوضاع موجود اســتفاده می شود. پس از بحران مالی سال های 
2007 و 200۸ میالدی شــاهد اوج گیری دوباره پوپولیسم در برخی 
کشــورها بودیم و هنوز اوضاع به حال عادی برنگشــته بود که درگیر 
همه گیری کرونا شدیم. هر یک از تحوالتی که فقط در همین سال های 
سپری شده از قرن بیست و یکم رخ دادند، باید مجموعه ای از مفاهیم 
جدید را برای بحث و تحلیل به همراه می آوردند، اما به جایش ما ماندیم 
و جنگ هــای لفظی بی معنی بین فرهنگ های مختلف که هیچ کدام 
نمی توانند کوچک ترین سودمندی در حل و فصل و شناخت بحران های 

چرا باید خواند:
در هر لحظه جهان 
با بحث و جدل های 

بی پایین در مورد مسائل 
مختلف مواجه است؛ اما 
هیچ کدام راهی به سوی 

آینده باز نمی کنند. 
این یادداشت بخشی 

از مشکل را توضیح 
می دهد.

آینده دنیا داشته باشند.
باید بپذیریم که مفاهیم و کلمات نیز مثل ویروس کرونا هستند و 
دائم می توانند جهش کنند. امروز درباره سویه اومیکرون بیشتر حرف 
می زنیم تا ســویه دلتا. علتش این است که روند جهش )موتاسیون( 
ویــروس را می بینیم و برای بحث جدید به مفاهیم و کلمات جدیدتر 
نیــاز داریم. پس چرا با پدیده های دیگر این برخورد را نداریم؟ کلماتی 
مثل گلوبالیسم، ژئوپلیتیک و چندجانبه گرایی هم در اوایل قرن بیست 
میالدی برای توصیف و تبیین نبرد قدرت میان استعمارگران و همین 
طور برای بحث درباره جنگ جهانی اول ابداع شدند. یا مثالً سوسیالیسم 
و سرمایه داری مفاهیمی بودند که در اوایل قرن نوزده میالدی برای تبیین 
و تحلیل انقالب صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند اما حاال فقط به این 
درد می خورند که در چارچوب مفاهیم دیگر مورد استفاده قرار بگیرند. 
علتش را به شکل امروزی می توان به راحتی توضیح داد: سرمایه داری 
یک نظام مبتنی بر تصمیم گیرِی غیرمتمرکز است؛ اما وقتی سرمایه 
متمرکزتر از سابق شود، تصمیم گیری ها بیش از پیش باید فقط از چند 
نقطه مرکزی گرفته شوند. این یعنی برنامه ریزی باید صورت بگیرد. در 
حال حاضر، گوگل و فیس بوک جای مقامات دولتی سوسیالیست سابق 
را در شــکل دهی به رفتار و تصمیمات اقتصادی ما گرفته اند. هیچ نوع 
هماهنگی در جهان امروز واقعاً بر اساس تصمیم گیری و انتخاب فردی 
انجام نمی گیرد؛ بلکه نهادهای نمایندگی این مسئولیت را بر عهده دارند.

پیــش از همه گیری کرونا، شــرایط هر بحث و مناظره سیاســی 
توســط چهار گزینه دوگانه تعیین می شــد: جهانی شدن علیه ملت-

دولت؛ ســرمایه داری علیه سوسیالیســم؛ تکنولوژی علیه پوپولیسم؛ 
و چندجانبه گرایــی علیه ژئوپلیتیک. این مباحث اما حاال کامالً ِدُمده 
شــده اند. در هر مــورد، به گزینه های کامالً جدیــد و متنوع تری نیاز 
داریم. در برخی موارد، اگر به آخر کلمه قبلی »پســا« را اضافه کنیم، 
وضع کمی بهتر می شــود. مثالً پساجهانی شدن بهتر از جهانی زدایی 
است. پساسرمایه داری و پسااستعمارگرایی هم خیلی بهتر از مفاهیم 
مشــابه قبلی بوده اند. یا مثالً پساپوپولیسم را در نظر بگیرید؛ به معنی 
توانمندســازی مردم بدون آنکه روی ایده های سوررئال و مخربی مثل 

»مردم واقعی« تاکید شده باشد.
واقعیت این اســت که عدم قطعیت های امروزی به بی مفهوم شدِن 
مباحث و جدل ها انجامیده اند و این خطر را به وجود آورده اند که هیچ 
راه مفیدی برای درک مسائل جهان و حرکت موثر به سمت آینده وجود 
نداشته باشد. به همین خاطر معتقدم که باید به شیوه دکوراسیون های 
شرق آسیا سعی کنیم مینیمال تر و واضح تر از همیشه عمل کنیم. تمام 
وسایل و حرف های اضافی و مبهم را دور بریزیم و به چند وسیله کوچک 
و ساده اما کاربردی بسنده کنیم. ما نیاز داریم که از بار مباحث نسل های 
قبل خالی شــویم؛ چون جهان امروز دیگر بــا آن ابزارها قابل درک و 
تحلیل نیست. اگر قرار است جنگ های فرهنگی ادامه داشته باشند و به 
تمام ابعاد زندگی ما از جمله اقتصاد و سیاست سرریز کنند؛ چه بهتر که 

حداقل واضح تر از گذشته حرف بزنیم. 
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 شبیه 
ً
یبا در مسکو که پایتخت روسیه و موتور اقتصادی این کشور است، درآمد متوسط ماهانه تقر

به یونان است. اما در منطقه کالوگا که همسایه مسکو است و تازه منطقه فقیری هم نیست، درآمد 
 شبیه بولیوی است.

ً
یبا متوسط ماهانه تقر

چرا باید خواند:
روسیه از برخی جهات 
دچار بحران است؛ اما 
از جهات دیگری هم 
پیشرفت های رفاهی و 
اجتماعی خوبی داشته 
است. این گزارش 
توضیح می دهد که 
احتماالً در آینده روسیه 
باید منتظر تداوم 
کدامیک از این دو روند 
باشیم.

آینده روسیه [   [

امیدها و ناامیدی های روسی 
 چقدر جواب می دهد؟ 

ً
اصالحات کرملینی واقعا

روسیه سالی را پشت سر گذاشت که در آن عده زیادی از مردم به دلیل 
ابتال به کرونا یا از تبعات آن درگذشــتند و تورم شدید هم زندگی را برای 
نجات یافتگان دشوار کرد. اما امیدواری هایی در جامعه روسیه دیده می شود 

که در نوع خود قابل توجه هستند. 
اقتصاد روسیه از سال 2014 و به هنگام بحران کریمه که تحریم های 
غرب علیه کرملین را به دنبال داشت دچار بحران های مختلفی بوده؛ اما اگر 
در روسیه به دور و بر نگاه کنید می بینید که در تمام شهرهای بزرگ از هر 
گوشه ای یک مرکز خرید یا کافی شاپ یا فروشگاه شیک سر در آورده است 
و البته هیچ کدام از آن ها هم خالی از مشتری نیستند. این با وضع دهه های 
پیش در روسیه فرق دارد. به نظر می رسد که نوعی از رفاه اجتماعی حداقل 

در شهرها قابل مشاهده است. 
از سوی دیگر تحوالت مثبت اجتماعی هم در روسیه رخ داده است. مثاًل 
مصرف الکل که یکی از معضالت بزرگ در این کشــور )به خصوص پس 
از ســقوط اتحاد جماهیر شوروی و بحران های اقتصادی ناشی از آن( بود، 
کاهش قابل توجهی داشته است. با این حال، یک مشکل بزرگ دیگر روسیه 
یعنی تبعیض های شدید اجتماعی و منطقه ای هنوز چالش بزرگی در این 
کشور به شمار می آید. ناتالیا زوبرویچ استاد جغرافیا در دانشگاه دولتی مسکو 
که روی توســعه منطقه ای کار می کند در این خصوص می گوید: »وقتی 
درباره احیای اقتصادی روسیه حرف می زنیم، باید به یاد داشته باشیم که 
این پدیده ای مختص به مسکو و سن پطرزبورگ است. در خارج از این دو 
شهر بزرگ، شاهدیم که دستمزدها بسیار پایین باقی مانده اند. درست است 
که زندگی امروزی مردم کامالً بهتر از بیست سال پیش شان است، اما به هر 
حال در اکثر نقاط روسیه نمی توان با قاطعیت درباره توسعه صحبت کرد.«

تفاوت ثروت در میان مناطق مختلف روســیه به شکل قابل توجهی 
باالســت. در مسکو که پایتخت روسیه و موتور اقتصادی این کشور است، 
درآمد متوسط ماهانه تقریباً شبیه به یونان است. اما در منطقه کالوگا که 
همسایه مسکو است و تازه منطقه فقیری هم نیست، درآمد متوسط ماهانه 

تقریباً شبیه بولیوی است.
یکــی از تبعات این تفــاوت عظیم این بوده که مــردم و به خصوص 
جوانان چاره ای جز مهاجرت به شهرهای بزرگ و به خصوص مسکو و سن 

پترزبورگ نداشته باشند. 
بر اســاس یک تحقیق که توســط رایــا نووســتی در دوران پیش از 
همه گیری کرونا انجام شد این نتیجه به دست آمد: تقریباً هر منطقه ای در 
روسیه اروپایی، سیبری و شرق دور دچار رشد منفی جمعیت در سه دهه 
اخیر بوده است. این یعنی جمعیت جوان آن ها حتما مهاجرت را به عنوان 

گزینه تضمین آینده خود انتخاب می کنند. 
یک نقطه مثبت در وضعیت دهه های اخیر روسیه را می توان مقابله با 
فساد دانست. روسیه در بسیاری از شاخص های بین المللی فساد وضعیت 
خوبی ندارد و دولت از سوی یک چهره اپوزیسیون به نام الکسی ناوالنی با 
اتهامات فســاد مختلفی مواجه شده. با این حال، صاحب نظران می گویند 
فساد امروز در روسیه نسبت به گذشته کمتر  شده و بنابراین می توان در این 

زمینه به آینده امید داشت. 

گریگوری ماشــانف وکیل شــفافیت بین الملل )یک نهاد ضدفســاد 
بین المللی( در این خصوص می گوید: »نمی توان به صورت دقیق روی خرده 
فسادهایی که مردم به صورت روزانه با آن برخورد می کنند انگشت گذاشت. 
اما شاخص های دیگری حاکی از کاهش تدریجی فساد در روسیه است.« 
همچنین گزارش های مربوط به رشــوه و اختالس در ســه سال اخیر در 
روسیه کاهش نشان داده است. ماشانوف می گوید رشوه گیری روزانه یکی 
از بزرگ ترین معضالت در رورسه بود. اما به نظر می رسد برخی اصالحات 
باعث شده اند کارکنان فاسد دولتی در گرفتن رشوه با دشواری ها و خطرات 

بیشتری نسبت به گذشته مواجه شوند.
کارشناسان معتقدند یک گام مثبت در این مسیر، راه اندازی سیستم 
دولتی آنالین برای ارائه مدارک، پرداخت مالیات و موارد مشــابه بوده که 
باعث شده دست کارکنان امور مالیاتی از رشوه گیری شخصی کوتاه شود. 
درواقع فرصت های فســاد در این زمینه کمتر  شــده است. از آنجایی که 
اصالحات دولتی هنوز ادامه دارد، می توان انتظار داشــت که در حوزه های 

دیگری هم این فرصت ها کمتر  شود. 
با این حال، هنوز در حوزه های زیادی آمار دستکاری شده در باب مسائل 
اجتماعی ارائه می شود که خودش نشانه ای از عدم موفقیت اصالحات در 
آن حوزه ها بوده اســت. مثالً مقامات دولتی روسیه می گویند نرخ جرم و 
جنایت در این کشور کاهش داشته است. اما یک تحقیق که در ماه اکتبر 
انجام شد نشان داد که مقامات منطقه ای در روسیه به شکل سیستماتیک 
در آمار مربوط به جرایم و نیز خودکشی دست می برند و بنابراین درباب این 
نوع آسیب های اجتماعی نمی توان روی حرف دولت حساب کرد. والدیمیر 
کودریاتسف استاد جرم شناسی در دانشگاه سن پترزبورگ می گوید کاهش 
جرم و جنایت در روسیه ممکن است ناشی از کاهش شدید جمعیت جوان 
در این کشور باشد و نباید از این بابت خیلی خوشحالی کرد؛ چون آینده 

روسیه از این بابت در خطر جدی قرار دارد. 

منبع  مسکو تایمز 
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آیندهپژوهی

آینده هند [   [

اقتصاد ثروتمندان احیا شد، اقتصاد فقرا نه
رشد اقتصاد هند چطور می تواند ادامه دار باشد؟

چرا باید خواند:
بنگاه های کوچک 

و متوسط که 
تشکیل دهنده 30 

درصد از تولید ناخالص 
داخلی این کشور بودند 
در جریان بحران کرونا 
ضربه بزرگی خوردند. 

این گزارش توضیح 
می دهد که سهم حال 
و آینده آن ها از احیای 

رشد اقتصادی هند چه 
خواهد بود.

حال، بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده اند که چنین شاخص هایی 
درواقع پنهان کننده یک چالش نگران کننده هستند و برخی هم آن 
را به عنوان بحرانی که هند در آغاز ســال 2022 با آن مواجه اســت 

تعریف کرده اند.
در ماه نوامبر نرخ تورم در هند افزایش داشــت و حتی تا 14.23 
درصد هم رسید؛ هر چند که در چند ماه قبلی هم هند تورم دورقمی 
را تجربه کرده بود. قیمت ســوخت و انرژی هم به میزان 40 درصد 
افزایش پیدا کرده است. بیکاری در شهرهای هند از ماه سپتامبر به 
شــدت رو به افزایش داشته و طبق آمار مرکز نظارت بر اقتصاد هند، 
حاال باالی 9 درصد است. به گفته جایاتی گوش اقتصاددان توسعه در 
دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلی نو، تورم در هند بیش از همه به طبقه 

فقیر آسیب زده است.
و البته نباید فراموش کرد که تقاضا هم در هند از این اوضاع تاثیر 
منفی گرفته اســت. اطالعات دولتی حاکی از آن اســت که مصرف 
خصوصی بین ماه های آوریل و ســپتامبر سال 2021 به میزان 7.7 
درصد کمتر از ســال های 2019 تا 2020 بود. سوبیاساشی کار که 
مســئول بخش بانک مرکزی هند در انستیتو رشد اقتصادی است 
در این خصوص می گوید: »آن احیای اقتصادی که در هند مشاهده 
می شود، بر اســاس افزایش تقاضا در میان طبقه مرفه جامعه شکل 
گرفته است. چالش اصلی تازه در سال 2022 پیش روی کشور قرار 
خواهد گرفت چون به افزایش تقاضا در میان طبقات فقیرتر جامعه نیاز 

پیدا می کنیم تا رشد اقتصادی ادامه دار باشد.«
اما صاحب نظران معتقدند که این اصالً کار آسانی نیست. پاندمی 
کرونا باعث نابودی بنگاه های ُخرد، کوچک و متوسط در هند شد که 
تشکیل دهنده 30 درصد از تولید ناخالص داخلی هند و نیز نیمی از 
صادرات این کشــور بودند و 95 درصد از واحدهای تولیدی کشور را 

نیز تشکیل می دادند. 
دولــت نارندرا مودی در ماه دســامبر به پارلمان هند اعالم کرد که 
در جریان بحران کرونا 9 درصد از بنگاه های کوچک و متوســط هند 
تعطیل شــده اند. اما آمار غیررسمی حاکی از آن است که تا 59 درصد 
از ایــن بنگاه ها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. نابودی این بنگاه ها 
علت اصلی افزایش تورم در هند اســت و این مســئله ای نگران کننده 
است. همچنین رقابت در بازار به وضوح کاهش پیدا کرده است و قدرت 
قیمت گذاری به دســت شمار اندکی از شرکت های بزرگ افتاده است. 
مســئله دیگر هم این است که وقتی قیمت سوخت به صورت جهانی 
باال می رود، وقوع تورم اجتناب ناپذیر می شــود. اگر بازار رقابتی نباشد، 
شرکت ها بار این افزایش هزینه را صرفاً بر گردن مصرف کننده می اندازند. 
به هر ترتیب، از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط ستون فقرات 
بازار کار هند هستند و 110 میلیون نفر را در اشتغال خود دارند، هند 
چاره ای ندارد جز آنکه برای تامین آینده اقتصاد خود فکری به حال 
آن ها بکند. البته به نظر نمی رسد که دولت نارندرا مودی هنوز برنامه ای 

جدی در این خصوص داشته باشد. 

اگر در هند به مردم کوچه و بازار بگویید اقتصاد این کشــور رشد 
خوبی داشــته، به نشانه گیجی یا ناباوری سر تکان می دهند. اقتصاد 
هند در فاصله ماه های ژوئیه تا سپتامبر رشد ۸.4 درصدی داشت که 
در قیاس با دوره مشابه سال گذشته پیشرفت نشان می دهد. آمیت 
شاه وزیر کشور هند حتی ادعا کرده که این کشور در سال 2022 به 

پررشدترین اقتصاد دنیا بدل خواهد شد. 
اما برای مردم کوچه و بازار، این حرف ها آب و نان نمی شود. بالدو 
کومار مکانیک 47 ســاله ای است که در حومه شهر بنگلور هند کار 
می کند. او رسید خرید میوه و سبزی اش را نشان می دهد و می گوید 
قیمت گوجه فرنگی، پیاز و بامیه ای که معموالً می خرد از سه ماه پیش 

تا حاال دو برابر شده است. 
وقتی بحران کرونا آغاز شــد، کومار شغلش را از دست داد. او آن 
موقع در یک فروشگاه قطعات خودرو کار می کرد. وقتی بعداً باالخره 
توانست دوباره کار پیدا کند، مجبور شد به حومه شهر برود. اما حاال 
حتی از این هراس دارد که همین کار را هم از دست بدهد چون فروش 

خودرو در هند در سال اخیر به شدت کاهش نشان داده است.
کومار این روزها برای اینکه در مخارجش صرفه جویی کند پیاده 
ســر کار می رود و عروســی دخترش را هم عقب انداخته تا ناگهان 
پس اندازش را از دست ندهد. برای او فرقی ندارد که اقتصاد هند واقعاً 
۸.4 درصد رشــد کرده باشد یا نه؛ چون هندی که او در آن زندگی و 

کار می کند وضع خوبی ندارد. 
این موضع کومار را بسیاری از هندی های دیگر هم دارند. سومین 
اقتصاد بزرگ هند واقعاً دارد دوباره رشد می کند و این رشد در قیاس با 
برخی اقتصادهای بزرگ دیگر واقعاً خوب است. شاخص های بازار سهام 
هند از جمله ِسنسکس و نیفتی در سطحی باالتر از آغاز سال 2021 
قرار دارند؛ هر چند که در پایان این ســال کمی افت داشتند. با این 

آن احیای اقتصادی که در هند مشاهده می شود، بر اساس افزایش تقاضا در میان طبقه مرفه جامعه شکل گرفته 
است. چالش اصلی تازه در سال 2022 پیش روی کشور قرار خواهد گرفت چون به افزایش تقاضا در میان 
طبقات فقیرتر جامعه نیاز پیدا می شود تا رشد اقتصادی ادامه دار باشد.

منبع  الجزیره 

کارکنان بخش درمان در هند
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ین گزینه های جانشینی جانسون، مالیات ها را باال برد تا هزینه نظام  یشی سوناک یکی از محتمل تر ر
تامین اجتماعی بی پول انگلیس و همین طور بخش بهداشت و درمان را تامین کند. این برای حزب 
محافظه کار نقطه منفی به حساب می آید 

 ] آینده انگلیس   [

تاج و تخت بوریس 
مانورها برای جانشینی بوریس جانسون آغاز شد

در رسانه های انگلیس بازار حمله به بوریس جانسون داغ است؛ اما آنچه که خیلی واضح 
نبوده رقابتی است که برای جانشینی او به راه افتاده است. ظاهراً حاال دیگر کسی درباره 

آینده جانسون دچار هیچ توهمی نیست.
دو نفر از مقامات نزدیک به جانسون یعنی ریشی سوناک و لیز تروس مانورهای خود 
را برای جانشینی بوریس جانسون آغاز کرده اند و این در حالی است که جانسون اخیراً با 
رسوایی پشت رسوایی مواجه بوده است. دو سال از زمانی که جانسون به نخست وزیری 
رسید می گذرد و در این دوران اتفاقات عجیبی افتاده است؛ مثالً اینکه حزب محافظه کار 
انگلیس کرسی اش را در حوزه انتخابیه ای که دویست سال در اختیارش بود از دست داد. 
حزب محافظه کار انگلیس اصوالً شهرت دارد به اینکه شاه ُکشی می کند و این روزها سخت 
نیست که ببینیم خط پایان برای جانسون هم در این حزب ترسیم شده است. احتمالش 
بسیار زیاد است که او تا تابستان از پستش کنار گذاشته شود. اما عده ای هم هستند که 

چنین پیش بینی هایی را اغراق آمیز قلمداد می کنند. 
نمی دانیم ســقوط او به همین زودی هاست یا یک دوره انتخاباتی دیگر هم با حضور 
او ســپری خواهد شــد. به هر حال، در اینکه بازی جانشینی او آغاز شده شکی نیست. 
دو رقیب اصلی در این بازی را هم می شناسیم. سوناک که جوان تیزهوش صندوق های 
سرمایه گذاری تامینی بوده، خودش را به پاسدار وضعیت مالی کشور در این دوران شوک 
اقتصادی تبدیل کرده. تروس هم که اول طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا بود و بعد طرفدار 
برگزیت شد، حاال وظیفه ترسیم سیاست خارجی انگلیس در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا 

را بر عهده دارد. هردوی آن ها درواقع در نقش های تاثیرگذار و مهمی قرار دارند.
واقعیت این است که هر جانشینی برای نخست وزیر انگلیس باید حمایت حزب او را 
به دست بیاورد. اگر حداقل 15 درصد از نمایندگان محافظه کار به این نتیجه رسیده باشند 
که می خواهند بحث عدم اعتماد به رهبرشان را مطرح کنند، این کار شدنی خواهد بود 
و بعد از آن صرفاً رای گیری و کسب اکثریت آرا می تواند باعث سقوط جانسون شود. در 
مرحله بعد، افراد متمایل به جانشینی او می توانند وارد میدان شوند و درنهایت دو نامزد 

باقی خواهد ماند و اعضای حزب از بین آن ها دست به انتخاب خواهند زد. 
بنابراین، برخورداری از حمایت نمایندگان محافظه کار کامالً حیاتی است. به همین 
جهت است که ســوناک و تروس هم آستین باال زده اند و مشغول جذب حمایت آن ها 
هستند. اما قضیه جانشینی بوریس جانسون خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. سوناک و 
تروس در نقش فعلی شان با چالش هایی مواجه هستند که خیلی راحت می تواند درخشش 

کنونی شــان را تحت تاثیر قرار بدهد. مثالً ریشــی 
سوناک یک وزیر خزانه داری مفید است که در زمان 
مناسب در پست مناسب بوده. او بی تجربه بود اما در 
دوران پاندمی توانست حمایت مالی اضطراری برای 
میلیون ها شــرکت و کارگر را جور کند و کاری کند 
که اسمش ســر زبان ها بیفتد. او به چهره ای قابل تر 
از جانســون تبدیل شــد و هوادارانی هم در حزب 
محافظه کار پیدا کرد. علت اصلی اش این بود که آن ها 
منتقد بی برنامگی بوریس جانسون در بحران کرونا 

بودند. 
اما چیزی که ممکن است ریشی سوناک را زمین 
بزند هم از همین دوران برمی آید. او مالیات ها را باال 
برد تا هزینه نظام تامین اجتماعی بی پول انگلیس و همین طور بخش بهداشت و درمان را 

تامین کند. این برای حزب محافظه کار نقطه منفی به حساب می آید. 
تروس وضعیتش کمی فرق دارد. او جزو وزرای باتجربه تِر جانسون به شمار می آید و 
از سال 2014 در کابینه های دیوید کامرون و ترزا می و جانسون حضور داشته. این یعنی 
قابلیت انعطاف ایدئولوژیک دارد. او حاال به نقاط مختلف دنیا می رود و روی مناســبات 
فرااروپایی انگلیس تاکید می کند؛ مثالً مناسبات با کشورهای منطقه اقیانوس هند و آرام را 
بهتر کرده و موضع انگلیس در قبال چین و روسیه را هم سخت تر کرده است. نقطه دشوار 
و چالش برانگیز پست او حاال این است که مذاکرات با اتحادیه اروپا در خصوص تجارت در 
دوران پسابرگزیت را چطور پیش خواهد برد. این هم مثل پوست موزی زیر پای اوست 

چون تقصیرهای زیادی را بر گردن تروس می اندازد.
غیر از این دو نفر، برخی وزرای دیگر کابینه جانسون هم در صف جانشینی او هستند 
که از جمله آن ها می توان به ســاجد جاوید وزیر بهداشت، نادیم زهاوی وزیر آموزش و 
پرورش و پنی موردانت وزیر تجارت اشاره کرد. حتی از وزرای قبل تر مثل جرمی هانت 
)وزیر سابق بهداشت که در سال 2019 در برابر جانسون در حزب شکست خورد( هم نام 
برده می شود. هر چه باشد همه آن ها سعی خواهند کرد خودشان را دارای قابلیت اصالح 
ایرادات رهبر قبلی )جانسون( نشان بدهند. اما اینکه کدامیک از آن ها در این راه حمایت 

نمایندگان محافظه کار را به دست خواهند آورد اصالً قابل پیش بینی نیست.

چرا باید خواند:
رسوایی ها و 

سوءمدیریت های 
مختلف موقعیت آینده 

بوریس جانسون را 
به خطر انداخته اند. با 
افرادی که می توانند 

جانشین او باشند آشنا 
شوید.

منبع  پولیتیکو 

 لیز تروس ریشی سوناک
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آیندهپژوهی

مجموعه عملکرد کیشیدا در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باعث شده او از سطح انتظارات مردم ژاپن بهتر 
ظاهر شود؛ یا بهتر است بگوییم مردم آن قدر انتظارات شان را پایین آورده بودند که کیشیدا به سرعت توانست 
آن ها را برآورده کند.

 ] آینده ژاپن   [

نبرد نخست وزیر و شوگان 
چرا اقتصاد ژاپن قرار است در سال جدید شگفت زده مان کند؟

چرا باید خواند:
فومیو کیشیدا نخست 

وزیر جدید ژاپن 
دارد مسیر اصالحات 

اقتصادی را در این 
کشور طی می کند و از 

این بابت، امتیاز بزرگی 
در قیاس با دو نخست 
وزیر قبلی ژاپن دارد. 

اما آیا او قادر است 
از زیر سایه یکی از 

مشهورترین نخست 
وزیران ژاپن یعنی 

شینزو آبه بیرون بیاید؟ 
این یادداشت پاسخی 

است به این سوال.

ویلیام پسک
نویسنده کتاب »ژاپنیزه شدن: 
آنچه جهان می تواند از دهه های 

ازدست رفته ژاپن بیاموزد«

فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن سال 2022 میالدی 
را در حالی شــروع کرده کــه چالش های زیادی پیش 
روی خودش می بیند. در این سال قرار نیست آهستگی 
رشد اقتصادی ژاپن یا بحران کرونا یا تنش ژئوپلیتیک 
با چین دست از سر او بردارند. هر کدام از این بحران ها 
به نوبه خود بزرگ هســتند، اما شاید بدترین چالشی 
که کیشیدا با آن مواجه است، مناسباتش با شینزو آبه 
پادشاه بالمنازع حزب لیبرال دموکرات باشد. شینزو آبه 
که بیش از هر رهبر دیگری در ژاپن در سمت نخست 
وزیری این کشــور باقی مانده بود، در سپتامبر 2020 
استعفا داد. آن موقع انتقادات زیادی از عملکرد نامناسب او در برخورد با بحران کرونا مطرح می شد 
و همین طور رسوایی های مختلف حزبی باعث شده بود آبه در موقعیت ناهنجاری قرار بگیرد. اما 
حتی با این وجود هم شینزو آبه بازیکن قدرتمند پشت صحنه در ژاپن شد و بسیاری از تصمیمات 
توکیو با نظر او گرفته می شد. کیشیدا هم نخست وزیری اش را مدیون »شوگان پشت صحنه« یعنی 
آبه است؛ کسی که او را در بین رقبای دیگر برای نخست وزیری مناسب دید. این روزها احتمالش 
هست که عملکرد کیشیدا به عنوان اصالحگر اوضاع موجود، کمی بهتر از آبه شود. اگر این اتفاق 
بیفتد، خبر خوبی برای 126 میلیون نفر جمعیت ژاپن خواهد بود. اما عبور از شــینزو آبه هم کار 
آسانی نیست. در جهان سیاسِی بسیار شقه شقه ژاپن، اصالً بعید نیست که آبه بخواهد کیشیدا را 

دور بزند و جای مانور او را تنگ کند.
این مسئله به خصوص در شرایطی مهم خواهد بود که کیشیدا به موضع فعلی خود در قبال چین 
و کره جنوبی ادامه دهد. موضع او در قیاس با آبه، کمتر تقابلی است. درواقع کیشیدا عالقه ندارد که 
مثل آبه و نخست وزیران دیگر پیش از او، به دنبال بازنویسی تاریخ ژاپن باشد و روی این موضوع 
تمرکز کند.  مجموعه عملکرد کیشیدا باعث شده او از سطح انتظارات مردم ژاپن بهتر ظاهر شود؛ 
یا بهتر است بگوییم مردم آن قدر انتظارات شان را پایین آورده بودند که کیشیدا به سرعت توانست 

آن ها را برآورده کند. یکی از مهم ترین کارهای او تسریع واکسیناسیون کرونا در کشور بود. این در 
حالی بود که آبه و یوشیهیده سوگا که بعد از او به قدرت رسیده بود، بسیار در این زمینه ُکند عمل 
می کردند. امروز ژاپن توانسته به نرخ 7۸درصدی واکسیناسیون برسد. در کمتر از سه ماه، کیشیدا 
توانست در قیاس با دوره هشت ساله نخست وزیری آبه )و برنامه های اقتصادی آبه که به آبه نومیکز 
معروف شده بود(، مسیر واضح تری برای بهبود بازی اقتصادی ژاپن ایجاد کند. کیشیدا حاال دارد یک 
برنامه »سرمایه داری جدید« برای بازتوزیع ثروت در طبقه متوسط ژاپن را طرح ریزی می کند. در 
این برنامه، به شرکت ها امتیازات مالیاتی داده می شود و در مقابل از آن ها انتظار می رود که بخشی 
از سود خود را با کارکنان خود تقسیم کنند. مسئله بانک ژاپن هم نکته دیگری است که در عملکرد 
آبه و کیشیدا مورد مقایسه قرار می گیرد. آبه اکثر مقامات بانک را در سال 2013 عوض کرد تا حرف 
خود را به کرسی بنشاند. مهم ترین چهره در آن زمان که توسط آبه انتخاب شد هاروهیکو کورودا بود 
که عملکردش صرفاً مشتمل بر این بود که باعث کاهش ارزش 30 درصدی ین در برابر دالر شود. 
حاال او هم اذعان کرده که هزینه کاهش ارزش واحد پول ملی خیلی بیشتر از سود احتمالی ناشی از 
آن است. به گفته او، کاهش ارزش ین باعث تاثیر منفی روی درآمد خانوارها شده است؛ هرچند که 
برای شرکت های صادرکننده به خارج، شرایط خوبی به وجود آورده است. نکته دیگر هم این است 
که کاهش ارزش ین باعث شد آبه دیگر روی اصالحات ساختاری تاکید نکند و مثالً برنامه هایی را 
که برای اصالح بازار کار ژاپن، تشویق نوآوری، کاهش بوروکراسی، توانمندسازی زنان و افزایش تولید 
داشت کنار بگذارد. اگر اسم این وضعیت را ضعف عضله سازی اقتصاد ژاپن بگذاریم، می شود گفت 
که با آغاز بحران کرونا ژاپن در وضعیتی آسیب پذیرتر از گذشته قرار گرفته بود. حاال شاید بتوان امید 
داشت که کیشیدا در سال 2022 میالدی آن کارهایی را که شینزو آبه نصفه رها کرده بود از سر 
بگیرد.  او باید در گام اول، اقتصاد ژاپن را در کوتاه مدت تقویت کند. برنامه سرمایه داری جدید او که 
تمرکزش روی رشد پایدار تولید ناخالص داخلی است، بر همین مبنا آغاز شده و بوجه 940 میلیارد 
دالری کشور هم قرار است بر اساس آن هزینه شود. اما آیا حزب لیبرال دموکرات و شینزو آبه آماده 
هستند که در این راه با او همراهی کنند؟ احتمالش هست که کیشیدا در این راه کمی تنها باشد اما 

تنهایی بهتر از همراهان پردردسر است. 

آبه و کیشیدا
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یکا شود. اما از ابعاد دیگر   جایگزین آمر
ً
چین آن قدر از لحاظ نظامی قوی نیست که بتواند فورا

یکا جلوتر است بنابراین همین مسیر را هم برای  یک- چین از آمر - به خصوص از جنبه تکنولوژ
ینی بیشتر در منطقه خاورمیانه انتخاب کرده است. نقش آفر

چرا باید خواند:
جنگ سرد آمریکا و 
چین در عرصه های 
مختلفی در دنیا جریان 
دارد و حاال پایش به 
قراردادها و پروژه های 
خاورمیانه ای هم کشیده 
شده است. بخوانید تا 
ببینید چه کسی رفته و 
چه کسی مانده.

منبع   بیزینس استاندارد 

آینده غرب آسیا [   [

رقابت شرق و غرب در زمین جدید
آیا چین جای آمریکا را در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس می گیرد؟

نزدیک به بیســت سال است که آمریکا به صورت گسترده سعی 
کرده در خاورمیانه حضور داشته باشد. تازه ترین موردش بلبشویی بود 
که موقع قدرت گرفتن طالبان در افغانستان به راه افتاد و خروج اجباری 
آمریکا از این کشور و البته شگفت زدگی جهانی از نحوه انجام آن را به 
همراه داشت. اما این روزها پدیده دیگری در خاورمیانه قابل مشاهده 
است: چین به وضوح تمایل نشان داده که جای آمریکا را در منطقه 
بگیرد و اگر هنوز قدرتش را نداشته باشد، پولش را که دارد. این مسئله 

در ابعاد مختلف در گوشه و کنار خاورمیانه دارد مشاهده می شود. 
بگذارید با موردی شروع کنیم که همین اخیراً اتفاق افتاد. قرار بود 
امارات متحده عربی پنجاه جنگنده اف 35 به ارزش 23 میلیارد دالر از 
آمریکا بخرد. اما آمریکا شرطی برای این معامله گذاشت: اینکه امارات 
باید قرارداد مخابراتی خود با هواوی غول تکنولوژی چین را لغو کند و 
تنها در آن صورت جنگنده ها را تحویل خواهد گرفت. برخالف آنچه 
که آمریکایی ها پیش بینی کرده بودند، امارات در مقابل این خواسته 
تسلیم نشد و درنتیجه قرارداد خرید جنگنده ها از آمریکا لغو شد. به 

جایش امارات ۸0 جنگنده رافائل از فرانسه خرید.
این اولین باری نبود که کاله آمریکا و امارات در مورد مســئله ای 
مرتبط با چین توی هم می رفت. در ماه نوامبر آژانس های اطالعاتی 
آمریکا به این نتیجه رسیدند که چین دارد در بندری نزدیک به ابوظبی 
یک مرکز نظامی می سازند. چین ادعای آمریکا را رد کرد اما امارات در 
هر حال جلوی تداوم آن پروژه را گرفت. به نظر می رسید که اگر امارات 
این کار را نکرده بود، مناسباتش با آمریکا دچار مشکالت جدی می شد.

واقعیت این است که جنگ سرد فعلی بین آمریکا و چین حاال به 
مناطق مختلفی از دنیا سرریز کرده است و کشورهای مختلفی خود را 

وسط میدان جنگ این دو قدرت یافته اند. 
اگر هدف چین این باشد که جای آمریکا را به عنوان قدرت نظامی 
در منطقه خاورمیانه بگیرد، راه درازی پیش رویش است. درواقع چین 
آن قدر از لحاظ نظامی قوی نیســت که بتواند فوراً جایگزین آمریکا 
شود. اما از ابعاد دیگر- به خصوص از جنبه تکنولوژیک- چین از آمریکا 
جلوتر است و بنابراین همین مسیر را هم برای نقش آفرینی بیشتر در 
منطقه خاورمیانه انتخاب کرده است. اگر مسئله تکنولوژی فایو-جی 
شرکت هواوی را در نظر بگیریم، هیچ شرکت آمریکایی قادر به ارائه 
خدمات مشابه در امارات یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیست. 
بنابراین راه منطقی همین است که آن ها در زمینه تکنولوژیک، چین را 
به آمریکا ترجیح بدهند. در چنین شرایطی، لغو قرارداد خرید جنگنده 

از آمریکا هزینه ای است که باید پرداخت شود.
در همین میان، آمریکا ســعی کرده که هواوی را تهدیدی علیه 
حریم خصوصی و امنیت ســایبری معرفی کند. اما در خود آمریکا 
آن قدر رســوایی در این زمینه ها رخ داده که حرف زدن درباره چنین 
تهدیدی منطقی به نظر نمی رسد. از جمله این رسوایی ها می توان به 
ماجرای کمبریج آنالیتیکا و همین طور جاسوسی سازمان امنیت ملی 

آمریکا )ان اس اِی( از خانواده پادشاهی عربستان اشاره کرد.

نکته دیگر این است که چین بزرگ ترین واردکننده نفت خام در 
جهان و دومین واردکننده بزرگ نفت از عربستان سعودی است و فقط 
ژاپن از چین در این زمینه جلوتر اســت. چین همچنین بزرگ ترین 
شریک تجاری امارات متحده عربی به شمار می آید. از آنجا که چین 
برنامه های بزرگی مثل جاده ابریشم جدید )یک جاده، یک کمربند( 
و همیــن طور اتحادیــه اقتصادی جامع منطقــه ای )RCEP( را به 
راه انداختــه، در واقع مزیت تجاری بزرگی را وارد مناســبات خود با 
کشورهای خاورمیانه کرده و شکی نیست که معموالً کشورها به سود 

تجاری بیشتر از مسائل دیگر اهمیت می دهند. 
اما چرا آمریکا نفوذ سابق خود را در خاورمیانه ندارد؟ بعد از بحران 
مالی جهانی در سال های 2007 و 200۸ میالدی، وضعیت اقتصادی 
خود آمریکا دســتخوش معضالت زیادی بود و صرف هزینه زیاد در 
خــارج از مرزها اصالً موضوعی نبود که مالیات دهندگان آمریکایی را 
خوشحال کند. درواقع ماجراجویی های آمریکا در خاورمیانه به تدریج 
به یک موضوع لوکس بدل شــد. از سوی دیگر، در هر دو دولت اوباما 
و ترامپ، پیروزی های خاصی از بابت این ماجراجویی ها نصیب آمریکا 
نشــد. به همین جهت اســت که در دولت بایدن، خروج اجباری از 
افغانستان طبیعی به نظر می رسید و در آینده حتماً شرایط مشابه در 

کشورهای دیگر خاورمیانه نیز مشاهده خواهد شد. 
از سوی دیگر، احتمالش هســت که آمریکا عرصه رقابت خود با 
چین را حاال به منطقه اقیانوس آرام منتقل کرده باشــد. از آنجا که 
حساسیت های نظامی در این منطقه بسیار باالست و مسائل تایوان و 
دریای چین جنوبی هم در رسانه ها بازخورد زیادی پیدا می کنند، بعید 
نیست که این رقابت به شکل گسترده در آنجا تداوم پیدا کند و تمرکز 

از روی منطقه آسیای غربی برداشته شود. 
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آیندهپژوهی

بعد از ساخته شدن سریال موفق بازی ماهی مرکب، احتماالً کمتر 
 کسی از اختالف شدید بین دو طبقه فقیر و ثروتمند در کره جنوبی 
بی خبر مانده است. البته برای خیلی ها عجیب است که کره جنوبی با 
چنین مشکل بزرگی روبه رو باشد؛ چون قبالً »رشد سریع اقتصادی« و 
»تبعیض کم« در شکل گیری پدیده »معجزه آسیای شرقی« نقش ایفا 
کرده بودند. در فاصله سال های 1960 تا 1990 میالدی، اقتصادهای 
منطقه درواقع ثابت کننده فرضیه کوزنتس بودند؛ فرضیه ای که می گفت 
رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی شده در ابتدا باعث ایجاد نابرابری 
می شود اما به تدریج نابرابری کاهش می یابد چون گسترش اقتصاد به 
صورت پایدار تداوم خواهد داشت. اما آن رشد پایدار عمالً در اوایل دهه 

2000 میالدی متوقف شد. 
امروز سرمایه داری در کره جنوبی حالتی آسیب رسان و سمی دارد. 
شاید علتش این باشد که با الگوی لیبرال انگلوساکسون ترکیب شده 
است. عناصر این الگو عبارتند از سرمایه گذاری ضعیف، رشد اندک و 
نابرابری زیاد. درواقع داده های جدید حاکی از آن هستند که کره جنوبی 
و ژاپن کامالً دارند به اردوی الگوی لیبرال انگلوساکسون می پیوندند. 
مثالً سهم درآمد ملی که به ده درصِد باالی جامعه می رسد به صورت 
جهانی افزایش یافته اســت اما بیشترین حالتش در آمریکا و آسیای 
شرقی مشاهده می شود. در دهه 2010 میالدی، آمریکا باالترین نسبت 
را در این خصوص داشــت )بیش از 45 درصد( و بعد هم کره جنوبی 

)45 درصد( و ژاپن )40 درصد( قرار داشتند. 
این فرضیه زمانی تقویت می شود که به گزارش نابرابری جهانی در 
سال 2022 نگاه کنیم. بر اساس این گزارش، درآمد سرانه کره جنوبی 
تقریباً 37 هزار دالر است؛  یعنی به رقم انگلیس و فرانسه شباهت دارد 
اما از ایتالیا )29 هزار دالر( و ژاپن )30 هزار دالر( بیشتر است. اما وقتی 

به نابرابری درآمدی می رســیم، می بینیم که ده درصِد باالی جامعه 
کره جنوبی، چهارده برابر بیشتر از پنجاه درصِد پاییِن این جامعه پول 
درمی آوردند. این رقم به آمریکا )17 برابر( و ژاپن )13 برابر( نزدیک تر 
است تا به ایتالیا )۸ برابر(، فرانسه )هفت برابر( و سوئد )شش برابر(. از 
سوی دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی به تدریج در دو دهه 

اخیر کاهش داشته است و این شبیه به تجربه ژاپن است. 
اما چه چیزی دارد اقتصاد کره جنوبی و ژاپن را به ســمت الگوی 
آمریکایی متمایل می کند؟ یک پاسخ به این سوال می تواند مالی شدن 
باشد. این یک مشخصه مهم در سرمایه داری آمریکایی بوده است؛ به 
طوری که بخش مالی تشکیل دهنده سهم فزاینده ای از تولید ناخالص 
داخلی اســت. از آنجا که کره جنوبی به مالی شــدن به عنوان یکی از 
شروط صندوق بین المللی پول برای استقراض در جریان بحران مالی 
آسیایی در ســال 1997 تعهد داشت، الگوی اقتصادی این کشور به 

سمت سرمایه داری سهامدارانه به شیوه آمریکایی تمایل پیدا کرد. 
نتیجه اش این بود که سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی 
کره جنوبی از آن زمان کاهش پیدا کرد و این به کاهش رشد داخلی 
و کاهش ایجاد فرصت های شــغلی انجامید. در همین حال، ســهم 
سرمایه گذاران خارجی در کره جنوبی از 5 درصد در اواسط دهه 1990 

میالدی به حدود 40 درصد در اوایل دهه 2000 میالدی رسید.
در حال حاضر، شرکت های بزرگ کره ای مثل سامسونگ از روش 
آمریکایی برای پرداخت ســود خالص به ســهامداران خود استفاده 
می کنند. در سال 2017 سامسونگ ارائه سود سهام را از حالت ساالنه 
به حالت سه ماهه تبدیل کرد. این در حالی است که در گذشته، ارائه 
ساالنه سود سهام به عنوان امتیاز مهم سرمایه دارِی شرق آسیایی در 
برابر ســرمایه داری کوتاه مدت به سبک آنگلوساکسون در نظر گرفته 

می شد.
اما ســرمایه داری آسیای شــرقی حاال به تعادل مجدد نیاز دارد. 
اینجاست که سیاست گذاران می توانند از اروپا درس بگیرند؛ اروپایی 
که اصالحــات زیادی را بــرای کاهش برخی تبعات ســرمایه داری 
سهامداری در پیش گرفته است. مثالً در سال 2015 میالدی پارلمان 
اروپا اصالحات حاکمیت شــرکتی را به تصویب رساند که کمتر روی 

سرمایه داری کوتاه مدت تاکید دارد. 
کشــورهای آسیای شرقی باید بحران کرونا را فرصتی برای شکل 
دادن مجدد به اقتصادهای خود ببینند و تاکید را از روی مالی شــدن 
بردارنــد و به جایش روی تقویت تولیــد بگذارند. به هر حال، ممکن 
است حرکت سریع اقتصادهای آسیای شرقی به سمت سرمایه داری 
آنگلوساکسون هنوز هم برای عده ای شوک آور باشد؛ اما این را می دانیم 
که اعداد دروغ نمی گویند. بنابراین اگر سیاستگذاران با تکیه بر اعداد به 
دنبال تدابیر موثر برای تضمین آینده اقتصادی منطقه باشند، هیچ کس 
ضرر نخواهد کرد. یک نکته به نظر قطعی می آید و آن هم این است که 
تداوم نابرابری شدید در کشورهایی مثل کره جنوبی در آینده به راهی 

غیرقابل بازگشت تبدیل خواهد شد. 

یاد حاکی از آن  مشاهده سرمایه گذاری ضعیف، رشد اندک و نابرابری ز
 دارند به اردوی الگوی 

ً
است که اقتصادهای کره جنوبی و ژاپن کامال

لیبرال انگلوساکسون می پیوندند.

 ] آینده آسیا   [

از معجزه اقتصادی تا معجزه نابرابری
چرا اقتصادهای شرق آسیا به تعادل جدیدی نیاز دارند؟

چرا باید خواند:
شکاف طبقاتی و 

درآمدی در گذشته جزو 
مشخصه های جوامع 
آسیای شرقی نبود؛ 

اما حاال بخش مهمی از 
آینده آنهاست. در این 
یادداشت با تاریخجه و 
تبعات این پدیده آشنا 

شوید.

کیون لی
استاد اقتصاد در دانشگاه ملی 

سئول

منبع   ژاپن تایمز 
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خودروها بین سه تا پنج سال پیش از ورود به بازار طراحی می شوند و استفاده از تکنولوژی های بسیار جدید 
در آن ها امکان پذیر نیست. به دلیل همین مشکل بود که عملکردهای سرگرمی روی داشبورد خودروها به 
گوشی های هوشمند متصل شد. اما حاال قرار است تحول جدیدی در این عرصه رخ بدهد.

چرا باید خواند:
غول های تکنولوژیک 
جهان به اینکه 
اختیاردار گوشی 
هوشمند شما باشند 
راضی نیستند و حاال 
می خواهند در خودرو 
هم همراه شما باشند. 
این گزارش به بررسی 
همکاری گسترده 
این شرکت ها با 
خودروسازان و آینده 
خودروهای خودران 
پیشرفته می پردازد. 

منبع   پولیتیکو 

 ] آینده تکنولوژی   [

داشبورد به مثابه کل زندگی
خیز بلند غول های تکنولوژیک برای حضور در خودروی من و شما 

نبرد عظیمی که سال ها بین غول های تکنولوژیک در حوزه گوشی های هوشمند ادامه داشت 
تقریباً دیگر به اتمام رسیده و برندگانش هم مشخص شده اند. امروز نوبت یک رقابت بزرگ دیگر 
است؛ هرچند که بازیگرانش تقریباً همان غول ها هستند. آن ها می خواهند کنترل هر چه را که 
در خودرو جلوی دست شماست در اختیار بگیرند. از اپل و گوگل گرفته تا آمازون، غول های 
تکنولوژیک به این نتیجه رسیده اند که برای جلب نظر مصرف کنندگان امروزی چه راهی بهتر 
از اینکه تمام مدت در خودروی آن ها حضور داشته باشند و اولویت ها و سلیقه آن ها را بفهمند؟

خودروســازان مدت ها در برابر راه دادن به غول های تکنولــوژی در داخل خودرو مقاومت 
می کردند و در تالش بودند که خودشان وارد این عرصه شوند. درواقع آن ها فقط می خواستند 
از غول های سیلیکون ولی کمک بگیرند؛ نه اینکه به کل به آن ها وابسته شوند. با این حال، امروز 
کار به جایی رسیده که به خصوص در مدل های لوکس تر خودروها، غول های تکنولوژیک حضور 
واضحی دارند و مصرف کننده می تواند هر جور که بخواهد از امکانات ارائه شــده توسط آن ها 

استفاده کند و هزینه اش را هم به صورت ماهانه بپردازد.
این تحوالت با سرعت و شدت زیادی رخ داده؛ درست شبیه همان تحوالتی که گوشی های 
هوشمند را درنوردید. سیاست گذاران این بار هم از تحوالت تکنولوژیک عقب ماندند اما حاال 
می خواهند راهی برای قانونمند کردن آن ها پیدا کنند تا به قول خودشان جلوی انحصاری شدن 
آن ها را بگیرند. اما تصوری که غول های تکنولوژیک از گسترش فعالیت شان در صنعت خودرو 
دارند چندان به این مواضع وابسته نیست. آن ها به دنبال این هستند که کاربر )راننده( بتواند 
کار، بازی و امورات روزمره مثل سفارش از سوپرمارکت، تنظیم قرارها یا تماشای سریال را به 

جای گوشی، به صورت بی دردسر و از روی داشبورد خودرو انجام دهد. 
جیم هفنر قائم مقام شــرکت کاکس اتومتیو موبیلیتی که تخصــص اش در خودروهای 
خودران و خودروهای متصل به هم است می گوید: »سفر در خودرو حاال اهمیت کمتری دارد. 
شرکت هایی مثل گوگل و اپل به خودرو به فضایی شخصی برای شناخت کاربران نگاه می کنند.«

اما این رویکرد خیلی بلندپروازانه است. واقعیت این است که خودروها بین سه تا پنج سال 
پیش از ورود به بازار طراحی می شوند. به همین جهت استفاده از تکنولوژی های بسیار جدید در 

آن ها امکان پذیر نیست. شاید روزی که خودرو به دست راننده می رسد تکنولوژی داخل آن به 
کل از مد افتاده باشد یا سلیقه کاربران ظرف چند سال به کل عوض شده باشد. به دلیِل همین 
مشکل بود که عملکردهای سرگرمی روی داشبورد به گوشی های هوشمند متصل شد. مثالً اپل 
در سال 2014 کارپلِی را معرفی کرد و گوگل هم بعد از آن اندروید اتو را ارائه داد. حاال اما هدف 

غول های تکنولوژیک این است که کل نرم افزار خودرو دست خودشان باشد.
در ســال 2015 گوگل و فورد برای اولین بار وارد همکاری برای استفاده از نرم افزار گوگل 
در خودروی خودران شرکت فورد به نام وایمو شدند. اما یک معضل دیگر خودش را نشان داد. 
فورد می خواست این تکنولوژی منحصر به خودروهای فورد باقی بماند اما گوگل می خواست آن 
را در خودروهای خودران دیگر هم به کار ببرد. دعوا چنان باال گرفت که مارک فیلدز مدیرعامل 

وقت فورد هم از کار برکنار شد.
پس از تحوالت و همکاری های بســیار بین شرکت های تکنولوژیک و خودروسازان، امروز 
حضور شرکتی مثل گوگل در اکوسیستم خودرو طبیعی تر از قبل به نظر می رسد. آن خودروی 
وایمو امروز در لوای شرکت آلفابِت گوگل فعالیت می کند و به عنوان تاکسِی خودران در آریزونا 

مورد آزمایش قرار گرفته است. 
در همین میان شایعات زیادی در مورد پروژه ای که شرکت اپل در حوزه خودروهای خودران 
پیش می برد وجود دارد. این پروژه ملغمه ای از ساخت نرم افزار برای خودروی خودران و ساخت 
خود این خودرو بوده اســت. اطالعات زیادی درباره این پروژه وجود ندارد؛ هرچند که در سال 
2017 تیم کوک مدیرعامل اپل اذعان کرد که اپل دارد روی تکنولوژی خودروهای خودران کار 
می کند. او حتی این را هم گفت که چنین پروژه ای مادر تمام پروژه های هوش مصنوعی اپل 
است.  آمازون هم بیکار نبوده و به تکنولوژی خودرو به جایی برای ارتباط نزدیک با مصرف کننده 
و استفاده از این فرصت نگاه می کند. الکسا اتو در همین راستا مطرح شده بود و حاال هم مدتی 
اســت که آمازون به صورت مستقیم با خودروسازان وارد شراکت شده است. این حوزه عرصه 
رقابت شدید غول های تکنولوژیک در حال و آینده است و باید دید این تحوالت ابتدا در بازار 

آمریکا با چه واکنشی روبه رو خواهند شد. 
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آیندهپژوهی

یم که از یک سو خود را با بحرانی مثل بحران  به دلیل نبود نهادهای حکمرانی موثر جهانی، امروز مجبور
گرمایش زمین تطبیق دهیم و از سوی دیگر نیز به شدت از آن اجتناب کنیم. در چنین شرایطی، احتمال 
موفقیت در مواجهه با بحران خیلی کمتر  از گذشته است.

 ] آینده بشر   [

تناقض بدبینی و پیشرفت 
چالش کوتاه مدتی مثل کرونا 

چطور راه پیشرفت آینده را باز می کند؟

بشــر امروزی به صورت کلی ثروتمندتــر از هر زمان 
دیگری در تاریخ حیاتش است. درواقع در ده هزار ساِل 
نخســتیِن پس از ابداع کشاورزی، بشر هیچ شانسی 
برای آنکه یوتوپیا )جامعه آرمانی( ایجاد کند نداشت. 
اما ظرف فقط چند نسل، بشر موفق شد شرایط مادی 
برای تاسیس جوامعی را به وجود بیاورد که اجداد 
ما حتی نمی توانستند تصورش را هم بکنند. این 
تقریباً در زمان حیات پدربزرگ ها و مادربزرگ های 

پدران و مادران ما محقق شد و بنابراین از روایت های 
آن ها می توان به عمق خوش بینی و نگاه به آینده مردمان 

آن نسل پی برد. 
بــا این حال امروزه وقتــی چالش کوتاه مدتی مثل 
همه گیری کرونا یا تهدید وجودی بزرگی مثل گرمایش 
زمین به وجود بیاید، بشر حس می کند که هیچ راه حلی 
پیش رویش نیست. چرا این حد از بدبینی به آینده به 

وجود آمده است؟
امروزه در دهه ســوِم قرن بیست و یکم قرار داریم و 
تقریباً گذار جمعیتی را تجربه کرده ایم: از نرخ باالی زاد 
و ولد و مرگ به نرخ پایین تری از هر دو رسیده ایم و این 
را مدیون توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی هستیم. 
بازدهی بشر امروزی از تمام نسل های قبلی باالتر است و 
ادامه هم خواهد داشت. در دو نسل آینده، ما به حدی از 
رشد دست خواهیم یافت که مساوی با کل دستاوردهای 
بشر از 50 هزار سال پیش تا سال 1۸70 میالدی است. 
در اکثر نقاط جهان، آن قدر ثروت جمع شــده که 
هیچ کس گرسنه یا بی ســرپناه نماند و به خاطر عدم 
وجود بهداشــت و درمان دچار مرگ زودرس نشود. آن 
قدر هم اطالعات و سرگرمی موجود هست که مردم را مشغول نگه دارد و منابعی هم در 
دسترس آن ها هست که به کار خالقه بپردازند. با وجود همه اینها، اوضاع دنیا رو به بدی 

پیش می رود. چرا؟
اولین پاسخ این است که جهان نتوانسته نهاد حکمرانی موثری بسازد که قادر به مدیریت 
بحران بزرگی مثل گرمایش زمین باشــد. مدیریت این بحران به صورت گسترده و جامع 
شــاید باید از یک نسل پیش شروع می شد و هزینه اش هم خیلی کمتر  از االن بود. امروز 
اما مجبوریم که از یک ســو خود را با بحران تطبیق دهیم و از ســوی دیگر نیز باید از آن 
اجتناب کنیم. در چنین شرایطی، احتمال موفقیت کم است؛ هر چند که هزینه زیادی هم 

به بار بیاورد. 
دومین پاسخ این است که ثروت امروزی در جهان به شکل بی سابقه و مسخره ای دچار 
ســوءتوزیع است. شاید میلیاردها نفر در سراسر دنیا امروزه به گوشی هوشمند و خدمات 
درمانی دسترسی داشته باشند؛ اما از جهات زیادی زندگی شان بدتر از دوران پیشاصنعتی 
شده است. تفاوت بین کشورهای ثروتمند و در حال توسعه و همین طور شکاف طبقاتی در 

داخل کشورها بیش از پیش نشان دهنده این مشکل است. مثالً در کشور ثروتمندی مثل 
آمریکا توزیع آن ثروتی که در دوران پساصنعتی مدرن ایجاد شده است به درستی انجام 
نگرفته است. در چهار دهه اخیر این تصور اشتباه به وجود آمده که اگر جامعه نابرابر است، به 
دلیل اقتضای سرمایه گذاری در سطوح باالست و به تدریج انرژی ناشی از آن به بقیه جامعه 
هم خواهد رسید. اما درنهایت این طور به نظر می آید که کشتی جامعه فقط دارد بیشتر و 
بیشتر در منجالب نابرابری فرو می رود. دیگر کسی نمی داند که چطور باید در عرصه رفاه 

برای مردم جامعه سیاست گذاری کند. 
مشــکل بزرگ دیگر هم در جوامع این اســت که این تصور اشتباه به وجود آمده که 
برخی گروه های اقلیت در قیاس بــا گروه های اکثریت از حق ثروت کمتری برخوردارند. 
مثالً این تصور در مورد اســپانیایی تبارها و سیاه پوســتان در آمریکا، مسلمانان در هند و 
ترک ها در انگلیس وجود دارد. مانع بزرگ دیگر هم اقتصادی است. در گذشته تصور می شد 
که تکنولوژی، ســرمایه و کار همواره مکمل یکدیگر خواهند بود؛ چون هر ماشین و هر 
کار مربوط به پردازش اطالعات هنوز باید تحت نظارت یک انســان صورت می گرفت. اما 
تکنولوژی های پردازنده اطالعات ما حاال از نظام آموزشی ما پیشی گرفته اند و هر امیدی که 

به مکمل بودن و تجانس آن ها وجود داشت بر باد رفته است.
واقعیت این است که تغییرات اقلیمی، ناسیونالیسم و چالش های مرتبط با تکنولوژی های 
جدید حاال فقط بخشی از مشکالت بزرگی هستند که بشر در دهه های پساکرونا با آن ها 
مواجه خواهد بود. آن ها که اهل تاریخ اند یادشــان هســت که فرانکلین روزولت در اولین 
سخنرانی خود گفت: »هرجا تصوری از آینده وجود نداشته باشد، مردم از بین می روند.« 
بی جا نیست اگر بگوییم که دنیای امروزی ما هنوز با همین مشکل مواجه است. اگر آینده را 
تصور نکنیم و بر اساسش کار نکنیم، مردم هم حق دارند بدبین باقی بمانند. بشر به دلیلی 

برای خوش بین بودن به آینده نیاز دارد. 

چرا باید خواند:
بشر امروزی 

دستاوردهای 
شگفت انگیزی دارد؛ اما 
تا وقتی تصوری از آینده 

نداشته باشد قادر به 
ایجاد حس خوش بینی 

به آن هم نیست. این 
یادداشت توضیح 
می دهد که چرا در 

دوران پساکرونا بیشتر 
از هر زمان دیگری 

به تصور از آینده نیاز 
داریم. 

منبع   بیزینس تایمز 

برادفورد دالنگ
تاریخ نگار اقتصادی و استاد 

اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا



........................... عرص جدید ...........................
]  این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی می پردازد. [

 امروز می خواهیم درباره سرمایه گذاری در »دارایی های دیجیتال« صحبت کنیم و  �
شکاف نســلی که در این حوزه دیده می شود. به نظر می رسد سرمایه گذاری در کریپتو 
کاری اســت که جوان ترها انجام می دهند و نسل های قبلی به آن عالقه ندارند یا دانش 
فنی اش را ندارند. تو یک جمله مشهوری خطاب به سرمایه داران سن باال داری که من آن را 
نقل قول می کنم: »این سرمایه گذاران جدید به عشق شما به نفت و طال عالقه ای ندارند. به 
آثار هنری ای که شما باالیشان پول کالن می دهید نگاه نمی کنند. فرهنگ آن ها با اینترنت 

شکل گرفته و شــوخی های اینترنتی آن ها را سرگرم می کند. این یک تفاوت فرهنگی 
است. آن ها  برای چیزهای دیگری ارزش قائل هستند. تعداد آن ها  زیاد است و همین ها 
رمزارزها را به جلو می برند.« من با تو موافقم. به خصوص اینکه در نقاط مختلفی از دنیا مثل 
خاورمیانه یا هند نسل جوان بخش اصلی جامعه را تشکیل می دهند. حاال مسئله کریپتو 
دقیقاً این تفاوت را نشان می دهد. من تعداد زیادی میلیاردر باالی 50 سال را می شناسم 
و اکثر آن ها  به نظر می رسد هیچ توجهی به انقالب پولی کنونی ندارند و سرشان را توی 

سرمایه گذاری کریپتو برای تازه واردها 
سرمایهدارانسنتیچراوچطورواردبازاررمزارزهاشوند؟

ترجمه کاوه شجاعی
گروه عصرجدید

اگر رائول پال را نمی شناسید احتماالً هنوز وارد دنیای کریپتو نشده اید. او یکی از مشهورترین تحلیل گران و آینده نگران حوزه رمزارز است: قباًل 
مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در بورس را برعهده داشته، اما در 36 سالگی خود را بازنشسته کرده و حاال در جزایر کیمن در کارائیب تمام 
وقت به خرید و فروش و تحلیل بازار مشــغول است. )جزایر کیمن جزو بهشت های مالیاتی دنیاست.( پال مدیرعامل موسسه رسانه ای/تحلیلی 

Real Vision است که روی رمزارزها تمرکز دارد. 
آنچه در پی می آید گفت وگوی انجلو روبلس با رائول پال درباره سرمایه گذاری در حوزه کریپتو است. روبلس رئیس انجمن کسب و کارهای خانوادگی در آمریکاست و مشتریانش 

عموماً خانواده های ثروتمندی هستند که به سرمایه گذاری در حوزه های جدید بدبین اند.
اگر هنوز در مورد سرمایه گذاری در کریپتو تردید دارید این گفت وگو را بخوانید.
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برف کرده اند. یعنی واقعاً آن ها  نمی بینند دنیا به کدام سمت می رود؟
چون مردم عموماً لنگرشان در گذشته گیر می افتد. کاری ندارند که 
وضع کنونی دنیا چیست، به این فکر می کنند که دنیا را من طور دیگری 
می خواهم. و آن ها  نوستالژی می خواهند. آن ها  دنیایی را می خواهند که 
در آن زندگی شان ساده تر بود. اما مسئله اینجاست که زندگی هیچ وقت 
ساده تر نبوده. زندگی همیشه پیچیده بوده. اما ما هرچه از گذشته دورتر 
می شــویم، با فراموشی مشــکالت، کلیت زندگی در گذشته را ساده تر 
می بینیم. و این نسل باالی پنجاه سال این گرایش را دارد که به گذشته 
نگاه کند، به زمانی که افراد تازه اولین ماشــین های لباس شویی شان را 
می خریدند و خرید خودروی شخصی برای همه اتفاقی جالب بود. واقعاً 
خیلی ها حس می کنند می شود به آن دوران مثالً ساده قبل برگشت. نه 
نمی شود و هیچ وقت برگشتی نخواهیم داشت. چون توازن قدرت در حال 

تغییر است و قدرت دارد به دست نسل بعدی سپرده می شود. 
حاال می رســیم به فردی که جوان نیست و می خواهد در این  �

دارایی های دیجیتال ســرمایه گذاری کند. اما امثال ما فهم مان از 
سرمایه گذاری به دانشگاهی برمی گردد که کتاب هایش دهه ها پیش 
از ظهور بیت کوین نوشته شده اند یا در بازار بورس سرمایه  گذاشته ایم 
که به نظر ربطی به کریپتو نــدارد. به نظر تو آگاهی قبلی ما درباره 
سرمایه گذاری می تواند به ما در حوزه کریپتو کمک کند یا کالً چون 
این حوزه جدیدی اســت باید با آگاهی جدیدی با آن روبرو شویم؟ 

چطور باید این چیزهای تازه را یاد گرفت؟ 
اول از همه باید تردیدمان نسبت به بیت کوین و تکنولوژی بالک چین  
را کنار بگذاریم. دنیا واقعاً در حال عوض شدن است. چطور؟ مثالً همین 
طبقه ســرمایه گذار. چطور حاال می شــود جزو طبقه سرمایه گذار شد؟ 
باید یک میلیون دالر پول داشــته باشــی؟ این احمقانه است. این نسل 
جدید در اینترنت بزرگ شده و اینترنت برایش ارزش است. کل ماجرای 
بیت کوین و رمزارزها برای آن ها  مسئله ای فرهنگی هم هست. واقعاً فکر 
می کنید آن ها  دوج کوین می خرند تا میلیاردر شــوند؟ نه آن ها  صد دالر 
دوج کوین می خرند چون کلیت قضیه را بامزه می دانند و می خواهند مثل 
دوستان شان رفتار کنند. در دنیای آن ها  کاالی دیجیتال هم اندازه کاالی 
واقعی ارزش دارد. ما باید یک چیزی را لمس کنیم تا بدانیم واقعی است. 

طال برای ما ارزش دارد. طال برای آن ها  هیچ معنایی ندارد.
ســال پیش من می گفتم که ســرمایه داران سن باال باید یک  �

متخصص ارزهای دیجیتال استخدام کنند تا به آن ها  در این حوزه 
کمک کند. امســال می گویم آن ها  نمی توانند چنین متخصصی را 
اســتخدام کنند چون این آدم اصالً دلش نمی خواهد با سرمایه دار 
میلیاردر ما کار کند. اصالً برای وارد شدن به دفتر این سرمایه دار باید 
کت و شــلواری بپوشی که این جوان زیر 30 سال امکان ندارد آن را 
بپوشد. آن ها  اصالً نمی خواهند برای کسی کار کنند، خودشان دارند 
از رمزها پول خوبی به جیب می زنند. آن ها  دنبال آزادی ای هستند که 

دنیای رمزارز به آن ها  داده. 
درســت اســت. این جوان ها را دیگر نمی توانید بــه اداره و دفتر کار 
برگردانید. آن دوران تمام شده. آن ها  می توانند پول شما را بگیرند و با آن 
سرمایه گذاری کنند. و این آدم ها یک شغل ندارند. سه، چهار کار را با هم 
انجام می دهند. خود من هم همین طور هستم. و این خیلی جذاب است 
چون هیجان انگیز است. چون شما مطمئنی دنیا را به شیوه متفاوتی از 

بقیه می بینی و این بقیه هستند که قرار است بعداً به شما برسند. 
تو یک جمله دیگر هم داری که برایم جالب اســت. تو گفته ای  �

پتانسیل ریسک/پاداش کریپتو و دارایی های دیجیتال آن قدر عالی 

اســت که نمی توان آن را نادیده گرفت. دیگر چیزها مثل ســهام 
شــرکت های خاص جالب هستند و شما می توانید با سرمایه گذاری 
روی آن ها  ده، پانزده درصد سود کنید. یا اگر واقعاً سهام تان را خوب 
انتخاب کنید گاهی حتی تا بیست درصد و بیشتر هم سود می کنید. اما 
در مقایسه با ریسک/سود کریپتو اصالً حرفی برای گفتن ندارند. قبول 
در کوتاه مدت بازار بی ثبات است و به شدت باال پایین می شود. اما اگر 
به آن بلندمدت نگاه کنید، درصورتی که در »دارایی های دیجیتال« 

سرمایه گذاری نکرده باشید کامالً از دنیای تجارت جا خواهید ماند. 
این بدون تردید سریع ترین روند به کارگیری یک تکنولوژی جدید در 
طول تاریخ بشر است. اینترنت در سال 1997 حدود 150 میلیون کاربر 
داشت حدود 63 درصد در سال رشد می کرد. کریپتو با حدود 150 میلیون 
کاربر  با سرعت 113 درصد در سال رشد می کند. و چون این یک روند 
تصاعدی است ما از 150 میلیون کاربر به یک میلیارد کاربر تا سال 2024 
می رسیم. این سرعت عجیب این تکنولوژی نوظهور است. در حال حاضر 
این بازاری حدود دو و نیم تریلیون دالری اســت و دارد به سرعت دیگر 
حوزه ها را به درون خود می کشــد. و اگر بازار کنونی جهانی سرمایه های 
غیردیجیتــال - مثل اوراق قرضه یا امالک - را نگاه کنیم و این واقعیت 
را بپذیریم که کریپتو بخش بزرگی از بازار آن ها  را به درون خود خواهد 
کشید بازار کریپتو تا 10 سال دیگر بازاری 250 تریلیون دالری خواهد 
بود. به نظر من، نوع بشــر در طول تاریخ خود چنین فرصت ثروت سازی 
بزرگی در چنین دوره ای کوتاه ندیده است. حتی کشف نفت هم به این 
سرعت پولساز نشد چون برایش کاربرد پیدا نمی کردند. چرا کریپتو چنین 
خصوصیتی دارد؟ چون دیجیتال است و روی اینترنت ساخته شده و این 
خصوصیت شبکه ای اش را دوبرابر کرده است. به همین خاطر سود آن هم 
تصاعدی است. حاال مثالً فرض کنیم راول ابله است و ارزش این بازار نهایتاً 
به صفر برمی گردد. پس مثالً اگر ارزش اتریوم از 4000 هزار دالر به صفر 
برسد شما 4 هزار دالر از دست داده اید، اما اگر 100 برابر شود )و به قیمت 
بیت کوین کنونی برسد( شما در مقابل این ریسک، پاداشی عجیب دریافت 
کرده اید. و البته قرار نیست این بازار به صفر سقوط کند: ریسک واقعی اش 
این اســت که اتریوم در کوتاه مدت مثالً سقوطی 50 درصدی بکند و به 
2000 دالر برسد. پس ما احتمال سقوط 50 درصدی و رشد 100 برابری 

داریم. نسبت ریسک/پاداش اینجا 200 برابر است. 
نکته اینجاست که ما تاثیر قانون متکالف را در رشد مدل های تجاری 
دیده ایم: مثل آمازون، گوگل، فیس بوک، اپل و حتی تسال. )قانون متکالف 
ارزش شبکه ها را تخمین می زند و بر اساس آن ارزش یک شبکه با مجذور 
کاربرانش )n2( افزایش می یابد.( و ما حاال دوباره شــاهد تاثیر شبکه ای 
متکالف هستیم و این بار دارد روی یک تکنولوژی جدید )بالک چین ( رخ 
می دهد. این بار ما می توانیم از لحظه شروع با این تکنولوژی جدید همراه 
باشــیم: هم به عنوان افراد حاضر در شبکه ها و هم به عنوان صاحب این 
شبکه ها. و این فرصت برای همه فراهم است. نیاز نیست آمریکایی باشی تا 
بتوانی سهام اپل را بخری، می توانی در آفریقا بدون داشتن حساب بانکی 

سهام اتریوم را بخری. 
من حرفت را کامــل پذیرفته ام اما وقتی با ســرمایه گذاران  �

محافظه کارتر حرف می زنم باور نمی کنند که می شــود یک سبد 
سرمایه گذاری از دارایی های دیجیتال داشت که عملکردش خیلی 
بهتر از سبدهای ســهام و اوراق قرضه و طال خواهد بود. آن ها  برای 
درک وضعیت تازه باید بتوانند الگوی ذهنی کنونی شان را تغییر بدهند 
و این خیلی سخت است. شاید بهتر باشد کوچک شروع کنند. خود 

من هم کوچک شروع کردم.

سرمایه گذاران 
جدید به عشق 

شما به نفت و طال 
عالقه ای ندارند. 
از دید آن ها  طال 
به درد پرکردن 

دندان می خورد! 
فرهنگ آن ها  با 

اینترنت شکل گرفته 
و شوخی های 

اینترنتی آن ها را 
سرگرم می کند. این 
یک تفاوت فرهنگی 
است. آن ها  برای 
چیزهای دیگری 

ارزش قائل هستند. 
تعداد آن ها  زیاد 
است و همین ها 

رمزارزها را به جلو 
می برند
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شاید بزرگ ترین ریسکی که من در حال حاضر برای بازار کریپتو در نظر می گیرم 
ریسک سیاسی است. اینکه سیاستمداران با ترس از اینکه رمزارزها دارند قدرت را 
از چنگ آن ها  درمی آورند بخواهند بازار را محدود کنند.

رائول پال در ۳۶ 
سالگی خود را 

بازنشسته کرد و در 
یکی از بهشت های 

مالیاتی مشغول 
خرید و فروش 
کریپتو است.  

خب فرض کنیم شــما به ایــن بازار بدبین هســتید. با یک درصد 
سرمایه تان وارد شوید. یک درصد که ریسک به حساب نمی آید. طی این 
10 سال ممکن است یک درصد شما صد برابر شود. یعنی شما می توانید 
ثروت تان را با این یک درصد ورود به کریپتو صد برابر کنید. پس می توانید 
بدبین باشــید و روی این بازار شرط ببندید. یا می توانید مثل من باشید 
بخش بزرگی از نقدینگی تان را وارد این بازار کنید. این شمایید که شکل 
مسافرتتان در این دنیا را تعیین می کنید، شمایید که ریسک خودتان را 
می سنجید و این خوب است. اما اینکه اصالً وارد این جهان نشوید هیچ 
معنایی ندارد. شما ممکن است از این روند جدید دنیا خوشتان نیاید یا 
با آن مخالف باشــید. اما برای هیچ کس مهم نیست که شما چه فکری 

می کنید. بازار راه خودش را می رود.  
سوال بعدی من درباره بیت کوین است. من با تو یک سال پیش  �

حرف زدم و تو گفتی اکثر سبد تو را بیت کوین تشکیل می دهد. اما 
در این یک سال ســبد تو تغییر کرده. توضیح بده که چطور سبد 

سرمایه گذاری ات را تغییر دادی و علتش چه بود؟
من قبالً سبدم متمرکز روی بیت کوین بود و حاال بخش عمده سبد 
من اتریوم اســت. و رمزارزهای دیگر هم وارد این سبد شده است. علت 
اصلی اش به خاطر فهم تاثیر شبکه ای بود. اینکه چطور بیت کوین شبیه 
طال به عنوان ابزار ذخیره ارزش عمل می کند اما اتریوم شبکه ای است که 
شــبکه های دیگر با کاربری های متفاوت )از بازی تا بانک( روی آن سوار 
می شوند و این یعنی مردم به صورت عظیم وارد شبکه اتریوم خواهند شد. 
مشکل دیگر من با بیت کوین آن بود که برنامه نویسان و حامیانش کمی 
بســته عمل می کنند و افراد را از جامعه بیت کوین دور می کنند. پس ما 
با دو شبکه مواجهیم: یکی اعضا را پس می زند و دیگری پذیرای اعضای 
جدید است. من به نمودار اتریوم/بیت کوین نگاه کردم و متوجه شدم که 
نهایتاً اتریوم بیت کوین را پشت سر خواهد گذاشت. پس تخم مرغ هایم را 

در سبدهای متفاوت گذاشتم. 

چند دقیقه پیش گفتی بخش بزرگی از نقدینگی ات را وارد بازار  �
کریپتو کرده ای. منظورت این است که در سبدت اوراق قرضه، سهام 

یا طال وجود ندارد؟ 
اصالً. من در حاضر فقط آن قدر پول نقد دارم که بتوانم قبض آب و برق 

را بدهم! من هرچه دارم در کریپتو سرمایه گذاری کرده ام. 
پس اعتقاد داری با تمرکز روی یک حوزه خاص می شود ثروتمند  �
شد.

من تخصصم اقتصاد کالن اســت، معلوم است که به این اعتقاد دارم. 
افراد نظیر من دنبال زمان مناسب هستند که ریسک حداکثری بکنند و 

سود حداکثری ببرند.
چند روز پیش توئیت زده بودی که حضور در این بازار برای افراد  �

عادی سخت اســت. این بازار باال و پایینش شدید است. یک روز از 
خواب بیدار می شوید و می بینید که ارزش اتریوم 20 درصد سقوط 
کرده. و مردم تحمل چنین بی ثباتی را ندارند و از بازار بیرون می آیند. 

چطور می شود بر این ترس غلبه کرد؟
کاری را بکنید که من می کنم. ممکن اســت ابلهانه به نظر برسد اما 
جواب داده. شــما پول تان را در کریپتو می گذارید و ریســک کلی آن را 
می دانید: مثالً 50 درصد افت قیمت طی یک سال که برآورد منطقی ای 
اســت. بعد دیگر وقتی بازار سقوط کرد نگران و ترسان به نمودارها نگاه 
نمی کنید. یا هر ساعت بازار را چک نمی کنید. اصالً خرید و فروش ساعتی 
در این بازار اشــتباه است. اگر حالتان خوش است و ماجرا برایتان جالب 
است به نمودارها نگاه کنید. یا وقتی بازار باال است به نمودارها نگاه کنید 
و کیف کنید. پس من به خودم می گویم بلندمدت سرمایه گذاری کرده ام 
و در کوتاه مدت قرار نیســت نگرانش باشم. اما هر وقت خواستم هیجانم 
باال برود به نمودارها برمی گردم. امکان ندارد که من در این بازار پرنوسان 

کریپتو خرید و فروش کوتاه مدت انجام دهم.
مشکل دیگری که من با ســرمایه گذاران محافظه کار دارم این  �

پتانسیل ریسک/
پاداش کریپتو 
و دارایی های 

دیجیتال آن قدر 
عالی است که 
نمی توان آن را 

نادیده گرفت. البته 
در کوتاه مدت بازار 

بی ثبات است و 
به شدت باالپایین 
می شود. اما اگر به 
آن بلندمدت نگاه 
کنید، درصورتی 
که در دارایی های 

دیجیتال 
سرمایه گذاری 

نکرده باشید کاماًل 
از دنیای تجارت جا 

خواهید ماند 
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عرص جدید

اســت که آن ها  می گویند بیت کوین ارزش ذاتی ندارد. در پاسخ به 
آن ها  می گویم ارزش ذاتی طال چیست؟ با آن دندان پر می کنند؟ ما 
خودمان به طال ارزش داده ایم و بیت کوین چنین وضعیتی دارد: گروه 
 Store of( فزاینده ای از آدم ها کارکرد آن را به عنوان ذخیره ارزش
value( پذیرفته اند. بعد به این گروه سرمایه گذاران می گویم اگر با 
کارکرد محدود بیت کوین مشــکل دارید ما پروژه هایی مثل اتریوم، 
سوالنا و ترا لونا را داریم که دارند کار واقعی انجام می دهند و مشکالت 
را حل می کنند. این ها که ارزش ذاتی دارند و سیستم سرمایه گذاری 

کهنه شما دنبال ارزش ذاتی است.
مــردم اصوالً خطی به قضایا نگاه می کنند. آن ها  به دنیا به شــکلی 
که در لحظه کنونی اســت نگاه می کنند و سخت است که آینده را طور 
دیگری تصور کنند. چرا من باید در اپل در زمانی که آیپاد را معرفی کرد 
سرمایه گذاری کنم؟ دو شکل می توان به این فرصت سرمایه گذاری نگاه 
کرد: 1- من نمی خواهم آیپاد استفاده کنم و در حال حاضر ارزشی در آن 
نمی بینم )چون یک کلکســیون بزرگ از صفحه ها و سی دی های درجه 
یک موزیک دارم و موسیقی را در خانه با بهترین کیفیت گوش می کنم(. 
2- عجب چیزی! این شروع روند دیجیتال شدن همه موسیقی های دنیا 
و گذاشتنشان در یک دســتگاه کوچک است و این نهایتاً به تلفن های 
هوشمند ختم می شــود و اینکه قدرت کامپیوتری عظیمی را در جیب 
خود داشته باشید و این نهایتاً انقالب موبایلی است که حاال می بینیم. این 
تفاوت دو شکل نگاه به یک فرصت سرمایه گذاری است که خیلی ها آن 
را از دست دادند. با نگاه اول شما همیشه دیر به ماجرا می رسید. خیلی ها 
هنوز نمی فهمند که با خرید سهام تسال در اصل دارند سهمی از دنیای 

10 سال آینده را می خرند. 
مشکل دیگری که سرمایه گذاران تازه وارد به دنیای کریپتو را  �

گیج می کند تعداد باالی پروژه هاست. به جز بیت کوین و اتریوم که 
همه می شناسند صدها رمزارز با تکنولوژی های جذاب داریم مثل 
سوالنا، اولنچ، پالیگان و بقیه. انتخاب از بین این ها خیلی سخت 
است. من به تو حســودی می کنم که روی اتریوم متمرکزی. 
من االن حدود 40 رمزارز دارم که نمی توانم از آن ها  دل بَِکنم 
و نمی دانم کدام یک از آن ها  می تواند برنده باشد و کدام یک از 

آن ها  کپی کار است.
چون این مسئله غیرقابل پیش بینی است، کاری را بکن که 
من کردم. استراتژی من ساده است. من یک ارز را مهم تشخیص 
دادم - اتریوم - و ۸0 درصد ســبد من اتریوم است. 
20 درصد بقیه را به طور مساوی بین پروژه های 
آینده دار تقسیم کرده ام. مثالً من موقع خرید 
نمی دانستم Luna رشد بیشتری خواهد یا 
Sandbox. یکی پروژه عظیم پولی است 
و آن یکی یک بازی در متاورس. و حدس 
بزنید چه شــد؟ حاال سندباکس دومین 
رمزارز من به لحاظ ارزش دالری اســت 
چــون طی یک ماه و نیــم قیمتش 20 

برابر شد! 
واقعــاً ما نمی دانیم که کــدام از این 
رمزارزها قرار اســت رشد انفجاری داشته 
باشــد، می دانیم که رقبــای اتریوم خوب 
عمل می کنند، پس یک سبد از آن ها  بخریم. 
توضیح حرفه ای ترش این اســت: اتریوم غیرمتمرکز 

)Decentralized( است و بیش از حد محبوب شده و این یعنی استفاده 
از آن گران تر شده. پس رقبایی آمده اند که مسئله کندی و گرانی اتریوم را 
حل کرده اند و در عوض به اندازه اتریوم غیرمتمرکز نیستند. این بد نیست، 

این ها رقیب هم هستند و ما روی پروژه های رقیب سرمایه می گذاریم.
این من را به سوال بعدی می رساند. یک مسئله جالبی که این  �

وســط پیش می آید تفاوت شکل سرمایه گذاری در بازارهای سنتی 
مثل بازار بورس با بازار کریپتو اســت. در بازار بورس، شما یک سبد 
دارید و دقیقاً سهم هر شرکت از سبد شما مشخص است. بعد یکی از 
سهم های این سبد خیلی خوب عمل می کند و ارزشش باال می رود و 
دارد سیستمی را که برای سبدتان تنظیم کرده بودید تغییر می دهد. 
پس بخشی از آن را می فروشید تا سیستم تغییر نکند. چنین روشی 
در کریپتو و دارایی های دیجیتال ابلهانه اســت. شــما رمزارزی را 

می خرید و می گذارید تا هرچقدر می خواهد رشد کند.
دقیقاً. این خیلی مهم است. شما در کریپتو سوار یک روند تصاعدی 
می شوید. وقتی رمزارزهای سبدتان دارند خوب عمل می کنند باید احمق 
باشید که آن ها  را تغییر دهید. بعضی وقت ها بعضی ارزها را می فروشید 
چون به پول نقد نیــاز دارید. اما رمزارزهای خوب را باید نگه دارید تا به 
ســود اصلی برسید، چون نگاه شما به بازار 10 ساله است. پس با نگاهی 
یک ساله یا سه ماهه دست به خرید و فروش نزنید، چون در این صورت 
دورنمای خرید و فروش شــما با دورنمای 10 ســاله تان از این بازار جور 
درنمی آید. این یک ســرمایه گذاری بلندمدت است پس در آن با نگاه به 

بلندمدت خرید و فروش کنید. 
یک شباهت سرمایه گذاری در بازار بورس با بازار کریپتو این است که 
شما در بورس سعی می کنید هم شرکت هایی با ارزش بازار باال را داشته 
باشید که ریسک شان پایین است و سرمایه تان را حفظ می کنند، و هم 
شرکت هایی با ارزش متوســط که ریسک شان باالست اما احتماالً سود 
باالتری به شــما می دهند. در بازار کریپتو هم همین وضع را داریم: هم 
غول هایی مثل بیت کوین، اتریوم و سوالنا را داریم و هم تازه واردهایی مثل 
رمزارزهای مربوط به متاورس و بازی های ویدئویی که ریسک شان باالست 

اما خوب ممکن است سود باالیی نصیب تان کند. 
هرکس که در بازارهای مالی بوده می داند که مفهومی داریم به اسم 
»منحنی ریسک«. شما در این منحنی از کم ریسک ترین سرمایه شروع 
می کنید که دالر - پول رایج کشــور - است، بعد به اوراق قرضه دولتی 
می رسید و بعد بورس و بعد اوراق ضمانت مالی خصوصی و هرچه جلوتر 
می رویم ریســک باالتر می رود. نکته اینجاســت که بتوانیم در منحنی 
ریسک/پاداش جای خوبی را پیدا کنیم که هم ریسک خیلی باال نباشد 
هم پاداش خیلی پایین نباشد. و این نکته هم مهم است که در زمانی از 
سیکل بازار می توان ریسک کرد و در زمانی دیگر نباید ریسک کرد. در بازار 
کریپتو هم وضعیت مشابهی را داریم. من همیشه بخشی از سبد رمزارزم را 
به تکنولوژی های خیلی جدید اختصاص می دهم. تکنولوژی ای که ممکن 
است تا یک سال آینده جواب ندهد - مثل متاورس - اما همین ریسک 
باعث می شــود احتمال پاداش باالتر رود. در مرحله کنونی من ترجیح 

می دهم در معرض چنین ریسکی قرار بگیرم.  
در مورد متــاورس. من مثالً این توکن ها را در ســبدم دارم:  �

از بدیهی هــا مثــل Sandbox و Decentraland تا کمتر مورد 
توجه ها مثل Cube یــا Wilder World. همه این ها رمزارزهای 
درون بازی هایی هستند که احتماالً طی چند ماه و سال آینده واقعًا 
محبوب خواهند شد. اما وقتی این ها و دیگر رمزارزهای کوچک تر را 
به سرمایه گذاران پیشنهاد می دهی می گویند »من آن را در صرافی 

انجلو روبلس، رئیس 
انجمن کسب و کارهای 

خانوادگی
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نگاه شما به بازار کریپتو باید ۱۰ ساله باشد. پس با نگاهی یک ساله یا سه ماهه دست به خرید و 
فروش نزنید، چون در این صورت دورنمای خرید و فروش شما با دورنمای ۱۰ساله تان جور 
درنمی آید و ضرر می کنید.

مورد عالقه ام نمی بینم و نمی توانم آن را بخرم.« اما نکته اینجاست 
که اگر بخواهید سود باالتر ببرید باید راه رسیدن به ارزهای کوچک تر 
را هم یاد بگیرید. من جوان نیستم اما یاد گرفتم که چطور کیف پول 
دیجیتالم را به صرافی های غیرمتمرکز وصل کنم و ارزهای جدید و 
کوچک را بخرم. این کارها خیلی ســخت نیست. به خصوص وقتی 

یوتیوب را داریم و هرچیزی را می شود آنجا یاد گرفت. 
هرچیزی که انجامش کمی سخت تر شد به طور طبیعی 90 درصد 
مردم را پس می زند و این یعنی اگر ارز درســتی را انتخاب کنید خیلی 
بیشتر از بقیه سود می کنید. البته سوددهی این ها تضمینی نیست، اما 
سخت تر بودن ماجرا یعنی شما زودتر از بقیه به یک فرصت سرمایه گذاری 

دست یافته اید.    
یک حوزه دیگری که من و تو بر ســرش تفاهم داریم مسئله  �

قدرت گیری رمزارزهای اجتماعی است که طی پنج سال آینده احتماالً 
رشدی انفجاری خواهند داشت. این پروژه ها تازه اول کارشان است و 
قرار است در آینده جایگزین اینستاگرام و فیس بوک شوند. یکی از 
آینده دارترین ها پروژه Rally است که به افراد اجازه می دهد رمزارز 
 Chiliz خودشان را راه بیندازند تا راه ارتباطی آن ها  با فالوئرها شود. یا

که قرار است هواداران را به تیم های ورزشی وصل کند. 
رمزارزهای اجتماعی به نظر من راهی تازه هستند برای سازمان دهی 
گروه های پیچیده انسانی. به کمک پاداشی که شما از داشتن رمزارز فالن 
گروه می گیرید در آن گروه می مانید و به رشد شبکه اش کمک می کنید.  
و این رمزارزها در حوزه های مختلفی انقالبی خواهند بود: در ورزش، در 
موسیقی، در بازی های ویدئویی. و ما در مراحل اولیه این انقالب هستیم. 
و روی این رمزارزهای اجتماعی می شود یک اقتصاد ساخت. این گروه ها 
می توانند حول یک برند شــکل بگیرند. مثل نایکی و آدیداس که اخیراً 
هوشمندانه وارد این جریان شده اند. ببینید برند خود به خود امری مادی 
و قابل لمس نیست. اما وقتی مثالً آدیداس بیاید رمزارز خودش را منتشر 
کند و هواداران آن را بخرند او دارد برندش را تبدیل به چیزی قابل لمس 

می کند. 
به نظرت آیا دنیای جدید کریپتو بیل گیتس خودش را خواهد  �

داشت؟ من روی سم بنکمن شرط می بندم.
احتمالش زیاد اســت. ســم بنکمن صرافی کریپتو FTX را تاسیس 
کرده که با ســرعتی باورنکردنی رشد می کند و به جلو می رود. بنکمن 
در MIT فیزیک خوانده و با نگاه استراتژیک اش توانسته در فرصتی کوتاه 
این موسسه مالی را به جای عجیبی برساند. تنها پروژه ای که قابل مقایسه 
با صرافی FTX می بینم صرافی بایننس اســت و چانگپنگ ژائو موسس 
آن. این دو نفر را هوشمندترین ها در حوزه مالی کریپتو می دانم. بایننس 
سازمان کامالً متفاوتی از FTX است و من FTX را بیشتر می پسندم و در 

آن سرمایه گذاشته ام. 
در حال حاضر بیت کوین باالترین ارزش بازار کریپتو را دارد، بعد  �

اتریوم و بعد ســوالنا. اگر بخواهی ارزش بازار این سه پروژه را در 5 
سال آینده پیش بینی کنی، به نظرت کدام رتبه اول را خواهد داشت؟

اتریوم.
در 10 سال آینده چطور؟ �

نمی دانم. بازار در آن موقع برایم شــفافیت کمتــری دارد و ما واقعاً 
نمی دانیم دنیا به کدام سمت پیش می رود. اما من فکر می کنم طی پنج 
سال آینده اتریوم بازیگر اول خواهد بود و سوالنا فاصله اش را با اتریوم کمتر 

و کمتر خواهد کرد. 
تو زیاد به پروژه های بازی های روی بالک چین  عالقه نشــان  �

نمی دهی. علت خاصی دارد؟
بازی ها بخش کوچکی از سبد کریپتوی من را تشکیل می دهند چون 
هنوز مانده تا به دنیاهای کیفیت باالی بازی های ویدئویی برسیم که در 
آن ها  اقتصاد مجازی جریان دارد و افراد توی بازی سر کار می روند و پول 
درمی آورند. به نظرم صنعت بازی در دنیای کریپتو سه تا پنج سال دیگر 
زمان نیاز دارد و مثالً در ســال 2025 باالخره روی واقعی اش را نشــان 
خواهد داد. آن وقت اســت که این بخش ارزش سرمایه گذاری دارد. در 
حال حاضر بازی ها بیشتر آزمایشی هستند و خوب شکل نگرفته اند. در 
ســال 2025 مطمئناً مردم می توانند در بازی ها حضور داشته باشند و 

همان جا پول دربیاورند. 
شاید بزرگ ترین ریسکی که من در حال حاضر برای بازار کریپتو  �

در نظر می گیرم ریسک سیاسی است. اینکه سیاستمداران با ترس 
از اینکه رمزارزها دارند قدرت را از چنگ آن ها  درمی آورند بخواهند 
بازار را محدود کنند. ما در آمریکا با چنین وضعیتی روبرو هســتیم 
و هرآن ممکن است آمریکا به جهان کریپتو ضربه بزند. کشورهای 
حامی کریپتو کشورهای کوچکی اند مثل پرتغال و السالوادور. و چین 
هم متاسفانه نشان داده که دارد فرصت سوزی می کند. امید من در 

لحظه کنونی به هند است.
کامــالً با تو موافقم. هندی ها به روش خودشــان دارند وارد این بازار 
می شــوند. اقتصاد هند یک غول به شدت قوی است چون در این کشور 
گروه عظیمی کاربر کم درآمد داریم که تکنولوژی دارد به آن ها  سرویس 
می دهد. آن ها  بیشــترین مصرف دیتای تلفن همــراه در دنیا را دارند، و 
شــبکه های 3G و 4G و 5G در کنار هم مشــغول به کارند. ما در اینجا 
شرکت ریالینس را داریم که تقریباً تمام زیرساخت تلفن همراه را تحت 
مالکیت دارد و چند وقت پیش داشتم به موکش آمبانی، موسس ریالینس 
گوش می دادم که از متاورس حرف می زد. این گروه کارآفرین ها در هند 
انقالب کریپتو را درک کرده اند. آمبانی مرد بســیار قدرتمندی در هند 
است. به عالوه هند پر است از مهندسین جوان که می خواهند در اقتصاد 
جهان حضور داشــته باشند و پول دربیاورند. واقعاً احمقانه است که یک 
کشــور بخواهد این پتانسیل عظیم را قربانی کند تا جلوی خروج پول از 

بازارش را بگیرد. 

سم بنکمن، مدیر صرافی 
کریپتو FTX است و 
می گویند بیل گیتس دنیای 
جدید خواهد شد. سم روزی 
چهار ساعت  و در دفتر کارش 
می خوابد.

 استراتژی من 
ساده است. 
من یک ارز را 

مهم تشخیص 
دادم - اتریوم - و 
8۰ درصد سبد 
من اتریوم است. 
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 بگذارید اول بگویم که من در دهه 19۸0 خوش بین ترین فرد 
به اقتصاد آمریکا بودم، آن هم زمانی که مردم می گفتند این رونق 
کوتاه مدت است و ژاپن و آسیا قرار است اقتصاد جهان را بگیرند و 
آمریکا مرده است. اما من بزرگ ترین رونق تاریخ بازار بورس آمریکا 
را پیش بینی کردم و شما نمی توانید بزرگ ترین رونق بازار بورس 
را داشته باشــید و بعدش هیچ اتفاقی نیفتد. بعدش باید سقوط 
سنگینی را تجربه کنید. این طبیعت بازارهاست، اول رونق و بعد 
ســقوط و رکود. اما آنچه در آمریکا اتفاق افتاد این بود که بازار در 
اواخر 2007 به اوج خود رسید و بعد در 200۸ سقوط شروع شد. 
)مثل رونق دهه 1920 و بعد رکود بزرگ دهه 30( اما این سقوط 
باعث هراس بانک های مرکزی شد و آن ها  گفتند که ما نمی توانیم 
و نباید وارد رکود شویم. پس شروع کردند به چاپ پول. بعد ضربه 
کرونا وارد شد و آن ها  پول بیشتری چاپ کردند. آن ها  در دو سال 

اخیر بیشتر از مجموع 10 سال گذشته پول چاپ کردند. 
ما در حال حاضر شــاهد این هســتیم که بانک های مرکزی 
بــه طور نومیدانه ای فقط پول چــاپ می کنند تا جلوی ترکیدن 
بزرگ تریــن حباب دارایی های مالی در تاریــخ آمریکا را بگیرند. 
ما شــاهد بزرگ ترین حباب بدهی های دولتــی در تاریخیم. این 
مشــکل جهانی اســت چون جهان به دالر آمریکا وابسته است. 
اما واقعیت این اســت که ترکیدن این حباب چیز بدی نیســت. 

طبیعت بازار اســت. بعد از هر رونقی، دوران رکود فرامی رســد. 
اگر این حباب نترکد نســل بعدی نمی تواند با سرمایه کنونی اش 
دست به سرمایه گذاری بزند و برای دوران رونق بعدی آماده شود. 
پیش بینی من این اســت که دوران رونق بعدی - بعد از سقوط 
امســال - در 2024 آغاز می شود و تا 2037 ادامه خواهد داشت. 
این دوران رونق به اندازه رونق قبلی طوالنی نخواهد بود و مثل آن 
قوی نخواهد بود. اما خوبی اش این است که بعد از این رونق و رکود 
طبیعی بعدی اش، به سرعت شاهد دوره بعدی رونق در آمریکا و 
آسیا - به خصوص هند و چین - خواهیم بود. اما باید بپذیریم که 
ســقوط کنونی احتماالً بزرگ ترین سقوط مالی دوران زندگی ما 
خواهد بود و به احتمال زیاد این سقوط در 2022 آغاز خواهد شد 

و تا 2023 طول خواهد کشید.
من تمام حباب های بزرگ تاریخ را بررسی کرده ام. این حباب ها 
یک شبه نمی ترکند. ابتدا یک سقوط داریم که هم در سال 1929 
و هم در ســال 2000 )حباب دات کام( شــاهدش بودیم. بر این 
اســاس به طور میانگین طی 2.6 ماه شاهد سقوطی 46 درصدی 
هستیم. اما هم در 1929 و هم 2000 دیدیم و به زودی در 2022 
خواهیم دید که کل سقوط حدود ۸0 تا 90 درصد خواهد بود.  این 
سقوطی نیست که بخواهید با تغییرات در سبد سرمایه گذاری تان 
آن را رد کنید. تنها راه نابود نشــدن در این سقوط این هست که 

سال سقوط بیت کوین
۲۰۲۲احتماالًبدترینسالتاریخبورسوکریپتویآمریکاست

هری دنت
نویسنده و اقتصاددان آمریکایی

شاخص S&P 5۰۰ بازار بورس آمریکا - این اوج طبیعتا به یک سقوط نیاز دارد 

منبع  کیتکو نیوز 
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بیت کوین آینده بسیار روشنی دارد اما کریپتو در دوران نوزادی خود است، همان طور که در سال 
۲۰۰۰ اینترنت در دوران نوزادی اش بود و دچار حباب شد. ما در حال حاضر ۹ هزار رمزارز داریم 
و اکثر آنها از سقوط ۲۰۲۲ جان سالم به در نمی برند. 

همین حاال هرچه سهام و کریپتو دارید بفروشید. چون بعد از این 
ســقوط، شما احتماالً در اواخر سال 2023 بهترین فرصت خرید 

تمام زندگی تان را خواهید داشت. 
من قباًل هم چند بار ســقوط بازار را پیش بینی کرده ام اما این 
سقوط رخ نداده چون بانک مرکزی هر بار با چاپ پول جلوی آن 
را گرفته اســت و به همین خاطر پیش بینی دقیق زمان سقوط 
غیرممکن است. اما نهایتاً این سقوط رخ خواهد داد و نشانه های 
اخیر - ســقوط بازار بورس و بیت کوین - این احتمال را تقویت 
می کند که ما در آخر نوامبر شاهد اوج بازار بودیم و از این به بعد 
شاهد افول خواهیم بود. پیش بینی دقیق غیرممکن است اما من به 
مردم هشدار می دهم که وقتی سقوط 40 درصدی را دیدند بدانند 

که به سقوط نهایی نزدیک شده ایم.
هر بار که در شــرایط کنونی با چاپ پول توسط دولت بازارها 
10 تا 20 درصد رشد می کنند فقط ریسک سقوط باالتر و باالتر 
می رود. حاال این سوال پیش می آید که آیا دولت نمی تواند در سال 
2022 هم پول چاپ کند تا جلوی سقوط را بگیرد؟ مثل این است 
که آب یک پرتقال را گرفته اند و نوشــیده  اند و می خواهند تا ابد 
آب آن پرتقال را بگیرند. اقتصاد از یک جایی به بعد به چاپ پول 
واکنش نشان نمی دهد. با این پولی که وارد اقتصاد می کنند ما باید 
سالی 20 درصد رشد می کردیم. اما حاال چطور؟ رشد پایین تر و 
پایین تر می آید و نهایتاً بانک مرکزی جنگ را می بازد. راهی برای 
پیروزی در این جنگ نیست. چون دفعه پیش در واکنش به کرونا 
5 تریلیون دالر پول چاپ کردیم، و در برابر سقوط و بحران بعدی 
مجبوریم 10 تریلیون دالر پول چاپ کنیم. به همین خاطر سخت 

است که زمان سقوط را پیش بینی کنیم اما ما به آن نزدیکیم.
آیا واقعه خاصی - مثل اعــالم خبر تغییر در نرخ بهره - باعث 
ســقوط ناگهانی بازار خواهد شــد؟ نه لزومــاً. در ترکیدن حباب 
شرکت های اینترنتی در سال 2000 اتفاق خاصی باعث سقوط بازار 
نشد. حتی رکود هم در کار نبود. در آن زمان ارزش سهام به شدت 
باال رفت و آنچه اتفاق افتاد سهام شرکت های اینترنتی که آن زمان 
دوران کودکی شــان را می گذراندند سوار سهام کالسیک شدند و 
اوج گیری قیمت این گروه سهام بود که نهایتاً حباب را ترکاند. حاال 
هم تکنولوژی نوظهوری داریم که همچنان کودک به حساب می آید 
و آن کریپتو است. درست است که کریپتو درون بازار بورس نیست 
اما دارد همان کاری را می کند که ســهام اینترنتی در سال 2000 
کرد. آن قدر شدید و بی رویه باال می رود که سرمایه گذاران هوشمند 
شرکتی شروع به فروش می کنند. متاسفانه باید بگویم کسانی که 
طی یک ســال اخیر در بازار بورس و کریپتو ســرمایه  گذاشته اند 
آدم های معمولی ای بوده اند که سواد سرمایه گذاری ندارند و در برابر 
سقوط فلج می شوند. به نظر من با ترکیدن حباب بازارهای مالی ما 
شاهد ترکیدن حباب بازار مسکن و طال هم خواهیم بود. تنها چیزی 
که این وسط سقوط نمی کند پول نقد است و اوراق قرضه دولتی و 

همین ها می تواند مردم را در دوران رکود نجات دهد. 
من مطمئنم این قیمت بورس و مســکن که می بینید احتماالً 
باالترین قیمتی است که در طول زندگی تان خواهید دید )همان طور 
که ژاپنی ها دیگر به اوج بازار بورس دهه 90 برنگشتند.( بهتر است 
که سهام و کریپتوی خود را در اوج بفروشید و پولش را جایی نگه 
دارید تا زمانی که قیمت ها ســقوط کرد دوباره بخرید. خود من در 
حال حاضر هیچ پولی در بازار بورس و کریپتو ندارم. تمام سرمایه 

من پول نقد و اوراق قرضه است. 
اوضاع بقیه هم خوب نیســت. چینی ها به ســرعت دارند پیر 
می شوند و 75 درصد ثروت شان را در بازار مسکن قرار داده اند و بازار 
مسکن آن ها  به شدت حبابی است. ترکیدن حباب بازار مسکن در 
این کشور هم کمتر از ضربه ای نیست که ما خواهیم خورد. در این 
کشور تعداد فراوانی خانه خالی وجود دارد، دیگر زیرساختی نمانده 
که چین بخواهد رویش ســرمایه گذاری کند و اوضاع در بلندمدت 

روشن نیست. 
می گویند در دوره ای که به خاطر سیاســت های دولت ما وارد 
چنین حباب و سقوطی شده ایم بیت کوین که هیچ ربطی به دولت ها 
ندارد می تواند مایه اطمینان مردم باشد. این هم درست است و هم 
غلط. در کوتاه مدت بزرگ ترین حباب را در بیت کوین داریم که سوار 
مرحله آخر حباب مالی آمریکا شده است. پیش بینی من این است 
که کریپتو در این سقوط از بقیه بدتر ضربه خواهد خورد. بیت کوین 
به 4 تا 7 هزار دالر خواهد رسید. این یعنی سقوطی 90 درصدی. 
اما این ها دورنمای مثبتی دارد. کریپتو در 2022 آمازون و اپل سال 
2000 است. کریپتو موج بعدی تکنولوژی است: روند دیجیتال شدن 
تمام دارایی های مالی و پول دنیا آغاز شده و بیت کوین ممکن است 
تبدیل به استاندارد جهانی پولی دنیا شود. مطمئناً دالر حاکمیت 
خود را بر بازارهای جهانی از دست خواهد داد چون ما دیگر بهترین 

اقتصاد دنیا نیستیم و آسیا ظهور کرده است. 
بیت کوین آینده بسیار روشنی دارد اما کریپتو در دوران نوزادی 
خــود اســت، همان طور که در ســال 2000 اینترنــت در دوران 
نوزادی اش بود و دچار حباب شــد. ما در حال حاضر 9 هزار رمزارز 
داریم و اکثر آن ها  از ســقوط 2022 جان سالم به در نمی برند. اما 
غول ها - مثل بیت کوین و اتریوم - زنده خواهند ماند. و بعد از پایان 
سقوط که احتماالً اواخر 2023 خواهد بود اولین چیزی که خواهم 
خرید کریپتو خواهد بود. آن هایی که توانسته باشند از این سقوط 

جان سالم به در برند ارزش خریدن دارند.   
بــه اعتقاد من کریپتو در 2037 تا 2040 در بهترین وضعیت 
ممکن قرار خواهد داشت و کل سیستم را تغییر خواهد داد. البته 
آن زمــان من احتماالً مرده ام اما آن روز را می بینم که بیت کوین 

طال را به عنوان ذخیره ارزش پشت سر می گذارد. 

چاپ پول در آمریکا - از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ 
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پشت جلد کتاب هایش او را اقتصاددانی می دانند که رکود اقتصاد ژاپن را پیش بینی کرد. 
کسی که رونق اقتصاد آمریکا در دهه ۸0 و 90 میالدی را درست حدس زد و نهایتاً کسی 
نسبت به بحران مالی جهانی 200۸ هشدار داده بود. او حاال می گوید ما به زودی شاهد 
سقوط سنگین بازارهای مالی خواهیم بود و باید هر چه داریم تبدیل به پول نقد کنیم. او 

کیست و آیا واقعاً بازارها را درست پیش بینی می کند؟
هری دنت یکی از موفق ترین نویسندگان حوزه بازارهای مالی در آمریکاست. موفق به 

لحاظ تعداد کتاب های فروش رفته اش نه پیش بینی هایش.
درست است او در سال 1993 پیش بینی کرد بازارها مالی رشد خوبی خواهند داشت 
و از سال 95 به مدت 5 سال شاهد رشد 30 درصدی ساالنه در بازار بورس بودیم. همین 
باعث فروش نجومی کتاب های بعدی اش شد. در اکتبر 1999 او با کتاب »دهه پرخروش 
2000« پیش بینی کرد که طی دهه آینده بازار بورس اوج جدیدی را خواهد دید. که البته 
ســال بعد بازارها سقوط کردند و طی دهه بعد بازار سالی 1 درصد کوچک شد. هرکس 

دیگری این پیش بینی های اشتباه را انجام داده بود بی خیال این کار می شد اما دنت کوتاه 
نیامــد. کتاب »رونق حبابی بعدی: چطور از بزرگ ترین رونق اقتصاد در 2006 تا 2010 
سود ببریم« که البته بحران مالی سال 200۸ رخ داد و باز هم پیش بینی او اشتباه درآمد. 
این بیشتر شبیه ترکیدن حباب بود تا رونق حبابی. او از سال 2011 به این طرف چندین 

کتاب دیگر نوشته و پیش بینی بزرگ ترین سقوط مالی تاریخ آمریکا را کرده است.
موفقیت او به عنوان پیشگوی بازارها بیشتر شبیه موفقیت سنجاب کوری است که هر چند 
وقت یک بار در جنگل میوه بلوط پیدا می کند. او آن قدر پیش بینی منتشر می کند که باالخره 
بعضی هاشان درســت از آب درمی آیند. چرا مردم کتاب های دنت را می خرند؟ چون اکثر ما 
دنبال قطعیت در زندگی هستیم، با آنکه می دانیم منطقاً چنین چیزی وجود ندارد. ما دوست 
داریم حرف آدم هایی که مطمئن به نظر می رسند را باور کنیم چون خودمان مطمئن نیستیم. 
فراموش نکنید آقای پیشگوی مطمئن خودش در سال 2009 صندوق سرمایه گذاری تاسیس 

کرد اما آن قدر بد سرمایه گذاری کرد که سال 2012 صندوق را تعطیل کردند.  

 می خواهم درباره استراتژی هایی صحبت کنم که موقع افول بازار 
کریپتو از آن ها  اســتفاده می کنم. ما تــا به حال پنج چرخه در 
بازار کریپتو را تجربه کرده ایم و در هر چرخه باید استراتژی های 
متفاوتی را در پیش گرفت. چرخه اول بازار بیت کوین کوتاه بود و 
بین سال های 2010 تا 2011 طول کشید. چرخه دوم از نوامبر 
2011 تــا جوالی 2013 بود. چرخه ســوم از جوالی 2013 تا 
ژانویه 2015. چرخه چهارم ژانویه 2015 تا دســامبر 201۸. و 
چرخه آخر دسامبر 201۸ شروع شده و احتماالً هنوز به پایان 
نرسیده. به نظر می رسد هر چه گذشته چرخه های بازار بیت کوین 
طوالنی تر شده است.  شاید کلیشه ای ترین استراتژی موقعی که 
بازار در حال افت یا رکود اســت این باشد که »موقعی که بازار 
در کف قیمت است خرید کنید.« این استراتژی بدی نیست، ساده هم هست و در بلندمدت جواب 
می دهد. اما در کوتاه مدت آزاردهنده است: شما در کف قیمت خرید می کنید، اما بازار بیشتر سقوط 
می کند و مجبورید دوباره بخرید یا اصالً پولی ندارید که در سقوط بعدی خرید کنید.  اگر به نمودار 
بیت کوین در بلندمدت نگاه کنید می بینید که هرچه می گذرد بیت کوین پرارزش تر می شود اما بازار 
در کوتاه مدت سقوط های پیاپی دارد و شما نمی دانید این سقوط آخرین سقوط این چرخه است یا باز 
سقوط ادامه دارد.  مثالً در 2019 سه سقوط اساسی داشتیم و حتی کسانی که در دو سقوط اول در 
کف خرید کرده بودند در سقوط سوم واقعاً انرژی روانی خرید نداشتند. آن ها  مطمئن بودند که باز هم 
بیت کوین سقوط می کند که نکرد.  در همین تابستان گذشته هم دو بار سقوط اتفاق افتاد و خیلی ها 
در سقوط دوم مطمئن بودند سقوط سومی هم در کار است که در کار نبود. پیشنهاد من این است 
که اگر پولش را دارید و به آن طی یکی، دو ماه آینده - و بیشتر - نیاز ندارید همچنان در سقوط ها 
کریپتو بخرید چون مطمئناً بازار باال می کشد و شما سود خوبی می کنید )همان طور که خریداران 
در سقوط تابستان سود خوبی کردند(. در وضعیت کنونی اول باید بدانیم که احتماالً دست کم چند 
هفته ای یا چند ماهی را در وضع بد کنونی سپری خواهیم کرد. پس همه پول تان را یکجا خرج نکنید 
و منتظر سقوط های بعدی باشید. مثالً سعی کنید به طور هفتگی خرید کنید.  عده زیادی می گویند 

که در چرخه پنجم که درون آنیم بیت کوین به 100 هزار دالر می رسد. اما بازار آن چنان خشن است 
و آن قدر سقوط های پیاپی را تجربه می کند که سرمایه گذاران کم تجربه تر معمولی را خسته می کند. 
من این احتمال را می دهم وقتی بیت کوین در این چرخه به 100 هزار دالر برسد تعداد زیادی از شما 
که االن در بازارید در بازار نخواهید بود. اصوالً وقتی بیت کوین چند ماه بعد از یک سقوط سنگین به 
اوج قبلی اش برمی گردد - اوج قبلی ما 70 هزار دالر بود - از این اوج تا اوج بعدی )100 هزار دالر( را 
به سرعت طی خواهد کرد. به همین خاطر گروه زیادی از سرمایه گذاران معمولی جا خواهند ماند. اگر 
پول کمی برای سرمایه گذاری در این بازار دارید و نمی خواهید در سقوط ها به صورت هفتگی خرید 
کنید یک استراتژی دیگر هم وجود دارد. اینکه صبر کنید دوران افول بیت کوین به پایان برسد و در 
موقعی که تازه روند اوج گیری شروع شد خرید کنید. پیدا کردن این کف قیمتی البته آسان نیست 
اما استفاده از نمودار هایکن اشی برای بیت کوین می تواند به شما کمک کند. این نمودار وضعیت بازار 
را به صورت هفتگی نشان می دهد: هر وقت شمع های قرمز تمام شدند و سبزها شروع شدند شروع 

به خرید کنید. 

به پیشگوهای اقتصادی اطمینان نکنید
چراهریدنتپیشگویبدیاست

وقتی اوضاع بیت کوین خوب نیست چه کنیم؟

بنجامین کاِون 
ریاضی دان و سرمایه گذار 

آمریکایی 

نمودار هایکن اشی بیت کوین به صورت هفتگی از نوامبر ۲۰۲۰ تا آخر دسامبر 

منبع  مانی واچ 



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

هوای گرگ ومیشِی بازار مسکن
رونق بازار جهانی مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

تغییرات تعداد پاس های کامل در 90 دقیقه
۲

0

-۲

-۴

-۶

۲۲۵-۱۵0 ۷۵-0 ۷۵-۱۵0 باالی ۲۲۵
روزهای پیش و پس از ابتال به کرونا

کرونا فوتبالیست ها را از پا درآورد
بسیاری از فوتبالیست ها در دوران همه گیری به ویروس کرونا 
مبتال شدند. اکونومیست در این نمودار میزان اثرگذاری این 
ویروس بر عملکرد بازیکن های فوتبال را بررســی کرده است. 
طبق این نمودار، فوتبالیست هایی که به کرونا مبتال شده اند، 
برای 90 دقیقه دویدن در زمین فوتبال با مشکالت بسیاری 
مواجه شــده اند. همچنین، تعداد پاس های موفق آن ها کمتر 
شده است. به این ترتیب این ویروس اثراتی منفی روی بازیکنان 

بر جا گذاشته است.

تقاضا برای محتوای ویدیویی، براساس ژانر )میزان اشتراک خدمات ویدیویی در آمریکا(
۱۵0

۱۲۵

۱00

۲0۲0 ۲0۲۱

محتوای کودکان

سایر محتواها

بُرد با ویدیوهای کودکان است
این روزها فعالیت در زمینه تولید و ساخت ویدیو افزایش پیدا 
کرده است. اکونومیست بررسی هایی در این زمینه داشته و در 
این نمودار نشان داده که ویدیوهای کودکان در شرایط فعلی، 
با استقبال بیشتری مواجه می شود. همه گیری کرونا باعث شده 
خانواده ها به همراه کودکانشان در خانه حبس شوند. به همین 
خاطر اســت که تقاضا برای ویدیوهای کودکان افزایش پیدا 
کرده است. به این ترتیب رقابت برای ساخت ویدیوهای حوزه 

کودک و نوجوان هم شدیدتر شده است.

سهم نابرابر؛ میزان تزریق واکسن در کشورهای مختلف

۲0۲0 ۲۱ ۲۲

کشورهای پردرآمد

واکسن ها به کجا می روند؟
بزرگ ترین نگرانی در مورد توزیع واکســن از ابتدای شــیوع 
ویروس کرونــا این بود که مردم در کشــورهای فقیر به آن 
دسترسی پیدا نکنند. این نمودار اکونومیست نشان می دهد 
که تحلیل گران به درســتی نگران بوده اند. دسترسی مردمی 
که در کشــورهای ثروتمند زندگی می کنند به مراتب بیش 
از افرادی اســت که در کشــورهای فقیر و کم درآمد زندگی 
می کنند. در واقع عمده واکسن تولیدی، در کشورهای ثروتمند 

و توسعه یافته به کار رفته است.

ایاالت متحده، نرخ محبوبیت و پذیرش جو بایدن، 2021

ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژوییه اوت مبر سپتا اکتبر نوامبر دسامبر

جو بایدن چقدر محبوبیت دارد؟
جو بایدن به جای دونالد ترامپ، به صندلی ریاست جمهوری 
آمریکا تکیه زده و قرار است اعتماد عموم مردم را به خود جلب 
کند. براســاس گزارش اکونومیست، نرخ محبوبیت و پذیرش 
بایدن در میان آمریکایی های جوان و زیر 30 ساله ها به شدت 
کاهش یافته است. البته افرادی که در فاصله 30 تا 44 سال قرار 
دارند هم کمتر از گذشته، بایدن را قبول دارند. اما در میان افراد 
مسن تر، قضیه کمی فرق کرده است. گویی مسن ترها بیشتر 

نسبت به بایدن احساس اعتماد پیدا کرده اند.

کم درآمد

زیر ۳0

۶۵ سال به باال

۳0 تا ۴۴ سال پذیرش

رد )نپذیرفتن(
۴۵ تا ۶۴ سال

متوسط رو به پایین

متوسط رو به باال
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روزنامه نگاراِن زندانی در سرتاسر جهان، براساس اتهام
۳00

۱۵0

0

بدون اتهام
سایر
ضد دولت

۲000 0۵ ۱0 ۱۵ ۲۱

اهالی مطبوعات پشت میله ها
برخی از روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات با گزارش های خود 
تغییراتی بزرگ در جهان ایجاد می کنند و شــاید هم بتوانند 
جایزه پولیتزر را به نام خودشــان به ثبت برسانند. اما عده ای 
از آن ها، در مســیر کشف و افشــای حقیقت، سر از زندان در 
می آورند. اکونومیســت در این نمودار، تعداد روزنامه نگارانی 
که در بند هســتند را بررسی کرده است. براساس این نمودار، 
تعداد روزنامه نگارانی که در زندان گرفتار شده اند از سال 2000 

تاکنون روندی صعودی داشته است.

حساب از دست رفت؛ نرخ قبولی در ریاضیات، درصد تغییر نسبت به سال گذشته

ویرجینیا
ماساچوست
اوهایو
مینه سوتا
کانکتیکات
وست ویرجینیا
فلوریدا

ویروسی که ریاضی را خراب کرد
یکی از مهم ترین اثــرات ویروس کرونــا، تغییر در وضعیت 
آموزش وپرورش بچه ها در مدرسه بود. از آن جا که بچه ها عمدتاً 
یا به مدرسه نمی روند یا ساعات کمتری در کالس های درس 
حضور دارند، به لحاظ تحصیلی افت کرده اند. براساس گزارش 
اکونومیســت، نمره دانش آموزان آمریکایی در ریاضیات طی 
دوران کرونا به شدت کاهش پیدا کرده است. از آن جا که دلیل 
این افت تحصیلی، همه گیری کرونا بوده، مشابه این روند در 

سایر کشورهای جهان هم رخ داده است.

روزهای تیره؛ میزان تنش های روحی، ابتالی جهانی در هر 100 هزار نفر
۸000

۴000

0
۲0 ۴0 ۶0 ۸0 ۱00

زنان

کووید شما را هم افسرده کرد؟
همه گیری اثرات مخربی بر سالمت روان انسان ها در سرتاسر 
زمین داشته اســت. از کوچک تا بزرگ، همه به دنبال شیوع 
همه گیری کرونا دچار بیماری های روحی و روانی شــدند. اما 
مطالعات اکونومیست نشــان می دهد زنان بیش از مردان در 
معرض آسیب قرار گرفته اند. تعداد زنانی که گرفتار بیماری های 
روحی و روانی شــده اند در دوران همه گیری، بیش از مردان 
بوده اســت. انتظار می رود بیش از 53 میلیون نفر در سرتاسر 

جهان دچار عواقب روحی بیماری کرونا شده باشند.ر 

شدت بیماری در مبتالیان به اومیکرون با توجه به افزایش سن؛ سهم بیماران مبتال به کرونای اومیکرون در بیمارستان، درصد
اومیکرون مثل دلتا نبود

سویه های جدید ویروس کرونا، شرایط را برای زندگی دشوار 
می کنند چرا که ناشناخته هســتند و کسی نمی تواند رفتار 
آن ها را پیش بینی کند. سویه دلتا به قدری همه را درگیر کرد 
که باعث شد همه بابت سویه جدید موسوم به اومیکرون هم 
احساس نگرانی کنند. اما ظاهراً، اومیکرون به شدت و قدرت 
دلتا نبوده و نتوانسته تهدیدی چندان جدی باشد. در حالی که 
میزان ابتال به سویه دلتا با افزایش سن، باال می رفت، در مورد 

اومیکرون این طور نیست و افزایش سن اثری ندارد.

سال های همه گیری سال های پیش از همه گیری 0

براساس گروه سنی

مردان

پیش از همه گیری حین همه گیری
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گروه سنی

دلتا
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دولت ها رفته رفته کمک های خود را قطع می کنند تا اقتصادها بتوانند روی پای خودشان بایستند. مردم هم ظاهرًا دیگر پول نقدی ندارند 
ید مسکن کنند. دلیلش هم روشن است، حاال که پروازهای خارجی از سر گرفته شده و مردم می توانند به  که بخواهند آن را صرف خر
رستوران ها و کشورهای خارجی بروند ترجیح می دهند پول خود را خرج کنند.

هالیفاکس در کانادا مرکز اســتان نووا اسکوشیا است. این 
روزها افزایش قیمت 50 درصدِی مسکن در این شهر باعث 
شهرت آن شده اســت. دالیل مختلفی هم برای رشد بازار 
مســکن در این منطقه وجود دارد. برای مثال، فعال شدن 
صنعت نفت در این منطقه باعث شده بسیاری از افراد به این 
شهر عزیمت کنند. به این ترتیب، درخواست برای مسکن 
هم افزایش پیدا کرده و قیمت آن را در این شــهر افزایش 
داده اســت. اما نکته این جاست که این شهر در این زمینه 
تنها نیست. بسیاری از دیگر شهرهای جهان هم این روزها 

افزایش قیمت مسکن را تجربه می کنند.
صندوق بین المللی پول شــاخصی دارد که براســاس 
آن بازار مســکن را در جهان بررسی می کند. این شاخص، 
آخرین بار در فاصله ســال های 2007 تا 2009 یعنی در 
زمان بحران بزرگ اقتصادی به اوج خود رســید. اما اکنون 
دوباره به اوج رسیده اســت. ارزش سهام سازندگان مسکن 
در آمریکا طی یک سال گذشته رشد 44 درصدی را تجربه 
کرده است. این رقم افزایشی چشمگیر را نشان می دهد. در واقع شرایطی را تجربه کنیم که تاکنون 
سابقه نداشته است. اکنون پرسش بسیاری از مردم این است که آیا جشن مسکن و امالک به پایان 
رسیده یا هنوز ادامه خواهد داشت؟ دولت ها رفته رفته کمک های خود را قطع می کنند تا اقتصادها 
بتوانند روی پای خودشــان بایســتند. مردم هم ظاهراً دیگر پول نقدی ندارند که بخواهند آن را 
صرف خرید مسکن کنند. دلیلش هم روشن است، حاال که پروازهای خارجی از سر گرفته شده و 
مردم می توانند به رستوران ها و کشورهای خارجی بروند ترجیح می دهند پول خود را خرج کنند 
و در نتیجه پول نقدی ندارند که آن را پس انداز و بعداً صرف خرید مسکن کنند. اکنون با توجه به 
شرایطی که حاکم شده، صندوق بین المللی پول هشدار داده که دوباره باید در انتظار قرار گرفتن 
بازار مسکن در مسیر نزولی باشیم. قیمت مسکن از نگاه این نهاد بین المللی، پایدار نیست. اما آیا واقعاً 
این هشدارها و تحلیل های صندوق بین المللی درست است؟ بی تردید می توان گفت در حال حاضر 

شاهد کند شدن جریان های مالی در جریان هستیم.

 فروپاشی برج کاغذی  
قیمت مسکِن جهانی در سومین فصل از سال 2021 به باالترین میزان خود در تاریخ رسید. 
اما برخی تحلیل گران می گویند شاهد برجی کاغذی هستیم که هر لحظه امکان دارد با یک تکان، 
دچار فروپاشی شود. به این ترتیب نظر آن ها وجود حباب در بازار مسکن است. این حباب می تواند 
ناشی از تحوالت اساسی در اقتصاد باشد. برای مثال در سال 2000 تا 2010، بازار مسکن آمریکا 
بیشتر به دلیل فرایند شهری سازی رشد می کرد. در واقع مردم به شهرها توجه نشان می دادند و در 

نتیجه برای خرید مسکن و زندگی در شهر هجوم می آوردند. اما اکنون این رویه تغییر کرده است.
البته روندی که اکنون از اســاس در بازار شــاهد آن هستیم می تواند به ما نشان دهد که فعاًل 
شــاهد افزایش افزایش قیمت مسکن و رشد این بازار خواهیم بود. بانک ها هم در سرتاسر جهان، 
تسهیالتی را ارائه کرده اند که می تواند برای خرید مسکن به مردم کمک کند. نکته مهمی که این 
روزها در بازار مسکن باید به آن توجه داشت این است که قیمت ها از کِف خود رشد می کنند. به 
همین خاطر است که رشد آن ها بیشتر به چشم می آید. این مسئله به ویژه در کشورهای توسعه یافته 

قابل مشاهده است.
نباید فراموش کرد که تمایالت مردم هم جزو عوامل اثرگذار است. ظاهراً در حال حاضر تعداد 
بیشتری از مردم جهان به سرمایه گذاری در مسکن تمایل پیدا کرده اند. نرخ ساخت خانه های جدید 
از دیگر عواملی است که می تواند بازار را به شدت متاثر کند چرا که طرف عرضه را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد. برای مثال در دوران همه گیری کرونا، ساخت وساز تقریباً متوقف شده بود. به این ترتیب 
عرضه به شدت کاهش پیدا کرد و در نتیجه قیمت مسکن را باز هم باال برد. کمبود منابع و مصالح 
برای ساخت مسکن هم روی این بازار اثر گذاشته است. یکی از دالیلی که صندوق بین المللی پول 
را وادار کرده در گزارش خود نسبت به آینده بازار مسکن بدبین باشد، همین تنگناهایی است که 
در این بازار به وجود آمده. اما به هر حال مواردی وجود دارند که با توجه به آن ها می توان به بازار 

مسکن امیدوار بود.
بازار مسکن جهانی رشد بسیاری را به ویژه در چند ماه گذشته تجربه کرده اما قرار نیست این 
رشــد متوقف شود. سازندگان هنوز فاصله زیادی تا تامین مسکن مورد نیاز جهان دارند و همین 
امرمی تواند به راحتی قیمت مسکن را افزایش دهد. به عالوه، مردم در اکثر کشورهای جهان بیش از 
گذشته تمایل به خرید مسکن پیدا کرده اند. همه این ها باعث می شود که پیش بینی بازار مسکن در 

آینده الزاماً منفی نباشد. احتماالً جشن امالک فعالً ادامه خواهد داشت. 

چرا باید خواند:
 صندوق بین المللی 

پول شاخصی دارد که 
وضعیت بازار مسکن 

جهانی را مطابق با 
آن بررسی می کند. 

این شاخص در حال 
حاضر به باالترین 
میزان خود رسیده 

و رشدی کم نظیر را 
نشان می دهد. اما آیا 
روند رو به رشد بازار 

مسکن، به همین شکل 
ادامه پیدا خواهد 

کرد؟

 ] بازار مسکن   [

جشِن امالک
رشد بازار مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

خیز بلند
قیمت های مسکن، درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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ژاپن یکی از نمونه های قابل بررسی در زمینه جمعیت و رشد اقتصادی است. در دهه 80 میالدی، اقتصاد 
این کشور به قدری رشد کرده بود که جهان را به وحشت می انداخت. اما در دهه 90 به دنبال ترکیدن حباب و 
ورشکستگی های حاصل از آن، ژاپن هم با بحران بدهی مواجه شد و رکود تورمی اقتصادش را دچار مشکل کرد.

آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب خود با عنوان 
»ثروت ملل« نوشــت: »بزرگ ترین نشــانه فریبنده از 
خوشبختی یک ملت، افزایش تعداد ساکنان آن سرزمین 
است.« چند سال بعد، دیوید ریکاردو و توماس مالتوس 
درباره ذخایر مواد غذایی در جهان برای همه مردم، ابراز 
نگرانی کردند. اما در سال 1937 هم جان مینارد کینز 
از کاهش جمعیت جهان هشدار می داد که آن را حاصل 

اثرات مخرب اقتصاد می دانست.
ژاپن یکی از نمونه های قابل بررسی در زمینه جمعیت 
و رشد اقتصادی است. در دهه ۸0 میالدی، اقتصاد این 
کشــور به قدری رشد کرده بود که جهان را به وحشت 
می انداخــت. اما در دهه 90 به دنبال ترکیدن حباب و 
ورشکستگی های حاصل از آن، ژاپن هم با بحران بدهی 
مواجه شد و رکود تورمی اقتصادش را دچار مشکل کرد.

زمانی که ژاپن دچار بحران بدهی شده بود بسیاری از 
تحلیل گران می گفتند بدهی این کشور وضعیت ناپایدار 
دارد و بانــک ژاپن باید همچنان با اقدامات خود، تورم 
را باال ببرد. در ســال 2013، بانک ژاپن تصمیم گرفت 
سیاست تسهیل پولی را در پیش بگیرد. آن زمان بدهی 
این کشور حدوداً 230 درصد از تولید ناخالص داخلی اش 
بود. به هر حال، نه تورم به هدف 2 درصدی اش نزدیک 
شد و نه بحران مالی به معنای واقعی دامان این اقتصاد 

را گرفت.
مشکالت اقتصادی ژاپن کامالً خاِص این اقتصاد بود. 
بسیاری از تحلیل گران می گفتند مباحث اقتصاد کالن 
و فصول ســنتی آن نمی توانند پاسخی برای معضالت 
و مشــکالت اقتصادی ژاپن باشند. اما حاال اقتصادهای 
ثروتمند دچار همان مشــکالت اقتصادی شده اند. نرخ 
تورم پایین، نرخ بهره پایین و رشد کند و آهسته از جمله 
مسائلی است که اکنون کشورهای ثروتمند با آن روبه رو 

هستند.
یکی از نقاطی که می توان پاسخ را در آن یافت، بحث 

جمعیت شناختی است. ژاپن خیلی زودتر از سایر کشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان، 
مســیر افزایش سن و کم شدن جمعیت را تجربه کرد. در حالی که این کشور خودش را 
کامالً با مقوله افزایش سن و کاهش جمعیت مطابقت داده، سایر کشورها تازه با این مقوله 
روبه رو شــده اند. به همین خاطر اســت که اکنون اقتصاد ژاپن از نگاه اقتصاددان ها وارد 

دوره ای تازه شده و می توان کامالً به آن امید داشت.

 تکیه دولت بر مردم  
به اعتقاد آدام پوزن، اقتصاددان موسســه پیترســون، ژاپن بدهی را مشکل خودش 
ندانســته، بلکه بحث جمعیتی را هدف قرار داده و مردم را وادار کرده که با این مشکل 
روبه رو شوند. نرخ بهره می تواند برای سال های طوالنی، زیر نرخ رشد و بسیار پایین باشد. 

آنچه از نگاه پوزن اهمیت دارد و ژاپن توانســته آن را بفهمد، این اســت که مردم باید با 
واقعیت روبه رو شوند. ژاپن توانسته مردم را با واقعیت های افزایش سن و کاهش جمعیت 
مواجه کند. بدهی عمومی در این کشور برای تقریباً 25 سال، بیش از 100 درصِد تولید 
ناخالص داخلی بوده اما هیچ گاه نتوانسته مشکلی را برای این اقتصاد ایجاد کند. دلیلش این 

بوده که مردم در این کشور، شیوه مواجهه با این مقوله را یاد گرفته اند.
بازار، بدهی و امثال این ها همیشــه اقتصاد ژاپن را مانند سایر اقتصادها تحت فشار 
گذاشته اند. اما ژاپن توانسته به کمک مردم، شرایط را مدیریت کند. مردم در هر شرایطی، 
تالش می کنند کارایی خودشان را برای اقتصاد حفظ کنند. این امر به سادگی باعث شده 

که این اقتصاد دچار بحران جدی نشود.
برخی از تحلیل گران بابت افزایش نرخ بهره کمی ابراز نگرانی می کنند. اما عده ای دیگر 
می گویند ژاپن نباید نگران بدهی هایش باشــد. این کشور می تواند از مالیات هم کمک 

بگیرد. البته این ابزاری سنتی است که کشورها در شرایطی خاص به سراغ آن می روند.
سیاســت اقتصادی شینزو آبه در سال های 2014 و 2019 در زمینه افزایش مالیات 
مصرف کننده نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ژاپن نداشت و خیلی ها نسبت به آن انتقاداتی 
وارد کردند. افزایش نرخ تورم هم امر ساده ای در ژاپن نبوده است. بانک ژاپن با سیاست های 
مختلــف پولی و مالی، اهدافی را برای نرخ تورم در نظر گرفته اســت. اما اکنون مقامات 
اقتصادی در این کشــور می گویند مقوله تورم را اشتباه گرفته اند و اکنون تالش دارند با 
راهکاری متفاوت و تازه با آن روبه رو شوند. آن ها معتقدند باید روی بحث انتظارات تورمی 
تمرکز کنند و این یعنی باید از مردم بخواهند نگرش و انتظارات خود را نسبت به مقوله 

تورم تغییر دهند.
نکته مهم در مورد اقتصاد ژاپن این است که به رغم همه مشکالت، این اقتصاد توانسته 
روی پای خودش بایستد و از مشکالت عبور کند. البته که ژاپن می توانست در این سال ها 
عملکردی بسیار بهتر از این ها داشته باشد. برخی از اقتصاددان ها در توکیو می گویند دولت 
برخی از منابع را هدر داده اســت. اما همین فشــارها باعث شده دولت بحث اصالحات را در 
دستور کار خود قرار دهد. البته همه گیری کرونا، شرایط را برای اقتصاد مانند سایر اقتصادهای 
جهان کمی دشوار کرده است اما مردم در ژاپن، همان طور که در برابر سایر مسائل از خودشان 

انعطاف نشان داده اند، در این زمینه هم تالش کرده اند منعطف بمانند. 

چرا باید خواند:
 اقتصاد ژاپن از سال ها 
پیش با معضل افزایش 
سن و کاهش جمعیت 
مواجه شده است. اما 

نکته این جاست که 
این کشور توانسته به 

کمک مردم، از مشکالت 
اقتصادی خود عبور 

کند. هرچند این 
کشور می توانسته 

در برخی مقاطع 
بهتر عمل کند اما به 

صورت کلی، عملکرد 
بدی در دنیای اقتصاد 

نداشته است.

 ] اقتصاد ژاپن   [

بد نیست اما می تواند بهتر باشد
اقتصاد ژاپن از آنچه تصورش را می کنید قوی تر است
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 ] قیمت ها   [

رکوردشکنی هزینه خورد و خوراک
افزایش قیمت مواد غذایی در سال 2022 بی سابقه خواهد بود

چرا باید خواند:
 در سال 2۰2۱ شاهد 

افزایش بی سابقه 
قیمت کاالها در همه 

کشورهای جهان 
بودیم. نگاهی به دلیل 
این افزایش قیمت به 

ما نشان می دهد که در 
سال 2۰22 هم باید 

شاهد این روند جهانی 
باشیم چرا که وضعیت 

به صورت کلی بهبود 
پیدا نکرده است.

در سال 2018 شیوع بیماری خاصی در چین منجر به از دست رفتن مواد غذایی شد. چین برای تامین مواد غذایی پروتئینی مورد نیاز خود 
اقدام به واردات کرد. همین امر به سادگی منجر به کمبود مواد غذایی در جهان شد. در سال 2021 این بحران به دلیل شیوع بیماری کرونا 
شدت گرفت. همه این ها به ما نشان می دهد که در سال 2022 هم باید در انتظار نوسان بازار مواد غذایی باشیم.

کووید-19 منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده اســت. اوایل سال 
2020، وقتی اکثر کارخانه ها و تولیدکننده ها از ترس ویروس کرونا بساط 
کارشــان را تعطیل کرده بودند، بسیاری از افراد به دلیل نگرانی هایی که 
بابت کمبود مواد غذایی داشتند اقدام به خرید و انبار مواد غذایی کردند. 
عده ای دیگر نگران بودند که این اقدامات خودش منجر به افزایش قیمت 
کاالها شود. چند ماه بعد، اثرات همه گیری کم رنگ تر شد و جهان ثروتمند 
توانست دوباره فرایند تولید را از سر بگیرد. با گشایش کارخانه ها، قیمت ها 
به سرعت و به شکلی مهارناپذیر افزایش پیدا کرد. ماه می 2021 بود که 
قیمت ها به باالترین میزان خود از سال 2011 تا آن زمان رسیدند. افزایش 

40 درصدی قیمت مواد غذایی باعث نگرانی مردم جهان شده است.
در ســال 2022 همین نیروهایی که منجر به بروز این مشکالت در 
اقتصاد شــده اند، ادامه پیدا خواهند کرد. این یعنی شــانس زیادی برای 
کاهش قیمت مواد غذایی در جهان نداریم. در سال 201۸ شیوع بیماری 
خاصی در چین منجر به از دست رفتن مواد غذایی شد. چین برای تامین 
مواد غذایی پروتئینی مورد نیــاز خود اقدام به واردات کرد. همین امر به 
ســادگی منجر به کمبود مواد غذایی در جهان شد. در سال 2021 این 
بحران به دلیل شیوع بیماری کرونا شدت گرفت. همه این ها به ما نشان 
می دهد که در سال 2022 هم باید در انتظار نوسان بازار مواد غذایی باشیم.

یکی دیگر از عواملی که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده این 
اســت که فعالیت های اقتصاد در حالی از سر گرفته شد که هنوز شاهد 
مشــکالتی به دلیل همه گیری کرونا بودیم. برای مثال تولیدات آغاز شد 
اما تجارت جهانی هنوز مشکل داشت و امکان حمل ونقل کاالها به شکل 
همیشگی اش نبود. مثالً سبزی جات و میوه جات تولید می شدند اما نمی شد 
آن ها را به راحتی و مثل همیشــه به دست مصرف کنندگان رساند. شکر 
جزو کاالهایی اســت که به کمک کشــتی های بزرگ حمل می شود. اما 
واقعیت این اســت که ظرفیت کافی برای حمل ونقل موجود نیست. در 
واقع ظرفیت های حمل ونقل محدود شده است. همه این ها منجر به تورمی 
بی سابقه و افزایش قیمت کاالها شده است. البته احتماالً در سال های آینده 

این مشکالت برطرف خواهد شد اما روند محو شدن آن تدریجی خواهد 
بود.

 پدیده تغییرات اقلیمی  
شاید مهم ترین نکته ای که بتوان در رابطه با افزایش قیمت کاالها به آن 
اشاره کرد، بحث تغییرات اقلیمی و آسیب آن به محصوالت کشاورزی باشد. 
برای مثال در اوایل سال 2021 بخشی از افزایش قیمت ناشی از خشکسالی 
بود. در آمریکای شمالی و جنوبی خشکسالی و تغییرات اقلیمی منجر به 
آسیب به محصوالت کشاورزی شد و در نتیجه قیمت ها را افزایش داد. البته 
وضعیت به مرور تغییر و شــرایط کشت هم بهبود پیدا کرد اما به صورت 
کلی، پدیده تغییرات اقلیمی هنوز بر جهان حاکم اســت و به عنوان یک 
تهدید جدی وجود دارد. سیل های ویرانگر و آتشسوزی های مخرب از جمله 
مواردی است که این روزها بیش از هر مقطعی در تاریخ، شاهدش هستیم.

پیش بینی ها نشان می دهند که قیمت مواد غذایی زیر نقطه اوج تاریخی 
خود در سال 2007 تا 200۸ یعنی در زمان بحران بزرگ اقتصادی خواهند 
ماند. احتماالً قیمت از آن نقطه اوج خود تجاوز نخواهد کرد اما همچنان باال 
خواهد ماند. البته به هر حال شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود که 

در نهایت منجر به افزایش قیمت مصرف کننده خواهد شد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مهم ترین کاالها 
برای مردم جهان به ویژه افرادی که در اقتصادهای در حال توسعه زندگی 
می کنند، کاالها و محصوالت کشــاورزی است. این محصوالت به دلیل 
تغییرات اقلیمی بی تردید دچار آســیب خواهند شــد. کمبود آن ها هم 
می توانــد افزایش قیمت را به دنبال داشته باشــد. از آن جا که مهم ترین 
مصرف کنندگان آن ها، مردم فقیر در کشورهای کم درآمد هستند، می توان 
این طور نتیجه گرفت که افزایش قیمت بیشتر به اقشار کم درآمد در جهان 

آسیب خواهد رساند.
مسئله دیگری که می تواند به مردم در اقتصادهای کم درآمد آسیب وارد 
کند، کاهش ارزش پول در این کشورهاست. محدودیت های کرونایی هم در 
این کشورها مزید بر علت شده و شرایط را برای مردمی که در این اقتصادها 
کســب درآمد و زندگی می کنند، سخت تر کرده اســت. واکسیناسیون 
قدرتمندترین ابزاری است که می توان در این شرایط از آن بهره گرفت. به 
هر حال بخش عمده این مشکالت ناشی از همه گیری کروناست و راهکار 

مقابله با ویروس هم تنها واکسیناسیون سراسری است.
البته به دنبال واکسیناسیون، اقتصادهای ثروتمند خیلی سریع تر رشد 
می کنند و به ثروت می رســند. اما اقتصادهای نوظهــور و کم درآمد هم 
می توانند از این جریان ســود ببرند. هرچند به صورت کلی، بازنده اصلی 
در بازی افزایش قیمت و نوسان نرخ کاالها و مواد غذایی، مردمی هستند 
که در کشورهای فقیر زندگی می کنند. همه گیری به همه آسیب زده اما 
مردمی که در اقتصادهای کم درآمد مشــغول کار هستند، آسیب پذیری 
بیشتری دارند. تغییرات اقلیمی احتماالً وضعیت بهتری پیدا نخواهد کرد، 
پــس فعالً تنها ابزاری که برای مقابله با افزایش قیمت کاالها و در نهایت 

افزایش فقر داریم، واکسیناسیون است.

در اوایل سال 2021 بخشی 
از افزایش قیمت ناشی از 

خشکسالی بود. در آمریکای 
شمالی و جنوبی خشکسالی 
و تغییرات اقلیمی منجر به 

آسیب به محصوالت کشاورزی 
شد و در نتیجه قیمت ها را 

افزایش داد. البته وضعیت به 
مرور تغییر و شرایط کشت هم 

بهبود پیدا کرد اما به صورت 
کلی، پدیده تغییرات اقلیمی 
هنوز بر جهان حاکم است و 

به عنوان یک تهدید جدی 
وجود دارد
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برای آن ها که در کشــورهای ثروتمند، با رفاه باال زندگی 
می کنند، سومین ســاِل همه گیری احتماالً بهتر از دو سال 
گذشــته اش خواهــد بود. در ســال 2022 احتماالً شــاهد 
اثــرات کمتر این ویروس بــر زندگی روزمــره خواهیم بود. 
در واقــع می توان گفــت فعالیت های روزانه بــا این ویروس 
مختل نخواهند شــد. واکسن توانســته ارتباط میان ابتال به 
این ویروس و مرگ ومیر را به حداقل برســاند. در بریتانیا به 
خوبی شــاهد کاهش نرخ مرگ ومیر کرونایی هستیم که به 
لطف واکسیناســیون حاصل شده است. در حالی که می توان 
در کشورهای ثروتمند نسبت به روند کرونا خوشبین بود، در 
کشورهای فقیر احتماالً هنوز شاهد جوالن دادن این ویروس 
خواهیم بود. این امر می تواند اختالف میان اقتصادهای ثروتمند 
و فقیر را برای ما روشن کند. براساس برخی از پیش بینی ها، 
متوســط درآمدها در اقتصادهای ثروتمند به زودی در سال 
2022 به سطوح خود پیش از همه گیری کرونا خواهد رسید. 

اما این قضیه در مورد اقتصادهای توسعه یافته این طور نیست.
واکسیناســیون یکی از مواردی است که می تواند شرایط 
را به وضعیت عادی خود بازگرداند. عرضه واکسن همین طور 
در حال افزایش اســت اما در سال 2022 هنوز هم مناطقی 
از جهان را خواهیم داشــت که به واکسن دسترسی ندارند. 
بخشی از ماجرا به کندِی روند توزیع مربوط می شود و برخی 
دیگر هم ناشی از تاخیرها در امر واکسیناسیون از سوی افراد 
مختلف است. نکته مهم این است که عدم دسترسی به واکسن 
می تواند دوباره نرخ مرگ ومیر کرونایی را افزایش دهد. البته 
کارکنان عرصه واکسیناسیون تالش دارند واکسن را به همه 
نقاط زمین ببرند تا همه به آن دسترسی پیدا کنند. اما هنوز 
هم شکایت هایی در زمینه نابرابری در زمینه توزیع واکسن به 
گوش می رسد. احتماالً این روند در سال 2022 هم به همین 
شــکل ادامه خواهد داشت. به صورت کلی می توان گفت اگر 
تولیدکنندگان واکسن، دست از تولید برندارند و همچنان روند 
را ادامه دهند، در سال جدید میالدی مشکل چندانی در زمینه 

واکسیناسیون ایجاد نخواهد شد و حتی می توان گفت شرایط بهتر هم می شود.
یکی از نکات مهم در ســال 2022 که احتماالً زیاد شــاهد آن خواهیم بود، تزریق دوز ســوم 
واکسن کروناست. این مسئله در کشورهای توسعه یافته انجام می شد اما در سال 2022 شاهد تزریق 
دوز ســوم واکسن در میان همه مردم جهان خواهیم بود. از طرف دیگر، در سال نو باید در انتظار 
سویه های جدید کرونایی هم باشیم. البته پزشکان و دانشمندان امید دارند که واکسن های موجود 
بتوانند جلوی ابتال به سویه های جدید را هم بگیرند یا دست کم، خطرات ابتال به سویه های جدید 

را کاهش دهند.

 تحوالت در واکسیناسیون  
واکسیناســیون کودکان یکی از مواردی اســت که در سال 2022 توسعه پیدا خواهد کرد. در 
بسیاری از کشورها کودکانی که شش ماهه هستند هم واکسن دریافت می کنند. پاسپورت واکسن 

هم یکی از مهم ترین مقوالتی است که در سال جدید احتماالً توسعه پیدا خواهد کرد. به هر حال 
سفرهای خارجی می تواند منجر به شیوع سویه های جدید کرونایی شود. به همین خاطر است که 
کشورها به شکلی جدی تر به فکر پاسپورت کرونا می افتند تا از این طریق جلوی ورود سویه های 

جدید را به کشور خود بگیرند.
درمان بیماری کرونا تا اواســط سال 2022 پیشــرفت های چشمگیری را تجربه خواهد کرد. 
البته تعداد مبتالیان به کرونا هم کاهش پیدا خواهد کرد اما به صورت کلی، پزشکان می توانند به 
درمان های موثرتری برای بیماری کرونا دست پیدا کنند و به این ترتیب می توانند جان بسیاری از 
افرادی را که به این ویروس مبتال می شوند، نجات دهند. ناگفته نماند که وضعیت ایمنی در برابر 
این ویروس هم بهبود پیدا خواهد کرد. در واقع افراد نسبت به گذشته، بدنی ایمن تر در برابر این 

ویروس خواهند داشت.
تولیدکنندگان واکسن تالش دارند واکسن هایی را تولید کنند که کمک موثرتری برای مقابله با 
این ویروس باشد. برای مثال رئیس شرکت مدرنا اعالم کرده که این شرکت تالش دارد واکسنی را 
تولید کند که بتواند با چند سویه به صورت هم زمان مقابله کند. به این ترتیب می توان با تزریق تنها 
یک واکسن، به ایمنی در برابر چند سویه از این ویروس دست پیدا کرد. حتی برخی از این واکسن ها 

می توانند از بدن انسان در برابر بیماری های تنفسِی دیگر و همچنین آنفلوانزا محافظت کنند.
شکل واکسن ها هم احتماالً در سال 2022 با تحوالت بیشتری همراه خواهد شد. برای مثال 
شرکت ها واکسن هایی را تولید می کنند که قابل استنشاق است و نیازی به تزریق ندارد یا صرفاً از 
طریق تماس با پوست وارد بدن خواهد شد. همه این ها تحوالتی است که تولیدکنندگان واکسن 

برای سال 2022 وعده آن را داده اند.
کشورهای ثروتمند عمده تمرکز خود را روی بحث پادتن یا همان آنتی بادی می گذارند تا از این 
طریق بتوانند به روش های بهتری برای درمان کرونا برسند. مهم ترین اتفاقی هم که در این عرصه 
باید در سال 2022 در انتظارش باشیم، تولید داروهایی است جلوی سرایت این بیماری را می گیرند. 

شرکت فایزر به صورت متمرکز روی این مقوله کار می کند.
بهتر است نگاه کامالً خوشبینانه ای در زمینه این ویروس در سال 2022 نداشته باشید چرا که به 
هر حال، کرونا طی دو سال گذشته توانسته با تغییرات و سویه های جدید خود، همه را غافلگیر کند. 
اما در عین حال می توان خیلی هم بدبین نبود. هرچه این ویروس پیشرفت می کند، دانشمندان هم 

پیشرفت می کنند. علم پزشکی متوقف نشده و وضعیت را بهبود خواهد بخشید. 

 ] همه گیری   [

ویروِس سه ساله
در سومین ساِل همه گیری انتظار چه چیزهایی را داشته باشیم

رئیس شرکت مدرنا اعالم کرده که این شرکت تالش دارد واکسنی را تولید کند که بتواند با چند سویه به صورت هم زمان 
یق تنها یک واکسن، به ایمنی در برابر چند سویه از این ویروس دست پیدا کرد.  مقابله کند. به این ترتیب می توان با تزر
حتی برخی از این واکسن ها می توانند از بدن انسان در برابر بیماری های تنفسِی دیگر و همچنین آنفلوانزا محافظت کنند.

چرا باید خواند:
 احتماالً در سال 

2۰22 باید در انتظار 
واکسن های جدیدی 

باشیم که نیازی به 
تزریق ندارند و قابل 

استنشاق هستند یا از 
طریق تماس با پوست، 
وارد بدن می شوند. این 

تنها یکی از تحوالتی 
است که در زمینه 

کرونا در سال جدید 
باید در انتظارش 

باشیم.
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وقتی نخستین بار در سال 2020 همه گیری کرونا در جهان اعالم 
شــد، هیچ کس نمی دانست زندگی اش تا چه زمان امکان دارد به هم 
بریزد. دولت های مختلــف از قریب به 3 میلیارد و 600 میلیون نفر 
از مردم جهان درخواســت کرده بودند که در خانه بمانند. البته این 
درخواست اختیاری نبود بلکه رنگ وبوی اجبار داشت. اعضای جامعه 
بدون چون وچرا باید از این قانون تابعیت می کردند. بســیاری از افراد 
کارشان را به خانه بردند. تحصیالت دانش آموزان هم به جای مدرسه، 
در خانه انجام می شــد. هر کسی باید راه جدیدی را برای ارتباط پیدا 
می کرد. خیلی زود این پرســش در ذهن همه شــکل گرفت: تا چه 
زمانی وضعیت به این شــکل خواهد بود؟ چه موقع به زندگی عادی 
بازمی گردیم؟ آیا ساخت واکســنی موثر می تواند ما را از این بحران 
نجات دهد و وارد زندگی عادی کند؟ اصالً می توانیم انتظار داشــته 
باشیم که دوباره زندگی شبیه به دوران پیش از شیوع همه گیری کرونا 

شود؟
اکونومیست برای پاسخ به این پرسش که چه موقع زندگی دوباره 
عادی خواهد شد، شاخصی را ابداع کرده که به آن شاخص عادی بودن 
می گوید. این شاخص ابعاد و مسائل مختلف زندگی را بررسی می کند و 
سپس به میزان عادی بودِن آن امتیاز می دهد. مهم ترین مسئله، بحث 
حمل ونقل است که در عرصه های مختلف در شرایط کرونایی کاماًل 
دستخوش تغییر و تحول شده است. بخش دیگری که مورد بررسی 
قرار می گیرد، تفریح و اوقات فراغت است. برای مثال میزان خرید بلیت 
سینما می تواند فاکتوری نشان دهنده و موثر باشد. یا تعداد کسانی که 
در رویدادهای ورزشی شرکت می کنند. در مجموع اینکه فرد چقدر 
از زمــان خود را خارج از خانه می گذراند. خرید در عرصه هایی نظیر 
فوتبال، خرید و حضور در دفتر کار هم از دیگر مواردی است که در این 

شاخص، میزان بازگشت به زندگی عادی را نشان می دهند.
اقدام اکونومیست این بوده که در هریک از عرصه ها، وضعیت فعلی 
را با وضعیت پیش از همه گیری کرونا مقایسه می کند. این شاخص 
جهانی، 50 کشور را به صورت مشخص مورد بررسی قرار داده است. 

آمار و ارقام هم مربوط به همین کشورهاست. نکته این جاست که این 
50 کشور، 90 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و 75 درصد از کل 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند. اگر این کشورها در هر یک از موارد 
به امتیاز 100 دست پیدا کنند یعنی به سطوح پیش از همه گیری و در 

نتیجه وضعیت عادی رسیده اند.

 هرآنچه شاخص به ما می گوید  
واضح است که این شاخص در ابتدای سال 2020 سقوط می کند 
چرا که وضعیت در ابتدای شــیوع همه گیری کرونا، کامالً غیر عادی 
می شود. عدد این شاخص در مارس 2020 برابر با ۸0 بوده است. هرچه 
محدودیت ها بیشتر شده، وضعیت هم غیرعادی تر شده است. به همین 
خاطر در میانه آوریل 2020 این عدد به 35 رسیده اســت. در ســال 
2021 این شــاخص به صورت آهسته و تدریجی، افزایش پیدا کرد 
تــا دوباره به عدد 100 و وضعیت عادی نزدیک شــود. در ماه ژانویه 
این شــاخص عدد 60 را نشان می داد. اواسط اکتبر عدد شاخص به 
79 رســید. این یعنی جهان تا حد زیادی وارد سطوح خود پیش از 

همه گیری کرونا شده است.
دانمارک یکی از کشــورهای پیشرو در این زمینه است که اکنون 
فقــط 5 امتیاز با دوران پیش از همه گیری اش فاصله دارد. آمریکا در 

میانه است و کشورهای اروپایی هم همین حوالی قرار دارند.
بررســی شاخص اکونومیست به ما نشان می دهد که در آینده در 
چه مسیری قدم برخواهیم داشت. بسیاری از اقداماتی که زندگی را 
از حالت عادی خود خارج کرده اند صرفاً با هدف حفظ جان انسان ها 
صورت می گیرند. اما نکته این جاست که عدم رعایت برخی نکات، باز 
هم جان انسان ها را به خطر خواهد انداخت. به همین خاطر است که 
احتماالً برخی از محدودیت ها هیچ گاه از میان برداشته نخواهند شد. 
این یعنی در برخی از عرصه ها اصالً شاهد عادی شدن زندگی نخواهیم 

بود و شاخص هم هیچ گاه به عدد 100 نخواهد رسید.
یکی از مســائل مهمی که در این شاخص متوجه آن شده ایم این 
است که محدودیت های وضع شده توسط دولت ها تقریباً برداشته شده 
اما محدودیت های فردی اغلب پابرجاســت. این محدودیت ها همان 
چیزهایی هســتند که زندگی را از حالت عادی خود خارج کرده اند. 
به این ترتیب آن دســته از مواردی که به دولت ها مربوط می شده از 
میان رفته یا خیلی کم شده اما مواردی که به تک تک انسان ها مربوط 

می شود، این طور نبوده است.
فراموش نکنید که برخی موارد که در گذشته محدودیت به شمار 
می آمد اکنون به وضعیت عادی جدید بدل شده است. برای مثال در 
گذشته کسی از خانه کار نمی کرد مگر اینکه شرایطی خاص داشت. 
اما اکنون دورکاری به امری عادی تبدیل شــده و کار کردن در محل 
کار به نوعی غیرعادی است. در واقع وضعیت عادی جدیدی در جهان 
حاکم شده است. همه این ها به ما نشان می دهد که برخی از تغییرات 

آمده اند تا بمانند. 

چرا باید خواند:
 همه گیری کرونا 
زندگی را از مدار 

عادی خود خارج 
کرد. در ابتدا همه در 

انتظار بازگشت به 
وضعیت عادی بودیم. 

اما به نظر می رسد 
شاهد وضعیت عادِی 

جدیدی هستیم 
که قرار است پایدار 

بماند. اکونومیست با 
شاخص عادی بودِن 
جهانی این مقوله را 

بررسی کرده است.

] زندگی عادی [ 

تغییرات آمده اند تا بمانند
شاخص عادی بودِن جهانی نشان می دهد برخی تغییرات ماندگارند

اکونومیست برای پاسخ به این پرسش که چه موقع زندگی دوباره عادی خواهد شد، شاخصی را ابداع 
کرده که به آن شاخص عادی بودن می گوید. این شاخص ابعاد و مسائل مختلف زندگی را بررسی می کند 
و سپس به میزان عادی بودِن آن امتیاز می دهد.

بسیاری از اقداماتی که 
زندگی را از حالت عادی خود 
خارج کرده اند صرفًا با هدف 

حفظ جان انسان ها صورت 
می گیرند. اما نکته این جاست 

که عدم رعایت برخی نکات، 
باز هم جان انسان ها را به 

خطر خواهد انداخت. به همین 
خاطر است که احتمااًل برخی 

از محدودیت ها هیچ گاه از 
میان برداشته نخواهند شد. 

این یعنی در برخی از عرصه ها 
اصاًل شاهد عادی شدن زندگی 

نخواهیم بود و شاخص هم 
هیچ گاه به عدد 100 نخواهد 

رسید
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این مســئله که دانشــمندان علوم مختلف در مسائل گوناگون با هم 
اختالف نظر پیدا کنند، امری عادی است. این مسئله در علومی که جنبه 
انسانی دارند، شدت بیشتری هم پیدا می کند. یکی از حیطه های اصلی که 
همیشه درگیر نوعی عدم توافق بوده است، علم اقتصاد است. اقتصاددان ها 
دهه ها است که گویا به هیچ وجه نمی توانند روی یک مسئله با هم توافق 

کنند، اما گویا این روند در حال تغییر است.
دیربازی اســت که افرادی که از بیرون علم اقتصاد را تماشا می کنند، 
دربــاره ناتوانی اقتصاددان ها برای تصمیم گیری مشــخص، به شــوخی 
می پردازند. یکی از این جوک ها این طور اســت: »اگر پارلمان از شــش 
اقتصاددان نظر بپرســد، هفت جواب دریافت می کند.« با این حال شاید 
دیگر این شوخی ها کارکرد سابق را نداشته باشند. دوریس استیونسون و 
آلوارو پرز، از دانشگاه ایالتی وِبر، مقاله ای اخیراً منتشر کرده اند که طبق آن 
اقتصاددان ها در مورد تعدادی از پرسش های مربوط به سیاست هایی خاص، 

بیش از زمان گذشته با یکدیگر توافق دارند.
این مقاله آخرین موج از پیمایش هایی را منتشر کرده است که از سال 
1976 به این سو، هر دهه یک بار بین اقتصاددان ها مطرح می شود. البته 
باید این نکته را گفت که نتایج اولین موج به صورت کامل قابل مقایسه با 
موج های بعدی نیست. از اعضای انجمن اقتصاد آمریکا پرسیده شده بود که 
آیا با تعدادی از گزاره ها موافق هستند یا خیر. این گزاره ها شامل مسائل 
مختلفــی مانند تاثیر افزایش کف حقوق تــا مطلوب بودن بیمه درمانی 
همگانی، می شود. پژوهشگران با توجه به پاسخ هایی که دریافت کردند، 
شاخصی را طراحی کردند که به کمک آن بتوان اتفاق نظر روی هر مسئله 

را اندازه گیری کرد و نشان داد.

 شاید دوره ای جدید  
نتایج نشان می دهند که گستردگی اتفاق نظر بین اقتصاددان ها به شکل 
قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. اقتصاددان ها درباره یک سوم گزاره ها 
اتفاق نظری مستحکم داشتند، در حالی که در سال 2011 سهم این مقوله 

15 درصد و در سال 1990 کمتر از 10 درصد بود. افراد شرکت کننده در 
این پیمایش درباره تشخیص مشکالت اقتصادی اتفاق نظر بیشتری هم 
داشتند. به طرز عجیبی، حجم زیادی از این اقتصاددان ها عقیده دارند نیاز 

به سیاستی عضالنی به شدت احساس می شود.
نابرابری یک نگرانی روبه رشــد بود. درصد اقتصاددان هایی که به طور 
کامــل یا تا حدی موافق این بودند که توزیع درآمد در آمریکا باید برابرتر 
باشــد از 6۸ درصد در ســال 2000 به ۸6 درصد در ســال 2020-21 
رسیده است. ۸5 درصد از این افراد بر این نظر بودند که قدرت ابرشرکت ها 
بیش از حد در چند نقطه متمرکز شده اســت. یکی دیگر از مسائل مهم، 
تغییرات اقلیمی بود، که به عقیده عمده اقتصاددان ها خطری جدی برای 
اقتصــاد در بر دارد. هر دوی این مســائل در این موج اخیر برای اولین بار 

مطرح شده اند.
جای تعجبی نبود که با توجه به نظری که اقتصاددان ها درباره قدرت بازار 
دارند، شرکت کننده ها حامی استفاده ای محکم تر از سیاست های ضدتراست 
هستند و این توافق به شکل قابل توجهی طی دو دهه اخیر افزایش پیدا 
کرده است. یکی دیگر از تغییرات قابل توجه عالقه به کنش گری مالی بود. 
اقتصاددان ها بیشتری این باور را داشتند که فدرال رزرو به تنهایی نمی تواند 
چرخه کسب وکار را مدیریت کند -که شاید همین مسئله را بتوان در تغییر 
نرخ سیاســت های این سازمان به سمت صفر پیدا کرد- و به دنبال نقش 
بزرگ تری از دولت بودند. از ســوی دیگر تعدادی بیشتر از اقتصاددان ها 
توافق داشتند که سیاست مالی می تواند آثار اقتصادی مهمی داشته باشد، 

هم در فروکش های موقت و هم در بلندمدت.
البته شاید علم اقتصاد هنوز هم به یک هارمونی کامل نرسیده باشد. 
اقتصاددان ها در این موج نظرسنجی شکاف بیشتری در بعضی از مسائل 
داشتند: عواقب پایین آوردن مالیات های درآمدی و عایدی های سرمایه ای. 
در این مســائل تقریباً نیمی از پاســخ دهنده ها با گزاره هایی که از سوی 
پژوهشگران به آن ها ارائه می شد موافقت می کردند و باقی مخالفت. البته 

همین فضا هم برای یک بحث سالم، الزم است. 

چرا باید خواند:
 اقتصاددان ها هرگز 
نمی توانستند سر یک 
مسئله با هم اتفاق 
نظر داشته باشند. با 
این حال پژوهش های 
اخیر نشان می دهد 
که توافق نظر بین 
اقتصاددان ها در حال 
شدت گرفتن است و 
شاید تعیین تکلیفی 
تاریخی درباره 
بسیاری از مسائل رخ 
داده باشد.

علم اقتصاد [   [

سرزمین آشتی
اقتصاددان ها بیش از هر زمانی بر سر مسائل مختلف توافق نظر دارند

نتایج نشان می دهند که گستردگی اتفاق نظر بین اقتصاددان ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. 
اقتصاددان ها درباره یک سوم گزاره ها اتفاق نظری مستحکم داشتند، در حالی که در سال 2011 سهم این 
مقوله 1۵ درصد و در سال 1990 کمتر از 10 درصد بود.

 ۷
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از اعضای انجمن اقتصاد 
آمریکا پرسیده شده بود که 
آیا با تعدادی از گزاره ها 
موافق هستند یا خیر. 
این گزاره ها شامل مسائل 
مختلفی مانند تاثیر افزایش 
کف حقوق تا مطلوب بودن 
بیمه درمانی همگانی، 
می شود. پژوهشگران با توجه 
به پاسخ هایی که دریافت 
کردند، شاخصی را طراحی 
کردند که به کمک آن بتوان 
اتفاق نظر روی هر مسئله را 
اندازه گیری کرد و نشان داد
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چرا باید خواند:
 جو بایدن ریاست 

جمهوری خود را با 
قدرت کامل آغاز کرد. 

هم دو بازوی کنگره 
و هم کاخ سفید در 

اختیار دموکرات ها 
بود، اما با این حال 

بایدن رفته رفته در 
به تصویب رساندن 

طرح های خود دچار 
مشکل شد. حاال 

شاید در سال 2۰22 
دموکرات ها این 

اکثریت قاطع خود را 
هم از دست بدهند.

نمره تایید بایدن در نظرسنجی ها از آغاز کار او تا امروز 2۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است و همان طور 
یاست  که از نمودار می بینیم تا این جای کار بایدن همان اندازه نامحبوب است که ترامپ در سال ابتدایی ر
جمهوری خود بود.

 ] جو بایدن   [

ضعف تکراری
وضعیت سال 2022 برای دموکرات ها خوب نخواهد بود

ریاست جمهوری جو بایدن در ســال 2021 کار خود را با 
موفقیت آغاز کرد. با این حال شاید در سال 2022 وضعیت 
معکوس شود. شاید انتخابات میان دوره که در نوامبر برگزار 
شــد فشاری خاص روی بایدن وارد نکند، اما از همین زمان 
مبارزه انتخاباتی بعدی آمریکا آغاز می شود و این طور که به 

نظر می رسد ترامپ قرار است باز هم سر کار بیاید.
پس از این که بایدن توانست بسته کمکی بسیار بزرگی 
را، که بعدها مشــخص شد بیش از حد بزرگ بوده است، به 
تصویب برساند، با نوعی گرفتاری در ریاست خود روبه رو شد. 
فشارها یکی پس از دیگری بر ســر او وارد شدند: تورم باال 
که تا حدی به خاطر کمک های مالی بوده است، همه گیری 
بی پایان، خروج آشوب زا از افغانستان و ناتوانی کاخ سفید در 
به خط کردن اکثریت دموکرات برای رای دادن به طرح مد 

نظرشان.
نمره تایید بایدن در نظرسنجی ها از آغاز کار او تا امروز 25 
واحد درصد کاهش پیدا کرده است و همان طور که از نمودار 
می بینیم تا این جای کار بایدن همان اندازه نامحبوب است 
که ترامپ در سال ابتدایی ریاست جمهوری خود بود. یک سناتور بسیار مهم، پیش از تعطیالت 
کریسمس ضربه ای مرگ بار به طرح »بازسازی بهتر« وارد کرد و این بسته که قرار بود هم مزایای 
اجتماعی در خود داشــته باشد هم با تغییرات اقلیمی مبارزه کند و طرح اصلی بایدن در دوره 

ریاست جمهوری اش بود، با شکست روبه رو شد.
البته مشکالت پیش آمده در انتخابات نوامبر توانایی تصویب طرح های بایدن را کاهش هم داد. 
رئیس جمهوری ها عمدتاً در اولین انتخابات میان دوره خود با شکست روبه رو می شوند اکثریت 
ظریف دموکرات ها در هــر دو بخش کنگره به احتمال زیاد از بین برود. جمهوری خواهان تنها 
نیازمند پنج کرسی در مجلس هستند تا بتوانند اکثریت را در دست بگیرند و طرح های بایدن را 
وتو کنند. اوباما در سال 2010، 63 کرسی و ترامپ در سال 201۸، 35 کرسی را از دست دادند.

اگر بایدن در نظرسنجی ها وضعیت بهتری داشت، شاید می توانست به راه نجات امیدوار باشد، 

اما از بخت بد او، اوضاع این طور نیست. بنگاه های شرط بندی برای جمهوری خواهان شانس ۸2 
درصدی برای پیروز شدن در مجلس و 70 درصدی برای بازپس گیری سنا در نظر گرفته اند.

 اوضاع تیره  
اعالم بازنشستگی اعضای قدیمی کنگره که ترجیح می دادند بدون رد شدن الکتورال، سمت خود 
را ترک کنند، نشانه ای از وقایع آتی است. تا این جای کار 25 نماینده دموکرات اعالم کرده اند که 
به دنبال انتخاب مجدد نیستند که در آن ها تعدادی رئیس کمیته قدرتمند هم حضور دارد. در آن 
سوی ماجرا تنها 12 جمهوری خواه چنین تصمیمی را اعالم کرده اند. مسئله مهم تر این است که از 
بین آن دسته از دموکرات ها، 17 نفر به دنبال رسیدن به مقامی دیگر نیستند و یک »بازنشستگی 
خالص« می خواهند، در حالی که جمهوری خواهانی با چنین وضعیت، تنها چهار نفر هســتند. در 
انتخابات های قبلی، بازنشستگی های شاخصی بود برای شکست خوردن حزبی که قدرت را در دست 
دارد. عوامل بیرونی مانند درگیری با دادگاه عالی کشور البته می تواند کمک اندکی به دموکرات ها 

بکند، اما در نهایت به احتمال زیاد کنترل کامل واشنگتن در اختیار دموکرات ها نماند.
در حال حاضر دموکرات ها تنها چند ماه برای استفاده کردن از کنترل کامل خود بر کنگره و کاخ 
سفید دارند. بعضی از الیحه های بسیار مهم، مانند تغییر حق رای دادن، ارتقای وضعیت اتحادیه ها، 
کاهش میزان خشونت پلیس و اصالح نظام مهاجرت، در همان بدو مطرح شدن شکست خواهند 
خورد، زیرا قانون فیلی باستری موجود در سنا به اقلیت جمهوری خواه این امکان را می دهد که جلوی 
تصویب آن را بگیرند. خود روند فیلی باستر هم که زمانی سیاست مداران ترقی خواه به از بین بردن 

آن امید داشتند، گویا فعالً ماندنی شده است.
تالش برای انتخابات ریاســت جمهوری بعدی در هر دو حزب آغاز شده است، گرچه شاید در 
نهایت همان اتفاق 2020 تکرار شــود. هم بایدن و هم ترامپ آن قدر سمج هستند که جلوی به 
قدرت رسیدن سیاســت مداران جوان تر را بگیرند. با این حال سن هر دو نفر آن قدر زیاد است که 
شاید وضعیت جسمانی جلوی آن ها را بگیرد. کاماال هریس، هنوز هم وارث رسمی دموکرات ها به 
نظر می رســد، گرچه کارزار انتخاباتی او در سال 2020 موفق نبود و اولین سال معاونت او هم به 
خوبی سپری نشد. اگر ترامپ از سوی دیگر وارد نشود، یک پوپولیست مشابه او مانند ران دسانتیس، 
فرماندار فلوریدا، می تواند جانشین او باشد. حتی اگر هر دو پیرمرد کنار بکشند، باز هم آمریکا وارد 

نوعی دوئل جانشین ها خواهد شد. 

سقوط ریاست جمهوری
محبوبیت خالص رئیس جمهوری های آمریکا، واحد درصد
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عالقه سرمایه گذاران به ســرمایه گذاری در گذار به انرژی سبز در حال 
افزایش اســت. تنها کافی اســت به افزایش عالقه در صنعت خودروهای 
الکتریکی توجه کنید. قیمت سهام تسال در سال 2021 رشدی 50 درصدی 
کرد و شرکت کاتل، غول باتری سازی چینی هم با رشد سهامی 6۸ درصدی 
روبه رو شد. با این حال اگر دقیق تر نگاه کنید، مشکالت بزرگی می بینید. اگر 
قرار باشد دنیا تا سال 2050 به انتشار خالص صفر برسد، سرمایه گذاری باید 
دوبرابر شده و به سالی 5 تریلیون دالر برسد. در حال حاضر یکی از مشکالت 
این است که صندوق های سرمایه گذاری آماری غیرواقعی از اهداف سبز خود 

می دهند و همین مسئله سردرگمی بزرگی در این عرصه ایجاد کرده است.
اتحادیه اروپا قصد کمک کــردن به این وضعیت دارد و قصد دارد یک 
سیستم برچسب زنی جدید را به راه بیندازد که با نوعی سم شناسی می تواند 
اقتصاد را به فعالیت هایی تقسیم کند که به نظرش به لحاظ زیست محیطی 
پایدار هستند. این بخش ها می توانند از نصب پمپ های حرارتی تا فراوری 
غیرهوازی لجن فاضالب را شامل شوند. ایده پشت این اقدام این است که 
صندوق ها و بنگاه ها با استفاده از این برچسب ها می توانند نشان دهند چه 
سهمی از فعالیت هایشان سبز است و همین مسئله می تواند به ورود سرمایه 
کمک کند. این مسئله چند ســال در دست بررسی قرار گرفته است و در 
آخرین روز سال 2021 کمیسیون اروپا آخرین نسخه خود برای این برنامه 

را ارائه کرد.
کشورها منابع انرژی متفاوتی دارند، بنابراین پیاده کردن این کار به شرایط 
سیاسی ربط دارد. با این حال، این دسته بندی معقول به نظر می رسد. اینکه 
به انرژی هسته ای برچسب سبز بزنیم، البته مشروط به اینکه پسماندهای 
سمی آن به شکلی ایمن نگهداری شوند، همین حاال هم مورد انتقاد حزب 
سبز آلمان قرار گرفته است. اما نباید فراموش کرد که انرژی هسته ای نقشی 
مهم در رسیدن به وضعیت انتشار صفر بازی می کنند. در واقع، اگر تنها در 
دوره گذار این انرژی را ســبز در نظر بگیریم، این نوع از سم شناسی بسیار 
محافظه کارانه به حساب می آید. البته زدن برچسب سبز به گاز طبیعی هم 
بسیار جنجال برانگیز بوده است. با این حال این طور به نظر می رسد که پشت 
این قواعد فکر زیادی بوده اســت که در گذار سوختی در دهه آینده نقشی 
حیاتی دارد. طبق این برنامه، پروژه های گاز طبیعی برای دوره محدودی سبز 
درنظر گرفته می شود، اگر این انرژی جایگزین سوخت های فسیلی آلوده تر 
شــود، تاییدیه الزم را تا انتهای دهه دریافت کند و تا سال 2035 برنامه ای 

برای حرکت کردن به منبع انرژی پاک تری داشته باشد.

 نقص های بزرگ  
نواقص این برنامه در چشــم انداز بروکراتیک آن نهفته اســت. ماهیت 
ساده انگارانه برچسب زدن به صنایع مختلف می تواند منجر به نوعی آزمایش 
خلوص شود که در آن صندوق ها دارایی های آلوده تر را بیرون می گذارند. در 
واقع یکی از وظایف بازارهای سرمایه این است که تملک شرکت های آالینده 
را در دست بگیرند و میزان انتشار آن ها را کاهش صدهند. مسئله بعدی این 
است که این دسته بندی ایستا است، در حالی که تغییرات فناوری می تواند 
انتشار کربن بعضی از فعالیت ها را کاهش دهد و منجر به اختراعاتی شود که 

تیم برنامه ریز در چهارچوب طرح خود در نظر نگرفته اند.
این طرح هم مانند بســیاری از ایده های تامین مالی مبارزه با تغییرات 
اقلیمی اتحادیه اروپا بسیار خوب است، اما حاشیه ای خواهد شد. مثال هایی 
چون خرید اوراق سبز از سوی بانک مرکزی اروپا و وارد کردن »تست تنش« 
ســبز به بانک ها هم در این مسیر قرار می گیرند زیرا طول عمر دارایی های 

آن ها کمتر از افق مخرب ترین تغییر اقلیمی است.
دیگر چه می توان کرد؟ هدف باید این باشــد که سرمایه گذاران بتوانند 
با ســهولت بیشــتری رد پای کربن را در ســبد دارایی های خود پیگیری 
کنند. صندوق هایی که انتشــار صفر دارند شاید خوب باشند، اما آن هایی 
که می توانند انتشار خود را با سرعت کاهش دهند، شاید اهمیت بیشتری 
داشته باشند. اگر بخواهیم همه این موارد را در طرحی جدید بگنجانیم به 
نظامی خواهیم رسید که مدیریت ساده تری دارد کمتر کشورها را درگیر سبز 
نامیدن یا ننامیدن پروژه های مختلف می کند. البته نهاد جهانی تعیین سبز 
بودن همین حاال هم ایجاد شده است، اما این نهاد باید با سرعت بیشتری کار 

خود را ادامه دهد و به نتیجه برساند.

قیمت سهام تسال در سال 2021 رشدی ۵0 درصدی کرد و شرکت کاتل، غول باتری سازی چینی هم با رشد 
سهامی 68 درصدی روبه رو شد. با این حال اگر دقیق تر نگاه کنید، مشکالت بزرگی می بینید. اگر قرار باشد دنیا 
یلیون دالر برسد. تا سال 20۵0 به انتشار خالص صفر برسد، سرمایه گذاری باید دوبرابر شده و به سالی ۵ تر

چرا باید خواند:
 اتحادیه اروپا طی 
طرحی جدید قصد 
دارد فعالیت های 
مختلف را به سبز و 
غیرسبز تقسیم کند 
و به این طریق مسیر 
حرکت به سمت آینده 
سبز را روشن کند. 
با این حال این طرح 
ضعف هایی بنیادین 
دارد که منجر به 
حاشیه ای شدن آن 
می شوند.

 ] اقلیمی  تغییرات   [

تالش ناکافی
ضعف قواعد جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با 

تغییرات اقلیمی

دارایی های پایدار تحت مدیریت جهان، میلیارد دالر
سبدهای سبز
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چرا باید خواند:
 بستر دیجیتال و 

همه گیری کووید-۱9 
باعث شدند که صنعت 

درمان بیش از هر 
زمان دیگری به سمت 
مصرفی شدن حرکت 

کند. در این میان 
هم استارت آپ ها، 

هم شرکت های 
داروسازی جاافتاده و 
هم غول های فناوری 

تالش هایی را آغاز 
کرده اند تا در این 

زمینه نوآوری کنند.

اگر صنعت درمان بیش از پیش به سمت دیجیتال شدن حرکت کند، پاداش قابل توجهی در پی خواهد آمد. بخش درمان 18 
یلیون دالر است، مصرف می کند. در دیگر کشورهای ثروتمند این  یکا را، که معادل 3.6 تر درصد از تولید ناخالص داخلی آمر
سهم کمتر و در حدود 10 درصد است اما به دلیل افزایش سن جمعیت، قطعًا روندی صعودی در پیش خواهد گرفت.

 ] صنعت بهداشت   [

کاالی مصرفی جدید
بهداشت و درمان تبدیل به یک صنعت مصرفی شده است

فناوری و مسئله بهداشــت و درمان رابطه ای پیچیده دارند. 
الیزابت هلمز، بنیان گذار استارت آپ ترانوس که وعده ترکیب 
کردن پویایی ســیلیکون ولی با بازار درمــان را می دهد، در 
روز ســوم ژانویه به اتهامی خاص محکوم شــد: دروغ گفتن 
به ســرمایه گذاران درباره ظرفیت های فناوری آزمایش خون 
شرکت خود. با این حال، اگر از ترانوسی بگذریم که فروپاشی 
خود را در سال 2015 آغاز کرده بود، به داستانی بسیار سالم تر 
برمی خوریــم. در انتهای ماه ژانویه گروهــی از کارآفرینان و 
سرمایه گذاران به شکل مجازی در نشست ساالنه بخش درمان 
بنگاه جی پی مورگان چیس، دور هم جمع خواهند شــد. به 
احتمال زیاد موضوع این نشست استفاده از هوش مصنوعی، 
تشخیص به صورت دیجیتال و درمان از راه دور خواهد بود و 
در ادامه آن به احتمال زیاد موج جدیدی از ســرمایه به این 

صنعت عظیم وارد خواهد شد.
اگر صنعت درمان بیش از پیش به سمت دیجیتال شدن 
حرکت کند، پــاداش قابل توجهی در پی خواهد آمد. بخش 
درمان 1۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را، که معادل 
3.6 تریلیون دالر است، مصرف می کند. در دیگر کشورهای 
ثروتمند این سهم کمتر و در حدود 10 درصد است اما به دلیل 
افزایش سن جمعیت، قطعاً روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. همه گیری کووید-19 استفاده 
از امکانات آنالین را برای مردم آسان تر کرده است که در این میان قطعاً وضعیت درمان دیجیتال هم 
بهتر شده است. سرمایه داران خطرپذیر بخشی را شناسایی می کنند که به شکلی ویژه برای برهم زدن 
آماده و رسیده باشد. تخمین ها نشان می دهند که سرمایه گذاری در استارت آپ های فعال در بخش 
درمان دیجیتال، تقریباً در سال 2021 دوبرابر شده است و به 57 میلیارد دالر رسیده است. همان طور 

که در نمودار می بینیم این رشد بسیار قابل توجه بوده است.
تعداد اســتارت آپ هایی که در بازار سهام لیست نشده اند اما ارزشی دست کم 1 میلیارد دالری 
دارند در حال حاضر به 90 رسیده است، یعنی چهار برابر تعدادی که در 5 سال پیش حضور داشتند. 

چنین »تک شاخ«هایی با شرکت های موجود در صنعت درمان و غول های فناوری رقابت می کنند تا 
بتوانند به بهتر بودن زندگی مردم و جلوگیری از بیمار شدن آن ها در وهله اول، کمک کنند. در این 

فرایند، بیماران به مصرف کننده تبدیل می شوند.

 درمان مصرفی  
درمان مصرفی برای مدت زمان زیادی به معنای خرید مسکن ها، شربت سرفه، کرم صورت و 
چسب زخم بدون نسخه بوده است. شرکت جانسون اند جانسون که ارزشمندترین شرکت داروساز 
آمریکا و جهان است، به این درک رسیده است که بخش های مصرف کننده شرکت خود نوآوری الزم 
را ندارد و به نوعی جلوی پیشرفت این شرکت را گرفته است. در نتیجه این شرکت با کمک شرکت 
گالکسواسمیت کالین، که غولی بریتانیایی و رقیب جانسون اند جانسون است، سعی دارند که این 
بخش ها را از حالت بازوهای جانبی به شرکتی اصلی تبدیل کنند. این شرکت ها با این امید چنین 
اقدامی را انجام می دهند که با از بین بردن اضافه کاری های مربوط به داروهای گران بهاتر فضای رشد 

و نوآوری را برای زیرشاخه های خود بازتر کنند.
بعضی از شــرکت های بزرگ و جاافتاده که روحیه ماجراجویی بیشتری دارند همین حاال هم 
مصرفی ســازی و دیجیتالی کردن را مورد آزمایش قرار داده اند. برای مثال شرکت قدیمی تِوا که 
کار خود را از سال 1901 آغاز کرده است در حال حاضر با استفاده از یک اپلیکیشن و حسگرهایی 
خاص، به بیماران آســمی این امکان را می دهد که بفهمند از اســپری آسم خود درست استفاده 

می کنند، یا خیر.
دومین گروه شــرکت هایی که اهدافی برای درمان مصرفی دارند، شرکت های بزرگ 
عرصه فناوری هستند. غول های فناوری پس از مجموعه ای از تالش های جسته و گریخته 
بــرای ورود به صنعت درمان، مانند کاری که گــوگل با پلت فرمی خاص انجام داد و در 
سال 2011 آن را کنار گذاشت، در نهایت جای پایی قابل قبول برای خود پیدا کرده اند. 
گزارش ها نشــان می دهند که هلدینگ های آلفابت، آمازون، اپل، مایکروســافت و متا 
)کمپانی جدید مادرِ فیس بوک( روی هم 3.6 میلیارد دالر را سال گذشته وارد قراردادهای 
درمانی کرده اند. این کمپانی ها هم با دو روش اصلی قصد فعالیت در این صنعت را دارند: 
اســتفاده از داده ها و تولید قطعات دیجیتال جدید. پیش بینی می شود که طی سه سال 

آینده تعداد قطعاتی که در زمینه بهداشت و درمان به کار می آیند، تقریباً دوبرابر شود. 

سرمایه سالم
سرمایه گذاری جهانی روی استارت آپ های فعال 

در بهداشت دیجیتال، میلیارد دالر

2015 16 17 18 19 20 21

60

50

40

30

20

10

0



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

حذف از تاریخ مدرن
مصائب متولد دنیای سیاه بودن



آینده نگر | tccim.ir |    شماره صد و شانزده، بهمن 1781400

متولد دنیای سیاه بودن

مدرنیته بدون آفریقا می لنگید
چطور قاره سیاه جهان مدرن را ساخت، اما از تاریخ آن حذف شد

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

متولد دنیای سیاه بودن: آفریقا، 
آفریقاییان و ساختن دنیای مدرن 

نویسنده: هووارد دابلیو فرنچ
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درباره نویسنده 
هووارد دابلیــو فرنچ پیش از اینکه در ســال 
۲۰۰8 در کسوت استاد دانشکده تحصیالت 
تکمیلــی روزنامه نگاری در دانشــگاه کلمبیا 
مشــغول شــود، مدت های مدید نویســنده 
ارشد سیاســت خارجی در روزنامه نیویورک 

تایمز بوده است.

عادی نیســت که یک ماجرا از جایی غلط شــروع شــود و عاقبت به نتیجه 
درســتی برسد. و این مربوط اســت به ماجرای اینکه چطور جهان مدرن ساخته 
شــد. گزارش های تاریخی ثبت کرده اند که در دوران اروپای قرن پانزدهم میالدی 
اکتشاف ســرزمین های جدید اوج گرفت و قدر زیادی یافت و ارتباط دریایی بین 
شرق و غرب برقرار شد. پیوند این دو در یک دوران تاریخی باعث شد که در جایی 

اتفاق بیفتد که اکنون ما آن را »دنیای جدید« می خوانیم.
توضیح ریشه های دیگر ظهور دنیای جدید می رسد به اخالقیات منشعب از عقاید 
یهودی- مســیحی یا توسعه و گسترش روش های علمی که هنوز شووینیستی بودند 
و ناشــی می شد از باورهای اروپاییان به هوشــمندی و ابداعات. در نظر عامه، این 
عقاید تبدیل شــده بود به اخالق کاری، فردگرایی و انگیزه های کارآفرینانه که از 

اصالحات پروتستانی در جاهایی مثل انگلستان و هلند نشئت می گرفت.
البته نمی توان منکر اهمیت ســفرهای دریانوردانی شد، از جمله واسکو دا گاما 
که در سال ۱۴۹۸ از طریق اقیانوس هند به هندوستان رسید و فردیناند ماژالن که 
از غرب به آســیا سفر کرد و مسیر آمریکای جنوبی را هموار ساخت، و همچنین 
کریســتوفر کلمبوس. همان طور که ماری آرانا، نویسنده، درباره کلمبوس نوشته، 
»وقتی او به سمت غرب دریانوردی می کرد، با افرادی مواجه شد که انگار هنوز در 
دنیای قرون وسطی زندگی می کردند و مفاهیمی قرون وسطایی را در ذهن و باورهای 
خود داشتند، مفاهیمی مثل غول یک چشم، کوتوله ها، آمازونی ها، سگ چهره ها و 
جنگلی هایی که روی سرشان راه می روند و با پاهایشان فکر می کنند. آن ها مردان 
سیاه پوستی با گوش های بزرگ بودند که در سرزمین هایی زندگی می کردند که طال 

و گل والی مرغوبی در آن وجود داشت. وقتی کلمبوس پا به خاک آمریکا گذاشت، 
با اینکه وارد یک دنیای جدید شده بود، وارد یک دوران جدید نیز شده بود«.

با اینکه چنین شاهکارهای مشهوری در اکتشاف سرزمین های جدید ذهن همه 
مردم را به خود مشغول کرده بود اما این افراد شروع درستی را انتخاب نکردند برای 
ماجرای اینکه چطور جهان را به طور دایم به هم ببافند و دنیای مدرن را درســت 
کنند. اگر ما از نزدیک تر به شواهد نگاه کنیم، برایمان روشن تر می شود که آفریقا 
نقشی اصلی در این تاریخ بازی کرده است. اما نسل های بعدی با کنار گذاشتن نقش 
آفریقا، یاد گرفته اند که داســتان را طوری حکایت کنند که خبری از ریشــه های 

مدرنیته نباشد.
اولین نطفه های دوران اکتشــاف زمانی نبود که اروپا آرزوی وصل شدن به آسیا 
را در ســر می پروراند، یعنی آن طور که به خیلی از ما در مدرسه یاد داده اند، بلکه 
اروپا قرن ها قبل از آن دوران این هوس را در ســر می پخت که به جوامع ثروتمند 
سیاه پوســت در قلب تاریک ترین ســرزمین های غرب آفریقا رابطه برقرار کند. 
ـ شبه جزیره ای که کشورهای کنونی اسپانیا و پرتغال  مشهورترین دریانوردان ایبریاـ 
ـ خود را به آب و آتش نزدند که مســیرهایی را به سمت آسیا پیدا  در آن واقع اندـ 
کنند بلکه آن ها در تالش برای رسیدن به سواحل غرب آفریقا بودند. آنجا جایی بود 
که دریانوردان اروپایی ترجیح می دادند از فنون نقشه کشی و مسیریابی بهره بگیرند 
و اسپانیا و پرتغال با پیشرفت در طراحی کشتی ها تالش کردند برای مسیرهای تازه 
تجربیات گران بهایی را از سر بگذرانند و همان جایی است که کلمبوس فکر کرد 
بادهای اقیانوس اطلس از آنجا می آید و این اطمینان در او حاصل شده بود که حد 

ریشه های دیگر ظهور دنیای جدید می رسد به اخالقیات منشعب از عقاید یهودی-
مسیحی یا توسعه و گسترش روش های علمی که هنوز شووینیستی بودند و ناشی 
می شد از باورهای اروپاییان به هوشمندی و ابداعات
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کتاب ضمیمه

غربی دریا آنجاست و می تواند با رسیدن به 
آن سواحل در مسیری که درون اقیانوس 

پیش می گیرد، به خانه برگردد.
خیلی وقــت قبل از اینکــه کلمبوس 
به نیابت از اســپانیا سفر اکتشافی خود را 
شــروع کند، یک دریانــورد ایتالیایی از 
شهر جنوا اولین سفر اکتشافی بزرگ در 
اروپا را انجام داده بود و به ســرزمین های 
آن سوی دریاها دست پیدا کرده بود، جایی 
که در منطقه استوایی »المینا« در میانه قرن 
پانزدهم میالدی که در موقعیت کشــور 
کنونی غنا واقع شــده بود. دریانوردان در 
آنجا شــهری مدرن بنا کرده بودند و در 
جست وجوی طال در آن مناطق می گشتند. 
جست وجو برای این فلز گران بها بود که 
پرتغالی ها را در سال ۱۴۷۱ به غنای کنونی 
کشاند و آن ها در سال ۱۴۸۲ جایی آسوده 
در المینا درســت کردند و همین شهر بود 
که بعدتــر در تأمین بودجــه مأموریت 
واسکو دا گاما در سفر اکتشافی به آسیا نیز 
کمک کرد. این منطقه حاصلخیز استخراج 
طال بود که این امکان را برای لیسبون مهیا 
کرد که یک کشــور پادشاهی کوچک 
اروپایی بر همسایگانش تفوق یابد و به طور 
ریشه ای تاریخ جهان را در تحت تأثیر قرار 

دهد.
بارتولومئو دیاس، یک سیاح اکتشافی دیگر پرتغالی که المینا را خود می شناخت، 
در سال ۱۴۸۸ دماغه امید نیک را در جنوب آفریقا دور زد و وجود مسیری دریایی 
را که اکنون ما در قالب اقیانوس هند می شناســیم ثابت کرد. اما تا یک دهه بعد 
که دا گاما سرانجام به سمت »کالیکوت« )شهری در ایالت کراال در کشور کنونی 
هندوستان( حرکت کرد، هیچ کشــتی ای تالش نکرد که به سوی آسیا روانه شود. 
تدریس تاریخ درباره این دوران تاریخ ساز از اکتشافات به طور چشمگیری سکوت 
پیشه کرده است، نه فقط درباره یک دهه قبل تر بلکه درباره سه دهه مابین ورود 

پرتغالی ها به المینا در سال ۱۴۷۱ تا پهلوگرفتن کشتی ها در هند در سال ۱۴۹۸.
اینجاست که باید بگوییم اروپایی ها امروزه ارتباط داشتن عمیق با منطقه آفریقای 
زیر خط صحرا را کنار گذاشــته و در پایه گذاری دوران مدرن این قاره را حذف 

کرده اند.

الزامات اکتشاف   
حذف این ســه دهه محوری فقط یک نمونه از روندی به طول یک قرن است 
از حــذف و انکار آفریقایی ها و مردم آفریقا که در حکایت جهان مدرن دخالت 

داشــته اند. مسئله این نیســت که حقایق 
اساســی در دنیای مدرن ناشناخته هستند 
بلکه مســئله این است که این حقایق زیر 
خاک رفت، نادیده گرفته شد یا اینکه در 
گوشه های تاریک پنهان شد. بسیار الزم 
است که رویدادهای اصلی تاریخ از جمله 
آنچه که در باال آمد در جای درست خود 
در روایت رایج ما از مدرنیته قرار بگیرند.

در شروع قرن پانزدهم میالدی، رابطه 
متقابل بین اروپاییــان و آفریقاییان باعث 
شد اروپاییانی که به اقیانوس اطلس متمایل 
بودند پا در مسیری بگذارند که در نهایت 
سوق داده شــوند به مراکز بزرگ تمدنی 
در آسیا و دنیای اسالم، مراکزی که دارای 
ثروت و قدرت بسیاری بودند. اوج گیری 
اروپــا ناشــی از خصوصیــات درونی یا 
دائمی ای نبود که سیادت این قاره را برایش 
درست می کرد. سیادت و سروری اروپا تا 
حدی که هنوز هم تشــیخص داده نشده 
اســت، بر پایه روابط اقتصادی و سیاسی 
با آفریقا بنا شــد. البته اصل قضیه مربوط 
بود به تجارت عظیم و ریشه داری که بین 
دو ســوی اقیانوس اطلس برقرار بود و این 
تجارت نیز با قوای مردمی انجام می شــد 
که به اسارت گرفته شدند و زراعت شکر 
و تنباکو و پنبه و ســایر محصوالت کشاورزی ارزشمند را در جهان جدید انجام 

می دادند.
رشته های بلندی که ما را از آن زمان به زمانه فعلی می رسانند، از همان سه دهه 
پایانی قرن پانزدهم میالدی شروع می شوند، دوره ای که تجارت بین پرتغال و آفریقا 
شکوفا شد و سعادت چشمگیری را با خود به کشورهای حاشیه ای اروپایی آورد. 
همین ثروت های عظیم باعث شد که در شهرنشینی در مقیاسی بی سابقه در پرتغال 
رواج یابد و هویت های جدیدی را بسازد که به تدریج خود را از بند روابط فئودالی 
با زمین برهانند. یکی از این هویت های جدید ملیت گرایی بود که ریشــه هایش به 
تالش برای جست وجوی ثروت تا سرزمین های هرچه دورتر می رسید و خیلی زود 

به مهاجرت به مناطق استوایی و استعمار در آنجا منجر شد.
ـ  وقتی که پرتغالی ها در دهه ۱۴۰۰ میالدی شــروع کردند به گشتن دور دنیاـ 
و برای نزدیک به یک قرن تقریبًا به طور انحصاری فقط در قاره آفریقا می گشتند 
ــ مردم این کشــور در میان اولین کســانی بودند که مفهوم جدید از این گشت و 
گذار برای خود فراهم کردند. آن ها شــروع کردند به اینکه به این ســفرها فقط 
به چشــم سیاحت هایی نگاه نکنند که می تواند تجربه ها و مفاهیم جدیدی همراه 
بیاورد و چشم را بر عقاید و مکان های ناشناخته باز می کند، بلکه به این سفرها به 

من در سال 198۶ به غرب آفریقا رفتم تا برای روزنامه نیویورک تایمز کار کنم و 
از این منطقه گزارش بفرستم. سه سال بعد، اولین مطلبم با امضای خودم تحت 

عنوان گزارشگر خارجی درباره منطقه منتشر شد. در آنجا چند مکان هست که 
تحوالت تاریخی جهان در آن ها رخ داده است
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دیده پدیده تازه و انتزاعی تری نگاه کنند. 
اکتشــاف تبدیل به یک طرز فکر شــد 
و یک تراز و معیار برای مدرنیته شــد. 
اکتشــاف این معنی را ایجاد کرد که فهم 
جهان از نظر پیچیدگی های اجتماعی آن 
بی کران اســت و نیازمند گسترش آگاهی 
است، حتی اگر از طریق خشونت عریان و 
وحشتی که این روند ایجاب می کند باشد 
و از راه از مهار گسســتن خشونت هایی 
که ناشــی از احساســات جوامع بدوی و 

دهاتی گری است.
مواجهه سرنوشت ساز اروپا با آفریقای 
زیر خــط صحرا موجب تغییرات تمدنی 
در هــر دو منطقه شــد و همچنین باعث 
تغییرات در جهان گسترده تر از این مناطق 
شد، جهانی که حاال اگر به عقب، به آن ها 

نگاه کنیم، برای ما دو دوره زمانی »قبل« و »بعد« از آن زمان تقسیم می شوند.

پیشروی بدون بردگان امکان نداشت   
وقتــی که به آن زمــان برمی گردیم، می بینیم که ذهن اروپاییــان لبریز از این 
واقعیت بوده اســت. وقتی تا دهه ۱۵۳۰ میالدی جلو می آییم، درست بعد از اینکه 
تجارت مشهور ادویه بین پرتغال و آسیا شروع شد، لیسبون هنوز به آفریقا به چشم 
انگیزه بخش ترین جایی نگاه می کرد که همه چیزش جدید بود. جوائو دی باروس، 
سفیر وقت پرتغال، به پادشاه این کشور می نویسد: »من در این قلمرو پادشاهی یک 
تکه زمین یا عشریه یا مالیات غیرمستقیم یا خراج یا هر نوع مالیاتی پادشاهی دیگری 

نمی شناسم که بیشتر از تجارت با گینه سود داشته باشد.«
اما همان طور که تأیید باروری اقتصادی آفریقا در نامه باروس چشمگیر است، 
از قلم افتادگی برده داری که یکی از ارکان رابطه اروپا با آفریقا است نیز در این نامه 
همان اندازه توجه جلب می کند. این دوران شاید اولین باری باشد که سرزمین های 
نوار سیاه خیلی ساده در دادن اطالعات درباره مدرنیته در مغرب زمین کنار گذاشته 
می شــود و نادیده گرفته می شــود. آخرین دفعه هم نبود. وقتی باروس این نامه را 
می نوشت، پرتغال به خوبی بر تجارت اروپا با آفریقا دست باال را کسب کرده بود 
و برده داری داشت شــروع می شد و به رقیبی برای استخراج طال تبدیل می شد که 
منابع ارزشمندی از سخاوت و کرم آفریقا را به پرتغال ارزانی داشته بود. تا آن موقع 
پایه های نظام اقتصادی جدید که بر پایه تولید کشاورزی بود بنا شده بود. با گذشت 
زمان، این نظام اقتصادی چنان ثروت برای اروپا درست کرد که با فاصله خیلی زیاد 

باالتر از ثروت ناشی از طالی آفریقا یا ابریشم و ادویه آسیا قرار می گرفت.
ماالکی پاســتلویت که نمونه به روزشــده باروس به شمار می رفت یک نخبه 
اقتصادی پیشــرو در قرن هجدهم انگلســتان بود و اجاره ها و درآمدهای ناشی از 
کشــاورزی با بهره گیری از نیروی کار برده ها را »حامی اساسی« سعادت کشورش 
برمی شــمرد. او امپراتوری بریتانیا را »ابرساختار شکوهمند تجارت آمریکایی و 

قدرت دریایی بر بنیادی آفریقایی« می نامید. 
در همیــن زمان، گیوم توما فرانســوا دو 
رینال، متفکر برجسته فرانسوی که همتای 
پاستلویت به شمار می رفت، کشاورزی در 
اروپا را که با نیروی بردگان آفریقایی پیش 
می رفت »دلیل اصلی حرکت ســریعی که 
دنیا را تکان داده اســت« ذکر کرد. دانیل 
دفو، نویسنده انگلیســی رمان »رابینسون 
کروزوئه«، و همچنین تاجر و مقاله نویس 
و جاســوس بریتانیایی، هر دو متفکر را 
مغلوب کرده اســت وقتی که می نویسد: 
»بدون تجارت با آفریقا کاکاســیاهی هم 
نیست. بدون کاکاســیاه شکر و زنجبیل 
و چیز دیگری هم نیســت. بدون شکر و 
این هــا، جزایری هم نیســت، قاره ای هم 

نیست. بدون قاره تجارتی نیست.«
مطمئنًا حق با پاســتلویت و دو رینال و دفو اســت، حتی اگر آن ها نفهمند که 
همه دالیل برای اینکــه اروپا رو به جلو حرکت کرد چه بود. آفریقا بیش از هر 
جای دیگر جهان رکن اصلی ماشــین مدرنیته بوده است. بدون اینکه مردم آفریقا 
از سواحل سرزمین های خود به جاهای دیگری برده شوند، آمریکایی ها تعدادشان 
آن قدر نبود که بتوانند بر غرب چیره شوند. نیروی کار آفریقا به شکل مردمی که 
به بردگی گرفته می شدند دلیل اصلی بسیاری از پیشرفت هایی بود که آمریکایی ها 
توانستند امکان پذیر سازند. بدون آفریقا، پروژه های استعماری اروپا در دنیای جدید 

غیرقابل تصور بود.
در حین توسعه اقتصاد مبتنی بر زراعت و کشاورزی و موفقیت های در کاشت 
محصوالت تجاری ای که مسیر تاریخ را عوض می کرد ــ تنباکو، قهوه، پنبه، برنج 
ـ روابط عمیق و اغلب وحشیانه اروپا با آفریقا باعث شد  و باالتر از همه، شــکرـ 
که اقتصاد سرمایه داری واقعًا جهانی متولد شود. تولید شکر مبتنی بر نیروی بردگان 
باعث شد که روندی شتاب بگیرد که ما اکنون صنعتی سازی می خوانیم. صنعتی سازی 
به طور ریشــه ای رژیم های غذایی را تغییر داد و باعث شد که بهره وری نیروی کار 
به اندازه خیلی زیادی باالتر برود. و با این کار، شــکر باعث ایجاد یک انقالب در 

جامعه اروپا شد.
پنبه نیز به دنبال شکر با نیروی انسان هایی که در جنوب آمریکا به بردگی کشیده 
می شدند رشد کرد و به صنعتی سازی رسمی کمک کرد، در عین اینکه با دومین موج 
مصرف گرایی همزمان شد. فراوانی و تنوع لباس برای عموم مردم برای اولین بار در 
تاریخ بشــر واقعیت پیدا کرد. مقیاس رونق تولید پنبه در دوران قبل از جنگ های 
داخلــی در آمریکا عظیم بود و ارزش کل صنعت پنبه در آمریکا که به واســطه 

برده داری رشد کرده بود به اندازه کل کارخانه ها و راه آهن های این کشور می شد.
در این زمان بود که کشــورهای فراموشکار اروپایی شروع کردند به جنگیدن 
برای به دســت آوردن کنترل ثروت های آفریقا که به طور نسبی در ساخت دنیای 
مدرن نقش داشتند. هویت های ملی در مناطق آفریقایی قوت گرفته بود و کشورهای 

متولد دنیای سیاه بودن

در حین توسعه اقتصاد مبتنی بر زراعت و کشاورزی و موفقیت های در کاشت 
محصوالت تجاری ای که مسیر تاریخ را عوض می کرد ــ تنباکو، قهوه، پنبه، برنج و 

باالتر از همه، شکر ــ روابط عمیق و اغلب وحشیانه اروپا با آفریقا باعث شد که 
اقتصاد سرمایه داری واقعًا جهانی متولد شود
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استعمارگر تالش می کردند که سلطه را در این مناطق حفظ کنند. اسپانیا و پرتغال 
نبردهای دریایی را در سواخل غربی آفریقا شروع کردند تا بتوانند به منابع طالی این 
منطقه دسترسی داشته باشند. هلند و پرتغال در آن زمان با اسپانیا متحد شده بودند تا 
در بخش کوچکی از مناطق آفریقایی قرن هفدهم میالدی که اکنون محل استقرار 
کشورهای کنگو و آنگوال است بجنگند و کنترل تجارت را در غنی ترین منبع برده 
در آفریقا حفظ کنند. در آن سوی اقیانوس اطلس، برزیل که بزرگ ترین تولیدکننده 
شکر با نیروی بردگان در اوایل قرن هفدهم میالدی بود، با نبردهای مشابهی در بین 
کشورهای اروپایی مواجه بود و مکرراً بین کشورهای مختلف دست به دست شد. 
چندی بعد، در همان قرن هفدهم میالدی، انگلستان با اسپانیا بر سر کنترل منطقه 

کاراییب می جنگید. 
چرا قدرت هایی که مراکزشان خیلی دورتر از این مناطق بود با هم بر سر چنین 
چیزهایی می جنگیدند؟ منطقه باریک باربادوس به این ســؤال جواب می دهد. تا 
اواسط دهه ۱۶۶۰ میالدی، فقط سه دهه بعد از اینکه انگلستان مدل برده داری را 
در آفریقا برای کشاورزی رواج داد، ارزش شکری که از باربادوس تجارت می شد 
بیش از کل صادرات فلزاتی بود که آمریکای اسپانیایی زبان می فروخت. نخست در 
حدود اواخر ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ میالدی پای اســپانیایی ها به منطقه باربادوس باز شد 
و نخستین بار در سال ۱۵۱۱ بر روی یک نقشه اسپانیایی ظاهر شد. اسپانیایی ها و 
پرتغالی ها از اواخر سده شانزدهم تا هفدهم میالدی مدتی مدعی تملک این جزیره 

شــدند. در این دوره برخی از مردم سرخ پوســت آراواک ساکن جزیره به جزایر 
همسایه گریختند. اسپانیایی ها و پرتغالی ها مردم بومی کاراییب را از جزیره راندند 
و پس از آن این جزیره مدتی بدون ســکنه باقی ماند. این جزیره از ســال ۱۶۲۷ تا 
زمان استقالل در سال ۱۹۶۶ از مستعمرات بریتانیا بوده  است. استعمار بریتانیا طی این 
مدت به طور پیوسته ادامه داشت و باربادوس تنها جزیره منطقه کاراییب است که 
در دوره استعماری میان قدرت های مختلف دست به دست نشد. در سال های آغازین 
استعمار بریتانیا، بیشتر جمعیت این جزیره را مردان سفیدپوست و تعداد کمی برده 
سیاه پوست تشکیل می دادند. از چهره های اصلی که سرمایه او استعمار و کشاورزی 
در باربادوس را به پیش برد، تاجر لندنی، سر ویلیام کورتن بود. کشت تنباکو، پنبه، 
زنجبیل و درخت نیل بیشتر توسط کشاورزان سفیدپوست انجام می شد تا اینکه در 
دهه ۱۶۴۰ میالدی صنعت نیشــکر در جزیره پا گرفت. از آن تاریخ به بعد، طی 
سال ها برده های زیادی از آفریقا برای کار به باربادوس آورده شدند و صنعت نیشکر 
و تولید شــکر به یکی از مهم ترین صنایع و منابع درآمدی انگلستان تبدیل در قاره 
جدید تبدیل شد. در این بین هر از چندی بردگان دست به شورش هایی هم می زدند، 
از جمله در ۱۶ آوریل ۱۸۱۶ که بزرگ ترین شورش بردگان در باربادوس رخ داد.

در بین این نبردهای نظامی برای دســتیابی بــه کنترل جزایر و بردگان و در بین 
معجزات اقتصادی ای که این کشــورها از خود نشان می دادند، یک نوع دیگری از 
درگیری و نبرد هم به چشــم می خورد: جنگ بین خود سیاه پوســتان. این نبردها 

کتاب ضمیمه

وقتی که پرتغالی ها در دهه 1۴00 میالدی شروع کردند به گشتن دور دنیا ــ و برای نزدیک به یک قرن تقریبًا به طور انحصاری فقط در قاره آفریقا می گشتند ــ مردم این کشور در میان اولین 
کسانی بودند که مفهوم جدید از این گشت و گذار برای خود فراهم کردند
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مربوط می شد به دنبال کردن پیوسته استراتژی هایی که سعی می کرد آفریقایی ها را بر 
یکدیگر چیره کند، گروهی از آفریقایی ها را به بردگی گروه دیگری از آفریقایی ها 
بکشــاند و سیاه پوستان را به استثمار و دستیاری وادار کند، خواه نیت این باشد که 
قلمروهایی را برای افراد بومی جهان جدید ایمن ســازد یا اینکه رقابتی بین آن ها و 

اروپاییان برای استفاده از سرزمین های آمریکا شکل بگیرد.
وقتی که این حرف ها را می زنیم نباید عاملیت خود آفریقایی ها را نادیده بگیریم. 
با این حال، تأثیر این جنگ ها بر توسعه آفریقا غیرقابل چشم پوشی است. امروزه 
اجماع بر ســر تخمین تعداد آفریقایی هایی که به آمریکا برده شدند در حدود ۱۲ 
میلیون نفر است. خیلی از این افراد در مسیر رفتن به آمریکا از بین رفتند و تخمین 
زده شده است که حدود ۶ میلیون نفر از آن ها نیز هنگام شکار کردن آفریقایی ها 
برای بردگی در موطن شان کشته شدند، قبل از اینکه در غل و زنجیر گرفتار شوند. 
تخمین ها درباره تلفات از ۵ تا ۴۰ درصد از کل افراد متغیر است و افراد در زمان 
به دام افتادن یا در ســواحل وقتی که اغلب برای ماه ها در انتظار حرکت بودند. و 
یک ۱۰ درصد دیگر هم از هنگام انتقال در کشتی های مخصوص حمل برده از بین 
می رفتند، چون که تحت فشار شدید فیزیکی و روانی در مسیر دریایی قرار داشتند و 
همه نمی توانسته اند این فشار را تحمل کنند. وقتی که ما جمعیت کل قاره آفریقا را 
در اواسط قرن نوزدهم میالدی در حدود ۱۰۰ میلیون نفر تخمین می زنیم، می توانیم 

به عظمت کشتار و وحشی گری ای که تجارت برده باعث شده است پی ببریم. 
این جنگ علیه سیاه پوستان با این حد از خشونت و صعوبت در سواحل غربی 
اقیانوس اطلس جریان داشــته است. جوامع سیاه پوســتان در بسیاری از مناطق، از 

برزیل گرفته تا جاماییکا تا فلوریدا، از آزادی زندگی برای سیاه پوستان برخوردار 
بوده اند. اغلب گفته می شود که آفریقایی ها خودشان افراد به بردگی گرفته شده را به 
اروپایی ها می فروخته اند. چیزی که کمتر می دانیم این است که در بسیاری از مناطق 
آفریقا، مثل پادشاهی کنگو و بنین، آفریقایی ها برای پایان دادن به تجارت نوع بشر 
مبارزه می کرده اند چرا که آن ها فهمیده بودند این کار چه اثرات شدیدی بر جوامع 
خود آن ها می گذارد. افراد به بردگی گرفته شده بارها در کشتی های مخصوص حمل 
برده شورش کرده بودند یا خیلی ساده در دریا درست به انتحار زده بودند، به جای 

اینکه قبول کنند که در قید و بند بردگی زندگی بگذرانند.
در جوامع مبتنی بر اقتصاد کشاورزی در دنیای جدید، میانگین طول عمر بردگان 
سیاه پوست آورده شده به آن سرزمین در حدود هفت سال یا کمتر برآورد می شد. در 
سال ۱۷۵۱، یک مالک زمین های کشاورزی انگلیسی در منطقه آنتیگوآ به نتیجه 
رسید که چطور می شود از بردگان بهترین استفاده اقتصادی را کرد: »ارزان درمی آید 
که برده ها در تعداد خیلی زیادی به کار گرفته شوند و با کمترین رحم و بیشترین 
کار از آن ها بهره گرفته شــود تا وقتی که دیگر به درد نخورند و نتوانند خدماتی 
انجام دهند. آن موقع است که باید برده های جدیدی خرید و جایگزین قبلی ها کرد.«

نشانه هایی از آفریقا در آمریکا   
من بخت خیلی زیادی داشتم که وقتی هنوز دانشجو بودم با آفریقا آشنا شدم، یک 
بار وقتی که برای یک ســفر سیاحتی در دوران کالج به این قاره رفته بودم و دفعه 
بعد زمانی که بعد از فارغ التحصیلی شــش سال در آنجا زندگی می کردم. در نقش 

متولد دنیای سیاه بودن

 چرا قدرت هایی که مراکزشان خیلی دورتر از این مناطق بود با هم بر سر چنین چیزهایی می جنگیدند؟ منطقه باریک باربادوس به این سؤال جواب می دهد. تا اواسط دهه 1۶۶0 میالدی، فقط 
سه دهه بعد از اینکه انگلستان مدل برده داری را در آفریقا برای کشاورزی رواج داد، ارزش شکری که از باربادوس تجارت می شد بیش از کل صادرات فلزاتی بود که آمریکای اسپانیایی زبان 

می فروخت
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روزنامه نگاری که در آفریقا را پوشــش 
می دهد و در سرتاسر این قاره سفر می کند 
توانســتم تجربیات زیادی به دست آورم. 
با زنی ازدواج کردم که در ســاحل ایوری 
زاده شده بود اما خانواده اش اهل منطقه ای 
بودند در نزدیکی غنــا. او در آن زمان در 
آن مکان زندگی نمی کرد اما می توانست 
با طی مسافت کمی، به جایی برسد که در 
قرن پانزدهم پیش اروپاییان برای اولین بار 
با منابع عظیم طال در آفریقا روبه روشدند. 
آن ها برای چند دهه در این روستا سکونت 
داشتند و توانســتند میزان زیادی طال به 
دســت آورند. این کشــف باعث شد که 

جهان تغییر کند. 
من در سال ۱۹۸۶ به غرب آفریقا رفتم 

تا برای روزنامه نیویورک تایمز کار کنم و از این منطقه گزارش بفرســتم. ســه 
سال بعد، اولین مطلبم با امضای خودم تحت عنوان گزارشگر خارجی درباره خلیج 
کاریبین منتشر شد. دراین منطقه چند مکان هست که تحوالت تاریخی جهان در 
آن ها رخ داده است. متخصصان می گویند که جزایری همچون باربادوس و جاماییکا 
نقش خیلی پررنگ تری در آن زمان داشته اند تا نقشی که مکان فعلی ایاالت متحده 
داشته است، کشــوری که در آن زمان مستعمره انگلستان بوده است. کشوری که 
اکنون هاییتی اســت، در کانون تحوالت تاریخی قرار داشته است. در قرن هجدهم 
میالدی، این منطقه به ثروتمندترین مســتعمره در طول تاریخ تبدیل شد و در قرن 
نوزدهم، با انقالب موفق جمعیت بردگان توانست از نظر تأثیرگذاری بر جهان به 
رقیبی برای آمریکا تبدیل شــود. از این نظر رقیبی برای آمریکا شد که توانست به 
یکی از بنیادین ترین ارزش های عصر روشنگری جامه عمل بپوشاند: الغای برده داری.

اکنون و بعد از اینکه زمان حضورم در منطقه کاراییب سپری شد، می توانم نقش 
فوق العاده این منطقه را در روایت تاریخ جهان واضح تر ببینم. در جمهوری دومینیکن 
من جایی را دیدم که نشانه هایی در آب ایستادن تا زانو مانده بود که مربوط می شد 
به ورود کشــتی کلمبوس برای اولین بار به ساحل قاره آمریکا. یک بار دیگر، من 
از تپه ای باال رفتم که در شمال هاییتی بود و یادگاری از هنری کریستوف در آنجا 
نصب کرده بودند که اولین رهبر سیاه پوســت این خطه بود و به شدت از کشورش 
در جنگ های اســتقالل از فرانسه دفاع کرده بود. هنری کریستوف رهبر بردگان 
شورشی هاییتی بود و دژ هنری کریستوف یکی از بزرگ ترین قلعه های تاریخی در 
قاره آمریکا است که در یونسکو نیز به ثبت رسیده است. نشانه بعدی در این باره به 
زمانی بازمی گردد که من در به کوه ها و جنگل های بارانی جاماییکا و سورینام رفته 
بودم و به جوامع محلی ای برخوردم که دارای فرهنگ و زبان »تویی« بودند، زبانی 
که در گذشته مردم غنا داشتند و من آن را در صحبت های همسرم شنیده بودم. من 
در آن جوامع با کسانی صحبت می کردم که بقایایی از جوامع بردگان به نام »مارون « 
بودند که از آفریقا به آنجا برده شــده بودند. اما پس از آن موقع، من دیگر تصویر 
بزرگی از آنجا در ذهن ندارم. مثل خیلی از خبرنگاران، دنبال کردن اخبار به حدی 

سرم را شــلوغ کرده بود که فرصت نبود 
پیوندهای تاریخی در نقاطی خیلی دور را 
دنبال کنم و تالش کنم که ربط جاهایی را 
که به چشمم می خورد اما معمواًل ذکری 
از آن ها در گزارش ها به میان نمی آید به 

تاریخ پیوند بزنم. 
با این شواهدی که در دست داریم باید 
به دنبال معنای دیرپاترین برای آفریقا در 
تاریخ باشــیم، حتی وظیفه ای بزرگ تر و 
چالش برانگیزتر برای ما باقی می ماند که 
باید آن را ادا کنیم. ما باید متوجه باشیم که 
چطور شده است که از زاویه ای مشخص 
به تحوالت تاریخی شش قرن گذشته نگاه 
اینکه نقش مرکزی  می کنیم، به خصوص 
آفریقا را در تقریبًا همه چیزی که امروز 
برایمان آشناســت باید در نظر داشته باشــیم. برای اینکه آفریقا را به کانون تاریخ 
مدرنیته بازگردانیم الزم اســت که درس های تاریخ مدارس مان از نو نوشته شود و 
همچنین برنامه های درسی دانشگاه ها مجدداً تعریف شود. این کار روزنامه نگاران 
را به چالش خواهد کشــید و آن ها را وادار خواهد کرد که دوباره فکر کنند به 
شیوه هایی که ما جهانی را که در آن ساکنیم توصیف می کنیم. بر عهده همه ماست 
که دوباره بســنجیم چیزهایی را که درباره اینکه جهان امروز چطور ساخته شده 
است می دانیم یا فکر می کنیم که می دانیم و این فهم تازه را در بحث های روزمره مان 

وارد کنیم. 
در انجام این وظیفه ما دیگر نمي توانیم پشت دیوار انکار مخفی شویم. نزدیک 
به یک قرن پیش، ویلیام دیو بویس خیلی از حرف هایی را که ما در این حوزه نیاز 
است که بدانیم زد. دیو بویس نویسنده و اندیشمند آمریکایی و از مخالفان تبعیض 
نژادی در ایاالت متحده آمریکا بود. او تبار آمیخته آفریقایی، فرانســوی، هلندی و 
سرخ پوستی داشت اما همواره خود را یک آمریکایی آفریقایی تبار به شمار می آورد 
و می گفت: »می خواهم در عرصه دانش و ادبیات نامی بلند بیافرینم و این گونه نام 
نژادم را بزرگ دارم.« دیو بویس در دانشــگاه های فیســک و برلن تحصیل کرد و 
سرانجام دوره دکتری را در دانشگاه هاروارد گذراند. او نخستین آفریقایی تباری بود 
که به این درجه نایل آمد. پایان نامه دکتری او، »منع بازرگانی بردگان آفریقایی« بود 
که نخستین پایان نامه این دانشگاه در زمینه پژوهش های تاریخی به شمار می رفت. 
ویلیام دوبوآ فعالیت های خود را با نبردهای رسانه ای آغاز کرد. او دیدگاه های خود 
را در مقاله هایی هم چون »ارواح مردم سیاه« بازتاب می داد، در مقاله های دیگری نیز 
به صاحب منصبان آفریقایی تباری که ایشان را وابسته سفیدپوستان می دانست حمله 
می کرد. در هر حال، او حرف های زیادی درباره نقش سیاهان آفریقا در تاریخ جهان 
مدرن و مخصوصًا تحوالت تاریخی در آمریکا داشت که اکنون می توانیم از آن ها 
اســتفاده کنیم. او نوشــت: »نیروی کار سیاه پوست بود که تجارت جهان مدرن را 
تثبیت کرد و تجارت بدن خود بردگان را هم به یک فعالیت تجاری تبدیل کرد.« 

اکنون وقتش رسیده است که نهایتًا این گفته او را تأیید کنیم. 

کتاب ضمیمه

همان طور که تأیید باروری اقتصادی آفریقا در نامه باروس چشمگیر است، از قلم 
افتادگی برده داری که یکی از ارکان رابطه اروپا با آفریقا است نیز در این نامه همان 

اندازه توجه جلب می کند. این دوران شاید اولین باری باشد که سرزمین های نوار 
سیاه خیلی ساده در دادن اطالعات درباره مدرنیته در مغرب زمین کنار گذاشته 

می شود و نادیده گرفته می شود



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟
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گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران
سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی نمی تواند به اهداف تورمی برسد

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران
پژوهشگران:

 عبدالحمید خسروی، حسین مرزبان، جعفر قادری، پرویز رستم زاده

در مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سیاســتی، ابتدا نرخ های سود بانکی )سپرده ها و تسهیالت( 
تغییر می یابد و ســپس در واکنش به آن، متغیرهای کالن اقتصادی تغییر می کنند. بر این 
اساس، اگر گذار نرخ سود کامل باشد، آن گاه کارایی سیاست پولی نیز بیشتر خواهد بود و اگر 
گذار به صورت ناقص باشد، آن گاه کارایی سیاست پولی کمتر خواهد بود. عبدالحمید خسروی، 
حسین مرزبان، جعفر قادری و پرویز رستم زاده در این باره تحقیقی انجام داده اند که نتایج آن 
در مقاله ای با عنوان »گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران« در شماره 47 فصلنامه 
»پژوهش های پولیـ  بانکی« بانک مرکزی منتشر شده است. هدف این مطالعه بررسی گذار 
نرخ سود در ایران بوده است. بدین منظور، یک مدل برای شبکه بانکی طراحی شده است که 

در آن، حجم سپرده ها را خانوارهای صبور تأمین می کنند و تسهیالت به خانوارهای غیرصبور 
تخصیص می یابد. همچنین، نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی و در بازار بین بانکی تعیین 
می شود. در این تحقیق از داده های فصلی مربوط به دوره 13۸۸ تا 139۸ استفاده شده است. 
نتایج برآورد نشان می دهد که گذار نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده ها در ایران به صورت 
ناقص برقرار است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست یک واحد درصد افزایش در 
نرخ ســود سیاستی نشان می دهد که نرخ های سود سپرده ها و تسهیالت کمتر از یک واحد 
درصد افزایش می یابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاســت پولی مبتنی بر ابزار نرخ 

سود سیاستی در ایران است.

هــدف بانک های مرکزی از اجرای سیاســت های پولی 
تحقق اهداف کالن اقتصادی مشخص شــده توســط 
سیاست گذاران است. در این راستا، آنچه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت انتخاب آن ابزار پولی است که کارایی 
باالیی در جهت تحقق اهداف نهایی دارد و در این ساختار، منظور از کارایی میزان قابلیت 

اثرگذاری ابزار پولی انتخاب شده در اهداف نهایی سیاست گذار است.
از آنجا که ابزارهای پولی به صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد تغییر در متغیرهای میانی، 
در متغیرهای نهایی اثرگذار می شوند، بررسی کارایی سیاست پولی مستلزم بررسی نقش و 
میزان اهمیت ابزار پولی در سازوکار انتقال پولی است، به این مفهوم که ابزار سیاستی تا چه 

میزان در متغیرهای هدف میانی اثرگذار است. اثرگذاری مذکور به دو ویژگی مهم بستگی 
دارد: نوع ابزار و ساختار اقتصادی کشور. ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، برحسب نوع، به 
دو دسته ابزارهای کّمی )نرخ سود( و ابزارهای مقداری )کل های پولی( تقسیم می شود. در 
دسته ابزارهای کّمی، که متداول ترین ابزار سیاست گذاری پولی در دنیا محسوب می شود، 
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بانک مرکزی با استفاده از نرخ سود سیاستی نسبت به 
تحوالت اقتصاد کالن واکنش نشان می دهد و در دسته 
ابزارهای مقداری، این وظیفه بر عهده شاخصی از کل های 
پولی )به عنوان مثال نرخ رشد پایه پولی( است. در صورت 
انتخاب نرخ سود سیاستی به عنوان ابزار سیاستی، سازوکار 
اثرگذاری آن در متغیرهای کالن اقتصادی به این صورت 
است که با تغییر آن از سوی سیاست گذار پولی، ساختار 
هزینه و درآمد بانک ها نیز دچار تغییر می شود و بنابراین 
بانک ها نیز نسبت به تغییر در نرخ های سود سپرده ها و 
تسهیالت خود اقدام می کنند و این نقطه آغازین انتقال 
آثار سیاست پولی به متغیرهای کالن اقتصادی است، زیرا 

تمام برنامه های بخش خصوصی اقتصاد شامل مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، تشکیل 
سرمایه، و عرضه نیروی کار تابعی از نرخ های سود مذکور است و این تأثیرپذیری در نهایت 

در سطح تولید و تورم )به عنوان اهداف نهایی اقتصاد( اثر می گذارد.
بنابراین، درصورتی که ابزار سیاستی بانک مرکزی نرخ سود باشد، آن گاه کارایی سیاست 
پولی وابسته به نوع ارتباط میان نرخ سود سیاستی بانک مرکزی )نرخ سود در بازار بین بانکی( 
و نرخ های سود در نظام بانکی کشور )نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی( است. بر این 
اساس، مفهومی تحت عنوان گذار نرخ بهره در ادبیات مربوط به سیاست پولی شکل گرفته 
است که تفسیر آن به این شکل است که تغییر نرخ سود سیاستی از سوی بانک مرکزی، تا 
چه میزان باعث تغییر نرخ سود سپرده ها و تسهیالت می شود. هرچه ارتباط میان تغییرات 
نرخ سود سیاستی با تغییرات در نرخ های سود بانکی کم و ضعیف باشد، گفته می شود که 
گذار نرخ بهره ناقص است و اگر روند تغییرات میان آن ها متناسب باشد، آن گاه گذار نرخ بهره 
کامل است. اهمیت موضوع فوق در این است که اگر گذار نرخ بهره ناقص باشد، آن گاه اجرای 
سیاست پولی با وقفه زمانی بیشتر و طوالنی تری در متغیرهای کالن اقتصادی اثر می گذارد 

و این باعث می شود تا اثرگذاری و کارایی سیاست پولی کاهش یابد.
بانک مرکزی، به عنوان سیاســت گذار پولی کشــور، نقشــی غالب در بازار پول دارد و 

سیاســت های خود را از طریق هدایت و جهت دهی به نرخ های ســود اجرا می کند. بانک 
مرکزی از طریق تغییر در نرخ ســود سیاســتی، در نرخ های سود دارایی های با سررسید 
بلندمدت تر و همچنین نرخ های سود سپرده و تسهیالت اثر می گذارد که البته طی زمان، 
درجه تغییرات در این نرخ های سود متغیر است. اگر بانک های فعال در نظام بانکی کشور 
تصمیم داشــته باشند نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده ها را تغییر دهند، آن گاه این 
رفتار در متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند سرمایه گذاری، پس انداز و در نهایت رشد اقتصادی 
اثرگذار می شــود. به عبارت دیگر، هرچه کانال اثرگذاری نرخ سود سیاستی بانک مرکزی 
در نرخ های ســود بانک ها سریع تر و کامل تر باشــد، آن گاه مکانیزم انتقال سیاست پولی 
قوی تر می شــود و بنابراین می تواند ثبات در سطح قیمت ها و رشد اقتصادی را با احتمال 
بیشتری به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که نرخ های سود سپرده ها و 
تسهیالت انتخاب شده توسط بانک ها، در سودآوری و عملکرد آن ها اثر مستقیم دارد که این 
می تواند واجد پیامد برای عملکرد نظام بانکی و ثبات آن باشد. میزان و سرعت اثرگذاری نرخ 
سود سیاستی در نرخ های بازدهی دارایی ها )مانند نرخ بازدهی اوراق مالی دولت( و نرخ های 
سود سپرده و تسهیالت می تواند با هم متفاوت باشد. در واقع، با تغییر نرخ بهره سیاستی در 
بازار، در ابتدا نرخ بازدهی اوراق مالی دولت با سررسید کوتاه مدت تغییر می کند و سپس از 
طریق منحنی بازدهی، در سایر اوراق با سررسیدهای بلندمدت نیز اثرگذار می شود. به دلیل 
اینکه عمدتاً بانک های مرکزی در نقاط پایینی منحنی بازدهی نرخ بهره خود را عملیاتی 
می کنند، انتقال اثر آن به نرخ های بازدهی اوراق دولتی معموالً سریع و قوی است؛ اما به دلیل 
تنوع بانک ها در بازار پول )از حیث منابع و مصارف و نیازهای نقدینگی(، تأثیرپذیری نرخ های 
سود سپرده و تسهیالت ممکن است سریع یا زمان بر باشد. بنابراین، می توان گفت مدت 
زمان تعدیل نرخ های سود بانک ها در واکنش به تغییر در نرخ سود سیاستی، تابعی از عوامل 
مختلف اســت که ازجمله آن ها می توان به هزینه تغییر نرخ برای بانک، احتمال مواجهه 
بانک با ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری مقابل بانک، میزان رقابت و قوانین و مقررات در 
بخش های مربوط به جذب ســپرده و اعطای تسهیالت، ارتباط میان بانک ها و مشتریان، 
هزینه اجرایی تغییر در نرخ سود و میزان انفعالی بودن بانک در مقابل تغییرات نرخ سود 

سیاستی اشاره کرد.

دستاوردهای پژوهش: گذار ناقص نرخ سود
نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد گذار نرخ بهره از نرخ سود سیاستی به نرخ 
سود تسهیالت و سپرده ها ناقص است و به عبارت دیگر، یک واحد درصد تغییر در 
نرخ سود سیاستی، باعث می شود نرخ های سود تسهیالت و سپرده ها به صورت کمتر 
از یک واحد درصد تغییر یابند. گذار ناقص مستخرج از پارامترهای برآوردشده، در 
شبیه سازی سیاست یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی نیز قابل مالحظه 
است، جایی که یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی، تغییرات به نسبت 
کمتری در نرخ های سود سپرده ها و تسهیالت به همراه داشته است. همچنین، نتایج 
نشان می دهد که سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی حالت انفعالی دارد و 
نمی تواند به درستی نسبت به نوسان های اقتصادی واکنش باثبات نشان دهد. این دو 
ویژگی مدل چند نتیجه سیاستی به همراه دارد. اول اینکه، ناقص بودن گذار نرخ بهره 
در ایران نشان می دهد که سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی و عملیات بازار 
باز در ایران نمی تواند کارایی الزم برای تحقق اهداف رشــد و تورمی داشته باشد و 
بنابراین افزایش کارایی ابزار سیاست پولی مستلزم پدیدآمدن شرایطی است که در 
آن گذار نرخ بهره به سمت یک نزدیک تر شود. این رویکرد در صورتی می تواند تحقق 
یابد که اوالً تعیین نرخ های سود توسط بانک ها و براساس هزینه و فایده آن ها صورت 
پذیرد و ثانیاً حجم نقدینگی در بازار بین بانکی و همچنین نرخ ســود سیاستی در 
سطوحی باشند که انعکاس آن ها در نرخ های سود سپرده و تسهیالت معقول و میسر 
باشد؛ در غیر این صورت، نمی توان نسبت به اثرگذاری سیاست پولی در آینده امیدوار 

بود. دوم اینکه، حتی در صورت گذار کامل نرخ های سود، انفعالی بودن بانک مرکزی 
در تعیین نرخ سود سیاســتی و نرخ رشد کل های پولی باعث می شود تا کماکان 
سیاست پولی نتواند اهداف نرخ تورم و تولید را محقق سازد. بنابراین در کنار امکان 
کامل بودن گذار نرخ بهره، الزم است عوامل و متغیرهای اثرگذار در سلطه سیاست 
مالی رفع و در جهت غالب بودن سیاست پولی تمرکز شود. از مهم ترین این موارد، 
کنترل دولت در برداشت از بانک مرکزی و هدایت آن به سوی استفاده از منابعی غیر 
از منابع بانک مرکزی است. برگزاری سلسله حراج اوراق مالی دولت در سال 1399 
ازجمله این راهکارها محسوب می شود که باعث شد تا بخش قابل توجهی از کسری 
بودجه دولت در ســال 1399 از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی تأمین شود. اما 
باید در نظر داشت این رویکرد در صورتی می تواند حداکثر اثرگذاری را داشته باشد 
که نرخ سود در بازار بین بانکی مستقل از نرخ اوراق دولتی تعیین شود. سوم اینکه 
امکان ایجاد گذار کامل نرخ بهره باعث می شود تا یک تناسب میان هزینه های تجهیز 
منابع بانک ها و درآمدزایی بانک ها به وجود آید و بنابراین زیان دهی بانک ها و کسری 
ذخایر آن ها به یک پدیده نظام مند و متداول تبدیل نشود. در این صورت با کنترل 
اضافه برداشت بانک ها، امکان کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی فراهم می شود 
و بنابراین می توان توأمان سیاستی را اجرا کرد که هم نرخ بهره سیاستی در جهتی 
مشخص و کارآمد تنظیم و اجرا شود و هم اینکه نرخ رشد نقدینگی محدود شود و به 
نرخ های تورم گسترده تبدیل نشود و در راستای تحقق نرخ تورم هدف تبیین شود. 

مسئله
بانک ها با ایجاد شــــرایط 
مختلف ســــعی کرده اند 
نرخ های سود متفاوت با 
نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار اجرا کنند، چه 
در زمینه سود سپرده ها و 

چه سود تسهیالت.

نرخ های سود سپرده ها و تسهیالت کمتر از یک واحد درصد افزایش 
می یابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاست پولی مبتنی بر ابزار 
نرخ سود سیاستی در ایران است.
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برای سنجش کیفیت زندگی ابتدا باید تمامی ابعاد و جنبه های تشکیل دهنده این مفهوم شناسایی شوند تا بتوان به تعریفی جامع و 
کامل دست یافت. این در حالی است که اکثر محققان به بررسی یک یا چند جنبه مهم بسنده می کنند و سپس نتایج بررسی خود 
را در قالب کیفیت کلی زندگی ارائه می دهند.

ارتباط استرس مالی با کیفیت اقتصادی زندگی
سیاست های کالن به دنبال بهبود ابعاد اقتصادی چگونگی زیست شهروندان نیست

افراد فعال در یک جامعه پیوســته در حال تــالش برای بهبود 
»کیفیت زندگی« هستند. همواره این پرسش اساسی وجود دارد که 
زندگی باکیفیت و مطلوب چگونه است. می توان بیان کرد که کیفیت 
زندگی تحت تأثیر ذهنیت افراد اســت و اشــخاص مختلف دیدگاه 
متفاوتی در مورد کیفیت زندگی دارند. عالوه بر آن، کیفیت زندگی 
ابعــاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشــش قرار 
می دهد. بر این اساس، این پژوهش به بررسی ابعاد اقتصادی کیفیت 
زندگی می پردازد. ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی عواملی همچون شغل 
افراد، ثروت و درآمد افراد، وجود زیرســاخت ها و امکانات و... را شامل 
می شود. کیفیت زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی و متأثر از مکان و 
ارزش های فردی و اجتماعی است که از یک سو شامل ابعاد عینی و 
بیرونی و از سوی دیگر شامل ابعاد ذهنی و درونی است و تبیین یک 

تعریف جامع برای آن آسان نیست.
کیفیت زندگی از دهه 1960 به یکی از موضوعات مورد عالقه علوم 
اجتماعی تبدیل شده است زیرا در این دهه مشخص شد که رشد و 
توسعه اقتصادی لزوماً منجر به بهبود زندگی مردم یک کشور نمی شود 
و کیفیت زندگی لزوماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی جامعه نیست. 
مطالعات علمی نشــان می دهد که رابطه بین پیشرفت اقتصادی و 
کیفیت زندگی رابطه ای خطی نیست؛ این دو، تا نقطه ای همسو و هم 
جهت حرکت می کنند و آن نقطه ای است که حداقل شرایط مطلوب 
مادی برای انسان را فراهم کند؛ ولی از این نقطه به بعد دیگر نمی توان 
انتظار داشــت که تأمین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی 
کمک کند، زیرا انسان موجودی چندوجهی و پیچیده است و منطق 
اقتصادی نمی تواند بســیاری از رفتارهای او را تبیین کند. همچنین 

پژوهش: تبیین مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی و 
ارتباط آن با استرس مالی در ایران

پژوهشگران: فاطمه قائمی، محمد حسنی، محمدحامد 
خان محمدی

برخی متخصصان بیان می کند که رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی 
نمی تواند به طور مستمر کیفیت زندگی را بهبود بخشد. به این دلیل 
که منطق اقتصادی توانایی بررسی رفتارهای انسان را ندارد و بررسی 
ابعــاد اقتصادی کیفیت زندگی با رویکردهای آماری متعدد برخی از 

جنبه های اقتصادی کیفیت زندگی را در نظر نمی گیرد. 
بررسی ادبیات پیشین پژوهش نشان می دهد که تعاریف متعددی 
در زمینه بعد اقتصادی کیفیت زندگــی وجود دارد. گزارش کمیته 
ریاست جمهوری آمریکا در راستای تحقق اهداف ملی این کشور به 
برنامه های محیط زیستی به عنوان عوامل پیشگام در کیفیت زندگی 
توجه کرده است. کیفیت زندگی، مفهومی چندبعدی و پیچیده است 
که تحت تأثیــر مؤلفه هایی چون زمان، مــکان، ارزش های فردی و 
اجتماعی قرار دارد و از این رو، معانی گوناگون برای افراد و گروه های 
مختلف بر آن مترتب است. از یک سو کیفیت زندگی فردی به عنوان 
پنداشــتی از چگونگی گذران زندگی فرد مطرح می شود و از بعدی 
کلی تر، کیفیت موقعیت های زندگی حول یک عامل، موقعیت هایی 

فاطمه قائمی، محمد حسنی و محمدحامد خان محمدی پژوهشی را درباره رابطه استرس 
مالی با کیفیت اقتصادی زندگی انجام داده اند که حاصل آن را در مقاله ای با عنوان »تبیین 
مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس مالی در ایران« در شماره 
50 فصلنامه »دانش مالی تحلیل اوراق بهادار« منتشر کرده اند. این پژوهش به بررسی ابعاد 
اقتصادی کیفیت زندگی و اثر آن بر استرس مالی پرداخته است. روش پژوهش ترکیبی از 
پژوهش کیفی و کمی است و داده های بخش کیفی آن از روش نظریه پردازی زمینه بنیان 
گردآوری شــده است که حاصل مصاحبه های عمیق با صاحب نظران است. نتایج نشان 
می دهد شاخص های فقدان برنامه ریزی و تغییرات سریع اقتصادی از مهم ترین شرایط 

علّی، سالمت جسمانی، سبک زندگی و شغل از مهم ترین عوامل مداخله گر، مذهب، ثبات 
در جامعه و عدم تغییر در سیاســت های کاری سازمان های فعال به عنوان بستر حاکم، 
توانایی های فردی و ساختار تقسیم منابع جامعه از مهم ترین راهبردها و نبود امنیت و 
نبود احساس عدالت اجتماعی از مهم ترین پیامدهایی هستند که بر بعد اقتصادی کیفیت 
زندگی اثر دارند. داده های بخش کمی پژوهش به صورت پیمایشی از فعاالن بازار سرمایه 
جمع آوری شده است که نتایج آن نشان می دهد با بهبود کیفیت زندگی در زمینه های 
راهبردها، بستر حاکم، پیامدها و عوامل مداخله گر، میزان استرس مالی در میان فعاالن 

بازار سرمایه کاهش اما در زمینه شرایط علّی افزایش خواهد یافت.

ارزش های فردی در سطح 
خرد از میزان درآمد در 
سطح کالن تأثیرپذیر است 
و کاهش میزان درآمد وجود 
و پیروی از ارزش های سطح 
فردی را تحت تأثیر قرار 
می دهد و با مشکل مواجه 
می کند
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ژورنال

نظیر محیط پیرامونی یا فرهنگ در یک جامعه معین را شامل می شود. 
از منظری دیگر، می توان کیفیت زندگی را در دو سطح خرد )فردی-

ذهنی( و کالن )اجتماعی ـ عینی( تعریف کرد. سطح خرد شاخص هایی 
نظیر ادراکات کیفیت زندگی، تجــارب، ارزش های فرد و معرف های 
مرتبط مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی را شامل می شود و 
سطح کالن شامل درآمد، اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش و سایر 
شرایط زندگی و محیط است. بنابراین در سطح کالن درآمد و به دنبال 
آن شاخص های اقتصادی بر کیفیت زندگی تأثیرگذار هستند. وجود 
درآمد باال صرفاً به معنای کیفیت باالی زندگی نیســت، بلکه نحوه 
استفاده از درآمد و وجود محیطی مناسب با افکار و عقاید در راستای 
مصرف درآمد نیز بر کیفیت باالی زندگی تأثیرگذار اســت. از طرف 
دیگر ارزش های فردی در سطح خرد از میزان درآمد در سطح کالن 
تأثیرپذیر اســت و کاهش میزان درآمد وجود و پیروی از ارزش های 
ســطح فردی را تحت تأثیر قرار می دهد و با مشکل مواجه می کند. 
در سطح فردی، هر فرد به عنوان یک واحد دارای اهداف، انتظارات و 
اولویت هایی است که تحت تأثیر فرهنگ و نظام ارزشی است و موضوع 
کامالً فردی و ذهنی اســت و قابل مشاهده نیست. در واقع، کیفیت 
زندگی در جامعه مورد مطالعه، به عنوان موضوعی در سطح فردی است 
که به دنبال توصیف درک موقعیت خود فرد، از زندگی است که این 
درک از نظر فرهنگ و نظام ارزشــی که در آن زندگی می کند، دارای 

اهــداف، انتظــارات و اولویت هایی 
اســت. کیفیت زندگی افراد جامعه 
تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش 
آگاهی علمی و موفقیت افراد خواهد 

داشت.
بررســی تحقیقات مختلف در 
ادبیات کیفیت زندگــی، حاکی از 
آن است که هیچ اتفاق نظر دقیقی 
مبنی بر اینکه چه شاخص هایی باید 
برای سنجش این مفهوم به کار روند، 
وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد 
زندگی  کیفیــت  ســنجش  برای 
ابتدا بایــد تمامی ابعاد و جنبه های 
تشکیل دهنده این مفهوم شناسایی شوند تا بتوان به تعریفی جامع و 
کامل دست یافت. این در حالی است که اکثر محققان به بررسی یک یا 
چند جنبه مهم بسنده می کنند و سپس نتایج بررسی خود را در قالب 
کیفیت کلی زندگی ارائه می دهند. تعریف کیفیت زندگی باید جامع و 
شامل عوامل و جنبه های مختلف از جمله عوامل فیزیکی و ساختمانی، 
جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین برداشت ها و تجربیات ذهنی 

افراد از مفهوم کیفیت زندگی باشد. 

وجود درآمد باال 
صرفاً به معنای 
کیفیت باالی 

زندگی نیست، بلکه 
نحوه استفاده از 
درآمد و وجود 

محیطی مناسب 
با افکار و عقاید در 
راستای مصرف 

درآمد نیز بر 
کیفیت باالی 

زندگی تأثیرگذار 
است

مسئله
شاخص های اقتصادی 
کیفیت زندگــی از دید 
افــراد تصمیم گیرنده 
با دیدگاه مــردم فعال 
در جامعه همراســتا 
و منطبــق نیســت و 
سیاســت های کالن 
به دنبال بهبــود ابعاد 
اقتصــادی کیفیــت 

زندگی نیست.

دستاوردهای تحقیق: توجه نکردن کافی به کیفیت زندگی شهروندان
کیفیت زندگی را می توان میزان برآورده شدن نیازهای روانی و مادی افراد در نظر 
گرفت. برآورده شدن نیازهای روانی و مادی افراد با امکانات زندگی آن ها در ارتباط 
اســت. در بررسی کیفیت زندگی دو رویکرد عاملیتی و ساختاری مطرح می شود. 
در رویکرد ســاختاری کیفیت زندگی تحت تأثیر ویژگی های جامعه قرار می دهد. 
این رویکرد بررسی کیفیت زندگی تعریفی جامع از کیفیت زندگی ارائه می دهد و 
جامعه را یک کلیت می بیند. وجود تعریفی جامع از کیفیت زندگی و بیان عوامل 
آن، تصمیم گیران جامعه را به تفکر در زمینه فراهم ساختن شرایط مطلوب زندگی 
برای افراد جامعه ترغیب می کند. با افزایش سطح کیفیت زندگی در زمینه عوامل 
مداخله گر )تندرستی و سالمتی، عدم توجه به جنسیت افراد و برابری حقوق زنان 
و مردان، ســبک زندگی و تعریف کیفیت زندگی در سطح پایین تر و لذت بردن از 
داشته ها، رضایت خاطر از شغل و محیط کاری( در میان فعاالن بازار سرمایه، میزان 
اســترس مالی در بین آنان کاهش خواهد یافت و بالعکس. یکی از دســتاوردهای 
مهم این پژوهش آن اســت که مواردی را که بر اســاس نظرات خبرگان در خالل 
مصاحبه های انجام گرفته با ایشان، موجب نارسایی در نتایج این پژوهش شده است 
نیز شناســایی و معرفی شدند: در زمینه تأثیر شرایط اقتصادی بر کیفیت زندگی 
آموزش کافی از طریق دانشگاه ها انجام نشده است. شاخص های اقتصادی کیفیت 
زندگی از دید افراد تصمیم گیرنده با دیدگاه مردم فعال در جامعه همراستا و منطبق 
نیســت و سیاست های کالن به دنبال بهبود ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی نیست. 
پاییــن بودن اطالعات کافی افراد در رابطه با حقوق شــهروندی و توانایی دفاع از 
حقوق خود در مقابل ســایر اشخاص عاملی کاهنده کیفیت زندگی است. فرهنگ 
مناسبی در رابطه با تأثیر شــرایط اقتصادی بر کیفیت زندگی وجود ندارد و افراد 
با شــرایط اقتصادی مطلوب به دنبال بهبود در زندگی خود هستند که لزوماً منجر 
به بهبود کیفیت زندگی در سطح وسیع نمی شود؛ به بیان ساده تر اولویت گذاری در 

انجام هزینه در راستای بهبود اقتصادی کیفیت زندگی توسط افراد جامعه به درستی 
انجام نمی گیرد. یکی از ابعاد »بستر حاکم« برای بهبود ابعاد اقتصادی شرایط زندگی، 
ثبات در شرایط جامعه است و تا زمانی که این ثبات فراهم نشود، کماکان افراد یک 
جامعه از دیدگاه اقتصادی با تنش مواجه هســتند، بنابراین دولت به عنوان مجری 
و خدمت گزار در جامعه باید شــرایط ثبات را برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش 
استرس مالی فراهم آورد. یکی از ابعاد »راهبردها« در مدل ابعاد اقتصادی کیفیت 
زندگی، ویژگی ها و توانایی ها و احساســات فردی افراد بود. به بیان ساده تر، کیفیت 
زندگی از دیدگاه اقتصادی تا حدودی تحت تأثیر ویژگی های افراد و نه ویژگی های 
جامعه قرار می گیرد و ذهنیت افراد در مورد کیفیت زندگی با اهمیت است، بنابراین 
افــراد برای بهبود در کیفیت زندگی، ابتدا باید ذهنیت خود را در رابطه با کیفیت 
اقتصادی زندگی در حد مطلوب قــرار دهند. با توجه به مفهوم مطلوبیت در علم 
اقتصاد و با توجه به سیری ناپذیری انسان، کیفیت زندگی مفهوم یکسان و ایستایی 
ندارد و پویا است. بنابراین به افراد مطالعه کننده این پژوهش پیشنهاد می شود که 
ابتدا باید ویژگی ها و توانایی ها و احساسات فردی خود در ارتباط با کیفیت زندگی را 
بررسی کنند و با عدم تمرکز بر برخی از نیازهای لوکس خود، کیفیت زندگی را در 
سطح پایین تری تعریف کنند. تغییر در نحوه نگرش افراد به مسائل مالی در سالمت 
روانی آنان تأثیر بســزایی دارد. باید به متخصصان مالی یادآور شد درست است که 
ورود به حوزه های جدید با عدم قطعیت های بسیاری روبه رو است و بررسی و پژوهش 
درباره نحوه ورود مباحث مالی به روان شناسی نیازمند تحقیقات گسترده مالی است؛ 
ولی تالش در این حوزه نوظهور بی تردید دســتاوردهای پرثمری به همراه خواهد 
داشــت. برخی افراد هنوز امور مالی خود را به عنوان یک موضوع ممنوع و شخصی 
می دانند که باید از آن محافظت کنند. در فرآیند پیچیده تلفیق ســالمت روانی و 

موضوعات مالی، متخصصان مالی باید این اعتماد را با افراد ایجاد کنند.

در رویکرد عاملیتی فرد در مرکز توجه قرار می گیرد و بدون توجه به امکانات و ساختار پیرامون، قابلیت ها و توانایی های فرد 
مورد بررسی قرار می گیرد. این رویکرد در وضعیتی ساده تر بیان می کند که کیفیت زندگی به وضعیت جامعه ارتباطی ندارد و 
 با توجه به توانایی های خود تعیین کننده میزان کیفیت زندگی هستند.

ً
افراد صرفا
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رفتارهای پرخطر بانک ها می تواند ناشی از مشکالت اطالعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. 
این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی به دنبال شواهد وجود 
کژمنشی در شبکه بانکی ایران بوده است.

کژمنشی در مدیران نظام بانکی
رفتارهای پرخطر ناشی از مشکالت اطالعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانک ها

با وجود مســئله عدم تقــارن اطالعات در نظام بانکی کشــور، 
ارزیابی کژمنشی در رفتار مدیران بانکی بسیار اهمیت پیدا می کند. 
تصمیم گیــری مدیران و رفتار آن ها در ســاختار ســرمایه، بدهی و 
ســپرده های بانکی یا به طورکلی در عوامل تأثیرگذار بر ســودآوری 
بانک ها تبلور می یابد. تأمین مالی منابع مناســب و ساختار صحیح 
سرمایه به همراه ســایر اقالم ترازنامه می تواند بر کنترل ریسک های 
بانکی تأثیرگذار باشد. مدیران بانکی باید با مشخص کردن هزینه تأمین 
مالی از منابع متعدد به دنبال کاهش ریسک بانکی باشند و منابع تأمین 

مالی خود را براساس سیاست های خاص تنظیم کنند.
در بانکداری، مشکل کژمنشی به این معنی است که اگر بانک ها 
بدانند همواره می توانند از بانک مرکزی کمک بخواهند در رفتار خود 
بی پرواتر عمل خواهند شد. در این صورت، بانک ها ممکن است بدون 
آمادگی الزم برای ریســک هایی که بر عهده می گیرند، به پروژه های 
پرریسک وام بدهند و همیشه فرض می کنند که کمک های مالی در 
دسترس شان خواهد بود و می توانند از حمایت های مستمر برخوردار 

شوند.
بانک مرکزی برای انضباط بخشی در مواجهه با مشکل کژمنشی 
بانک ها، ابتدا آن ها را مکلف به جست وجوی دیگر راه های کمک پیش 
از مراجعه به بانک مرکزی می کند. بانک مرکزی غالباً تأکید می کند 
که به نجات هیچ یک از بانک ها نخواهد آمد مگر اینکه با ورشکستگی 
بانک، کل نظام بانکی به خطر بیفتد. باید توجه داشت که در مسئله 
ورشکستگی هر دو گروه اعتبارگیرندگان و سهامداران متضرر خواهند 
شد. اگر سهامداران بانکی احساس کنند که در معرض ریسک برای 
دارایی هایشــان قرار دارند، با دقت و نظارت بیشتری بر فعالیت های 
بانکی اعمال نظر می کنند و از ریسک بیشتری در بانک ها جلوگیری 
به عمل می آورند. در شــرایط ورشکســتگی این احتمال وجود دارد 

که تعهدات بانکی با نظارت کافی روبه رو نشــود و مسایلی برای برای 
بازارهالی مالی ایجاد کند.

در شرایط بدون حمایت از بانک ها در نظام بانکی، ناظران می توانند 
بر اطالعاتی مناســب از بانک ها دسترسی داشــته باشند و ارزیابی 
مناسبی از وضعیت ســهامداران و اعتبارگیرندگان فراهم کنند و با 
کشــف زیان ها و ریسک در بانک ها بســیاری از ریسک های مالی را 
شناســایی و از بروز بحران جلوگیری به عمل آورند. در صورت بروز 
حمایت از بانک ها، احتماالت نامعتبر و نامشهود برای سهامداران ایجاد 
می شود که می تواند آن ها را به اشتباه بیندازد. در این صورت، مسئله 
نامتقارن بودن اطالعات و کژمنشی ایجادشده منجر به ارزیابی نادرست 
ریسک در بازارهای مالی خواهد شد. عالوه بر این، اگر سپرده گذاران 
و اعتبارگیرندگان از حمایت های دولی از بانک ها مطلع شوند، ارزیابی 
و پیگیــری اطالعات در مورد بانک موردنظرشــان بی معنا اســت و 

هر تغییر ریسک با سطح 
اهرم بانکی در ارتباط است و 
مطابق با نتایج، ارتباط مثبت 
و معنی دار میان سطح ریسک 
و اهرم بانکی برقرار است. 
این رابطه دلیلی برای وجود 
کژمنشی در شبکه بانکی 
کشور است که می تواند 
دلیل بر نوعی شکست بانک 
مرکزی در نظارت و حمایت از 
نظام بانکی نیز باشد

پژوهش: شواهد نظری و تجربی کژمنشی در نظام بانکی ایران
پژوهشگر: مهشید شاهچرا

کژمنشــی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تأمین مالی کشــور را دچار مخاطره 
می کند و وجود شــواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشــای 
سیاست گذاران خواهد بود. در سال های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری بانکی )شامل 
تسهیالت اعتباری سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول( سالمت بانک های کشور 
را تحت تأثیر خود قرار داده و در ســطح کالن نیز مســئله بزرگی را برای نظام بانکی 
کشور ایجاد کرده است. این مسئله همچنین در سطح کالن اقتصاد، با کاهش قدرت 
وام دهی بانک ها و به دنبال آن تشــدید تنگناب اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش 
رشد اقتصادی کشور روبه رو بوده است. دالیل مختلفی برای این مسئله در نظام بانکی 
کشــور وجود دارد اما باید توجه خاصی به مســئله کژمنشی داشت. به همین خاطر، 
مهشــید شاهچرا تحقیقی را درباره این پدیده در ایران انجام داده است که حاصل آن 

در مقاله ای با عنوان »شواهد نظری و تجربی کژمنشی در نظام بانکی ایران« در شماره 
۸7 فصلنامه »پژوهش های اقتصادی ایران« منتشر شده است. رفتارهای پرخطر بانک ها 
می تواند ناشــی از مشکالت اطالعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد. 
این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه 
بانکی به دنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران بوده است. برای این منظور، 
داده های تابلویی پویای نظام بانکی در ســال های 13۸5 تا 139۸ استفاده شده است. 
مطابق با نتایج به دســت آمده، هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط است و 
مطابق با نتایج، ارتباط مثبت و معنی دار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است. 
این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که می تواند دلیل بر 

نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.
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ژورنال

محققان در بررسی 
کژمنشی، سه 
عامل بانک ها، 
سرمایه گذاران 
و سهام داران را 
در ایجاد مسئله 
کژمنشی دخیل 

می دانند و با 
در نظر گرفتن 
انگیزه های هر 
یک از طرفین و 

اثرگذاری هر یک 
روی دیگری به 

بررسی این مسئله 
پرداخته اند

انگیزه های نظارت بیشــتر از قبل کاهش خواهد یافت. همچنین با 
احتمال صد درصد حمایت از بانک ها برای اعتبارگیرندگان این احتمال 
وجود دارد که نرخ بازدهی مورد انتظارشان به سمت نرخ اوراق دولتی 
بدون ریسک نزدیک شــود. در کنار این موارد، کژمنشی در بررسی 
ساختارها در داخل بانک نیز تأثیرگذار است. با وجود مسئله کژمنشی، 
ساختارهای شکل گرفته بر اساس حمایت از بانک به صورتی خواهد بود 
که محدودیت های فعالیت های بانکی را از بین خواهد برد. کژمنشی در 
تمایالت ریسک پذیری بانک ها تأثیر می گذارد و رفتار بانک ها را از بین 
خواهد برد. کژمنشی در تمایالت ریسک پذیری بانک ها تأثیر می گذارد 
و رفتار بانک ها در محیط نظارت ناقص و ناکافی شکل می گیرد. هزینه 
تأمین مالی پایین و کســب سود و بازدهی های بالقوه باال نیز نتیجه 

فعالیت بانکی در چنین فضایی خواهد بود.
محققان در بررسی کژمنشی، سه عامل بانک ها، سرمایه گذاران و 
ســهام داران را در ایجاد مسئله کژمنشی دخیل می دانند و با در نظر 
گرفتن انگیزه های هر یک از طرفین و اثرگذاری هر یک روی دیگری به 
بررسی این مسئله پرداخته اند. گروکمن مفهوم کژمنشی ر در مطالعه 
خود به خوبی تشریح کرده است، به این صورت که رفتار ریسک پذیر 
بیش از حد متوسط وام گیرندگان و اعتباردهندگان در بحران های مالی 
را به مفهوم کژمنشی بیان کرده است. گروکمن توجه به شکل گیری 
جریان های ســرمایه ای را در کشورها بررســی می کند که می تواند 
منتج شده از وام های بانکی نیز باشد. باید در نظر داشت که در مسئله 
کژمنشی سه دسته اعتباردهندگان، اعتبارگیرندگان و حمایت کنندگان 
وجود دارند کــه حمایت کنندگان به غیر از بانــک مرکزی، دولت و 
ارگان های دولتی نیز می توانند باشند. حمایت های ایجادشده توسط این 
سازمان ها یا دولت باعث کاهش ریسک می شود و کاهش هزینه های 
عملیاتــی را در بــر دارد. فرایند داخلی وام دهــی و قرض گرفتن در 
بازارهای مالی در ایجاد کژمنشی اهمیت دارد و نوسانات مالی منتج از 
وام دهی های غیراصولی داخلی داخل بانک است. مؤسسات و سازمان ها 

و بانک ها هر دو سیاست های نادرست 
را در پیش می گیرند و این رویه های 
و  ریســک پذیری  شرایط  نادرست 
رفتار بانک ها و مشــتریان آن ها را 
تحت تأثیر کژمنشــی قرار می دهد. 
وام هــای ســنگین توجیه شــده و 
ادراک از حمایــت دولت برای تداوم 
سیاست های پولی به همراه دسترسی 
آسان پولی توجیه پذیر خواهد شد. 
همچنین در مسئله کژمنشی توجه 
به مســئله ورشکستگی غیرممکن 
بانک های بزرگ نیز اهمیت می یابد. 
بزرگ بــودن توجیهی برای در نظر 
گرفتن ریسک های بزرگ تر است و 
ایــن درک تأثیر مهمی بر اقتصاد و 

سیاست خواهد داشت.
در مسئله کژمنشی، دو نوع مکانیزم حمایتی وجود دارد. مکانیزم 
صریح یا ضمنی، رسمی یا غیررسمی در این زمینه قابل طرح است. 
در حمایت های صریح می توان به قوانین و مقررات شفاف اشاره کرد. 
قواعد حمایتی برای جلوگیری از ورشکســتگی یا پوشــش بیمه ای 
سپرده ای می تواند از این گونه باشد. حمایت های دولتی نیز می تواند 
از شواهد دیگری از کژمنشــی به صورت رسمی باشد که دولت ها با 
رهنمودها یا سیاست هایی که مورد هدف قرار می دهند، ثبات قیمت ها 
را ایجــاد کنند که این به صورت تضمینــی در ادراک باقی می ماند. 
در حمایت هــای دولتی و بانک مرکزی از بانک های بزرگ، مســئله 
ورشکستگی غیرممکن بانک های بزرگ قابل طرح است و در ادبیات 
بانکی بدین معنی است که آن قدر بزرگ است که امکان ورشکستگی 

در آن بانک ها وجود نداشته باشد. 

مسئله
در ســال های اخیــر، 
افزایــش مطالبــات 
غیرجــاری بانکــی 
)شــامل تســهیالت 
اعتبــاری سررســید 
گذشــته، معــوق و 
 ) ل صو لو ک ا مشــکو
ســالمت بانک هــای 
کشــور را تحت تأثیر 
خود قرار داده و مسئله 
بزرگی را بــرای نظام 
بانکــی کشــور ایجاد 

کرده است.

دستاوردهای تحقیق: تغییر رفتار بانک ها در برابر ریسک های سیستماتیک
در این مطالعه با اســتفاده از روش معادالت همزمان به بررســی شواهد وجود 
کژمنشی در نظام بانکی ایران پرداخته شد. در این بررسی تأکید بر متغیر ریسک بانکی 
و اهرم بانکی است. پذیرش ریسک توسط بانک ها به مسئله کژمنشی دامن می زند و 
از این رو، چنین متغیرهایی برای بررسی کژمنشی انتخاب شده اند. در بررسی ارتباط 
میان ریسک پذیری بانک ها ناشی از کژمنشی و سطح اهرم بانکی، می توان نشان داد 
که ضریب مثبت و معنی داری برقرار است و در سطح معنی داری باال ارتباط میان تغییر 
ریسک و تغییر در اهرم بانکی برقرار است. بنابراین میزان بیشتر اهرم بانکی شبکه در 
شرایط ریسکی می تواند با برقراری قوانین و مقررات بانکی و استانداردهای بین المللی 
کمیته بال در کشور محدود شود تا از این طریق رفتار ریسک پذیری بیشتر بانک ها نیز 
کنترل شود. انضباط مالی و برقراری مقررات و قوانین الزم در زمینه سرمایه و نقدینگی 
می تواند منجر به کاهش ریسک همراه با اهرم باال در بانک ها شود. در قوانین و مقررات 
بانکی و استانداردهای بین المللی اهداف ثبات و ارتقای انعطاف پذیری بیشتر در منابع 
بانکی و کاهش ریسک بانکی مد نظر خواهد بود تا این بهبودی و انعطاف پذیری بتواند 

به سایر بخش های اقتصادی انتقال یابد و نظام اقتصادی را کمک رسان باشد.
عالوه بر این، همزمانی بررسی تأثیرات ریسک و اهرم بانکی در نظام بانکی کشور 
و همچنین ضریب مثبت و معنی دار آن نشان دهنده وجود ریسک بیشتر در بانک ها 

به همراه اهرم باالتر در ترازنامه بانک ها اســت. رفتار بانک ها در پاسخ به ریسک های 
سیستماتیک تغییر می یابد و افزایش ریســک پرتفوی بانکی با افزایش در ریسک 
سیستماتیک شدت بروز بحران را دوچندان خواهد کرد. شناسایی بانک های بااهمیت 
و بزرگ در کشــور راهکاری برای جلوگیری از بروز بحران و ورشکســتگی است که 
منجر به کاهش ریسک های سیستماتیک در شبکه بانکی کشور خواهد شد و با وجود 
کژمنشی در شبکه بانکی کشور می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای بانک مرکزی در 

برقراری الزامات مقرراتی در کنترل ریسک محسوب شود.
بروز کژمنشی برای بانک های بزرگی است که از حمایت دولت برخوردار می شوند 
و این تصور وجود دارد که در صورت بزرگ شــدن بانک ها و بروز هر نوع مشکل و 
حمایت از طرف دولت کمک و حمایت شوند. ورشکستگی ناممکن بانک های بزرگ 
مربوط به ریسک اهی پیش روی بانک ها و اثرات غیرمستقیم بر شبکه بانکی می شود. 
با افزایش ارتباطات بین بانکی در صورت ورشکستگی هر یک از بانک ها، ثبات مالی 
تحــت تأثیر منفی قرار می گیرد. البته بروز ورشکســتگی یا احتمال رخداد آن در 
بانک های بزرگ می تواند یک شوک بزرگ را در بازارهای مالی ایجاد کند و رقابت 
میان بانک ها را برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت 

شرکتی افزایش دهد.



اقتصاد در عصر جدید
تاریخ انتشار: 1396

تألیف و ترجمه: جعفر خیرخواهان
قیمت کتاب: 140000 ریال

کتاب »اقتصاد در عصر جدید« به نمایش تعصب و ملی گرایی که اغلب با حمایت گرایی همراه است و ترامپ را به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل 
کرده می پردازد. ترامپ چین و مکزیک را متهم به دزدیدن مشاغل آمریکایی ها می کند. البته فناوری چنان با سرعت پیش می رود که مشاغل در 

کارخانه ها رو به افول است و در این شرایط کاری از دست ترامپ ساخته نیست.

آنچه مال من است مال شماست
 تاریخ انتشار: 1396

نویسندگان: ریچل باتزمن، رو راجرز
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی
قیمت کتاب: 400000 ریال

استفاده از اینترنت در کارآفرینی و کسب و کارها تنها به تغییر شیوه و قالب تولید و توزیع کاال و خدمات منحصر نشده است بلکه ذات و ساختار 
شیوه تولید را دگرگون کرده است. کتاب »آنچه مال من است مال شماست« به این موضوع می پردازد. کتاب از ظهور مصرف اشتراکی می گوید 

که حاصل فناوری های نوین و تغییر شیوه های مصرف کاال و خدمات است.

100 سال دگر...
تاریخ انتشار: 1395

نویسنده: ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مترجم: آرش پورابراهیمی

قیمت کتاب: 600000 ریال
کتاب »100 سال دگر...« که آینده جهان را از نگاه اقتصاددانان پیشرو پیش بینی می کند، اولین بار در سال 2013 منتشر شد. این کتاب دامنه 
گسترده ای از موضوعات مانند وضعیت کار، درآمد، بهداشت، بازارها، صنعت بیمه، وضعیت سیاسی، فناوری، تغییرات آب و هوایی و... را در بر 

می گیرد. نشریه فارن افرز از این کتاب به عنوان اثری مهیج نام برده است.

تغییر بزرگ، جهان در سال 2050
 تاریخ انتشار: 1394

نویسنده: جمعی از نویسندگان اکونومیست/ ویراستاران: دنیل فرانکلین، جان اندروز
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی
قیمت کتاب: 500000 ریال

نگاه به آینده چگونه است؟ پیشرفت و توسعه چگونه جهان 2050 را شکل می دهد؟ چطور می توان به تصویری از آینده دست یافت؟ در کتاب 
»تغییر بزرگ، جهان در سال 2050«، نویسندگان اکونومیست تالش کرده اند در حالی که حتی گمانه زنی درباره یک هفته دیگر باتوجه به سرعت 

تحوالت جهان مشکل است، 50 سال بعد را پیش بینی کنند.

تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050
 تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گروه مولفان در اکونومیست
مترجم: آرش پورابراهیمی

قیمت کتاب: 4۸0000 ریال
فناوری باتوجه به پیشرفت هر دقیقه ای و ساعتی، در سال 2050 به کجا خواهد رفت؟ تأثیر آن بر شیوه زندگی چگونه خواهد بود؟ در کتاب 
»تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050« بیش از 20 دانشمند شناخته شده، رهبران صنایع، استادان برجسته دانشگاه، و نویسندگان داستان های 

علمی و تخیلی به روزنامه نگاران اکونومیست پیوسته اند تا به این سؤاالت پاسخ دهند.



چرا شکست می خوریم؟
تاریخ انتشار: 1396

نویسندگان: آنا فالتن، مایکل دریسن و اسکات مولر
مترجم: صوفیا نصرالهی

قیمت کتاب: 300000 ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایه گذاری، بیش از هر چیز به محیطی قابل پیش بینی وابسته است. کنش های 
انسانی معطوف به آینده است یعنی هدفی را در آینده جست وجو می کند. سرمایه گذاری بدون درک آینده ممکن است مسیری به ناکجاآباد را 

طی کند؛ در کتاب »چرا شکست می خوریم؟« با ارائه مثال هایی به این موضوعات پرداخته شده است.

زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی )امین الضرب(
 تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: شیرین مهدوی
مترجمان: منصوره اتحادیه )نظام مافی(، فرحناز امیرخانی حسینک لو

قیمت کتاب: 400000 ریال
حاج محمدحسن امین الضرب بدون شک مهم ترین و اثرگذارترین بازرگان دوره قاجار در کشورمان است که در بسیاری از شهرهای کشور و حتی 
چند کشور اروپایی دفتر و نمایندگی داشت. در کتاب »زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی« که ناصرالدین شاه به خاطر مدیریت ضراب خانه لقب 

امین الضرب را به او داده بود، شیرین مهدوی به زندگی و نقش او در توسعه کشور در دوره قاجار پرداخته است.

ثبات افیون کسب وکارها
تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: روپرت مرسون
مترجم: عباس توکلی

قیمت کتاب: ۸50000 ریال
کارآفرینان و کسب و کارهایشان را چه چالش هایی تهدید می کند؟ مرسون نویسنده کتاب »ثبات افیون کسب و کارها« معتقد است: »کارآفرین ها 
و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آنها به برنامه تحول و تغییر آنها بستگی دارد. در حقیقت »نقطه آسایش« ی در فعالیت شرکت ها وجود ندارد؛ 

زیرا زمانی نخواهد گذشت که شرکت های جدیدی پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند.«

سرمایه فراموش شده
تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: محسن گودرزی
قیمت کتاب: 160000 ریال

رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایه گذاری، بیش از هر چیزی به محیطی قابل پیش بینی وابسته است و کتاب 
»سرمایه فراموش شده« به این موضوع می پردازد. در این کتاب تاکید شده در شرایطی که افراد نسبت به آینده احساس سردرگمی داشته باشند 

یا نتوانند آن را پیش بینی کنند گرایش کمتری برای سرمایه گذاری های بلندمدت دارند.

خاطرات کارآفرینان نسل امین الضرب
 تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: گروه نویسندگان
قیمت کتاب: ۸50000 ریال

مجموعه ای 5 جلدی از داستان زندگی کارآفرینان پیشکسوت و فعاالن استارت آپی نخبه که خواندن آن می تواند پر از پند )تجربه های موفق 
و شکســت( برای کســانی باشد که می خواهند کاری را شــروع کنند. در این مجموعه ها به زندگی افرادی همچون علی رحیمیان )مؤسس 
اولین کشتارگاه صنعتی کشور(، رحمان گلزار )یکی از موسسان ساختمان های اکباتان(، غالمعلی سلیمانی )مؤسس کاله(، اصغر قندچی )پدر 

کامیون سازی ایران(، رضا نیازمند )از بنیانگذاران توسعه صنعتی در ایران( و... پرداخته شده است.



مدیریت استعدادها
تاریخ انتشار: 1397

نویسندگان: ماریون داوین، مایکل سیرت
مترجم: عباس توکلی

قیمت کتاب: ۸50000 ریال
تحقیقات زیادی نشان می دهد که موفقیت شرکت ها به توانایی و مهارت نیروهایشان بستگی فراوانی دارد و به همین دلیل مدیران شرکت ها به دنبال 
جذب نیروهای ماهر هستند. اما شاید بتوان گفت استخدام این نیروها ساده ترین مرحله کار باشد و تازه ماجرا از جایی شروع می شود که باید برای حفظ 

این نیروها و استفاده از توانمندی آنها برنامه ریزی کرد. »مدیریت استعدادها« کتابی در این راستا است.

ابتکارات صرفه جویانه
تاریخ انتشار: 1397

نویسندگان: ناوی رادجو، جیدیپ پرایهو
مترجمان: مریم عربی، نسیم بنایی

قیمت کتاب: 1450000 ریال
چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ کتاب »ابتکارات صرفه جویانه« به دنبال پاسخ به این سؤال است. کسب وکار در حال تغییر است. 
ابتکارات صرفه جویانه انقالبی در دل صنایع به پا کرده و شکلی جدید به مدیریت افکار در سرتاسر جهان بخشیده است. این ابتکارات برای شرکت ها این 

امکان را فراهم کرده تا به کاالهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند و سریع تر به بازار راه بیابند.

آن سوی دیوار
 تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: آرتور آر. کروبر
مترجمان: سعید ارکان زاده یزدی، آزاده اکبری

قیمت کتاب: 1100000 ریال
»آن سوی دیوار؛ اقتصاد چین: آنچه هرکس باید بداند« از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده است و تالش دارد واقعیت های اقتصادی و 
سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیل هایی مستند به آمار و اطالعات بیان کند. در این کتاب عالوه بر شرح ساختارهای سیاسی و اقتصادی 

چین، روایت هایی تاریخی از توسعه این کشور طی 35 سال اخیر ارائه شده است.

اقتصاد و دولت در ایران
تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: موسی غنی ن ژاد
قیمت کتاب: 300000 ریال

کتاب »اقتصاد و دولت در ایران« به ریشه ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران می پردازد و موسی غنی نژاد این موضوع را از زمان نهضت مشروطه 
تاکنون مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از کتاب آمده است: »ردپای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را در همه نهضت ها و نظام های سیاسی، 

از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقالب اسالمی می توان مشاهده کرد.«

ریشه های توسعه نیافتگی
تاریخ انتشار: 1396
نویسنده: حامد زارع

قیمت کتاب: 10000 ریال
تکنوکرات های کشورهای آسیای شرقی و سیاست مداران ترک و تاجران عرب حوزه خلیج فارس بدون داشتن تجربه ی سنگین مواجهه با تجدد 
در جامعه ی خود، در اعراض از طرح بحث فکری، توانسته اند بیشترین بسترهای معطوف به نهادهای مدرن را در کشور خویش به وجود آورند. 
دفتر اول مجموعه ی بحران توسعه نیافتگی در ایران درصدد است به کنکاش در زوایای مختلف و تعارض هایی بپردازد که روشنفکران ایرانی در 

مسیر توسعه ی ملی در کشور ایجاد کرده اند.



جهانی از اعداد )ویرایش سال 2018(
تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گروه اکونومیست
مترجمان: فریده عنایتی، نسیم بنایی

قیمت کتاب: 500000 ریال
»جهان اعداد« کتابی است که در واقع کلکسیونی از اعداد مربوط به هر چیزی را که تصور کنید در یک کتاب جیبی گرد هم آورده است تا به شما 
کمک کند که نگاهی متفاوت به موضوعات در جهان داشته باشید. در این کتاب از قیمت ساندویچ مک دونالد گرفته تا طوالنی ترین رودخانه های 

جهان اعداد وجود دارد. اتاق تهران پیش از این ویرایش سال 2016 این کتاب را هم منتشر کرده بود.

معمای چین
 تاریخ انتشار: 139۸

گردآوری، تلخیص و ترجمه: محمدحسین باقی
قیمت کتاب: 1600000 ریال

این کتاب که با عنوان فرعی »رقابت های ژئوپلیتیک در قرن 21 و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا« منتشر شده به تعریف الگوی چین برای 
پیشرفت، مبانی تئوریک رابطه چین و آمریکا و شرایط و امکان موازنه سازی میان این دو کشور، تعریف نظم بین المللی و نقش چین در آن 

می پردازد.

راهنمای بازارهای مالی
 تاریخ انتشار: 139۸

نویسنده: مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

قیمت کتاب: 550000 ریال
موضوع: کتاب »راهنمای بازارهای مالی« به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح می دهد و با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق قرضه و سهام 
فراتر می گذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی و اختیار معامله را تبیین می کند. بنابراین برای هرکسی که می خواهد درک بهتری از نحوه عملکرد 

بازارهای مالی داشته باشد، این کتاب منبعی غنی است.

سراب توسعه
تاریخ انتشار: 139۸

نویسنده: مسعود خوانساری
قیمت کتاب: 750000 ریال

این کتاب گردآوری مجموعه مقاالتی است که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در طول چهار سال بحرانی اقتصاد ایران برای مجله اقتصادی 
»آینده نگر« نوشته و به دقت مشکالت و چالش های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه این کتاب می تواند سرخط دقیقی از 

موقعیت اقتصاد ایران در طول سال های 1392 تا 1396 نشان دهد.

راهنمای ریسک کشوری
تاریخ انتشار: 139۸

نویسنده: مینا تاکسوز
مترجمان: حسام الدین عباس حالج، سید حمیدرضا عظیمی

قیمت کتاب: 1450000 ریال
در زمانی کـه بـه تجـارت فرامـرزی می پردازیم، ممکـن اسـت مرتکـب چه اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه می توانیم ریسک های ناشـی از تغییر 
شـرایط سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟ کتاب »راهنمای ریسک کشوری« می گوید در دنیایی که هر روز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم، 

فعاالن اقتصادی باید نسبت به ریسک های انجام کسب وکار در سطح جهانی آگاه باشند.



راِسل سوبل، جیِسن کِلمنس
مترجم: عبدالله احمدی کافشانی
ویراستار علمی: جعفرخیرخواهان

اندیشه های بنیادی
 جوزف شومپیتر
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