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دولــت از مــاه گذشــته بــا حــذف ارز 4200 تومانی و 
پرداخــت یارانه نقدی گام مهمــی در جهت اصالح یک 
رویــه غلــط اقتصادی در کشــور برداشــت؛ حــذف ارز 
ترجیحی اقدامی شــجاعانه از ســوی دولت اســت که 
می تواند باعث جلوگیری از هدررفت گسترده منابع شود 
و با برنامه ریزی درست عالوه بر بهبود عدالت اجتماعی 
به رونــق تولید و بهبود شــرایط اقتصادی منجر شــود. 
تخصیص ارز ترجیحی یا 4200 تومانی که بعد از خروج 
آمریکا از برجام در دولت گذشــته شــروع شد، اقدامی 
اشــتباه بود که در 4 سال گذشته همیشه بخش مهمی 
از اقتصاددانان، کارشناســان و فعاالن واقعی اقتصادی 
و بخــش خصوصی بر تبعات منفــی آن تاکید می کردند و امروز خوشــحالیم که دولت اگرچه 
دیرهنگام، ولی در جهت حذف آن و تک نرخی کردن ارز گامی برداشته است. این یک واقعیت 

است که ارز ترجیحی اثرات زیان باری را در سال های گذشته به اقتصاد ایران تحمیل کرد:
بعد از خروج دولت ترامپ از برجام در سال 1397 در ابتدا ارز 4200 تومانی به همه  کاالها طبق مصوبه دولت تخصیص داده می شــد و حتی مســافران ایرانی که قصد 1
سفر خارجی داشتند هم این ارز را دریافت می کردند، اما به مرور زمان و با کمبود منابع ارزی، 
دولت تخصیص ارز ترجیحی را ابتدا به 25 کاالی اساسی و بعد هم 6 کاال محدود کرد و به دلیل 
اختــالف قیمت ارز 4200 تومانی با دالر نیمایی و آزاد باعث هدررفت میلیاردها دالر ســرمایه 

ارزی کشور و به وجود آمدن فضای غیررقابتی در بازار شد.
    

رشــد قیمــت ارز در بــازار آزاد به دلیل کاهــش درآمدهای ارزی بــا توجه به  تحریم ها و همزمان تخصیص ارز 4200 تومانی آثار مخربی را به دنبال داشت 2
که از جمله می توان به:

خرید کاال با قیمت گران تر )Over price( و خروج بیشتر ارز از کشور�	
قاچاق معکوس کاال به کشورهای همسایه �	
 نفوذ کاالهای تولیدی با ارز یارانه ای به بازار آزاد و...�	

اشــاره کرد؛ اتفاقات مخربی که همه آن ها باعث شد که تجار و فعاالن اقتصادی که در 
این دوره می خواستند کار سالم انجام دهند با بحران مواجه شوند و عماًل مسیر فعالیت 

اقتصادی کند و غیررقابتی شد. 

تاثیــر زیان بار دیگر تخصیــص ارز 4200 تومانی اعمال اقتصاد دســتوری و  کنتــرل قیمت ها البته با هدف حمایت از مصرف کننده بود که هیچ موقع به 3
اهداف تعیین شده اولیه اش نرسید. در این بین سرمایه گذاران نیز به دلیل بی ثباتی در 
کســب و کارها ترجیح دادند تولیدشان را در حد ممکن محدود کنند و در نتیجه میزان 

رشد سرمایه گذاری در سال 1398 و 1399 از استهالک فاصله گرفت و منفی شد. 
اگرچــه در تمامی این ســال ها برای اقــالم خوراکی اساســی ارز ترجیحی )4200 
تومانی( تامین شده است، ولی شــاخص بهای گروه خوراکی و آشامیدنی 3 برابر رشد 
داشته که حداقل دوسوم این افزایش به خاطر ناکارآمدی نظام تخصیص منابع ارزان و 

انحرافات فرآیندی و عدم امکان کنترل و نظارت کافی بر آن بوده است. 
همچنیــن در کنار حــذف ارز 4200 تومانی و تالش برای تک نرخــی کردن ارز دومین 
اقدام مهمی که دولت شــروع کرده اســت اصالح طرح هدفمند کــردن یارانه ها و افزایش 
پرداخــت یارانــه نقدی بــه دهک های مختلف )به اســتثنای دهک 10( اســت. مهم ترین 
اثر هدفمندی یارانه ها و اصالح شــرایط ایجاد عدالت اجتماعی اســت؛ آنچه مسلم است 

تخصیص ارز ترجیحی و یارانه های بدون هدف، در سال های گذشته اگرچه در شعار، طبقه 
محروم را در اولویت قرار داده بود، ولی در عمل طبقات مرفه بیشترین بهره را از آن می بردند 
و می برند. برای مثال در بحث یارانه های انرژی و بنزین طبق تحقیق و بررســی اتاق تهران، 
دهک های باالیی جامعه 22 برابر بیشتر از طبقات پایین از یارانه بنزین استفاده می کنند. 

اما دولت برای موفقیت در مســیری که برای اصالح ســاختاری اقتصاد به درستی با 
حــذف ارز ترجیحی و پرداخت عادالنه تر یارانه ها آغاز کرده، باید اقدامات اساســی نیز 

صورت دهد تا بتواند به استمرار برنامه خود و آینده آن امیدوار باشد: 
اقنــاع عمومــی و گفت وگو با مــردم: هیچ طرح و تحول مهم اقتصادی، سیاســی، �	

اجتماعــی و فرهنگی بــدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی رســد و پیش نیاز هر 
تغییر رویه اقتصادی بدون شــک اقناع عمومی و گفت وگو با مردم درباره ضرورت اجرا و 

تشریح جزئیات طرح به صورت شفاف است.
برنامه ریــزی و اجــرای دقیق: دولت باید با برنامه ریــزی دقیق و مرحله به مرحله و �	

شناســایی دقیق افراد در دهک های مختلف یارانه هــا را پرداخت کند. دهک بندی ها 
باید درســت صــورت گیرد و باید دقت شــود که افراِد کمتر برخــوردار از قلم نیفتند تا 

واکنش های منفی و نارضایتی ایجاد نشود.
افزایــش تــاب آوری و امید اجتماعــی: دولت همزمان با برنامه اصالح ســاختاری �	

اقتصاد باید افزایش تاب آوری و امید اجتماعی را هم در دســتور کار قرار دهد، زیرا در 
شرایطی که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حال ریزش باشد نمی توان به نتایج 

مثبت اقدامات اساسی همچون اصالح ساختاری اقتصاد امیدوار بود. 
نظام دولت ســاالری و بوروکراسی تعدیل و کاهش پیدا کند: اصالح ساختار اقتصادی بدون �	

آزادسازی قیمت ها و پایان دادن به قیمت گذاری و اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت ها به نتیجه 
نخواهد رســید. نظام دولت ساالری و بوروکراسی عریض و طویل باید تعدیل و اقتصاد به بخش 

خصوصی واگذار شود و کاهش و رفع مداخالت دولت هرچه سریع تر در دستور کار قرار گیرد.
بهبود محیط کســب و کار: برای اینکه با رشــد و بهبود کیفیت تولید در کشور روبه رو �	

شــویم و قیمت ها کنترل شود باید بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در دستور 
کار دولت باشــد تا فعاالن اقتصادی بتوانند در فضای رقابتی کار و تولید خود را توســعه 
دهند. در این بین نکته نگران کننده این است که دولت بخواهد به بهانه کنترل قیمت ها 

خدای نکرده فشار را بر صنعت و واحدهای تولید افزایش دهد. 
خروج پرونده هسته ای از بن بست: این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است که در قرن �	

21 نمی توان کشــور را بدون تعامالت گســترده با جهان به ســمت توسعه هدایت کرد و 
ارتباطات گســترده با کشورهای دیگر از همســایگان گرفته تا غرب و شرق یک ضرورت 
اســت. از همین رو واجب اســت دولت مذاکرات هســته ای با غرب را از بن بست خارج 
کند و به نتیجه برســاند تا تحریم ها لغو شود و تحوالت اقتصادی بتواند در مسیر درستی 
پیش برود. تحریم های ظالمانه، قطع بودن ســوئیفت بین  المللی بانکی، کاهش شدید 
درآمدهای نفتی و... در سال های گذشته بنیه اقتصادی ایران را ضعیف کرده و این مهم 
در شــرایطی که دولت قصد دارد تا گام های جــدی در جهت اصالح وضعیت اقتصادی 
بردارد می تواند بســیار خطرناک و آسیب زننده باشــد. پس نیاز است تا دولت مذاکرات 

برجام را جدی دنبال کند.
در این بین نگاه کلی به شــرایط کشــور نشــان می دهد اصالحــات اقتصادی بدون 
آزادســازی )مقررات زدایی در تولید و تجارت و ســرمایه گذاری(، خصوصی سازی واقعی 
و مشــارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی امکان پذیر نیست و چه بسا عدم توجه به همه 
ابعاد اصالحات اقتصادی، دســتاوردهای دو اقدام صورت گرفته دولت در جهت حذف 
ارز ترجیحی و اصالح هدفمندی یارانه ها را کمرنگ کند و نه تنها منجر به بهبود شــرایط 

نشود، که وضعیت اقتصادی را پیچیده تر از قبل سازد.

مسعودخوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه

ضرورت اصالح ساختاری اقتصاد و چند توصیه
چرا حذف ارز ترجیحی مهم است و اصالح ساختاری اقتصاد چه پیش نیازهایی دارد؟
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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فریب نفت
وابستگی به درآمدهای نفتی در نیم قرن اخیر چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟
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در میان طوفان
آنچه اقتصاد ایران را رنج می دهد

بهرادمهرجو 
سردبیر 

اصــوال هر پزشــکی زمانی حاضر بــه انجام جراحی 
بیمار خود می شــود که وضعیت کلی او ثابت باشــد 
مگر اینکه در شــرایط اورژانسی همچون بعد از یک 
تصادف مجبور شود که دست به عمل حراجی بزند. 
واقعیــت این اســت که دولــت و مدیــران اقتصادی 
در شــرایطی که شاهد تنش های شــدید اقتصادی 
هســتیم و بخــش مهمــی از جامعــه با فشــارهای 
ســنگین معیشــتی و تورم رو به رو هســتند اقدام به 
شــروع جراحــی اقتصــادی کرده انــد؛ در واقع کار 
درســت را در زمانی نادرســت کلید زده اند و همین 
موضــوع هــم واکنش های منفــی زیادی بــه همراه 
داشته است زیرا مردم به حق نگران کوچک تر شدن 
سفره های خود هســتند. بهتر بود مردان اقتصادی 
دولت پیش از حذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی 
و دالر 4200 تومانــی ابتــدا با کنترل تــورم در چند 
ماه، بهبود فضای کســب و کار، مبارزه جدی با فساد 
اقتصــادی و تغییر قوانین پایــه در حوزه هایی مانند 
مالیــات، تامین اجتماعی، گمــرک و... برای ایجاد 
ثبات اقتصادی زمینه ســازی می کردنــد و بعد طرح 
مهــم حــذف ارز ترجیحــی را کلید می زدنــد. نکته 
مهمی که در این بین وجود دارد این اســت که نبود 
ثبات اقتصــادی همزمان با اجــرای طرح حذف ارز 
ترجیحی در ماه های آینده می تواند به جهش بسیار 
زیاد تورم در جامعه منجر شــود و عمال این طرح را با 
واکنش های منفی بسیار زیادی رو به رو کند و عمال به 
شکســت طرح منجر شود و فشار اقتصادی بر اقشار 

آسیب پذیر جامعه را نیز افزایش دهد.

ولیاهللخلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

دولــت در ماه گذشــته با حــذف ارز 4200 تومانی، 
افزایش قیمت بخشی از کاالهای اساسی و پرداخت 
یارانه هــای 400 و 300 هزارتومانــی اعــالم کرد که 
جراحــی اقتصادی را کلید زده اســت امــا این عمل  
در حالی شــروع شــد که مقدمات کار شاید آن چنان 

که باید و شــاید فراهم نشده بود. بیشتر کارشناسان 
اقتصادی و فعاالن بخــش خصوصی بر این نکته که 
ارز 4200 یا همان ترجیحی فسادآور بوده و رانت در 
اقتصاد ایران به وجود آورده تاکید داشته و از مدت ها 
قبل از دولت می خواســتند که حذف ارز ترجیحی را 
در دستور کار قرار دهد. اما در این بین کارشناسان به 
دولت گوشزد می کردند که باید برای خروج مذاکرات 
هســته ای از بن بســت و توافــق برجــام هــم فکری 
اساســی کند. در واقع برای هر تحول مهم اقتصادی 
در ایران پیش نیاز اساسی خروج مذاکرات هسته ای 
از بن بست و پایان دادن به تحریم هاست؛ نکته ای که 
دولــت مورد توجه قرار نــداده و می تواند چالش های 
جدی ایجاد کند. شــرایط کنونی درســت مانند این 
است که پزشــکی بیماری را درســت تشخیص داده 
باشد و جراحی را راه چاره بداند ولی عمل را در حالی 
شــروع کند که اتاق عمل وضعیت مناســبی ندارد، 
امکانات کافــی و تجهیزات الزم تامین نشــده، مواد 
بیهوشــی به انــدازه کافی نیســت و احتمال عفونت 
بیمارســتانی بسیار باالست. در اصل این موضوع که 
ارز ترجیحی به غــده ای ســرطانی در اقتصاد ایران 
بدل شــده بود شــکی وجود ندارد، اما شروع درمان 
هــر بیماری هم یک روند و پروســه ای دارد که دولت 
این شــرایط را رعایت نکرده اســت و در حال حاضر 
مهم ترین نکته این است که هرچه سریع تر مذاکرات 
هسته ای از بن بســت چندماهه خارج شــود و البته 
مذاکــرات با دید نتیجه پیش برود و به تحریم ها پایان 
داده شــود؛ اتفاقی کــه می توانــد در میانه جراحی 
اقتصــادی وضعیت بیمار را تا حــدود زیادی پایدارتر 

کند و تاب آوری اش را باال ببرد.  

سعیدارکانزادهیزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

بخش کتاب ضمیمه این شــماره آینده نگر موضوعی 
اســت که از یک سو با فناوری سروکار دارد و از سوی 
دیگر به فلســفه تنه می زند. نویســنده این کتاب که 
خالصــه اش را برایتــان آورده ایم، می گویــد اینترنت 
یک پدیده خیلی جدید و بدیع نبوده اســت که بشر 
فکر کنــد آن را از ابتدا اختراع کــرده و هیچ ایده ای 
در باب آن از طبیعت نگرفته باشــد. نویســنده ابتدا 

بــه اینترنت به یــک ابــزار ارتباطــات از راه دور نگاه 
می کنــد و بعــد تشــریح می کند کــه در طبیعت هم 
خیلی از موجــودات، از جانوران گرفته تا گیاهان، از 
راه دور با هم ارتباط برقرار می کنند و بنابراین خیلی 
هم نمی توان گفت اینترنــت از صفر تا صد محصول 
خالقیت انسان است. مخصوصًا وقتی که به ساختار 
اینترنت نــگاه می کنیــم، می توانیم مشــابهت های 
زیــادی بین آن و شــکل هایی از ارتباطــات دور بین 

گونه هایی از موجودات پیدا کنیم.

کاوهشجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

هر کــس اخبار دو مــاه اخیــر را دنبال کرده باشــد 
احتماال از افزایش نرخ تورم در اکثر کشورهای جهان 
به دنبال بحران اوکراین تعجب زده نشــده اســت. در 
این شــماره مطالب مختلفی دربــاره اقتصاد کانادا، 
آمریــکا، انگلیس، ترکیــه، اندونزی، تونــس، نپال، 
عراق، ســریالنکا، پاکســتان و چین داریــم که روی 
همین مســئله تورم متمرکز شــده اند؛ چــون به قول 

معروف مصیبت نوبتی است. 
همزمان ســه عامل تورم ناشی از کرونا، افزایش نرخ 
بهره و نهایتا جنگ روســیه و اوکراین دست به دست 
هم داده اند و ضربه ای سنگین به بازارهای مالی دنیا 
وارد کرده  اند. بازار جوان و آســیب پذیر کریپتو در این 
میان بیشــترین ضربات را دریافت کــرده. در »عصر 
جدید« این شماره گفت وگوی چهار فعال و تحلیل گر 
این بازار را خواهید خواند تا به ما کمک کنند از سال 

سخت 2022 به سالمت عبور کنیم.

محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

نفــت در اقتصــاد ایران جایــگاه ویــژه ای دارد اما به 
همین نســبت نــگاه دوگانه ای نســبت بــه آن وجود 
دارد. برخی این ذخیره خدادادی را عاملی در جهت 
توسعه اقتصادی می دانند و عده ای دیگر آن را عامل 
عقب ماندگــی اقتصاد در بخش هــای صنعتی تلقی 
می کنند. گروه نخست معتقدند که استفاده درست 
از این منبع و هزینه درآمدهای آن در زیرساخت های 
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رویای ناتمام خصوصی سازی در اقتصاد ایران

گره کور خصوصی سازی
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مرثیه ای برای توسعه ایرانی
چرا از آمایش سرزمین غفلت شده است؟

»معتقد بودم که کشوری مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد. استدالل می کردم که 

مملکتی مانند ایران، با خصوصیاتی که به آن اشاره کردم، قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تأمین کند و بنابراین باید 

دید مهم ترین و ضروری ترین کارهایی که می توان در مدتی معین با بودجه ای معین انجام داد کدام هستند.« این بخشی از گفته ابوالحسن ابتهاج 

است و شاید بخشی از داستان ضرورت پیدایش برنامه توسعه در ایران؛ برنامه ریزی علمی و بودجه ریزی منطقی که فراز و نشیب فراوانی را از سر 

گذرانده است در دوسویه عدم الزام و توجه به برنامه تا التزام به داشتن برنامه ای علمی و عملی. در کنار برنامه نویسی توجه به آمایش سرزمین از 

سال ۱335 مورد توجه و البته غفلت قرار گرفته و این داستان توسعه در ایران است.

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

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

...............
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بلندپروازی
»شاید بتوانم بگویم مهم ترین دلیل موفقیتم خصلت 

بلندپروازی و جاه طلبی من است. مثل همه آدم های 

موفق من هم از پشتکار فراوان نتیجه گرفتم. من 

دوســت دارم در کارهایم چالش ایجاد کنم برای 

همین سعی کردم  در خیلی از کارها فعالیت داشته 

باشم. چون به خودم قول موفقیت در هر چالشی 

را دادم توانایی هایم خیلی زود نمایان شد.« این ها 

از بزرگ ترین مدیران حوزه فناوری  جمالت یکی 

در جهان است؛ ماریا خرسند، زن کارآفرین ایرانی 

که مدیریت پروژه ابداع بلوتوث را برعهده داشته 

و مدیرعامل شــرکت اریکســون و دل، دو غول 

بزرگ تکنولوژی بوده است. درس و فرمول مهم او 

برای کسانی که می خواهند در راه کارآفرینی قدم 

بگذارند بلندپروازی به اضافه جاه طلبی همزمان با 

داشتن پشتکار و ایجاد چالش های جدید است.  

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

..........

بحران نوبتی اقتصادی
در اقتصادهای تورم زده دنیا چه خبر است؟

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

سرگیجه شرقی

آیا ضعف ین ژاپن در برابر دالر، منجر به بحران اقتصادی در این کشور می شود؟

توســعه ای می تواند منجر به رشد ســایر بخش های 
واقعی اقتصاد شود. دسته دوم اما تزریق منابع نفتی 
به اقتصاد ایران را مزمن و غیرقابل درمان می دانند و 
بــر این باورند که پول نفت اقتصــاد ایران را به اعتیاد 

کشانده و امکان بالندگی را از آن گرفته است. 
با وجود نگاه های متناقض به مسئله نفت در اقتصاد، 
همچنان جایگاه نخســت در میان صنایــع ایران در 
اختیــار صنعت بزرگ و ریشــه دار نفت اســت. بحث 
درباره این ماده معدنی طی سال های اخیر با توجه به 
نقش مهم در اقتصاد ایران به میز مذاکرات سیاســی 
کشــیده شده است چراکه بیشــترین فشار تحریمی 
بــه اقتصاد ایــران از جانــب تحریم نفت و بازگشــت 
درآمد حاصل از آن رقم خورده اســت. بنابراین نفت 
را نه فقط به خاطر تحریم اخیر بلکه به واســطه تاریخ 

همیشگی اش باید کاالیی سیاسی دانست.
بررســی وضعیت تولید و درآمد نفت با توجه به اعالم 
دولــت مبنی بــر افزایش صــادرات آن، مــورد توجه 
بخــش »آینده ما« در این شــماره قرار گرفته اســت. 
وابستگی بودجه به نفت 38 درصد اعالم شده است 
اما میزان وابســتگی واقعی با توجه به اســتقراض از 
صندوق توســعه ملــی به باالی 50 درصد می رســد. 
بررســی میزان درآمد نفتی دولت هــا، واکاوی نقش 
نفت در رشــد اقتصادی و ســایر موضوعات مرتبط با 
ایــن صنعت، در فصل آینده ما مورد توجه قرار گرفته 

است.

لیالابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

اگرچــه پایان تاریخ نزدیک نیســت و تمام ملت ها در 
حال حرکت به سوی نوع یکسانی از مناسبات دولت-
جامعه نیستند، اما در چهار دهه اخیر شاهد تغییرات 
قابل توجهــی در نهادهــای سیاســی، اجتماعــی و 
اقتصادی در سراســر جهان هســتیم. نهادهایی که 
ســعی کرده بــا تحول خــود تحوالتی در مناســبات 
جامعه انســانی به وجود بیاورد. از سوی دیگر آمارها 
چون تب ســنجی عمل می کنند که وضعیت جامعه 
را هــرازگاه به رخ همیــن سیاســت گذاران و نهادها 
می کشــند؛ همین آمارها نشان از وضعیت نامناسب 
اقتصاد ایران دارد. روزبه روز دامنه فساد، تورم، گرانی 

و اقتصــاد زیرزمینــی در حوزه های متعــدد بزرگ تر 
می شــود و دولــت در مبارزه با آن ناتــوان یا کم توان. 
نهادهــای صنفی، مدنی و تشــکل های حرفه ای هم 
نتوانســته به جنگ اژدهای فســاد بــرود؛ همان که 
روزی نماینده وقت مجلس شــورای اسالمی، احمد 
توکلــی دربــاره آن هشــدار داده بــود و از تبعات آن 
گفته بود. حاال خود این نهادها یا درگیر مشــکالتی 
هســتند که دولت برای آنها به وجــود می آورد یا انگ 
»فاســد بودن« بر پیشــانی آنها می خورد. از ســویی 
اقتصاد زیرزمینی بزرگ تر می شــود، از خاکستری به 
سیاه تبدیل می شود و حال  و روز امروز ما ثمره همین 
اقتصاد و همین فســاد اســت و نهادهــای صنفی به 
محاق مــی رود تا اقتصاد رســمی و بخش خصوصی 
هرچه بیشــتر آســیب ببیند. در بخش توسعه سعی 
شــده درباره نقش نهادهای مدنی در توسعه تعریفی 
ارائه شود؛ دالیل ســاختاری عدم توجه به نهادهای 
مدنی و صنفی بیان شود و درباره بایدها و نبایدهای 
این حوزه از اقتصاددان ها و کارشناســان اقتصادی 
پرســیده شــود. همچنین در بخــش آکادمی مجله 
تحلیل های اقتصاددان ها، جامعه شناسان و استادان 
علوم سیاسی و توسعه را درباره موضوع روز برای شما 
خوانندگان آمــاده کرده ایم. در بخــش راهبرد مجله 
درباره آمایش ســرزمین و چرایی بی توجهی به آن در 
نظام  برنامه ریزی گفته شده است. با ما همراه باشید؛ 

نقد کنید و نظر دهید.

نسیمبنایی
دبیر بخش اکونومیست

حداقل حقوق دریافتی تعیین شــده سال 1396، 
یعنــی آخرین ســال »پیشــاترامپ«، اندکی بیش 
از یــک میلیــون تومــان در ماه بــود، یعنی چیزی 
در حدود 250 دالر. ســال 1401 در حالی رســید 
کــه افزایــش شــدید حداقــل دریافتی هــم برای 
کارگــران عجیب بود، هــم بــرای کارفرمایان و هم 
گویا برای سیاســت مداران. ایــن افزایش دریافتی 
تمــام  تقریبــا  از 50 درصــدی در حالــی  بیــش 
محاســبات بخش خصوصی را به هم ریخته است، 
کــه در بهترین حالت، یعنی ابقــای دالر در همین 
قیمــت کنونی، چیزی در حــدود 200 دالر در ماه 

می شــود. به عبــارت بهتر بخش بســیار عمده ای 
از بخش خصوصــی ایران، به ویژه کســب وکارهای 
کوچک، با پرداخت کردن ســطحی از دستمزد در 
آستانه فروپاشی قرار می گیرند که دردی را از نیروی 

کار ایران دوا نمی کند.

زینبکوهیار 
دبیر بخش نگاه

پیکاســو بــه درخواســت مغــازه د اری نزدیک محل 
ســکونتش و برای احترام به همســایگی، چند خط 
و یــک امضا روی شیشــه دِر مغازه کشــید. مغازه دار 
به او گفت: باید پولی بپردازم؟ پیکاســو پاســخ داد: 
بله، 35 هــزار فرانک! مغازه دار به او گفت: مگر چند 
قطعه رنگ مصرف شــده روی شیشه چقدر می ارزد؟ 
پیکاسو گفت: به اندازه سی سال کار هنری. داستان 
پیکاســو و همسایه اش، از نقاطی در تاریخ هنر است 
کــه ایــن بخش مهــم، بعــد اقتصــادی اش را به رخ 
کشیده اســت. این روزها که پلت فرم ها و شبکه های 
اجتماعــی زندگی مان را درنوردیده، حقوق مربوط به 
خالقــان و پدیدآورندگان آثــار فرهنگی و هر بعدی از 
صنعت، اهمیت بیشــتری پیدا کرده، بــا این حال، 
در ایران بــا وجود تصویب قوانین بســیار دراین باره، 
وضعیت حمایــت از حقوق مالــکان معنوی و فکری 
خوب نیســت. پرونده نگاه این شماره در همین باره 
نوشــته شــده. نکته مهم تر اینکه اتاق برای تشکیل 
فدراســیونی بــرای اقتصــاد هنــر در تالش اســت. 

یادداشت های این پرونده را از دست ندهید. 

محبوبهفکوری 
دبیر بخش روایت

خصوصی سازی در اقتصاد ایران داستان هزار و یک 
شــب اســت. پروژه ای که اگرچه می توانست ایران را 
به سمت گشــایش در گره های دیرینه اقتصاد نفتی 
و دولتی پیش برد، اما متاســفانه به یک تجربه ناقص 
و تقریبًا شکســت خورده در دهه های گذشته تبدیل 
شــد و با مکانیزم های غیرکارشناسی و نامناسبی که 
بــرای آن به کار گرفته شــد، کارنامه ضعیفی را به جا 

گذاشته است.
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اعالنـات
خربنامه

گفت و گوی فوالدکاران ایران و لهستان
اتاق  جلسه دیدار و گفت و گوی یک هیئت تجاری 
رئیس  به سرپرستی  لهستان  از  بازرگانی سیلسیا 
روز  کشور،  بخش خصوصی  فعاالن  با  اتاق،  این 
دوشنبه نوزدهم اردیبهشتماه در اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد. اعضای هیئت تجاری لهستان، جمعی از 
صاحبان شرکت های تولیدکننده یا تاجران محصوالت 
فوالدی بودند که در این جلسه، با تولیدکنندگان و 
بازرگانان تولیدات فوالدی کشورمان به گفت و گو و 
مذاکره نشستند. به گفته مدیر یکی از شرکت های 

لهستانی حاضر در این جلسه، طی چند ماه گذشته و با تشدید مناقشه نظامی میان اوکراین و روسیه 
و تحریم مسکو از سوی دولت های غربی، صادرات محصوالت فوالدی از اوکراین و روسیه متوقف شده 
و کشورهای خریدار و نیازمند به این محصوالت، در جست وجوی تامین کننده جایگزین برای خرید 
فرآورده های فوالدی هستند. این بازرگان لهستانی تاکید کرد که بخش بزرگی از شرکت های تولیدکننده 
و توزیع کننده محصوالت فوالدی در لهستان، توجه خود را به تامین این فرآورده ها از ایران برای یک 
دوره بلندمدت، معطوف کرده اند. در این دیدار حسام الدین حالج، معاون بین الملل اتاق تهران، به همراه 
رحیم بناموالیی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و لهستان، در سخنانی به آمادگی اتاق بازرگانی برای 
کمک به توسعه روابط و همکاری ها میان بنگاه های ایرانی و لهستانی اشاره کردند و سپس، مدیران و 
نمایندگان شرکت های دو کشور به طور مستقیم درباره چگونگی همکاری های خود به گفت و گو نشستند.

1401/02/19

رونمایی از سایت چینی زبان اتاق تهران 
 دومین جلسه دبیرخانه توسعه همکاری های تجاری- صنعتی با چین در اتاق تهران برگزار شد. در این 
جلسه که عالوه بر دبیرکل و برخی معاونان و مدیران اتاق تهران، تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان، 
کارشناسان مسائل ایران و چین، و نیز صاحبان شرکت های همکار با شرکت های چینی نیز حضور داشتند، 
حاضران نقطه نظرات خود را در مورد توسعه همکاری های برد-برد با چین مطرح و بر ضرورت گردش 
روان  اطالعات از ظرفیت های ایران و چین تاکید کردند. در این جلسه همچنین، استفاده از تجارب 
دو طرف برای توسعه مراودات، ایجاد فضای سرمایه گذاری مشترک و همچنین رفت وآمدهای تجاری، 
توسعه گردشگری تخصصی و نیز همکاری با دانشگاه ها مورد تاکید قرار گرفت. در حاشیه این جلسه، 
سایت چینی زبان اتاق تهران، توسط بهمن عشقی، دبیرکل اتاق به طور رسمی افتتاح شد و  نخستین 

گام برای همکاری های شبکه ای و مجازی میان شرکت های ایرانی و شرکت های چینی برداشته شد.

1401/02/24

همایش تجاری ایران و روسیه با حضور گسترده فعاالن اقتصادی برگزار شد
هیئت تجاری فدراسیون روسیه که به سرپرستی 
معاون نخست وزیر این کشور به تهران آمده است، 
در این رویداد با حضور گسترده تجار و شرکت های 
ایرانی مواجه شد که برای انجام مذاکرات مستقیم 
به محل برگزاری این همایش آمده بودند. در این 
وزیر صنعت،  تهران،  اتاق  رئیس  بر  عالوه  رویداد، 
معدن و تجارت ایران، معاون دیپلماسی اقتصادی 
و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام  خارجه،  وزارت 
و  مسکو  در  ایران  سفیر  بازرگانی،  امور  در  تجارت 

همچنین سفیر فدراسیون روسیه در تهران، نیز حضور داشتند و طی سخنرانی، به طرح دیدگاه ها و 
راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور پرداختند. در این همایش، الکساندر نوواک، معاون 
نخست وزیر فدراسیون روسیه از کاهش برخی محدودیت های وارداتی از سوی این کشور خبر داد و 
یادآور شد که بخشی از بازار خالی مانده روسیه که ناشی از تحریم های اخیر علیه این کشور است، 
از طریق محصوالت ایرانی قابل تامین خواهد بود. همچنین، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از 
امضای توافق نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی مهرماه امسال خبر داد و در 
رابطه با گشایش های بانکی میان ایران و روسیه، خبر داد که ایجاد سیستم شبه سوئیفت میان دو 

کشور در حال تکمیل و پیگیری است.
تحمیل  گفت:  روسیه  و  ایران  تجاری  مشترک  همایش  در  تهران،  اتاق  رئیس  خوانساری،  مسعود 
تحریم های غیرقانونی غرب علیه ایران و روسیه، عامل نزدیک تر شدن دو کشور و ارتقای بیش از پیش 
روابط تجاری است که انگیزه فراوانی برای همکاری بین دو همسایه در زمینه های مختلف اعم از انرژی، 
حمل ونقل، فناوری اطالعات، معدن، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، کشاورزی، موضوعات علمی 
و... ایجاد کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش با تاکید بر تحکیم و توسعه هرچه 
بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور عنوان کرد که اگرچه مناسبات ایران و روسیه در طول تاریخ، 
فراز و فرود های بسیاری را تجربه کرده، اما به اذعان تحلیل گران بین المللی، هیچ گاه مسئله گسترش 

همکاری های اقتصادی بین دو کشور به اهمیت این سال ها نبوده است. 

1401/03/04

بررسی فرصت های همکاری های اقتصادی ایران و بالروس
و  ایران  تجاری  روابط  ظرفیت شناسی  وبینار  در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد، بازار کشور بالروس و فرصت های همکاری 
میان ایران و این کشور، با حضور سفیر بالروس در 
تهران و سفیر ایران در مینسک، مقامات اتاق  های 
بازرگانی تهران و مینسک و جمع زیادی از فعاالن 
اقتصادی ایران و بالروس بررسی شد. در این وبینار، 
بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران از آمادگی این اتاق 
کارآفرینان  انجمن  تجاری  از هیئت  میزبانی  برای 
بالروس طی ماه های آتی، خبر داد و یادآور شد که با ارسال دعوت نامه اتاق تهران به این انجمن، 
برنامه ریزی ها برای برگزاری گردهمایی ها و گفت و گوهای مستقیم صنعتگران و بازرگانان دو کشور 

آغاز شده است.

1401/02/24

10 جوان شایسته کارآفرین و الهام بخش ایران در سال 2022
مراسم داوری و انتخاب 10 جوان شایسته کشور در 
حوزه کسب و کارهای خرد و تاثیرگذار برای معرفی به 
 )TOYP( 2022 رویداد بین المللی جوان شایسته سال
، روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه در اتاق بازرگانی تهران 
برگزار شد. این مراسم از سوی اتاق بین الملل جوانان 
ایران و با همکاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
تهران برپا شد و طی آن 20 کارآفرین جوان از سراسر 
کشور که به مرحله نهایی معرفی به رویداد بین المللی 
TOYP 2022 راه یافته بودند، از سوی داورانی از اتاق 
بازرگانی تهران، وزارت ورزش و جوانان و جمعی از متخصصان حوزه های کارآفرینی و کسب و کار، مورد 
ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت، 10 جوان شایسته کارآفرین ایران برای معرفی به رویداد جهانی، انتخاب 
شدند. افشین کالهی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان و سحر 
بنکدارپور، مدیر مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در تیم داوری این رویداد حضور داشتند. 
در مراسم نهایی داوری معرفی جوان شایسته کارآفرین ایران، پس از جمع بندی آرای داوران، پوریا 
عالمی از تهران با کسب و کار »آی قصه«، سینا تقی زاده از تهران با شرکت »جاوید توس خراسان«، تارا 
بنیان گذار »شتاب دهنده زرتک  از خرمشهر و  با کسب و کار »هنرانه«، حسام سردارلو  از کرج  حصاری 
اروند«، امیر دارستانی فراهانی از تهران با شرکت »مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه«، سید عرفان 
موسوی از اصفهان با شرکت »تعاونی کشت و صنعت گلپا الله«، طیبه شاه ولی از بوشهر و بنیان گذار 
»کارخانه خورشاد«، یاسین شریعتی از سنندج با »سرای کارآفرینی اجتماعی نایسر«، سجاد اکبرپور از 
شیراز با شرکت »دانش بنیان سیما تجارت« و محمدمهدی مومن زاده از اصفهان با »گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان« به عنوان 10 جوان کارآفرین شایسته از ایران برای حضور در رویداد بین المللی جوان 

شایسته 2022 معرفی شدند.

1401/02/24

اتاق بازرگانی تهران و انجمن دوستی ایران و چین تفاهم نامه همکاری امضا کردند
اتاق بازرگانی تهران و انجمن دوستی ایران و چین 
برای توسعه همکاری های بخش خصوصی دو کشور 
و همچنین تالش برای تلطیف پدیده  چین هراسی 
در جامعه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در این 
نشست که با حضور دبیرکل و مدیران اتاق تهران و 
رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران 
و چین، و نیز چند تن از کارشناسان مسائل ایران 
و چین برگزار شد،  راهکارهای تقویت ارتباطات و 
همکاری های میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. در این نشست، فریدون وردی نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران در امور چین، با ارائه این توضیح 
که این نشست برای هم اندیشی در باب پدیده تضمین منافع کشور و بخش خصوصی در ارتباطات با 
جمهوری خلق چین ترتیب داده شده است، به بروز مسئله  چین هراسی در کشور اشاره کرد و گفت: 
بخشی از این مسئله از خارج از مرزها و با انگیزه های سیاسی هدایت می شود و بخشی دیگر نیز در 
داخل به دلیل کم اطالعی و البته تا حدودی هم با انگیزه های سیاسی شکل گرفته است. در حالی که 
پس از اعمال تحریم ها، شاهد بودیم که چین در مقایسه با دیگر کشورها، همراهی بیشتری با ایران 
داشت و برخی از پنجره های تداوم ارتباط با ایران را باز نگاه داشت. به تعبیر دیگر، چین کشوری است 

که در زمان اعمال تحریم های ایران، ریسک بیشتری را برای ارتباط با کشورمان پذیرفت.

1401/02/26

پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک در خودروسازی و معدن کاری
همایش مشترک فعاالن اقتصادی ایران و هند به 
مناسبات  سطح  ارتقای  راهکارهای  بررسی  منظور 
تجاری با حضور نمایندگان بیش از 150 شرکت ایرانی 
و هندی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. اعضای 
هیئت تجاری هندی به سرپرستی نایب رئیس اتاق 
بازرگانی PHD این کشور که در زمینه های سالمت، 
کشاورزی و صنایع غذایی، مواد شیمیایی، خدمات 
مالی، بسته بندی و... فعالیت دارند به منظور دیدار 
و مذاکره با تجار و بازرگانان ایرانی در اتاق تهران 
حاضر شدند. در این همایش که با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند، و سفارت هند برگزار 
شد، دو طرف با اشاره به فرصت های همکاری دو و چندجانبه، بر ضرورت توسعه مراودات اقتصادی 

و تجاری تاکید کردند.

1401/03/02

راه های تبادل و انتقال فناوری ایران و هند بررسی شد
مرکز  همت  با  خردادماه،  یکم  یکشنبه  روز  صبح 
تهران،  بازرگانی  اتاق  دیجیتال  تحول  و  نوآورری 
اعضای یک هیئت تجاری از کشور هند با محوریت 
سلسله  از  رویداد  سی ویکمین  در  فناوری،  حوزه 
رویدادهای یکشنبه های صادراتی صندوق نوآوری و 
شکوفایی حضور یافتند. این رویداد با حضور جمعی 
از شرکت های دانش بنیان ایرانی فعال در حوزه های 
بسته بندی،  ماشین آالت  غذایی،  صنایع  کشاورزی، 
دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، تجهیزات 

برق و الکترونیک و مواد پیشرفته، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

1401/03/07
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توئیتر: اقرار کنید که عاشقش هستید!
همان طــور که شــنیده اید، ایالن ماســک شــرکت توئیتر را 
خریده است. راستش را بخواهید من ماسک را آدم خوبی نمی دانم 
و تالش می کنم در این مطلب به نام اشاره دیگری نکنم. واقعیت 
این اســت که من عاشق توئیتر هستم و در آن زندگی می کنم. 
خیلی از نویســندگان همین طور هستند. بخش زیادی از زمان 
ما در توئیتر ســپری می شود. حاال می خواهم به کسانی که قبال 
صاحب توئیتر بودند بگویم که توئیتر ســطل زباله یا یک مکان 
جهنمی نبود! آن ها نباید به همین سادگی این شرکت را به ماسک 
می فروختند )ببخشید دوباره اسمش را آوردم!(. بسیاری از افراد 
معتقدند توئیتری جای خوبی نیست و حتی جلوی موفقیت را 
می گیرد. اما بگذارید ما که عاشق نوشتن هستیم اعتراف کنیم: ما 
توئیتر را دوست داریم. شاید برخی اوقات از نوشتن در آن احساس شرمساری کنیم اما توئیتر برای ما جایی 
است که در آن به فکر درآمدزایی نیستیم بلکه فقط می نویسیم. حاال ما نمی دانیم رهبر جدید توئیتر قرار 

است با این مکان که ما عاشقش هستیم چه کار کند اما امیدواریم فکرهای شیطانی در سر نداشته باشد.

قدرت های جهان: گردش اروپا به سمت آسیا
در حالی که چین این روزها تمام تمرکز خود را روی 
شراکت با روســیه گذاشته تا برای این کشور در این 
شــرایط جنگی، رفیق نیمه راه نباشد، اروپا چشم به 
کشورهای دیگری در آسیا دوخته است: ژاپن. پس از 
همه گیری کرونا و انزوای شدید کشورها، این نخستین 
بار است که اروپا و شرق آسیا دوباره به یکدیگر نزدیک 
می شوند. صدراعظم آلمان یعنی اوالف شولتز هم این 
روزها تغییر استراتژی داده و تمایل زیادی به پیشبرد 
روابط با ژاپن نشــان می دهد. همــه این ها در حالی 
صورت می گیرد کــه چینی ها همچنان تالش دارند 
مسکو را در بحران جنگ، همراهی کنند. به عبارتی، 
جنگ نامنتظره با اوکراین باعث شد اروپا به فکر شریک در شرق آسیا باشد و چین هم 

روابط خود را با روسیه بیش از گذشته مستحکم کند.

استوارتالئو
تحلیل گر پولیتیکو

چین: سرمایه گذاری امن در خاک افغانستان
چینی هــا به دنبال بهره برداری اقتصــادی از هر جایی در 
دنیا هستند. جدیدترین هدف آن ها هم افغانستان است، 
جایی که این روزها به دســت طالبان افتاده و شاید برای 
چینی ها چندان قابل اعتماد نباشــد. افغانستان از منابع 
بسیاری برخوردار است اما در عین حال از خشونت داخلی 
رنج می برد. چینی ها که در گذشــته با پاکستان مشارکت 
داشته اند و به دلیل همین خشونت و ناامنی داخلی، دچار 
مشکالتی شده اند اکنون تالش دارند سرمایه گذاری امن تری 
در افغانستان داشته باشــند. در واقع سعی دارند با خیال 
راحت سرمایه خود را وارد این کشور کنند. اصلی ترین خطر 
در حال حاضر همین خشونت داخلی است و چینی ها باید 
جلوی این خشونت را بگیرند. ظاهرا چینی ها به فکر برنامه ها و پروژه هایی هستند که با دولت 
پیشین افغانستان پیش برده اند و اکنون باید ضمن تامین امنیت در خاک افغانستان، آن پروژه ها را 

پیش ببرند. همه این ها یعنی چین در حال ایجاد قراردادهای جدید با افغانستان است.

ابداعات: سه سال تا شیر مادر به شکل آزمایشگاهی
شیر مادر ســالم ترین و مغذی ترین خوراک برای نوزادان 
اســت، که تازه قدم به جهان گذاشته اند. اما همه مادران 
نمی توانند به قدر کافی شــیردهی داشــته باشــند و به 
همین خاطر است نوزادان آن ها از تغذیه سالمی برخوردار 
نمی شوند. تهیه شیری که نزدیک ترین شباهت را به لحاظ 
مواد مغذی به شــیر مادر داشته باشد یکی از بزرگ ترین 
دغدغه هاســت که هنوز محقق نشــده. اما دانشگاهی در 
کارولینای شمالی تالش هایی در زمینه تهیه شیر مادر به 
شکل آزمایشگاهی داشته و اکنون گفته تا سه سال دیگر 
می تواند این شیر را وارد بازار کند. نکته اینجاست که تهیه 
این شیر در کنار تهیه برگرهای گیاهی و آزمایشگاهی به 
ما نشــان می دهد که جنبشــی بزرگ در زمینه مواد غذایی به راه افتاده است. به نظر می رسد 
آزمایشــگاه ها مسیر زندگی انسان ها را برای آینده مشخص می کنند. آزمایشگاه ها همان جایی 

هستند که تحوالت آتی از آن جا برمی خیزد و دنیا را تکان می دهد.

جنبش »من هم«: در صنعت موسیقی خبری نیست
جنبــش »من هم« یا همان me-too برای افشــاگری در 
زمینه تعرضات جنســی در جهان به راه افتاد. این جنبش در 
همه کشورهای جهان و در اکثر حرفه ها مطرح شد. اما ظاهرا 
یک صنعت وجــود دارد که هنوز از این جنبش در آن خبری 
نیست: صنعت موسیقی. این در حالی است که بررسی ها نشان 
می دهد تعرضات جنســی در صنعت موســیقی بسیار جدی 
است. اما ظاهرا دروازه بان هایی در صنعت جهانی موسیقی قرار 
دارند که اجازه افشــاگری در این زمینه را نمی دهند. ظاهرا در 
صنعت موسیقی تنها زمانی افراد دست به افشاگری می زنند که 
رسوایی بزرگی رخ داده باشد. در غیر این صورت کسی نمی تواند 
صدایش را به گوش دیگران برساند و به این ترتیب جنبش »من 
هم« نمی تواند در این صنعت به شکلی جدی بروز پیدا کند. به هر حال افرادی وجود دارند که در این 
زمینه مورد آزار و اذیت واقع می شوند و باید صدایشان در جهان شنیده شود. مشکل اینجاست که با این 

جنبش، فقط انگ بر پیشانی آن ها خورده و الزاما اتفاقی برای بهبود اوضاع زنان رخ نداده است.

ربکاجنینگز
تحلیل گر ووکس

کامنت

کرونا: چهره های بدون ماسک، جشن نمی خواهد
آمریکا و بسیاری از کشورها رفته رفته به سمت آزادی در 
زمینه محدودیت های کرونایی حرکت می کنند. رفت وآمد 
به چهره های بدون ماسک تقریبا عادی شده است. برخی 
افراد تصور می کنند باید این آزادی و روزهای بدون ماسک 
را جشن گرفت. نکته اینجاست که رفت وآمد بدون ماسک 
و رعایت نکردن شــیوه نامه های کرونایی ربطی به آزادی 
فردی ندارد و به همین خاطر نمی توان الزاما آن را جشن 
گرفت. کرونا فجایع بسیاری به بار آورده و به ما نشان داده 
که رعایت برخی مســائل بهداشتی تا چه اندازه اهمیت 
دارد. کرونا بر زندگی انسان ها غالب شده و به نوعی جان 
آن ها را تهدید می کند. در هیچ شرایطی نمی توان نسبت 
به آن اطمینان خاطر پیدا کرد. به همین خاطر اســت که نمی توان بابت برداشتن ماسک از 
چهره، جشن و پایکوبی کرد. وقت آن رسیده که این مسئله را در سطح فردی برای خودمان 

تعریف کنیم و بابت عدم رعایت مسائل مربوط به کرونا، به خود نبالیم.

رافائلپانتوچی
تحلیل گر فارن پالیسی

جیسونمیرلی
تحلیل گر الجزیره

تمنارحمان
تحلیل گر گاردین

میلیچان
تحلیل گر سی ان ان بیزینس
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اعالنـات
اعداد ماه

حذف ناگهانی ثروتمندان 
دهک دهم یارانه معیشتی نمی گیرند

یارانه نقدی 4۵ هزار تومانی از برنامه دولت حذف شد. در برنامه جدید پرداخت یارانه 
دولت مدعی است که حذف ثروتمندان توانسته است مبلغ دریافتی توسط دهک های 
کم درآمد را افزایش دهد. بر این اســاس،  یارانه کمک معیشــتی به افرادی که در 
دهک های یک تا 9 درآمدی قرار دارند، واریز می شود، به گونه ای که برای سه دهک 
کم درآمد نفری  400 هزار تومان و برای 6 دهک پردرآمد، نفری  300 هزار تومان 
اختصاص یافته است. بر اساس گزارش معاونت نظام پرداخت های بانک مرکزی،  40 
هزار میلیارد تومان یارانه کمک معیشتی تاکنون در دو نوبت به حساب سرپرستان 
خانوار واریز شده اســت و این اعتبارات در حساب مشتری به صورت بلوکه شده تا 

اطالع ثانوی باقی می ماند. 

۷ میلیون نفر 
بیش از ۷ میلیون نفر 

از لیست دریافت یارانه معیشتی دولت حذف شدند

مسیر سخت حیات  
نهضت احیا به کندی پیش می رود 

با وجود اینکه تورم محســوس در جامعه همچنان در حال افزایش پیدا کردن است و 
رکود ناشی از استمرار آن ادامه دارد، پایگاه اطالع رسانی دولت خبر از احیای 460 واحد 
اقتصادی داده است که بخشی ازین واحدها با مشارکت نهادها و بخشی دیگر مستقیما 
توسط ســتاد احیای ریاست جمهوری و بخش دیگر در شهرک های صنعتی به احیا 
رسیدند.  آمارهای منتشر شده از معاونت اول ریاست جمهوری در نهضت احیا نشان 
می دهد که تاکنون 1۲ هزار واحد صنعتی در کشــور تعطیل شده اند که احیای آن ها 
می تواند تاثیر قابل توجهی در اقتصاد ایران از خود به جای بگذارد. در حوزه کشاورزی و 

خدمات نیز تاکنون بیش از 49 هزار واحد پروانه گرفته تعطیل شده اند. 

۴۶۰ واحد
در چهار ماه گذشته

 ۴۶۰ واحد اقتصادی احیا شدند

راه طوالنی تکنولوژی 
سهم ۱۸ درصدی صندوق مکانیزه 

تعداد واحدهای صنفی در کشور 3 میلیون و ۵0 هزار واحد است که از این تعداد 1.4 
میلیون واحد مجهز به کارتخوان هستند که 47.۵ درصد از واحدها را تشکیل می دهند 
و حدود ۵86 هزار و 16۲ واحد صنفی هم یعنی به تعداد 18.6 درصد دارای صندوق 

مکانیزه فروش هستند.
همچنین بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی، تاکنون 8 میلیون دستگاه 
کارتخوان در سراســر کشور به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده است که نرخ 
مالیات بر درآمد، برای صاحبان درآمد بیش از 36 میلیون در سال، بین 1۵ تا ۲۵ درصد 

در نظر گرفته شده است.

۴۷ درصد 
بیش از ۴۷ درصد واحدهای صنفی 

به دستگاه کارتخوان متصل اند

علیه پول سمی 
کاهش آهسته رشد نقدینگی  

 بررسی نرخ رشد دوازده  ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال 1400 حاکی از روند کاهشی 
این نرخ برای ششمین ماه متوالی است به طوری که نرخ رشد نقدینگی از 4۲.8 درصد 

در پایان مهرماه 1400 به 39 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است.
همچنین بررســی آخرین گزارش های منتشر شده از بانک مرکزی نشان می دهد که 
پایه پولی در پایان سال 1400 معادل 31.4 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره 
مشابه سال قبل )30.1 درصد(، 1.3 واحد درصد افزایش را نشان می دهد. بر این اساس، 
سهم پول از نقدینگی در پایان شــهریورماه 1400 از ۲0.1 درصد به 19.8 درصد در 
پایان بهمن ماه 1400 کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از 79.9 

درصد به 80.۲ درصد افزایش یافته است.

۳۶ درصد 
رشد نقدینگی 

در پایان اسفندماه سال گذشته به ۳۶.۳ درصد رسید 

وضعیت واردات کاالهای اساسی چطور است؟
ترخیص روزانه ۵۰ هزار تنی

از چهار میلیون و ۲70 هزار تن کاالی اساسی که موجود در بنادر و یا در حال تخلیه هستند، سه میلیون و 107هزار تن کاال در اماکن بندری و 
گمرکی هستند و تشریفات ترخیص آن در حال انجام است و 17 شناور نیز با 3۵0هزار و 6۲6تن کاال در حال تخلیه کاالهای خود در بنادر هستند 
و 811هزار و646تن کاال نیز در 16 شناور در صف تخلیه کاالهای اساسی قرار دارند. به گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران، روزانه بیش از پنجاه 
هزار تن کاالی اساسی  با بیش از دوهزار دستگاه کامیون و 1۵0واگن از گمرکات اجرایی در حال ترخیص بوده و به شبکه توزیع و تولید ارسال 

می شود. بررسی ها نشان می دهد ذرت با دو میلیون و 46هزار و 66۵تن در صدر کاالهای موجود است. 

 ۴2۷۰۰۰۰
هزار تن 

در بنادر و گمرکات ۴.2 
میلیون تن کاالی 

اساسی به عنوان 
ذخایر استراتژیک 
در حال تخلیه یا ترخیص 

هستند
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رکوردهای گندمی
رکورد واردات گندم در سال ۹۳ شکست 

طی 30سال گذشته 96.4میلیون تن گندم به ارزش ۲۲.8میلیارد دالر وارد کشور شده که بیشترین 
میزان واردات با هفت میلیون و 4۲9هزار تن مربوط به ســال 93 و کمترین میزان مربوط به سال 
97 با کمتر از 360تن بوده اســت. بر اساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران یشترین میزان 
واردات گندم به ترتیب در سال 93 با هفت میلیون و 4۲9 هزار تن، در سال  1400 با هفت میلیون 
و 7۵هزار تن، و در سال 1380 با 6میلیون و 771هزار تن بوده است. همچنین در سال 97 با واردات 
کمتر از 360تن گندم، کمترین میزان واردات در طول یک ســال را در سه دهه اخیر شاهد بودیم 
و پس از آن در ســال 96 با 74هزار تن، در ســال 84 با 10۵هزار تن، در سال 86 با 189هزار تن و 

در سال 90 با ۲8۲هزار تن کمترین میزان واردات در بین سال های 71 تا 1400 رخ داده است.

۹۶ میلیون تن 
در ۳۰ سال گذشته بیش از ۹۶ میلیون تن 

گندم وارد کشور شده است

وفاداری همسایه ها 
عراق، ترکیه و افغانستان، مقاصد اصلی صادراتی 

در 10 ماهه نخست ســال جاری صادرات کاالهای ایرانی با رشد 38 درصدی مواجه 
شده است. در این مدت، ۵40 اظهارنامه به وزن 100 میلیون تن صادر شده که ارزش 

کاالهای صادراتی در مدت مورد بحث، 38 میلیارد و 783 میلیون دالر بوده است. 
بر اســاس آخرین گزارش منتشرشده از گمرک ایران، مهم ترین مقاصد صادراتی این 
کاالها چین، عراق، ترکیه و افغانستان بوده است. در واقع اگر چین را به عنوان مهم ترین 
شریک اقتصادی ایران از دایره محاسبات کنار بگذاریم، حجم عمده صادرات ایران به 
همسایگان شرقی و غربی اش خالصه می شود.  گفتنی است امارات، چین، ترکیه، آلمان 
و سوئیس به ترتیب مهم ترین مبادی وارداتی کاالها به کشورمان بوده اند که منجر به 
ثبت ۲34 هزار اظهارنامه وارداتی به وزن 33 میلیون تن شده اند که این رقم نسبت به 

سال گذشته با افزایش 17درصدی روبه رو شده است.

۳۸ درصد 
صادرات کاالهای ایرانی در ده ماهه نخست سال جاری، ۳۸ 

درصد رشد را تجربه کرد

بدهی خارجی چقدر است؟
۲ میلیارد بدهی سررسیدشده

 میزان بدهی خارجی هر کشــور به معنای تعهدات یک کشــور بابت اعتبارات اسنادی 
و تســهیالت دریافتی از نهادهای بین المللی است که در  ایران رقم بدهی خارجی 8.4 
میلیارد دالر اســت که از این رقم ۲.1 میلیارد دالر بدهــی کوتاه مدت و 6.37 میلیارد 
دالر بدهی میان مدت و بلندمدت اســت. بنابراین آنچه مهم است، رقم کوتاه مدت بدهی 
یعنی سررسیدشده است که در ایران ۲ میلیارد دالر بیشتر نیست. بر اساس اعالم وزارت 
اقتصاد، ایران با بدهی 8.4 میلیارد دالری خارجی دارای کمترین رقم بدهی خارجی نسبت 
به تولید ناخالص داخلی اش است چرا که نسبت بدهی خارجی به رقم تولید ناخالص داخلی 
یا  GDP در ایران ۲ درصد است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است و از 
نظر جدول کشــورهای دارای بدهی خارجی در رده هفتم دارای کمترین بدهی خارجی 

در دنیا قرار گرفته است. 

۸.۴  میلیارد دالر 
بدهی خارجی ایران 

بیش از ۸.۴ میلیارد دالر برآورد می شود 

کابینه بدهکار 
دولت همچنان ابربدهکار بانکی هاست 

وزرات امور اقتصاد و دارایی اعالم کرده اســت که یکی از موارد مهم ناترازی بانک ها، 
بدهی دولت و شــرکت های دولتی به شبکه بانکی است که بر اساس آمار تاییدنشده 
از سازمان حسابرسی کل بدهی دولت به شبکه بانکی 300 هزار میلیارد تومان شامل 
اصل و فرع وام هاست، البته این ارقام باید حسابرسی و قطعی شود.  با توجه به تکلیف 
قانون بودجه 1401 روند اعالم اسامی ابربدهکاران غیرقابل تغییر است و باید بانک های 
دولتی و غیردولتی در ماه های آینده بدهکاران کالن خود را         اعالم کنند. بانک ها نباید 
دچار ناترازی در صورت های مالی شوند و این مسئله توان تسهیالت دهی بانک ها را به 

حداقل رسانده است.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی دولت به شبکه بانکی

 بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود

آخرین گزارش صندوق بین المللی پول چه می گوید؟
در انتظار تورم ۳۲ درصدی 

 در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲0۲1 4 درصد اعالم شده است. بنا بر این 
گزارش، نرخ رشد اقتصادی در سال پیش رو )۲0۲۲( نیز 3 درصد پیش بینی شده است. صندوق در گزارش های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی 
ایران در سال ۲0۲0 را 3.4 و در سال ۲019 برابر با منفی 6.8 و در سال ۲018 برابر با منفی 6 اعالم کرده بود.  همچنین نرخ تورم ایران در سال 
۲0۲1 )ســال گذشــته میالدی( برابر با 40.1 درصد اعالم و پیش بینی شده اســت این رقم در ۲0۲۲ )سال جاری( به 3۲.3 درصد کاهش یابد. 
همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲0۲3 به روند کاهشی خود ادامه می دهد و به ۲7.۵ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش های پیشین صندوق، 

نرخ تورم ایران در سال ۲0۲0 نیز 36.4 درصد بوده است.

۳ درصد
صندوق بین المللی پول رشد 
اقتصادی ایران در سال 

جاری را حداکثر ۳ درصد 
پیش بینی کرد
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اعالنـات

یونیسف هشدار داد

موج سرخک در جهان
موارد ابتال به ســرخک در جهان در ماه های ژانویه و فوریه یعنی دو ماه نخســت از سال ۲0۲۲، 
افزایشی بی سابقه داشته و نشان می دهد که با همه گیری این بیماری روبه رو هستیم. میلیون ها 
کودک در دو ماه ابتدایی سال ۲0۲۲ به سرخک مبتال شده اند. یکی از اصلی ترین دالیل ابتالی 
کودکان به این بیماری و گسترش شیوع آن، همه گیری کروناست. کرونا باعث شد دسترسی به 
سایر واکسن ها محدود شود. بسیاری از کودکان نتوانسته اند واکسن بیماری هایی نظیر سرخک را 
تزریق کنند و همین امر منجر به گسترش شیوع این بیماری شده است. کاهش محدودیت های 
کرونایی می تواند خطر ابتال به ویروس های دیگر نظیر ســرخک را افزایش دهد. به همین خاطر 
اســت که یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در این زمینه به مردم جهان هشدار داده اند. نکته 
اینجاست که ویروس سرخک هم می تواند منجر به مرگ و ضعف سیستم ایمنی در بدن افراد شود. 

۷۹ درصد افزایش موارد ابتال به سرخک 
در دوماهه نخست سال 2۰22 نسبت به مدت مشابه 

در سال گذشته بوده است

خبر سازمان ملل از وضعیت تحصیلی کودکان

سواد ریاضی دختران هم تراز پسران است
ریاضیات و علوم جزو دو درس مهم و حیاتی در دوران تحصیل به شمار می آیند که در 
گذشته عمدتا پسرها وضعیت بهتری در آن داشته اند. اما اکنون پژوهش ها نشان می دهد 
دختران به ســطوح پسران رســیده اند و حتی در برخی کشورها از پسران هم پیشی 
گرفته اند. برای مثال در عربستان شاهد بیشترین شکاف در این زمینه هستیم. در حال 
حاضر 77 درصد از دختران در عربستان سعودی می توانند نمراتی باالتر از حد قبولی را 
کسب کنند. این در حالی است که فقط ۵1 درصد از پسران در همان مقطع تحصیلی 
)چهار دبستان( می توانند به نمره برسند. به این ترتیب عملکرد تحصیلی دختران نسبت 

به پسران بهبود پیدا کرده است.

۷۷ درصد از دختران در عربستان سعودی
 می توانند در نمرات درسی خود به حد قبول برسند اما فقط ۵۱ 

درصد از پسران به این حد می رسند

تحلیل فائو از بحران غذایی در جهان

پدیده ای به نام ناامنی غذایی
تعداد افرادی که در سرتاســر جهان با مشــکل بحران غذایی روبه رو هستند در حال 
افزایش است. به نوعی می توان گفت وضعیت به حالت اضطراری درآمده است. در حال 
حاضر 193 میلیون نفر در ۵3 کشور جهان در بدترین سطح از ناامنی غذایی قرار دارند. 
این رقم مربوط به سال ۲0۲1 است و نسبت به سال ۲0۲0، افزایش 40 میلیون نفری 
را نشان می دهد که زنگ خطر را به صدا در می آورد. عمده این افراد در کشورهایی نظیر 
اتیوپی، ماداگاسکار جنوبی، سودانی جنوبی و یمن زندگی می کنند. وضعیت عمده این 
افراد به قدری بحرانی است که به اقدامات اضطراری در سطوح بین المللی نیاز دارد. در 
حالی که ارقام در این زمینه روندی کاهشی داشت، شیوع همه گیری کرونا و به دنبال 

آن، جنگ روسیه و اوکراین، شرایط را وخیم تر کرد.

۱۹۳ میلیون نفر در ۵۳ کشور جهان در سال 2۰2۱،
 مشکل ناامنی غذایی را تجربه کرده اند 

و در سطوح بحرانی قرار دارند

سازمان ها

نسیمبنایی
دبیر بخش اکونومیست

صندوق بین المللی پول اعالم کرد

اثرات جنگ بر رشد اقتصادی
جنگ روسیه و اوکراین منجر به آسیب های بزرگ اقتصادی به کشورهای پیشرفته جهان شد. این امر اثرات زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی در 
جهان خواهد گذاشت. طبق برآوردهای صورت گرفته، رشد اقتصادی در جهان در سال های ۲0۲۲ و همچنین ۲0۲3، برابر با 3.6 درصد خواهد بود. 
این رقم نسبت به پیش بینی های گذشته کاهش یافته و دلیل آن هم جنگ روسیه و اوکراین است. در اتحادیه اروپا اثرات این جنگ، بیشتر خواهد 
بود به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در این منطقه، 1.1 درصد پیش بینی شده و کاهش بسیار شدیدی را نشان می دهد. در حالی که اقتصاد 
جهان هنوز نتوانسته بود بعد از بحران همه گیری کرونا، بهبود کامل پیدا کند، جنگ روسیه و اوکراین، شوکی بزرگ تر به آن وارد کرد. تعطیلی ها در 

چین و جنگ روسیه دست به دست هم داده و باعث شده اقتصاد جهان وضعیت نامطلوب پیدا کند.

۳.۶ درصد، 
رقمی که برای رشد تولید 

ناخالص داخلی 
جهانی در سال 2۰22 و 
2۰2۳ پیش بینی شده و 

به دلیل جنگ کاهش 
داشته است

گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان داد

صنعت شیر به دنبال مادران باردار
شرکت های تولیدکننده شیرخشــک در جهان پول زیادی را صرف اینفلوئنسرها در 
شبکه های اجتماعی می کنند تا بتوانند به مادران باردار و مادرانی که تازه فرزند خود 
را به دنیا آورده اند، دسترســی پیدا کنند. نکته اینجاســت که این شرکت به یکی از 
آسیب پذیرترین دسته های انسانی یعنی نوزادان دسترسی دارند. به همین خاطر است 
که تبلیغات آن ها باید با حساب وکتاب و برنامه ریزی مشخصی صورت بگیرد. سازمان 
بهداشت جهانی برنامه هایی را برای این شرکت ها در نظر گرفته تا نظارت بیشتری روی 
نحوه بازاریابی دیجیتالی این شرکت ها انجام دهد و حتی به نوعی آن ها را محدود سازد. 
شیر خشک یکی از مهم ترین کاالهای جهانی است که باید با نظارت شدید، تولید شود 

و به دست مشتریان برسد.

۵۵ میلیارد دالر، ارزش صنعت شیرخشک
 در جهان است که این روزها مادران را برای سوددهی 

بیشتر، هدف قرار داده است
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بلومبرگ خبر داد

هندی ها به دنبال تخفیف نفت روسی
این روزها قیمت نفت رکوردشکنی های زیادی داشته و دلیل آن جنگ میان روسیه و اوکراین 
است. روسیه به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان، نقشی 
کلیدی در این بازار ایفا می کند. اما حاال خودش نمی تواند نفتش را به قیمت باال در بازار بفروشد. 
هند یکی از مشتریان مهم روسیه است که اخیرا اعالم کرده بابت ریسکی که می کند و خرید 
نفت از روسیه، به تخفیف زیادی نیاز دارد. این کشور گفته نفت روسیه را کمتر از 70 دالر در 
ازای هر بشــکه خریداری خواهد کرد. نکته اینجاست که فقط پاالیشگاه های دولتی در هند، 
ماهانه بیش از 1۵ میلیون بشکه نفت مصرف دارند. هند سعی دارد از طریق تخفیف، بخشی 
از ریسک خود را در این ماجرا، جبران کند. هند در حالی به دنبال نفت کمتر از 70 دالر است 

که قیمت جهانی برنت در اواسط بهار امسال حدود 108 دالر در ازای هر بشکه بوده است.

۷۰ دالر و کمتر، قیمتی است که هند برای
 خرید نفت از روسیه در ازای هر بشکه

 به این کشور پیشنهاد کرده است

الجزیره اعالم کرد

افزایش نرخ بهره در استرالیا
تقریبا بانک مرکزی همه کشورهای توسعه یافته جهان این روزها در حال افزایش نرخ بهره 
هستند. به جز چند مورد استثنایی در آسیا، بقیه کشورهای پیشرفته و غربی، تالش دارند 
برای مقابله با نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهند. بانک مرکزی اســترالیا یکی از همان 
بانک هایی است که تصمیم گرفته برای مهار نرخ تورم در این کشور، نرخ را 0.3۵ درصد 
افزایش دهد. این کشور از سال ۲010 تا کنون نرخ بهره خود را افزایش نداده بود. اما حاال 
با افزایش هزینه ها و خیزش نرخ تورم، بانک های مرکزی چاره ای ندارند جز اینکه نرخ بهره 
را افزایش دهند. نرخ بهره استرالیا سال های روی رکورد 0.1 درصد بوده است. افزایش نرخ 
بهره در استرالیا، شوک بزرگی به بازارها در این کشور وارد کرده است. این مسئله ای است 

که سایر کشورهای پیشرفته هم مشابه آن را تجربه خواهند کرد.

۰.۳۵ درصد افزایش نرخ بهره در استرالیا 
شوکی به بازارها در این کشور وارد کرده چرا که 

افزایش نرخ بهره از 2۰۱۰ تا کنون صورت نگرفته است

سی ان ان بیزینس تحلیل کرد

رکوردشکنی های ایربی ان بی
شرکت ایربی ان بی اعالم کرده که در سه ماهه نخست سال ۲0۲۲ وضعیت بهتری را نسبت 
به گذشته به ثبت رسانده است. این شرکت در سه ماهه نخست امسال، 1.۵ میلیارد دالر 
درآمد داشته که رشد 70 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد. 
تحلیل گران هم در گذشته پیش بینی کرده بودند که این شرکت تا این اندازه افزایش درآمد 
داشته باشد. البته شرکت ایربی ان بی که کارش ارتباط زیادی به سفر و گردشگری دارد، در 
دوران همه گیری کرونا به شدت زیان ده شده بود. اما حاال با کاهش قدرت کرونا و عادی 
شدن شرایط، این شرکت هم توانسته دوباره به میدان بازگردد و سودهای چند میلیارد 
دالری را به ثبت برساند. این شرکت در دوران پیش از همه گیری کرونا، جزو شرکت هایی 

بود که درآمد باالیی داشت. حاال ایربی ان بی دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است.

۱.۵ میلیارد دالر، درآمد شرکت ایربی ان بی 
در سه ماهه نخست سال 2۰22 بوده که افزایش ۷۰ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته

بررسی سی ان ان بیزینس از بازار کار آمریکا

خیزش ترک کار
بــازار کار در آمریکا وضعیتی پیچیده دارد. بیش از 4 میلیون و ۵00 هزار نفر از مردم 
آمریکا در ماه مارس، کار خود را ترک کرده اند. این رقم از دســامبر ۲0۲1 و در زمان 
شیوع همه گیری کرونا تا کنون، سابقه نداشته است. ظاهرا اصلی ترین دلیل ترک کار این 
اســت که بسیاری از مدیران در کسب وکارها دوباره بازگشت به دفاتر کاری به صورت 
تمام وقت را اجباری کرده اند. این در حالی اســت که بســیاری از افراد هنوز به دنبال 
فرصت های دورکاری هستند. به همین خاطر است که بسیاری از افراد کار خود را ترک 
کرده اند تا به دنبال فرصت هایی برای دورکاری بگردند. همین امر به سادگی آمار ترک 
کار در آمریکا را افزایش داده است. در حال حاضر تعداد مشاغل در دسترس در آمریکا 
روندی صعودی دارد و به ارقامی رسیده که از دسامبر ۲000 تا کنون سابقه نداشته است.

 
۴.۵ میلیون کارگر تنها در ماه مارس، در آمریکا 

از کار خود استعفا کرده اند و رکورد باالترین  میزان
 ترک کار را به ثبت رسانده اند

رسانه ها

اقتصاد هنگ کنگ زیر ذره بین بلومبرگ

سقوط پس از نیش دوباره کرونا
اقتصاد هنگ کنگ در مسیر نزولی قرار گرفته است. داده های به دست آمده از بررسی های بلومبرگ نشان می دهد اقتصاد هنگ کنگ در سه ماهه 
نخست سال ۲0۲۲ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، کاهش 4 درصدی را تجربه کرده است. دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی هنگ کنگ، 
کاهش فعالیت های اقتصادی و تجاری به دلیل شیوع همه گیری کرونا بوده است. سویه اومیکرون در چین باعث شد بسیاری از کسب وکارها دوباره به 
حالت تعلیق درآیند. چین سیاست های کووید صفر را دنبال می کند، به همین خاطر فعالیت های خود را در دوران همه گیری کرونا کاهش می دهد 
و تالش می کند محدودیت ها را به حداکثر برساند تا جلوی ابتال به کرونا را تا جای ممکن بگیرد. همه این ها دست به دست هم داده و باعث شده 

اقتصاد هنگ کنگ مسیری نزولی را در پیش بگیرد.

۴ درصد کاهش 
تولید ناخالص 

داخلی هنگ کنگ در 
فاصله ماه های ژانویه تا 

مارس نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته بوده است

شرکت فایزر جزو شرکت های تولیدکننده واکسن بود که توانست در دوران همه گیری کرونا 
یادی به دست آورد اما حاال این شرکت برآورد کرده که با کم رنگ شدن حضور کرونا  سود ز
و کاهش فروش واکسن، کاهش شدید درآمد را تجربه کند.
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اعالنـات
شاخص

۲.۴
درصد

میزان کاهش قیمت 
مسکن در فروردین 
۱۴۰۱ نسبت به 

اسفند ۱۴۰۰

۱۶.۹
درصد

افزایش تعداد معامالت 
مسکن در فروردین 
۱۴۰۱ نسبت به 
فروردین ۱۴۰۰

3۱.5
درصد

میزان افت شاخص 
شامخ در فروردین 

۱۴۰۱

5.7
درصد

میزان افزایش 
شاخص قیمت خرید 
مواد اولیه در فروردین 

 ۱۴۰۱

قیمت مسکن کاهش یافت  

بازار امالک وارد دوره تعدیل قیمت می شود؟
معامالت مسکن در آغاز ســال 1401 به گونه ای رقم خورده که 
احتمال ورود به تعدیل قیمت را افزایش داده اســت. تعداد معامالت 
مســکن در فروردین امسال در تهران افزایش 63 درصدی نسبت به 
فروردین سال گذشته داشته اســت. از این رو نمی توان واژه رکود را 
برای بازار مسکن به کار برد. البته معامالت مسکن در فروردین نسبت 
به اسفند سال گذشته کاهش 49.9 درصدی داشته است که به دلیل 
وجــود تعطیلی های زیاد در ماه فروردین امری طبیعی به حســاب 
می آید. میانگین قیمت در این بازار با کاهش ۲.4 درصدی نسبت به 
اســفندماه مواجه شده است که امکان ورود به دوره تعدیل قیمت را 

تقویت می کند چراکه شرایط معامالت در بازارر روندی طبیعی داشته 
است و تنها قیمت با تعدیل مواجه شده است.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به 34 میلیون و ۲70 
هزار تومان رســیده که 16.9 درصد رشد نسبت به فروردین 1400 

دارد. 
رشــد نقطه به نقطه بهای مسکن در فروردین 1401 در مقایسه 
با رشد نقطه به نقطه در فروردین ماه سال 1400 نسبت به فروردین 
1399 کــه معادل 91.7 درصــد بود به مراتب کمتر بوده اســت و 
نشان دهنده کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن است.

شاخص مدیران خرید افول کرد

کسب وکارها در بدترین شرایط 24 ماه اخیر
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در فروردین 37.49 به دست آمده که نشان می دهد شاخص کل به کمترین نرخ ۲4 ماهه اخیر از 
فروردین 1399 رسیده است. همان طور که انتظار می رفت شاخص طبق روال فروردین سال های گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده و در 
مقایسه با فروردین 1400 )39.6۵( نیز اندکی کمتر شده است. در این ماه به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه های اصلی 
زیر ۵0 ثبت شده اند. این شاخص نیز علی رغم کاهش در بخش صنعت و ساختمان، در بخش خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است. شاخص 
میزان فعالیت های کسب وکار در فروردین ماه )۲8.۵۲( یکی از کمترین مقادیر را طی ۲4 ماه اخیر از فروردین 1399 داشته و در مقایسه با فروردین 
سال قبل که پیک کرونا هم وجود داشت کاهش قابل مالحظه ای داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۲9.34( در فروردین ماه به 
کمترین مقادیر ۲4 ماه اخیر از فروردین 1399 رسیده است. عالوه بر تعطیالت فروردین ماه، کاهش قدرت خرید فعاالن اقتصادی به دنبال افزایش 

قیمت ها باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود روبه رو باشد.

مقایسه شامخ کل اقتصاد

اقتصاد1جدول كل خريد(-: شامخ مديران 1401فروردين) PMIشاخص

1401فروردين1400اسفند1400بهمنشاخص
54.7437.49 51.55كلشامخ

فعاليت كارميزان و كسب  28.52 58.81 55.70هاي
مشتريانسفارشاتميزان  29.34 55.44 47.90جديد

انجام 59.7648.16 55.42سفارشوتحويلسرعت
خريداريموادموجودي لوازم يا 41.64 54.74 47.29شدهاوليه

و استخدام  50.85 44.82 51.05انسانينيرويبكارگيريميزان
شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا 83.26 73.6578.47اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا 52.16 51.7650.83انبار
خدماتصادراتميزان يا 38.65 54.02 48.51كاال

شده ارائه خدمات و توليدشده محصوالت 63.13 57.97 54.37قيمت
 34.81 48.48 55.17انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كاالها  34.27 55.37 50.66فروش
آينده ماه در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در  72.05 61.7735.29انتظارات

اقتصاد1نمودار كل شامخ : مقايسه

4477//2233

4422//2277

4488//2222

3311//3399 2288//6688

5500//1177

4488//4411
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4466//4433
4444//4477 4455//7700

4488//8833

5533//7733 5544//7733

3399//6655

5533//8844

5511//2277

4444//6622
4466//5599

5555//5555 5511//0077

4466//9944

5511//5555
5544//7744

3377//4499

2200
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وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی

درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلفروردین ۱۴۰۱اسفند ۱۴۰۰فروردین ۱۴۰۰

2.416.9-29.335.134.2متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

49.963.7-209468343427تعداد معامالت )واحد مسکونی(
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 50.3
درصد

نرخ تورم بخش 
خوراکی ها و 

آشامیدنی ها در۱2 
ماه منتهی به فروردین 

۱۴۰۱

۲.3
درصد

بهبود شاخص 
کسب وکار در بخش 
خدمات در زمستان 

۱۴۰۰

3.۲
درصد

بهبود شاخص 
کسب وکار در بخش 
صنعت در زمستان 

۱۴۰۰

3۶.۲
درصد

نرخ تورم بخش حمل 
و نقل در ۱2 ماه 

منتهی به فروردین 
۱۴۰۱

افزایش شاخص ماهانه قیمت ها 

خطر تورم
نرخ تورم در ماه نخست سال 1401 چشم انداز امیدوارکننده ای نمایان نکرده است. نرخ تورم ساالنه با کاهش یک درصدی مواجه شده و به زیر 40 
درصد رسیده اما نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافته است. ادامه این روند با توجه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، موجب تغییر مسیر 
نرخ تورم ساالنه خواهد شد. از این رو شاخص قیمت مصرف کننده در ماه های آینده مسیر صعودی را در پیش خواهد گرفت. نرخ تورم ساالنه در فروردین 
ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به 39.۲ درصد رسید. نرخ تورم نقطه ای در این ماه به عدد 3۵.6 درصد رسید که 0.9 درصد بیشتر از ماه گذشته 
بوده است. نرخ تورم ماهانه نیز در فروردین ١٤٠١ به 3.3 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است. 

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
تغییر فروردین ۱۴۰۱ نسبت به فروردین ۱۴۰۰تغییر فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰گروه های اصلی

4.943.5خوراکی ها و آشامیدنی ها
339.5دخانیات

2.445.2پوشاک و کفش
228.1مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها

1.628.8اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
2.230.2بهداشت و درمان

3.335.8حمل و نقل
0.94.4ارتباطات

2.127.5تفریح و امور فرهنگی
0.327.3تحصیل

4.854.8رستوران و هتل
4.630.6کاالها و خدمات متفرقه

شاخص کسب وکار در مدار میانی

تصویر فضای کسب وکار در پایان سال گذشته چگونه است؟ 
 

بر اســاس نتایجی که مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کســب وکار ایران در زمستان 1400 منتشر کرده است، رقم 
شاخص ملی در این فصل ۵.83 )نمره بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته 
)پاییز 1400 با میانگین ۵.94( بهتر است. در زمستان 1400، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه »غیرقابل  پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »دشواری تأمین مالی از بانک ها« و »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کسب وکار« را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. همچنین یافته های طرح نشان می دهد، 
میانگین ظرفیت تولیدی )واقعی( بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل زمستان معادل 41 درصد بوده است. فعاالن اقتصادی به طور متوسط، 
میزان تأثیر کرونا بر کسب وکار را ۵.77 ارزیابی کرده اند. الزم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با 

در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

روند شاخص کل محیط کسب وکار

55//8866 55//8833
55//6699 55//7777 55//8855 55//8800

66//1155
66//4400 66//4499

66//2277 66//1177 66//0077 66//0033 66//0055 66//0011 66//0055
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اعالنـات
کیوسک ماه

چالش های فناوری
بهداشت از راه دور تازه اول کار است و شرکت های فناوری در وضعی بغرنج

فارن افرز: دنیای بعد از جنگ

پس از پایان درگیری بین روسیه و اوکراین، نظم جهانی به چه شکلی درخواهد آمد؟

روی جلد آخرین شــماره فارن افرز خیلی ســاده اســت: یک نمونه کره زمین را 
کشیده است که یک پرده به رنگ پرچم اوکراین روی آن کشیده شده، طوری که انگار 
می خواهد کره زمین را بپوشاند. ظاهر قضیه شبیه مجسمه هایی است که رویش پرده 
پوشانده اند تا وقت رونمایی آن فرا برسد. خالصه اینکه فارن افرز این شماره مربوط است 
به پیش بینی نظم جهانی بعد از اینکه جنگ روسیه و اوکراین تمام شود. یکی از مطالب 
ایــن پرونده می پردازد به اینکه آیا بعد از حمله روســیه به اوکراین، آمریکا این درس 
عبرت را خواهد گرفت که از قدرت خودش در بحران ها و مجادالت بین المللی استفاده 
کند یا نه. مطلب دیگری درباره این است که نظم آینده جهانی در گرو اتفاقاتی است 
که در اوکراین رقم خواهد خورد. یکی از تحلیل های این پرونده درباره کسانی است که 
خارج از دعوای بین اوکراین و روســیه قرار دارند. تحلیلی که در این باره منتشر شده 
است می گوید حاشیه نشین های این درگیری هنوز می توانند با مکانیسم هایی روسیه و 
چین را کنترل کنند و آن قدری به آن ها فضا ندهند که بخواهند به تهاجم به کشورهای 
دیگر بپردازند. یکی تحلیل اقتصادی در پرونده فارن افرز منتشر شده است درباره اینکه 
بحران اقتصادی و رکود در داخل روســیه چنان فشاری به این کشور وارد خواهد آورد 
که دســت و پای این کشور را در بسیاری از برنامه هایی که دارد خواهد بست. »جنگ 
پوتین با تاریخ« هم عنوان مطلب دیگری است از این پرونده که می گوید روسیه هزار 
ســال است که با اوکراین درگیری داشته است و ماجرا به چند سال و چند دهه ختم 
نمی شــود. اما پوتین می خواهد با حمله به اوکرایــن عماًل با کل تاریخ دربیفتد. یکی 
دیگری از مطالبی که در فارن افرز این شماره منتشر شده و برای بخش آینده پژوهی 
این شماره هم ترجمه شده است، مطلبی است درباره اینکه جنگ سرد هیچ گاه تمام 
نشده است. خالصه این مطلب چنین است که در دنیای بین الملل امروز، نظم جهانی ای 
که بر اساس جنگ سرد بین کشورهای بلوک شرق و غرب شکل گرفته بود، با فروپاشی 
شوروی تمام نشد و این جنگ سرد همچنان ادامه داشت. اما کشورهای غربی بر اساس 
تحلیل های اشتباهی که داشتند تصور می کردند جدال روسیه با آمریکا یا مجادله چین 
با آمریکا به پایان رسیده است و دیگر می تواند خیالشان راحت باشد. اما حمله روسیه با 

اوکراین خالف این را ثابت کرد.

هاروارد بیزینس ریویو: محیط کار دلپذیر

چطور می توان فضای شرکت را طوری طراحی کرد که کارکنان عاشقش شوند

عکس شــماره جدید مجله هاروارد بیزینس ریویو صفحه نمایش لپ تاپی را به تصویر 
کشــیده است که گل های قشنگی از آن درمی آید. این جلد مربوط است به مطلبی درباره 
اینکه چطور می توان فضای کاری و ساختار یک شرکت را طوری طراحی و تنظیم کرد که 
برای کارکنان دلپذیر باشد و حتی فراتر از آن، پرسنل عاشقش شوند. کار سختی است اما 
به هر حال، این شــماره تالش کرده است که توضیح بدهد چطور می شود فضای دل انگیز 
را ساخت و مطلب را هم بر مبنای تجربه های کاری مدیران ارشد چند شرکت تهیه کرده 
است. در این شماره مجله مطلب جالبی منتشر شده است درباره تصمیم گیری الگوریتم ها 
در استخدام نیروی انسانی شرکت ها. برخی از شرکت ها تالش می کنند تصمیم گیری خود 
را در به کارگیری کارشــناس های ماهر بر اساس الگوریتم هایی بنا کنند تا تصمیمات آن ها 
دقیق تر باشــد. اما این مطلب هاروارد بیزینس ریویو نوشته است که گاهی این الگوریتم ها 
باعث می شــوند نیروهای ماهر کنار گذاشته شوند و شرکت ها از استعدادهایی که ممکن 
است برای آن ها مفید باشد محروم می مانند. مطلب خواندنی دیگری که در این شماره چاپ 
شده است درباره تحوالت دموکراتیک در شرکت ها است و تالش کرده است بگوید چطور 
می توان کل کارکنان یک شرکت را به این توانایی مجهز کرد که نوآوری داشته باشند. در این 
صورت، وقتی که شرکت می خواهد در مسیر تحوالت و دگرگونی پیش برود، از نوآوری ها و 
خالقیت های تمام کارکنانش استفاده خواهد کرد. در ارتباط با همین قضیه، یک مطلب هم 
در همین شماره درباره طرز فکر دیجیتالی توسعه شرکت ها به چاپ رسیده است. لب مطلب 
این است که در عصر فناوری های دیجیتالی و هوش مصنوعی و کالن داده ها، شرکت ها باید از 
همین امکانات برای توسعه خود استفاده کنند و کارکنان آن ها نیز در این حوزه ها پیشرفت 
زیادی داشته باشند. در این شماره تحلیلی منتشر شده است درباره بهداشت و درمان از راه 
دور با اســتفاده از همین فناوری های ارتباطی نوین. این تحلیل می گوید که با وجود همه 
فناوری هایی که در حوزه ارتباطات از راه دور و پیوند آن را حوزه بهداشت و درمان به وجود 
آمده اســت، ما هنوز در ابتدای این راه هستیم. در سال های اخیر، بسیاری از فعالیت های 
بهداشتی و حتی درمانی به شکل آنالین و از راه دور انجام می شود. در دوران شیوع ویروس 
کرونا که قرنطینه های سفت و سختی برقرار شد، پزشکی از راه دور توسعه بیشتری پیدا کرد. 

هاروارد بیزینس ریویو می گوید که این تازه شروع توسعه بهداشت و درمان از راه دور است.
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چالش های فناوری
بهداشت از راه دور تازه اول کار است و شرکت های فناوری در وضعی بغرنج

اکونومیست: خوِد کّمی شده

چطور داده ها می توانند به ما کمک کنند بیشتر زندگی کنیم

مجله اکونومیســت در آخرین شــماره خود یک ورزشــکار را کشیده است که بدن 
ورزیده ای دارد و پیراهنش را باال زده تا شکم عضالنی خود را که اصطالحاً »سیکس پک« 
اســت، نگاه کند و می بیند که هریک از ماهیچه ها عالمت یک اپلیکیشن است. مطلب 
این طرح جلد اکونومیست درباره کمی سازی بهداشت فردی است و اینکه چطور افراد با 
استفاده از فناوری های نوین و داده های کالنی که از بدن خود به دست می آورند می توانند 
سالمتی خود را حفظ کنند و آن را بهبود بخشند تا حدی که بتوانند زندگی طوالنی تری 
داشته باشند. اکونومیست هر فصل یک فصلنامه دارد که به موضوع فناوری می پردازد و 
در میان صفحات خود مجله منتشر می شود. در این شماره اکونومیست این فصلنامه نیز 
منتشر شده است. موضوع این فصلنامه درباره فناوری های حوزه بهداشت و درمان است. 
این پرونده شامل چند مطلب است که یکی از آن ها مشخصاً درباره اپلیکیشن های حوزه 
بهداشــت است و می گوید که برخی از این اپ ها حتی ممکن است جان افراد را بگیرند 
اما برخی هم مفید برای بهبود حال افراد هســتند. مطلب دیگری از این پرونده درباره 
نرم افزارهایی اســت که با داده های کالن بدن انسان سروکار دارند و تالش می کنند که 
عالیم ســالمتی آن ها را مدام رصد کنند و اگر مشکلی دیدند خبر بدهند یا فراتر از آن، 
بتوانند با استفاده از این داده ها تجویز کنند. خارج از پرونده فناوری های سالمت در این 
شماره اکونومیست، تحلیلی چاپ شده است درباره تالش چین برای ساخت پایگاه های 
نظامی در بیرون از مرزهای این کشــور و تحلیل گر اکونومیست می گوید که غرب باید 
به این تحرکات واکنش نشان بدهد. صفحات اروپای این شماره، مثل چند شماره قبلی 
اکونومیست، درباره جنگ روسیه به اوکراین و تحلیل این تهاجم از زوایای مختلف است. 
جالب است که در این شماره مطلبی هم درباره اولیگارش های بریتانیا نوشته شده است، 
یعنی ابرپولدارهایی که کنترل بخش هایی از سیاست در این کشور را به دست گرفته اند. 
بازار سوخت در قاره آفریقا، بحران آموزش در کودکان کشورهای عربی و همچنین نظام 
رســانه ای و تلویزیون در مصر هم از جمله موضوعاتی است که در بخش خاورمیانه این 
شماره اکونومیست به آن ها پرداخت شده است. داستان قطع برق و مشکالت تأمین برق 
در هند هم از جمله گزارش های این شماره است. هند همواره در تأمین برق خود با مشکل 
مواجه است و جمعیت این کشور نیز به حدی است که این مشکل به راحتی حل نمی شود.

نیوزویک: تعطیلی غول های فناوری

آیا وقت این رسیده است که شرکت های بزرگ جهان کرکره های خود را پایین بکشند؟

آخرین شماره مجله نیوزویک با لوگوی بزرگ ترین شرکت های حوزه فناوری جهان، طرح 
صورت یک آدم ناراحت را کشــیده است و تیتر زده: »خاموش کردن«. چهار شرکتی که در 
این طرح جلد آمده و از نظر مالی هم بزرگ ترین شرکت های فناوری جهان هستند، عبارت اند 
از اپل و آمازون و گوگل و فیس بوک. مخلص کالم این گزارش و جلد و تیتر این اســت که 
شرکت های فناوری با بحران های بسیار بزرگی روبه رو هستند که سه بحران اصلی آن ها خشم 
عمومی و ســقوط قیمت ســهام و قانون گذاری های جدید است. شرکت های حوزه فناوری 
تقریباً ســه دهه است که توانسته اند روی پای خود بایستند و شتاب زیادی بگیرند. حاال به 
غول هایی تبدیل شده اند که هیچ کس نمی تواند آن ها را تکان بدهد و حتی در سیاست هم 
خیلی راحت دخالت می کنند و برای خودشان تعیین تکلیف می کنند. از سوی دیگر، مقررات 
دست وپاگیر چندانی هم جلوی رویشان نبوده است که بتواند در این سال های مهارشان کند. 
بنابراین هرچقدر توانسته اند تازانده اند و گاهی شیره جان اقتصادی را خورده اند و حاال دارند 
کم کم می رسند به ته ماجرا. گزارش نیوزویک می گوید شرکت هایی مثل فیس بوک با نفرت 
عمومی مواجه شده اند از این لحاظ که با داده های مردم به نفع خود کاسبی می کرده است که 
گاهی مثل انتخابات ۲016 آمریکا این داده ها را در اختیار ستاد دونالد ترامپ قرار داده است. از 
طرفی، قیمت سهام این شرکت ها مدام باال و پایین می شود و دیگر مثل سال های سابق نیست 
که ســهامش طرفدار زیادی داشته باشد و بورس بازها برای خریدشان سر و دست بشکانند. 
نکته دیگری که در گزارش نیوزویک آمده این است که کشورها به تدریج در حال قانون گذاری 
در مقابل اقدامات شرکت های حوزه فناوری هستند. این شرکت ها در جاهایی میلیاردها دالر 
پول به دست می آورند اما دفتر مرکزی و سامانه حسابداری و حساب پس دادن شان در کشور 
دیگری است. به همین علت است که کشورهایی مثل استرالیا و نهادهایی مثل اتحادیه اروپا در 
حال وضع قوانینی هستند که بخشی از درآمد شرکت های فناوری از تجارت در یک منطقه در 
همان منطقه تزریق شود. افزون بر این، تالش می کنند مالیات ها و تعرفه هایی وضع کنند که 
شرکت های فناوری ناگزیر به پرداخت آن ها باشند. بنابراین دیگر خبری از آن درآمد سرشار 
شرکت هایی مثل آمازون و گوگل و فیس بوک و اپل نیست و حساب وکتاب در کار خواهد بود. 
پس طبیعی است که تب تند پیشروی شرکت ها به عرق سردی بنشیند و حتی توی تیتر 

جلد مجله ای مثل نیوزویک بحث تعطیلی آن ها مطرح شود.
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قاب ماه

به زندگی واقعی ات وصل شو اثر آژانس واید اند آر سانتیاگو

مهاجر اثر لکس دروینسکی

گرمایش زمین اثر ماسیمو دتزانیآسوده خاطر اثر کائو گومژ

بازی اثر ییتت کوئس تانا

کالم نسنجیده اثر هوانگ ون فنگ

آتش بس اثر سیلوانو ملو
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............................... آینده ما ...............................

فریب نفت
وابستگی به درآمدهای نفتی در نیم قرن اخیر چه بر سر اقتصاد ایران آورده است؟
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آینده ما

تحریم که به جان ایران افتاد، شکنندگی اقتصاد بیش از پیش عیان 
شد. گلوگاه اصلی که اقتصاد یک کشور در حال توسعه را در معرض 
آسیب های متعدد قرار می داد »نفت« و وابستگی به درآمدهای ناشی 
از صادرات آن بود. بررسی گزارش های منتشر شده از مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی نشان می دهد که به طور میانگین سهم نفت و درآمدهای 
نفتی در تولید ناخالص داخلی حدود 16 درصد است. همچنین حداقل 
یک سوم منابع اقتصادی بیش از پنج دهه است که با فروش نفت تامین 
شده است. حتی در بعضی از سال ها بیش از نیمی از منابع کشور از 
مسیر فروش نفت تامین شده است و این شاهد مثال مستند وابستگی 
یک اقتصاد به نفت است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بعد از 
خروج آمریکا از برجام و کاهش شــدید فروش نفت، شیرازه اقتصاد 
روی کاغذ مستقل و درواقع وابسته از هم بپاشد چرا که یکباره منبع 
تامین کنند ه به کمتر از ده درصد رســیده و در کنار آن سیاست های 
نامناسب پولی و مالی هم دست به دست این خأل داده و کشور ار از 
تعــادل اقتصادی خارج می کند. همچنین بودجه نفتی به طور ذاتی 
بر تورم اثر می گذارد. مســیر تورم زایی وابستگی به نفت از دالرهای 
نفتــی می گذرد که پایه پولی را متورم می کنــد چرا که این دالرها 
در روزگار خــوب فروش، به دولــت این تصور یا توهم را می دهد که 
می تواند تا بی نهایت بر مخارجش بیفزاید بدون آنکه به تقویت بخش 
خصوصی کمک کند یا برنامه ای برای توسعه صادرات و بازگشت رونق 
به بخش های دیگر اقتصاد را داشته باشد. تجربه نشان داده مخارجی 
که دست و دلبازانه در بودجه لحاظ می شوند، در زمان افول درآمدهای 
نفتی هم پابرجا می مانند و از بار آن ها کاسته نمی شود چرا که موانع 
سیاسی، قدرت حذف و اصالح این مخارج را از دولت می گیرد. کارد 
که به استخوان می رســد، بارها دیده ایم که سیاست گذاران در ایران 
به جای تغییر ریل گذاری یا اصالح ساختار، سراغ استقراض از بانک 
مرکزی می روند و هیزم تازه ای بــه آتش نقدینگی می افزایند. تورم 
ملموس ترین نتیجه این نابسامانی و سوءمدیریت است و این سیکل 
معیوب سال هاســت ادامه دارد: نفت فریب می دهد، تحریم تشدید 

می شود، تورم و نقدینگی به جان اقتصاد می افتند. 

طالی سمی، طالی سیاه   
وفور نفت، اقتصاد ایران را تک محصولی کرده اســت. انگار قاعده 
زیستن در ســرزمین های نفت خیر همین باشد؛ تکیه به ثروتی که 
طالی سیاه برای این کشورها می سازد، رشد و توسعه آن ها را تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
برای ایران اما همیشه در بر این پاشنه نمی چرخید. تا قبل از دهه 
۵0، درآمد نفتی در تولید ملی ایران نقش چندانی نداشــت و بخش 
پیشتاز در اقتصاد، بخش کشــاورزی بود. از بعد از سپری شدن این 
دهه به تدریج ســهم درآمد نفتی در تامین منابع مالی دولت رو به 
افزایش گذاشت، به طوری که صنعت نفت جای کشاورزی را گرفت و 
طعم این ثروت آنچنان به مذاق مدیران خوش آمد که سرمایه گذاری 

بــر بخش های دیگر را رها کردند و اهمیت بخش خصوصی برخالف 
آنچه در اصل 44 قانون اساســی آمده بود، در نظرشان کمرنگ شد. 
این وضعیت آنچنان پیشــرفت کرد که اقتصادی که تا پیش از دهه 
۵0 تاثیر چندانی از درآمدهای نفتی نمی پذیرفت، به شدت تحت تاثیر 
قیمت نفت قرار گرفت و از آنجا که قیمت نفت در سطح بین الملل و 
در خارج از مرزهای ســرزمین ما تعیین می شود، کار به جایی رسید 
که عوامل سیاسی کنترل اوضاع اقتصادی را دست گرفتند و معادالت 

را عوض کردند. 

مصائب تحدید فروش نفت   
حاال دیگر نفت، مهم ترین عامل تعیین کننده سرنوشت اقتصاد ایران 
است و بیشترین ســهم را در تولید ناخالص داخلی از آن خود کرده 

است. 
 ارتبــاط بین صنعت نفت و کل اقتصاد ایــران از دو کانال برقرار 
می شود. کانال اول، ارتباط مستقیم است؛ جریان کاال و خدمات بین 
بخش نفت و سایر بخش های اقتصادی، جریان تعیین کننده ای است 
که مستقیماً برقرار می شود. کانال دوم ارتباط غیرمستقیمی است که 
شامل جریان ارز بین بخش نفت و سایر بخش های اقتصادی می شود. 
کانال اول ارتباطی به واســطه سیاست گذاری های راحت طلبانه و 
غیرکارشناسی تقریباً قطع اســت و آنچه در این میان نقش آفرینی 
می کند، ارتباط غیرمستقیم است. نفت در این کانال موظف است برای 
بخش های سنتی اقتصاد ارزآوری کند و در این مسیر حیات بخش های 

دیگر به امکان فروش نفت وابسته است. 
درآمدهای نفتی اگر اقتصاد را در مسیر تنبلی قرار دهد به خصوص 
در شــرایطی که تحریم تهدید مداومی برای ایران است، آسیب های 
جبران ناپذیری به کشــور وارد می کنــد. مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارشــی تحلیلی- پژوهشی نوشته اســت: تجربه دو دوره وضع 
تحریم های گســترده علیه ایران نشان می دهد که بروز پدیده رکود 
تورمی از نتایج قطعی آن است. عملکرد اقتصاد ایران در سال 1397 
تطابق باالیی با عملکرد آن در ســال 1391 دارد. به این معنا که در 
هر دو دوره، تشــدید تحریم ها و تحدید فروش نفت به روند فزاینده 
قیمت ها، بحران ارزی و رکود اقتصادی منجر شــده است. در هردو 
دوره، وابستگی باالی اقتصاد ایران به نفت، به خصوص از کانال بودجه 
و تامین مالی واردات، شرایط را برای اقتصاد ایران بسیار دشوار کرده 
است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش تشریح کرده است: تجربه 
تحریم های گســترده علیه ایران نشان می دهد که بخش های نفت، 
صنعت و ساختمان بیشترین آسیب پذیری را از شرایط تحریم دارند. 
در سال 91، سهم تاثیرپذیری گروه نفت از تحریم های اقتصادی، 36.۵ 

درصد برآورد شده است. 
همچنین فصلنامه سیاست در شماره چهارم خود گزارشی منتشر 
کرده که داده های آن نشانگر آن است که افزایش تورم در ایران، عمدتاً 
ناشی از نحوه مصرف درآمدهای نفتی و به کارگیری آن به عنوان کمک 

سهم نفت از سفره اقتصاد
آیا وابستگی به نفت فرصت توسعه را از بخش های دیگر گرفته است؟ 

چرا باید خواند:
فارغ از اینکه در 

سال های اخیر 
بیشترین هدف 

تحریم های اقتصادی 
در بخش نفت متمرکز 

شده است، بررسی 
سهم و جایگاه طالی 

سیاه در اقتصاد ایران 
می تواند تصویر بهتری 

از میزان وابستگی به 
این ماده زیرزمینی و 

اثر آن بر رشد اقتصاد، 
ارائه دهد.

17
 درصد 

سهم نفت در تولید 
ناخالص داخلی 
کشور در ۹ ماهه 

نخست ۱۴۰۰

مائدهامینی
خبرنگار بخش آینده  ما
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36.۵
 درصد 

سهم تاثیرپذیری 
بخش نفت از 
تحریم های 

اقتصادی در سال 
۹۷

۵00
هزار میلیارد 

 تومان 
 میزان منابع 

عمومی وابسته به 
درآمدهای نفتی 
در بودجه ۱۴۰۱

یم ها، تحدید فروش نفت به روند فزاینده قیمت ها، بحران ارزی  در هردو دوره تشدید تحر
و رکود اقتصادی دامن زده است و وابستگی باالی اقتصاد به درآمدزایی از نفت، از کانال 
بودجه و تامین مالی واردات، شرایط را برای اقتصاد بسیار دشوار کرده است.

خرج برای دولت است. به این معنا که درآمدهای نفتی کم کم تبدیل 
به منبعی برای جبران هزینه های جاری دولت شــدند به جای آنکه 
به رشــد و توسعه اقتصاد و معیشت مردم کمک کنند. در واقع یک 
کشور ثروتمند حتی اگر بناست بر ثروت هایش تکیه کند و برنامه ای 
برای رشد در دیگر ابعاد نداشته باشد، باید منابع موجود را به تساوی 
میان افراد تقسیم کند. درآمدهای نفتی مادام که تبدیل به کاال، شغل، 
خدمات، یا ابزاری برای کنترل خشک ســالی و... نشود و مادام که در 
اختیار دولت برای جبران مخارج اضافی تدوین شده در بودجه ها باشد 
تا کســری های احتمالی را جبران کند، نه تنها کمکی به بهبود رشد 
واقعی اقتصادی نمی کند، بلکه می تواند تورم زا و آسیب زننده هم باشد. 

آنچه در سال پیش گذشت   
باال و پایین های رشد اقتصادی وابستگی شدیدی به وضعیت فروش 
نفت در اقتصاد ما دارد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که یکی از مهم ترین رشــد گروه ها در 9 ماه نخست سال گذشته در 
بخش نفت رخ داده است. میزان افزایش استخراج نفت و گاز طبیعی 
در 9 ماه نخســت سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 99، بیش 
از 13.4  درصد رشــد را تجربه کرده است. این موضوع با توجه به باال 
رفتن قیمت نفت و گاز در روزهای اخیر می تواند خبر خوشایندی برای 
اقتصاد کشور محسوب شود. اگر لغو تحریم ها با توجه به روند مثبت 
مذاکرات وین، محقق شود، این افزایش میزان تولیدات نفتی و درآمد 

فروش آن می تواند مزیت و فرصت مناسبی برای اقتصاد باشد.
 بر اســاس آمارهای این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال1390 در 9 ماه نخست سال 1400 به رقم ۵۵0هزار میلیارد 
تومان رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.1 درصد 
بیشــتر برآورد می شود. همچنین تولید ناخالص داخلی کشور بدون 
نفت به رقم 4۵4 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل 3.8 
درصد بیشــتر شده است. بر این اساس می توان گفت که بار بیش از 
17 درصد رشد اقتصادی 9 ماه سال گذشته، بر دوش نفت بوده است. 
در واقع در سال گذشته، گشایش های اندک و افزایش قیمت نفت 
به واسطه عوامل خارجی مثل جنگ روسیه با اوکراین، توانسته رشد 
اقتصادی را با افزایش درآمدهای نفتی از قعر منفی ها نجات دهد و باال 
بکشد. اگرچه این باال آمدن به واسطه سیاست های کارشناسی نشده در 
استفاده از این درآمدها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی افراد جامعه 

نکرده است. 

فرصت نفت یا تهدید چاه های ثروت ساز   
ســرزمینی که چاه های نفــت برای مردمانــش تامین ثروت و 
ســرمایه می کند، با چالش های بســیاری مواجه است. از یک سو 
دسترسی آسان به طالی سیاه می تواند توسعه تجارت با کشورهای 
غیرنفت خیــز را رقم بزند، به تامین ارز خارجی کمک کند و منابع 

ناشی درآمدهای فروش آن به جذب سرمایه مولد منتهی شود. 
اما در واقعیت تجربه زیســت کشورهایی مثل ایران، ونزوئال و .. 
نشان داده که نتیجه بهره مندی از این ثروت، سهم سایر بخش های 
اقتصادی را کم می کند و ظرفیت تولید در حوزه های دیگر را محدود 

و وابسته به شرایط فروش نفت می کند.
در حال حاضر حدود۲0 درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش 
از ۵0 درصــد از درآمدهای دولت و 80 درصد صادرات کشــور از 
بخش نفت تامین می شــود و این شرایط، دست بخش های دیگر 
اقتصاد را از توســعه و پیشــرفت کوتاه و توجه سیاست گذار را به 
آن ها کم کرده است. آنچه این روزها نفت به اقتصاد ایران بخشیده 
اســت وابستگی رشد ســرمایه گذاری و تولید در سایر بخش های 
اقتصادی و حتی صادرات غیرنفتی به صادرات نفت و گاز اســت. 
آنچنان که درآمد نفت و ذخایر ارزی کشــور نیز وابستگی تام به 
قیمت نفت دارد. به عبارت دیگر متغیر کلیدی و تعیین کننده اصلی 
روند متغیرهــای کالن اقتصادی و حتی مختصات مالی صاحبان 
کسب و کار و خانوارها در سیستم معادالت پیچیده کالن اقتصادی 
قیمت نفت اســت و چه کسی می تواند منکر این شود که فرصت 
نفت مدت هاســت برای ایران تبدیل به تهدید شده است چرا که 
امکان فروش قانونی و برنامه ریزی برای آن از اختیار صاحب ثروت 

خارج است. 
همه آنچه گفته شــد، بیانگر یک حقیقت تلخ است؛ درآمدهای 
حاصــل از فروش نفــت از دهه ۲0 تا اواخر دهــه 90، با همه باال 
و پایین ها اگرچه منجر به بهبود برخی شــاخص های کیفی توسعه 
اقتصادی مانند بیکاری و فقر بوده است اما قادر نبوده نه این پدیده ها 
و نه ســایر پدیده های نامطلوب اقتصادی را به نحو قابل توجهی در 
مسیر اصالح قرار دهد. نابرابری در همه این سال ها به عنوان سومین 
شاخص کیفی توسعه اقتصادی نه تنها برطرف نشده بلکه در برخی 
مقاطع درآمدها و ســاختار اقتصادی ناشی از نفت، تشدید نابرابری 
میان طبقات اجتماعی را با خود به همراه داشته تا رویای توسعه را 

برای کشور تحقق ناپذیرتر کند. 

تغییرات رشد اقتصادی در دهه 90  به روایت مرکز آمار ایران 
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آینده ما

با توجه به پیشرفت نسبی مذاکرات، کشورهایی که میلیاردها دالر سرمایه ایران را 
مسدود کرده اند آمادگی خود را برای بازگرداندن وجوه بلوکه اعالم کرده اما آن را 
مشروط به نتیجه نهایی اتفاقات در وین کرده اند.

»بیش از 100 میلیارد دالر از دارایی های ایران در سراسر جهان بلوکه شده است.« این 
ادعایی است که فوربز در یکی از آخرین گزارش های خود آن را مطرح کرده و توضیح داده 
است: به نظر می رسد حجم عمده ای از این دارایی ها در بانک های ژاپن، عراق، کره جنوبی 
و کانادا محبوس شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران مبلغ این بدهی را 

چیزی حدود ۲9 میلیارد دالر اعالم کرده است.
مدت هاست که اقتصاد ایران به دلیل تحریم های آمریکا علیه بخش های بانکی و انرژی 
نتوانســته از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود به کشورهای مختلف از جمله 
کره جنوبی، عراق و... بهره ببرد و میلیاردها دالر پول بلوکه شــده دارد که در انتظار رفع 
تحریم  اســت. پول هایی بلوکه که بخش قابل توجهی از آن ها ناشــی از فروش نفت به 
کشــورهای مختلف بوده و نه تنها هرگز به حســاب ایران واریز نشده بلکه در مواقعی با 

کاالهای غیرضروری مثل چای یا برنج تهاتر شده است. 
این منابع محبوس، اگرچه تبعات جبران ناپذیری مثل ایجاد کمبود منابع ارزی برای 
اقتصاد ایران به همراه داشته اما در حال حاضر تبدیل یکی از محورهای اصلی مذاکرات 
کند وین شده است. از یک سو ایران بر آن است که در صورت آزاد نشدن حداقل بحشی 
از منابع بلوکه شده )میزان درخواست ایران 10 میلیارد دالر اعالم شده( به پذیرش توافق 
رضایت ندهد و از سوی دیگر آمریکا به نظر می رسد تصمیم گرفته از این اهرم برای فشار 

بیشتر به ایران استفاده کند. 

چرا پول های ایران بلوکه شد؟   
استارت مسدود کردن منابع ارزی ایران در سال های اول انقالب اسالمی خورد. در آن 
زمان بعد از مسئله گروگان گیری آمریکایی ها در ایران، جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا 
در ســال 1979 دســتور داد دارایی های ایران بلوکه شود. البته بعد از امضای توافق نامه 
الجزایر در ســال 1981 حدود 400 میلیون دالر از تجهیزات نظامی ایران که توســط 
دولت پهلوی خریداری شــده بود، توسط آمریکا فروخته شد و این پول در یک حساب 

سپرده گذاری قرار داده شد. 
این ساز و کار با ادامه تنش ها بین ایران و آمریکا، ادامه پیدا کرد. تا جایی که پس از 
آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، این کشور را از توافق هسته ای سال ۲01۵ 
خارج کرد و تحریم های شدید علیه تهران را مجدداً اعمال کرد، منابع در گردش ایران در 

بانک های سراسر مقاصد تجاری ایران در حجم گسترده ای مسدود شد.

کمای وین و ابهام اعداد   
پایگاه خبری آنادولو در گزارشی نوشته است که ایران حدود 100 تا 1۲0 میلیارد دالر 
در کشورهای خارجی از جمله کره جنوبی، عراق، ژاپن، کانادا و غیره مسدود کرده است. 

فوربز هم دارایی های محبوس ایران را در همین میزان تخمین می زند. 
این در حالی اســت که ولی اهلل سیف رئیس ســابق بانک مرکزی دارایی ایران را ۲3 
میلیارد دالر، کاظم جاللی رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس این مبلغ را 60 میلیارد 
دالر، و عباس عراقچی، معاون سابق امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه مجموع 

دارایی های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دالر دانسته است. 
بر اساس آمارهای غیر رسمی، ایران در چندین کشور اموال بلوکه شده دارد. یکی از این 
کشورها ژاپن است که حدود 1.۵ میلیارد دالر دارایی ایران در آن بلوکه شده است. کشور 
دیگر کره جنوبی است که دارایی بلوکه شده ایران در آن  7 میلیارد دالر تخمین زده شده 
است. کره ای ها مدعی شده اند باید برای این مدتی که پول ایران در کره مانده است، ایران 
کارمزد نگهداری بدهد. در چین ۲۲ میلیارد دالر و در هند حدود 5٫3 میلیارد دالر درآمد 
بر اســاس اعمال تحریم ها بلوکه شده است. کشور همسایه، عراق نیز 3.۵ میلیارد دالر 
دارایی ما را به تهدید امریکا مسدود کرده است. امارات دیگر کشور همسایه نیز 7 میلیارد 
دالر ما را بلوکه کرده است.  راه های محدودی برای دستیابی ایران به منابعش تا زمانی که 
توافقی بین ایران وآمریکا امضا نشده است وجود دارد. آنادولو در اسفند ماه سال گذشته 
نوشته است که چینی ها به ایران برای باز کردن یک کانال مالی، چراغ سبز نشان داده اند 
تا به بازگشت وجوه مسدودشــده ایران کمک کنند. این در حالی است که کشورهایی 
که میلیاردها دالر ســرمایه ایران را مسدود کرده اند، آمادگی خود را برای بازگرداندن آن 
مشروط به نتیجه نهایی در وین کرده اند.  بانک جهانی در دی ماه سال گذشته در گزارشی 
اعالم کرده است گمانه زنی ها در مورد پیشرفت های احتمالی در دسترسی بانک مرکزی 
ایران به دارایی های منجمد شده، در ابتدای سال ۲0۲1 تقویت شده بود اما این روند از ماه 

می ۲0۲1 معکوس شد و امروز در حالت اغما قرار گرفته است. 

اما و اگرهای آزادی  
پول های بلوکه ایران سال هاست محل بحث و کشاکش است. در دی ماه سال گذشته 
منابع رســمی خبری اعالم کردند ایران توانســته کره جنوبی را برای باز پس گرفتن 7 
میلیارد دالری که در بانک های این کشور دارد متقاعد کند. حتی بنا شد که این روند از 
بازپرداخت یک میلیارد دالر در ابتدا شروع شود اما در نهایت این پروژه هم شکست خورد. 
به نظر می رسد مسئوالن هنوز نتوانسته اند به فرمولی برای حل این بحران طوالنی برسند. 
این در حالی اســت که صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی مدعی شــده است که 
مطالبات ایران از کشور انگلیس وصول شده است و حتی از آن پول استفاده نیز شده است 

و البته حاضر به افشای جزئیات اعداد در این بخش نشده است. 
اما سوالی که در این میان همواره مطرح می شود این است که سرنوشت پول های آزاد 
شده در نهایت چه می شود؟ آیا می توان امید داشت که بعد از آزاد شدن منابع، کسری های 

منابع ارزی جبران شود و نرخ دالر به واسطه افزایش عرضه پایین بیاید؟ 
مســعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره نحوه هزینه کرد ارزهای 
آزادشده ایران از دیگر کشورها گفته است ارزهای آزادشده در سه بخش در اختیار بانک 
مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می گیرد تا براساس سیاست و برنامه مشخص 
هزینه شود. اما تجربه نشان داده عموماً چنین رویکردی در قبال تزریق های ناگهانی ارزی 

اتخاذ نمی شود و آزاد شدن پول ها کمکی به بهبود شرایط نمی کند. 

دالرهای محبوس 
منابع ارزی حاصل از فروش نفت در کشورهای دیگر معطل احیای برجام است

تأثیرپذیری بخشهای اقتصادی از تحریمهای اقتصادی پیش از برجام  )درصد (

گروه كشاورزي گروه نفت  صنعت ساختمان گروه خدمات
توليد ناخالص  

داخلي به قيمت  
پايه

1390 3.7 -1.5 5.6 5.1 4.0 3.1
1391 4.7 -36.5 -4.1 -3.2 1.5 -7.7
1392 5.5 -5.1 -5.3 -9.2 2.3 -0.3
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مأخذ: حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
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در سال96، با وجود افزایش میزان تولید بنزین، میزان تولید تنها 3.7 میلیون لیتر با میزان مصرف جامعه فاصله 
داشت که در سال های بعد از آن، مصرف بنزین به شکل تصاعدی باال رفت و از تولید پیشی گرفت و ادامه 
همین روند دولت را تشویق به اصالح قیمت بنزین کرد.

هزار و سیصد و نود و هشت، سال اخبار 
تکان دهنده بــرای اقتصاد ایــران بود. 
ســالی که با اعالم ناگهانی خبر افزایش 
۲00درصدی قیمت بنزیــن از لیتری 
1000 تومان به 3000 تومان و ســهمیه بندی آن در آبان ماه، جامعه را در 
بهــت فرو برد. از طرف دیگر هم در پایان همین ســال بود که همه گیری 
ویروس کرونا، چهره دیگری برای اقتصاد جهان رقم زد. افزایش قیمت بنزین، 
بهانه ای برای تامین کسری بودجه دولت در برابر تحریم ها، خوانده شد. دولت 
در آن مقطع به دنبال کســب راه درآمــد از فرآورده های نفتی بود چرا که 
صادرات نفت تا روزی 300 هزار بشکه کاهش پیدا کرده بود و منابع درآمد 
ارزی کشــور در معرض تحدید و تهدید جدی قرار گرفته بود. گران کردن 
بنزین به بهانه اختالف قیمت 6 تا 9 هزار تومانی با نرخ فوب خلیج فارس و 
اصالح الگوی مصرف در همین زمان کلید خورد تا شاید دولت بتواند از این 
مسیر میزان تولید بنزین را از مصرف داخلی آن بیشتر کرده و روی صادرات 
مازاد آن حساب کند. دستاوردی که عواید آن مدت کوتاهی دستگیر دولت 
شد اما همان طور که پیش بینی می شد چندان دوام نیاورد و در نهایت دوباره 

معادله تولید و مصرف بنزین در داخل کشور به برابری رسید.

فشار تحریم، اهرمی برای تولید بنزین  
در شهریور ماه سال 1396، آمریکا به سردمداری ترامپ اعالم کرد که از 
برجام به طور یک طرفه کنار خواهد کشید و با تحریم همه جانبه نفت ایران 
تولید و صادرات آن را به صفر خواهد رساند. این تنش در حالی رقم می خورد 
که در برنامه پنج ساله ششم توسعه به خصوص در سال اول اجرای برنامه 
یعنی سال 1396، وزارت نفت موظف شده بود که ذخایر راهبردی نفت و 
گاز را به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز حفظ کرده و توسعه دهد. 
همچنین ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تا پایان 
سال اول اجرای قانون برنامه باید افزایش پیدا می کرد. بر همین اساس فاز 
اول و دوم پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شد و سپس طرح های 
افزایش ظرفیت و کیفیت پاالیشگاه های الوان، اصفهان، نوسازی انبار تامین 

نفت ری، تامین سوخت زمستانی و... اجرایی شد. 
بر اساس گزارش های منتشرشده از مرکز آمار ایران و طبق ترازنامه انرژی 
وزارت نیرو در سال 96 روزانه 6۵ هزار و ۲71 متر مکعب بنزین معمولی و 

بنزین مکمل سوخت MTBE تولید شد. همچنین بر حسب گزارش شبکه 
اطالع رسانی نفت و انرژی )شانا(، اجرایی شدن طرح های پاالیشی کشور در 
سال 96، تولید بنزین را تا مرز 77 میلیون لیتر در روز افزایش داد. تحلیل 
آمارهای منتشرشــده از یک سال قبل از شروع اصالح قیمت بنزین نشان 
می دهد در آن مقطع زمانی میزان تولید بنزین با مصرف داخلی آن به برابری 

رسیده بود و این امکان صادرات بنزین را از دولت سلب می کرد. 

مصرف پرشتاب بنزین علیه تولید و صادرات  
با وجود افزایش میزان تولید بنزین، در سال96، تنها 3.7 میلیون لیتر با 
الگوی مصرف جامعه فاصله داشت اما در سال های بعد از آن، مصرف بنزین 
به شکل تصاعدی باال رفت و از تولید پیشی گرفت. به استناد گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، در شش ماهه اول سال 1397 که میانگین تولید بنزین 
با وجود اتمام دو فاز پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، حدود 88 میلیون لیتر 
در روز بود، در برابر آن مصرف میانگین بنزین در همان مدت شــش ماهه 
برابر میزان تولید یعنی 88 میلیون لیتر در روز بود. به این معنا که همواره 
ســرعت مصرف بنزین بیش از تولید آن بوده یا در بهترین حالت در نقطه 
برابر با آن ایستاده است. در این شرایط، سران سه قوه در هفته سوم آبان 98 
در اقدامی ناگهانی، تصمیم به دونرخی سازی، سهمیه بندی و سه برابر کردن 
قیمت بنزین گرفتند. تبعات این شوک بزرگ - فارغ از آنچه در آن یک ماه 
بر ســر دهک های کم درآمد جامعه آمد و صدای اعتراضی که از آن ها بلند 
شد- بازار را برای مدتی از مصرف بازداشت و در آن زمان منابع غیررسمی 
اعالم کردند که فاصله بین تولید و مصرف به ۲0 میلیون لیتر رسید و مازاد 
این معادله برای مدتی توسط دولت صادر شد تا مسکنی با عمر کوتاه برای 

دولت کارگر بیفتد. 
در همان زمان پیش بینی شــد که جامعه به شوک تورمی که با 
افزایش قیمت بنزین ایجاد می شد به مرور زمان عادت کند و پس از 
مدتی دوباره الگوی مصرف در برابر تولید، قد علم کند. در واقع نحوه 
اجرای سیاســت افزایش قیمت بنزین و تداوم تحریم ها در سال های 
بعد و در مقابل ادامــه روند افزایش مصرف بنزین در برابر تولید آن، 
طوری پیش رفت که امروز در حالی نخســتین فصل ســال 1401 
سپری می شود که ایران که روزی صادرکننده فرآورده های نفتی بود، 

در آستانه واردات بنزین قرار گرفته است. 

بنزین در نقطه سربه سر
با وجود افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸، مازادی برای صادرات این فرآورده نفتی وجود ندارد
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آینده ما

حیات اقتصاد ایران، به تولید و صادرات نفت وابسته است. هر بار که 
تحریم های نفتی علیه ایران بر مدار تشدید قرار می گیرد، نابسامانی های 
اقتصاد به واسطه کاهش درآمد نفت بیش از همیشه به رخ معیشت 
جامعه کشیده می شود چرا که با همه باال و پایین ها و وعده ها و قول ها 
و قرارها در نهایت این بودجه عمومی کشــور است که نیمی از آن به 
نفت وابستگی دارد که گاه منابع آن در قالب درآمدهای مستقیم و گاه 

در قالب استقراض از صندوق توسعه ملی تامین می شود. 
 آمارهای بانک مرکزی از بعد ورود رسمی ایران به چالش تحریم ها 
-سال 97- به روزرسانی نشده اند. براساس گزارش شرکت های ردیابی 
نفتکش ها و سازمان های بین المللی، صادرات نفت ایران در سال گذشته  
به میانگین روزانه 3۲0 هزار بشکه بوده است؛ یعنی حدود یک پنجم 
درآمدهای نفتی مندرج در بودجه 99 محقق شــده است؛ درحالی که 
در ســال 1400 درآمدهــای نفتی در بودجه براســاس صادرات ۲.3 
میلیون بشــکه در روز با قیمت هر بشــکه 40 دالر و نرخ تسعیر 11 
هزار و ۵00 تومان به رقم 349 هزار میلیارد تومان مصوب شــده که 
بر اساس آمارهای منتشر شده در 9 ماهه سال جاری، تنها 81.7 هزار 
میلیارد تومان معادل 31 درصد از بودجه 9 ماهه تحقق یافته اســت. 
البته آمارهای دیگری هم در این حوزه منتشــر شده است. برای مثال 
پایگاه اطالع رسانی دولت معتقد است که حدود 800 هزار بشکه نفت 
توسط دولت سیزدهم از بعد از تحویل گرفتن کابینه فروخته شده که به 
نظر می رسد در نهایت همه این آمارهای جسته گریخته یک حقیقت را 
روشن می کند: تا آتش تحریم روشن است صادرات نفت نمی تواند حتی 

به نیمی از حجم صادرات سال 96 برسد. 

راه دور تسهیل صادرات نفت   
پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرده است که صادرات نفت خام 
در دولت سیزدهم از نظر حجمی 40 درصد نسبت به دولت گذشته 
افزایش یافته است که این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت و وصول 
برخی مطالبات نفتی گذشته، درآمدهای نفتی را چندین برابر کرده 
است؛ به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه در سال 

1400 محقق شده است.
این پایگاه در ادامه مدعی شــده است که صادرات میعانات گازی 
در دولت ســیزدهم از نظر حجمی 3 برابر شده است و به باالی ۲00 
هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین صادرات گاز طبیعی در سال 
1400 از نظر ارزش و حجم به ترتیب 84 و 91 درصد افزایش یافته 
و وصول درآمدهای گازی ایران نسبت به سال 99 حدوداً ۵ برابر شده 

است و به عدد 4.8 میلیارد دالر رسیده است.
از ســوی دیگر اوجی وزیر نفت ادعا کرده است: وصول درآمدهای 
حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز، فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی نسبت به پارسال )1399( ۲.۵ برابر شده 

و خالص گاز طبیعی صادراتی هم بیش از پارسال بوده است.
او همچنین در یک گفت وگوی تلویزیونی مدعی شــده اســت: 
ظرفیت پاالیشگاهی کشور اکنون دو میلیون و ۲۵0 هزار بشکه نفت 
و میعانات گازی است که یک میلیون و 7۵0 هزار بشکه را نفت خام 

تشکیل می دهد .
اظهــارات دولت به اینجا ختم نمی شــود. رئیس جمهور هم در 
فروردین ماه ســال جاری اعالم کرده است که میزان فروش نفت به 
پیش از دوران تحریم ها رســیده اســت. این ادعا در حالی به شکل 
رسمی مطرح شده که برآورد آمارهای مختلف نشان می دهد که به 
طور میانگین در ســه ماه پایانی سال گذشته و دو ماه نخست سال 

جاری بین 800 هزار تا یک میلیون بشکه نفت صادر شده است. 
برای مثال وال اســتریت ژورنال گزارش داده است که  »صادرات 
نفت ایران در ســه ماه اول ســال ۲0۲۲ به 870 هزار بشکه در روز 
رسیده اســت که 30 درصد از میانگین صادرات سال ۲0۲1 بیشتر 

است.« 
این ارقام برای صادرات نفت اما نه تنها برابر با ارقام صادرات پیش 

از تشدید تحریم ها نیست بلکه با آن ها فاصله قابل توجهی نیز دارد. 
بررســی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که در سال 96، 
یعنی دقیقاً یک سال پیش از جدی شدن تحریم ها، ایران در یک روز 
سه میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می کرد که دو میلیون و 300 

بشکه آن را به صادرات اختصاص می داد. 

اما و اگرهای سهم ایران در بازار جهانی نفت   
مشتری های نفت ایران در سالی که گذشت، کج دار مریز به قاعده 
پیشین در معامله با ایران باقی ماندند و از ایران - با وجود همه چالش ها 
و تحدیدها- نفت خریدند. مشــتری پر و پاقرص هم مثل همه ادوار 

ریسمان تحریم 
تولید و صادرات نفت ایران برای بازگشت به اعداد رویایی نیازمند لغو تحریم ها است

تولید نفت خام اوپک بر اساس منابع ثانویه  در شش ماه نخست ۱۴۰۰) هزار بشکه(
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گذشته همچنان چین است که به واسطه مناسباتی که با ایران دارد، 
همچنان بی توجه به محدودیت های وضع شده توسط آمریکا از ایران 
نفت می خرد. براساس گزارش بلومبرگ فعالً تا رفع احتمالی تحریم ها 
نفت ایران تحت نام کشورهایی چون امارات، اندونزی، مالزی، عمان و 
عراق به پاالیشــگاه های کوچک چین تحویل داده می شود که عالوه 
بر تخفیف به چینی ها که گفته می شود 10 درصد است هزینه های 
مبادله ای دیگری نیز به آن تعلق می گیرد که به زیان کشور است. در 
واقع ایران نفت را نفروخته و آن را هدر می دهد. همین موضوع منجر 
شده افزایش فروش نفت هیچ اثر ملموسی در بازار آزاد ارز ایجاد نکند.

اما با همه این ها و با وجود اینکه ایران بعد از تجربه تحریم های پی 
در پی به فرمول هایی برای دور زدن تحریم ها دست پیدا کرده است، 
در نهایت مشکالت در شبکه حمل و نقل برای نفت ایران، فروش نفت 
برای کشور را بسیار دشوار و به بعضی مقاصد تقریباً نشدنی می کند. 

از ســوی دیگر قیمت نفت هم به واسطه درگیری با پارامترهای 
بین المللی، باال و پایین های بسیاری دارد. فروردین سال 99، درست در 
شرایطی که جهان با پدیده پاندمی کرونا مواجه شده بود قیمت نفت 
به ازای هر بشکه )اگر لحظات هیجانی صفر و منفی از میز تحلیل کنار 
گذاشته شود( به 13 دالر هم رسید و کف قیمتی تاریخی را در کارنامه 
خود ثبت کرد. دو سال بعد درست در زمان مشابه یعنی در فرودین 
سال 1401، قیمت نفت رکورد دوباره ای این بار از مسیر معکوس زد و 
رقم 1۲4 دالر به ازای هر بشکه را به خود دید. در این مقطع تاریخی 
اقتصاد جهان با کرونا به صلح و سازش رسیده بود و حاال این تبعات 
جنگ روســیه با اوکراین بود که خود را در قیمت نفت نشان می داد. 
به نظر می رسد در چنین شرایطی تنها استفاده همه جانبه از فرصت 
افزایش قیمت نفت اســت که می تواند تا حدی بار فشار تحریم ها بر 

درآمدهای نفتی را کم کند و ترمز افزایش کسری بودجه را بکشد.

زوال فرصت تحقق درآمدهای نفتی با تداوم تحریم ها   
در حالی که دولت از تریبون های مختلف تالش می کند از وابستگی 
به نفت و تاثیر تداوم تحریم ها بر فروش این کاالی استراتژیک، برائت 
جوید، واقعیت بودجه ســال جاری، حکایت از وقایع دیگری دارد. بر 
اساس آنچه دولت در بودجه سال 1401 در نظر گرفته است، بنا بر این 
است که 380 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مستقیم صادرات 
نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی به خزانه دولت واریز شود که 
با احتساب 140 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی 
مجموعاً حدود 38 درصد درآمدهای دولت وابســته به نفت و میزان 

فروش آن است. 
از ســوی دیگر، در حال حاضر به نظر می رســد به طور میانگین 
ایران روزانه یک میلیون بشکه صادر می کند که این رقم اگرچه رقم 
دندان گیری نیست اما با افزایش قابل توجه قیمت نفت، کاستی های 
کنونی تا حدودی جبران می شود. اما واقعیت این است که قیمت نفت 
بنا نیست همیشه روی قله 100 دالری بماند و تداوم تحریم ها می تواند 

دست دولت را مثل دو سال گذشته خالی بگذارد. 
در بودجه نویسی دولت سیزدهم برای سال 1401، درآمد دالری 
حاصــل از صادرات نفت خام، گاز طبیعــی و میعانات گازی ۲9.86 
میلیارد دالر )معادل 686 هزار میلیارد تومان( در نظر گرفته شــده 

است. 
از ایــن میزان ۲6.۲8 میلیــارد دالر مربوط به فروش نفت خام و 
میعانــات گازی و 3.۵8 میلیــارد دالر از محل صادرات گاز طبیعی 

محاسبه شده است. این رقم بیانگر آن است که برای دستیابی به آن، 
نیازمند صادرات روزانه یک میلیون و ۲00 هزار بشــکه با قیمت 60 
دالری هستیم. واقعیت این است که امکان تحقق رویای فروش روزانه 
یک میلیون و ۲00 هزار بشکه وجود ندارد و صرفاً ممکن است تداوم 
افزایش قیمت نفت در جهان، درآمد مصوب نفتی را تبدیل به درآمد 
کسب شده برای کشور کند. اما اگر نفت به طور میانگین در سال جاری 
روی مــرز 60 دالر باقی بماند و فروش نفت ایران همچنان در جایی 
بین 800 هزار تا یک میلیون بشکه نوسان کند، احتمال می رود دولت 
در این بخش درآمدی خود با کسری حدود 30درصدی مواجه شود. 

امکان درآمد مازاد 1۵ میلیارد دالری با لغو تحریم ها   
سناریو دوم اما، به صلح رسیدن با آمریکا بعد از ماه ها کشمش در 
وین است. تجربه تحریم های دوره قبل نشان داده که با وجود هراس ها 
از ورود ناگهانــی ایران به بازار جهانی نفــت، تعادل مورد نظر بعد از 
گذشت چند ماه برقرار خواهد شد. به این معنا که اگرچه انتظار می رود 
ورود ایران به عرصه ای که دو ســال در آن حضور نداشــته منجر به 
افزایش شدید عرضه در مقابل تقاضای ثابت موجود شود، اما درنهایت 
نرخ هر بشکه نفت در یک نقطه تعادلی خواهد ایستاد و بازار جهانی 

برای ایران هم جای باز خواهد کرد. 
بررسی و تحلیل تجربه تحریم های نفتی در ابتدای دهه 90 نشان 
می دهد که فرآیند سازگار شدن با بازار بین ۵ تا 7 ماه زمان نیاز دارد. 
در صورتی که ایران با آمریکا در نزدیک ترین زمان ممکن -خردادماه 
سال جاری- به تفاهم برسد احتماالً ایران می تواند در حوالی دی ماه 
به صادرات حدود 1.۵ میلیون بشکه نفت در روز، نزدیک شود. یعنی 
در بهترین حالت تجارت خارجی ایران تنها در سه ماه از 1۲ ماه سال 
جاری می تواند مزه آزادی در صادرات نفت را بچشد. برآوردهای نسبی 
نشان می دهد که با در نظر گرفتن قیمت 60 دالر برای هر بشکه نفت 
و در صورت تحقق این ســناریو، درآمدهای مصوب در بودجه نه تنها 
محقق خواهد شــد، بلکه چیزی حدود 10 تا 1۵ میلیارد دالر برای 

دولت درآمد مازاد به همراه خواهد داشت. 

بر اساس بودجه سال جاری 3۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مستقیم صادرات نفت خام، گاز طبیعی 
یز می شود که با احتساب ۱۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق  و میعانات گازی به خزانه دولت وار
 حدود 3۸ درصد درآمدهای دولت وابسته به نفت و میزان فروش آن است.

ً
توسعه ملی مجموعا

رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی - درصد ) مرکز آمار ایران( 
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آینده ما

اقتصاد ایران -به عنوان کشور نفت خیز- سال ها به نفت وابسته و درآمدهای نفتی از 
همین رو همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. سرمایه ملی که گاهی قربانی سازوکار 
تحریم شده و گاهی سیاست های داخلی ترمز کسب درآمد موثر و سرمایه گذاری مولد از 
آن را می کشند. البته شرایط محیطی چون همه گیری کرونا هم بر میزان خرید و فروش 

نفت ایران و کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بی تاثیر نیست. 
با همه این ها، مدیریت ناگزیر بدون نفت سال 99 نشان داد که مسیر اداره کشور، تنها 
از راه کسب درآمدهای نفتی نمی گذرد. از این رو توجه به درآمدهای غیرنفتی نیر ضروری 
است. به عالوه کشورهای نفتی چون ایران از درگاه کسب درآمدهای نفتی، غالباً دست 
به تامین کسری بودجه می زنند که این خود متاثر از کاهش یا افزایش قیمت نفت بوده و 
بر سرعت تامین کسری بودجه اثرگذار است. هرچند که انتظار می رود که درآمد واصله از 
این سرمایه ملی، صرف توسعه کشور شود. بررسی ها نشان می دهد که این رویکرد غالب 
به نفت اکثرا منجر به برآوردهای غیرواقعی از فروش نفت می شــود و بودجه ریزی را به 

انحراف می کشد. 

آیینه ای روبه روی کسری ها 
میانگین13901391139213931394139۵139613971398عنوان سال

76747۲849۲979310۲9087منابع عمومی دولت

6161۵889717770718071منابع اختصاصی دولت

89877797889۵99879۲90درآمد

9661977911994781033084واگذاری دارایی سرمایه ای

18744۲۵66310811۲1۵118890واگذاری دارایی مالی

7374748488878۵88868۲مصارف عمومی

6161۵78981797۲738373مصارف اختصاصی

91899۲9۲100949۵9۲9393هزینه ای

713640۵8۵0۵7۵767۵6۵۵تملک دارایی سرمایه ای

۲114۲349193739388۵9تملک دارایی مالی

کارنامه نفتی دولت ها 
بیشترین درآمد نفتی ثبت شده در ۲۴ سال گذشته مربوط به دولت هشتم است که ریشه در افزایش قیمت جهانی نفت و 

سهولت مبادله تجاری با کشورهای دیگر داشته است 

منابع: دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت، مرکز پژوهش های مجلس، پایگاه اطالع رسانی دولت

تولید نفت - هزار بشکه در روز-  اوپک

نفت ایران در اوپک - دالر - شبکه اطالع رسانی طال و ارز 
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یافتی کارکنان ۱۰ درصد و تورم و افزایش قیمت کاالها به طور میانگین بین 3۰ تا ۴۰ درصد است،  در شرایطی که در
طبیعی است که رشد اقتصادی برای کسی ملموس نخواهد بود. به ویژه اینکه این میزان رشد اقتصادی متاثر از افزایش 
تولید کاال و خدمات نباشد، بلکه متاثر از فروش نفت -و بیش از آن افزایش قیمت جهانی نفت- باشد.

با نگاهی گذرا به قانون بودجه ســال جاری می بینیم که 
380 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مســتقیم 
صادرات نفت خام، صادرات گاز طبیعی و فروش میعانات 
گازی به پتروشــیمی های داخلی پیش بینی شده است 
و رقمــی حدود 1۲0 هزار میلیارد تومان هم برداشــت 
از صندوق ذخیره ارزی دیده شــده و در مجموع حدود 
۵00 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور در بودجه 
1401 متاثر از نفت است و کامالً واضح است که بودجه 
سال جاری وابسته به نفت تهیه شده است. هم پیش بینی 
میزان فروش نفت -که حدود یک میلیون و دویست هزار 
بشکه است- و هم پیش بینی قیمت هر بشکه نفت -حدود 60 دالر- بیانگر این است که در 
قانون بودجه بخشی از منابع عمومی قرار است از محل فروش نفت و فراورده های نفتی تامین 

شود. بنابراین همچنان قانون بودجه و بودجه 1401 متاثر از نفت خواهد بود.
در اینجا سوال اساسی این است که آیا عددهایی که در بودجه وجود دارد و متاثر از نفت 
است تحقق پیدا می کند یا خیر؟ اگر برجام احیا شود به یقین ارقامی بیش از این عددهای 
پیش بینی شده تحقق پیدا کرده و فروش نفت بیشتر خواهد بود. به ویژه با توجه به اینکه بازار 
نفت دنیا، به دلیل بروز جنگ میان روسیه و اوکراین، متقاضی نفت ایران است و در صورتی 
که اتحادیه اروپا نفت روســیه را تحریم کنــد، تقاضا برای نفت ایران افزایش پیدا می کند، 
تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات، ارقام باالتری در بودجه از 
محل فروش نفت محقق شود. در صورت احیای برجام، هم میزان فروش نفت افزایش خواهد 
داشــت و هم با توجه به افزایش قیمت نفت -در حال حاضر به بیش از 100 دالر رســیده 

است- درآمدهای نفتی می تواند حتی تا دو برابر بودجه پیش بینی شده محقق شود. 
اما در سناریویی دیگر، اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، باز هم موضوع دور زدن تحریم ها 
برای فروش نفت مطرح می شود. از آنجا که قیمت نفت به بیش از 100 دالر رسیده است، 
هزینه دور زدن تحریم هرچقدر هم افزایش پیدا کند، با توجه به رقم پیش بینی شده فروش 
هر بشــکه نفت در قانون بودجه سال جاری، باز هم می توان گفت ارقام منابع نفتی تحقق 
پیدا خواهد کرد، البته اگر امریکایی ها سیاست های سختگیرانه دولت ترامپ برای ممانعت از 

فروش نفت ایران را در پیش نگیرند.
از ســوی دیگر اما افزایش فروش و درآمد نفتی ایران در نتیجه باال رفتن قیمت جهانی 
نفــت، در حالی اتفاق افتاده که جامعه این افزایش درآمد را در بازار یا بخش واقعی اقتصاد 
لمس نمی کند. به عبارتی آنچه منجر به رشد اقتصادی در سال گذشته و سال جاری شده، 
ناشی از میزان فروش نفت است. درصورتی که درآمد حاصل از فروش نفت تبدیل به کاال 
شود، جامعه و مردم افزایش رشد اقتصادی را لمس می کنند. اما اگر این درآمد تبدیل به ریال 

شود و هزینه های جاری کشور متناسب با آن افزایش پیدا کند، مردم اثر ملموس آن را در 
زندگی تجربه نخواهند کرد. 

نکته مهمی در مورد اقتصاد ایران وجود دارد و باید به آن توجه کرد: تا زمانی که اقتصاد 
کشور در تب تورم می ســوزد، احساس آرامش نخواهد داشت. تب اقتصاد ایران حدود 40 
درجه اســت. مثال بسیار ســاده در این زمینه افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت 
در ســال جاری است. تورم در فروردین ماه سال جاری -هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم 
میانگین- بالغ بر چهار برابر میزان حقوق افزایش یافته است. در چنین شرایطی اگر اعالم 
شــود که رشد اقتصادی 3 تا 4 درصد است، در شرایطی که دریافتی کارکنان 10 درصد و 
تورم و افزایش قیمت کاالها به طور میانگین بین 30 تا 40 درصد است، طبیعی است که 
رشد اقتصادی برای کسی ملموس نخواهد بود. به ویژه اینکه این میزان رشد اقتصادی متاثر 
از افزایش تولید کاال و خدمات نباشد، بلکه متاثر از فروش نفت -و بیش از آن افزایش قیمت 

جهانی نفت- باشد.
این جمله به این معنا نیست که مشکالت اقتصادی ایران تنها به دلیل وجود تحریم هاست، 
زیرا همه می دانیم که مشکالت اقتصادی ایران ساختاری و ناشی از پایین بودن بهره وری، 
تورم دورقمی بلندمدت، رشد اقتصادی پایین در بلندمدت و برخی از شاخصه های دیگر است. 
اما بخشی از مشکالت اقتصادی ایران به این امر برمی گردد که وقتی حداقل یک سوم منابع 
اقتصاد کشوری بیش از پنج دهه، با فروش نفت تامین شده -حتی در برخی سال ها بیش 
از نیمی از منابع از نفت تامین شده- یکباره منبع تامین کنند ه به کمتر از ده درصد برسد و 
در کنار آن سیاست های نامناسب پولی و مالی هم اعمال شود، طبیعی است که اقتصاد از 
تعادل خارج شود. این خروج از تعادل در اقتصاد کشور در مقطعی خود را در افزایش قیمت 
پراید از صد به دویست میلیون نشان می دهد، در زمانی دیگر در افزایش قیمت برنج از 30 
هزار تومان به 70 تا 100 هزار تومان و در مقطعی نیز در افزایش بی سابقه قیمت ماکارونی، 
مرغ و دیگر اقالم ضروری خانوارها. از آنجا که ساختار کلی اقتصاد از تعادل خارج شده، در 
هر مقطع زمانی یکی از بازارهای کاال و خدمات را نیز از تعادل خارج خواهد کرد. بنابراین اگر 
عامل اخاللگر حذف شود -که در اینجا و در مورد کشور ما منظور تحریم است- حداقل یک 
عامل مهم اخالل در اقتصاد، که از طریق عدم تعادل در بازار ارز و واردات و صادرات منجر 
به به هم ریختن تعادل اقتصاد ایران شده، حذف شده است. در این شرایط اقتصاد می تواند 
تا حدودی به شــرایط عادی برگردد. وقتی به شرایط عادی بازگشت، اصالحات ساختاری 
می تواند منجر به بهبود بهره وری و یا بهبود سیاست های پولی و مالی شود. در این شرایط 
است که فرایند اصالحات ساختاری می تواند آغاز شود تا اقتصاد بتواند به ریل اصلی برگردد. 
بنابراین اگر اقتصاد ایران امروز در شرایط عدم تعادل قرار گرفته است، عامل این عدم تعادل 
هم برون زاست و هم درون زا؛ هرکدام از این عوامل حذف شود می توان امیدوار بود که اقتصاد 

به شرایط طبیعی برسد.

افزایش وابستگی بودجه به نفت
با افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دالر، می توان گفت که ارقام منابع نفتی تحقق پیدا خواهد کرد

هادیحقشناس
اقتصاددان

تولید بخش نفت به روایت بانک مرکزی -هزار میلیارد تومان 
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آینده ما

نفت مثل هر منبع زیرزمینی، اگر درســت مدیریت شود برای اقتصاد 
کشــوری که این منبع را در اختیار دارد یک نعمت است. نفت یک ثروت 
زیرزمینی برای کشور ما محسوب می شود و طبیعی است که ثروت اگر به 
درســتی مدیریت شود می تواند باعث رونق و توسعه و پیشرفت شود و در 
غیر این صورت عامل فساد و به هم ریختگی و تالطم خواهد بود. مصداق این 
امر کشورهای افریقایی هستند که در طول تاریخ با وجود در اختیار داشتن 
نعمات زیرزمینی فراوان، همواره در معرض تالطم و بحران های مختلف قرار 
داشتند. حکومت هایی که در این کشورها به سر کار آمدند، این نعمت ها را 
هدر داده و یا به یغما بردند. اســتعمار بین الملل هم به صور مختلف برای 
دستیابی به این منابع در این کشورها اقدامات مختلفی انجام داد که هرگز 
به نفع مردم این کشورها نبود. در عین حال کشورهایی هستند که توانستند 
این منابع را به درستی مدیریت کنند و درآمدهای حاصل از آن را به صورت 
ارزش افزوده، صادرات و یا مصرف داخلی و یا به صورت خام فروشــی برای 

توسعه کشور هزینه کنند. 
در اغلب کشورهای در حال توسعه -که کشور ما را هم شامل می شود- 
این منابع باعث تالطم و مشــکالت عدیده شده است. علت اصلی هم این 
است که مدیریت این کشورها با شدت زیادی با فساد درگیر هستند و منابع 
سرشــاری را که از دل زمین به دست می آید به درستی در مسیر توسعه 
اقتصادی مدیریت نمی کنند تا منافع آن برای عموم مردم قابل لمس باشد. 

این پدیده ای است که در طول تاریخ وجود داشته است.
اما کشورهای موفق درآمدهای حاصل از این منابع را در صندوق هایی 
ذخیره کردند و رشد اقتصادی خود را بر پایه این منابع تعریف نکردند. در 
نتیجه با یک مدیریت حرفه ای از درآمد حاصل از این منابع به عنوان پشتوانه 
اقتصاد بهره مند شــدند. نمونه بارز این امر کشورهای قطر و نروژ هستند. 
این کشــورها منابع نفتی در اختیار دارنــد، اما درآمدهای نفتی خود را در 
صندوق های ذخیره قرار داده و برای سرمایه گذاری های بین المللی و ایجاد 
ارزش افزوده هزینه کردند. در این کشورها اقتصاد داخلی وابسته به فروش 
نفت نیســت و بر پایه نظام و ساختار صحیحی تعریف شده و درآمد نفتی 
پشتوانه اقتصاد این کشورها محسوب می شود. در نتیجه نوسانات قیمت نفت 

و مسائل دیگر تاثیر چندانی بر اقتصاد این کشورها نخواهد داشت.
در کشور ما منابع نفتی در سال های گذشته زمینه درگیری های سیاسی 
با کشــورهای دیگر بوده است. از سویی مدیریت داخل کشور نیز بسیاری 
از برنامه های توسعه را در ســال های گذشته وابسته به درآمد نفتی کرده 
است. همین امر موجب عدم بهینگی و فساد بسیاری شده و موجبات ایجاد 
رانت های گسترده را فراهم کرده است. کشور ما جزو کشورهایی نیست که 
از درآمدهای حاصل از نفت و گاز در جهت توســعه موثر بهره برده باشد. 
دولت ها اغلب درآمدهای حاصل از نفت را برای هزینه های حمایتی و یارانه ای 
هزینه می کنند و همین امر اقتصاد ما را با چالش های فراوانی مواجه کرده 
اســت. چرا که با چنین رویکردی و با توجه به نوسانات قیمت نفت و گاز 
در سطح بین الملل، درآمدهای پیش بینی شده دولت ها برای تامین بودجه 
هم دستخوش نوسان می شود. نتیجه اینکه در حداقل بیست سال گذشته 

با کسری های بودجه وحشتناک و برنامه های به هم ریخته روبه رو بوده ایم.

بهتر آن است که منابع حاصل از نفت و گاز را یک نعمت طبیعی برای 
کشــور تلقی کنیم و درآمدهای حاصل از آن را -چه خام فروشی و چه در 
راستای خلق ارزش افزوده- برای نسل های آینده ذخیره کنیم و امروز روی 
آن حساب باز نکنیم. اگر این درآمد در صندوقی ذخیره شود و برداشتی از 
آن صورت نگیرد، می توان از منابع این صندوق در ســطح بین المللی برای 
سرمایه گذاری بهره برد. این امر مستلزم وجود یک مدیریت کامالً حرفه ای و 
تخصصی -و نه سیاسی- مطابق با استانداردهای بین المللی است. برای تحقق 
این هدف، الزم اســت برداشت و استفاده از منابع این صندوق در مصارف 
داخلی محدود و حتی ممنوع شود و تنها در فعالیت های اقتصادی موثر با 
ارزش افزوده طبق پروتکل و تعریف تخصصی با مدیریت حرفه ای بین المللی 
این منابع مورد بهره برداری قرار گیرند. این برنامه اگر در یک بازه زمانی ۵ 
ساله هم اجرا شود می تواند منجر به پویایی اقتصاد شود. به عبارتی اقتصاد 
می تواند از دوپینگ نفت یا بیماری هلندی خارج شده و به مرور وابستگی 
خود را به نفت از دســت بدهد. در چنین شــرایطی بعد از پنج یا ده سال 
خواهیم دید که ذخایر عظیم درآمدی در اختیار داریم که پشتوانه اقتصاد ما 
محسوب می شوند. اقتصاد ما ظرفیت و توانایی باالیی دارد، تنها باید این فضا 
را از سیاسی بازی و رانت و فساد پاکسازی کنیم. این راهی است که در دنیا 

تجربه شده و نتیجه بخش بوده است. 
الزم اســت که وابستگی اقتصاد کشور به نفت و اعتیاد به درآمد نفتی 
تا حد ممکن کاهش پیدا کند. این وابستگی ۵ دهه وجود داشته، اما غلط 
بوده و در تمام این سال ها این سیاست به ضرر کشور بوده است. هرچند در 
مقاطعی با دوپینگ های مقطعی از افزایش قیمت نفت و در نتیجه باال رفتن 
درآمد نفتی کشور احساس شعف کردیم و دچار این اشتباه و توهم شدیم 
که اقتصاد را خوب مدیریت کردیم، اما در مقاطعی هم با پایین آمدن شدید 
قیمت نفت، دچار فشار و گرفتاری شدیم. نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیم 
بر اقتصاد ما دارد و به راحتی آن را باال می برد و یا به زمین می کوبد. به جد 
اعتقاد دارم وابستگی به نفت برای کشور ما به هیچ عنوان مفید نبوده است. 
در جریان تحریم ها هم اهرم فشار بر کشور، فروش نفت و درآمد نفتی 
بود. چرا که کشور از این محل بیشترین ضرر را متحمل می شود. اگر اقتصاد 
ایران تا این اندازه وابســتگی به نفت نداشــت و درآمدهای این منابع را در 
صندوقی ذخیره می کرد و برنامه ریــزی کالن خود را بر پایه میزان درآمد 
موجود در این صندوق تنظیم نمی کرد، کاهش فروش نفت کمترین تاثیر 
را بر اقتصاد داشــت و تنها ورودی صندوق را تحت تاثیر قرار می داد. اما در 
حال حاضر و حتی در مورد برجام هم شاهد هستیم که باز هم مسئله اصلی 

وابستگی به نفت است. 
در این ســال ها به ابزارهایی چون دور زدن تحریم ها برای فروش نفت 
توجه شــده که در این مورد هم موضوع هزینه و فایده مطرح اســت و از 
طرفی این راهکار نمی تواند در بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. باید توجه 
داشت که از این طریق نمی توان اقتصاد یک کشور را اداره کرد. بهتر است 
به راهکارهایی مثل ایجاد تعامالت و ارتباطات اقتصادی بیشتر با کشورهای 
همسایه و دیگر کشورهای دنیا توجه شود. ایجاد روابط اقتصادی دوطرفه 

به نوعی می تواند فشارهای موجود را کمرنگ کند و کاهش دهد. 

روی نفت حساب نکنیم
الزم است وابستگی اقتصاد به نفت و اعتیاد به درآمد نفتی تا حد ممکن کاهش پیدا کند

شاهینشایانآرانی
کارشناس اقتصادی

همواره منابع 
نفتی ایران زمینه 

درگیری های 
سیاسی با 

کشورهای دیگر 
را فراهم کرده 
است همچنین 
مدیریت داخل 

کشور بسیاری از 
برنامه های توسعه 

را در سال های 
گذشته وابسته به 
درآمد نفتی کرده 
که فقر بهینگی و 
گسترش فساد و 
رانت، نتیجه این 

رویکرد است
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در میان طوفان
آنچه اقتصاد ایران را رنج می دهد
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آکــادمـی

گندم یکی از محصوالت زراعی ایران است که منبع تغذیه، 
درآمد و تأمین معاش بخشی از روستاییان کشور است. گندم 
که به آرد تبدیل می شــود در تولید محصوالت مختلفی به 
کار برده می شــود همچون تهیه نان، بیسکوئیت، شیرینی، 
کیک، اســپاگتی، ماکارونی. از گندم در صنایع کاغذسازی، 
چسب سازی و همچنین در تهیه پودرهای لباس شویی هم 
استفاده می شود. از ســبوس و کاه آن به عنوان خوراک دام 
استفاده می شود. انواع مختلف گندم برای مصارف مختلف 
مورد استفاده قرار می گیرد. مثالً گندم های نرم بهاره یا پاییزه 
برای مصرف در صنایع بیسکوئیت ســازی، شیرینی پزی و 
کیک پزی مناسب اند. درحالی که گندم های سخت پاییزه و 

بهاره در نانوایی استفاده بیشتری دارند. 
براساس اطالعات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 
99-1398، ســطح زیرکشت کل محصوالت زراعی کشور 
تقریبــاً برابر 1۲.۲ میلیون هکتــار بوده که محصول گندم 
به تنهایی نیمی از زمین های زراعی کشور را به خود اختصاص 
داده است. سطح زیرکشت گندم در سال زراعی 1398-99 
برابر با 6 میلیون هکتار بوده. این امر نشــان دهنده آن است 
که کشاورزان و خانوارهای روستایی زیادی به کشت گندم 
مشغول بوده و معیشت آنان به تولید گندم گره خورده است. 
بر اساس سرشماری کشاورزی سال 1393 مرکز آمار ایران 
تعداد 1.3 میلیون بهره بردار گندم کار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و عالوه 
بر اینکه گندم موردنیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود 
را تأمین می کنند. الزم به ذکر است تعداد بهره برداران گندم در کشور نسبت به سایر محصوالت 
زراعی بیشتر بوده است. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود ۵.۲ میلیون 
نفر از جمعیت کشور با شغل گندم کاری زندگی شان )تمام یا بخشی( تأمین می شود. حال اگر 
مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم ازجمله حمل ونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند 
ماکارونی و نان را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و 
فعالیت مشغول بوده و تأمین معاش زندگی خود را مدیریت می کنند بیش از این رقم خواهد بود. 
پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد 
ملی کشور باعث ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد درآمد و ارزش آفرینی و درآمد ارزی )صادرات( 
یا صرفه جویی ارزی )واردات( می شود. به عبارتی دیگر گندم تنها برای سفره نیست و نقش های 
مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا می کند. گندم به عنوان نهاده اصلی در تهیه 
نان، نشــان از وابستگی ســبد غذایی خانوار به محصول گندم دارد. صرف نظر از نقش گندم در 
اقتصاد، باید به نقش آن در تأمین نیازهای غذایی مردم کشور و به ویژه گروه های کم درآمد اشاره 
نمود. درصد باالیی از نیاز مردم کشــور به کالری، پروتئین، ویتامین ها و امالح معدنی با مصرف 
نان حاصل می شود. نان به عنوان کاالیی اساسی و ضروری دارای اهمیت ویژه ای در سبد مصرفی 

خانوارها بوده و غذای اصلی و پایه بسیاری از مردم در کشورهای جهان را تشکیل می دهد. روزانه 
قسمت اعظم انرژی، پروتئین، امالح معدنی و ویتامین های گروه B )تیامین، ریبوفالوین و نیاسین( 
موردنیــاز بدن را تأمین می کند. در ایــران 6۵-60 درصد پروتئین و کالری و حدود ۲ تا 3 گرم 
امالح معدنی و قسمت عمده از نمک طعام مورد نیاز روزانه افراد از خوردن نان تأمین می شود. 
به طوری که با مصرف متوسط روزانه 300 گرم نان، حدود ۵0 درصد پروتئین، 60 درصد تیامین 
و نیاســین، حدود 40 درصد کلسیم و حدود 80 درصد آهن موردنیاز بدن یک فرد بزرگ سال 
تأمین می شود )ماهنامه استاندارد، شماره 138، اسفند 1388 ص 8، مسعود خبازی، جایگاه نان 
در سبد غذایی خانوار ایرانی(. بنابراین، نان یک محصول غذایی است که در امنیت غذایی خانوارها 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی بودجه خانوار شهری در ایران نشان می دهد که انواع نان 
با متوسط مقدار مصرف ساالنه یک خانوار شهری )بعد خانوار 3.۲8 نفر( ۲98 کیلوگرم در سال 
1396 )بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی( پرمصرف ترین اقالم خوراکی 
در بین خانوارهای ایرانی بوده است. در سال 1396، مصرف برنج یک خانوار شهری در حدود 106 

کیلوگرم در سال بوده که در مقایسه با نان، مصرف نان ۲.8 برابر مصرف برنج است. 
بنابراین گندم برای امنیت غذایی مردم با الگوی فعلی مصرف خانوار اهمیت دارد و به دلیل 
اهمیت گندم و فرآورده های آن در ســبد غذایی خانوار، گندم به عنوان محصولی اســتراتژیک 
مطرح شده و همواره در کانون توجه سیاست گذاری های دولتی و کارشناسان اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی قرار داشــته اســت. تصدی گری و مداخله دولت در حوزه تولید، خرید، نگهداری و 
توزیع گندم، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور متفاوت است. اندیشه »خودکفایی« و 
»حمایت« و »بهره وری« و »زنجیره« همراه با »دخالت« همواره بر آسمان گندم و آرد سایه افکن 
بوده و هر روز طرحی یا سیاستی که نتیجه و برون داد آن کمتر به هدف نوشته شده نزدیک بوده، 
اجرا شده و کمتر به آسیب شناسی علمی این اندیشه ها و طرح ها پرداخته شده و عملکرد و موفقیت 
آن مطالعه شده است. امروز طرحی دیگر برای آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز 4۲00 تومانی دوباره 
زنجیره ارزش گندم را با شــوک دیگر مواجه ساخته که همه بازیگران آن را دستخوش آثار این 
شوک برحسب میزان اثرپذیری از شوک و دوره زمانی اثرپذیری، خواهد نمود. جای هیچ شک و 
تردیدی نیست که واقعی شدن قیمت ها و حذف دخالت دولت در بازار جاهایی که اختالل در بازار 
و قیمت ایجاد می کند امری پذیرفتنی در اقتصاد کارآمد است اما آنچه مهم است نگاه و رویکردی 
سیستمی به موضوع و سنجش آثار این شوک بر تمامی اجزای این سیستم و بعد از آن تهیه نقشه 
راهی است که آسیب ها و هزینه های واردشده از شوک بر هریک از اجزا و بازیگران این سیستم 
را به حداقل برساند باسیاست های مناسب و مشارکت همه ذینفعان یعنی همان حکمرانی خوب 
تدوین و عملیاتی شود تا در افق زمانی نقشه راه، ثبات و پایداری بر اقتصاد حاکم شود. این ضرورت 
دارد که منافع و زیان حاصل از شوک به خوبی شناسایی و رصد شود و به قول قدیمی ها بی گدار به 
آب نزد. در همین راستا به چند آمار و واقعیت اشاره می شود که به طرح آزادسازی نرخ ارز عمیق تر 
توجه شود تا بتوان با مشارکت فکری همه محققان و اندیشمندان اقتصادی این مخاطرات را به 
حداقل رساند و با یک کار تیمی و گروهی اعتماد و اطمینان مردم را جلب نمود. این قصه ای که 
وارد آن شدیم فقط اتفاقات خوب ندارد اتفاقات بد و نامطلوب هم دارد که مردم تمامی این قصه 
را هم می بینند و هم لمس می کنند و چه بهتر که صادقانه، شفاف و منصافه همه جوانب مثبت و 
منفی این طرح برای مردم توضیح داده شود تا همراه با طرح، کمک به اجرایی شدن آن نمایند. 

داستان گندم و اقتصاد ایران

سیاست علیه توسعه

ـه
ـان

ـه
ب

آیا فکری و برنامه ای برای افزایش بهره وری و سودآوری تولید گندم داریم؟ آیا برای کسب وکارهای خانگی، فردی و خانوادگی که کوچک و متوسط مقیاس بوده و با افزایش قیمت ها، 
تقاضای آن ها کم می شود فکری شده است؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر به حوزه توسعه 

کشاورزی عالقه 
دارید، مسئله گندم و 

امنیت غذایی در ایران 
و جهان را در این مقاله 

بخوانید.

فاطمهپاسبان
عضو هیئت علمی موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی و 

اقتصاد کشاورزی



31 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و بیستم، خرداد 1401

در سطح جهانی هم قیمت گندم و سایر محصوالت نسبت به 25 سال گذشته روند افزایشی دارد به طوری که پیش بینی صندوق بین المللی 
پول برای اقتصاد جهان طی سال 2۰22 حاکی از آن است که قیمت ذرت ۱9 درصد، جو ۴۰ درصد، گندم ۴3 درصد، روغن ۴6 درصد و 
مرغ ۱۰۰ درصد گران تر خواهد شد که با توجه به مطالعات تجربی، این افزایش قیمت به داخل کشور هم رسوخ خواهد کرد.

حاال بگذریم اینکه چرا واقعی کردن قیمت ها از سفره مردم شروع شد، زمان اجرایی آنچه موقعی 
مناسب تر بود و با چه فرآیند و ساختاری بهتر بود انجام شود که خود نیازمند تحلیل های دیگری 

است، اما اینجا توجه را به نگرش سیستمی نه جزیره ای بر روی چهار قلم کاال، جلب می کنیم.
آمار وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد در سال زراعی 99-1398 از مجموع 13.۵ میلیون 
تن گندم تولیدی 61 درصد آن از سطح زیر کشت آبی و 39 درصد کشت دیم است؛ تغییرات آب و 
هوایی و خشک سالی و کم بارشی بر روی میزان تولید گندم و درآمد گندمگاران تأثیرگذار است و با 
ادامه روند موجود بخشی از تولید گندم به همین دالیل کاهش خواهد یافت مگر در جهت افزایش 
بهره وری گندم گام برداشته شود. با توجه به این واقعیت، محصوالتی که درآمد و سود بیشتری 
برای کشاورز دارند می تواند جایگزین تولید گندم شوند، عامل دیگری برای کاهش تولید گندم 
می تواند باشد؛ چراکه به دلیل افزایش هزینه های تولید گندم به دلیل تورم تولیدی در نهاده های 
تولیدی و کارگر، اگر قیمت گندم نتواند هزینه های تولید و سود معقول برای کشاورز را برای معاش 
زندگی و ادامه فعالیت تولیدی فراهم سازد، انگیزه تولید را کاهش می دهد و تغییر الگوی کشت 
اتفاق می افتد. اطالعات مرکز آمار نشــان می دهد در بهار سال 1400 هزینه دستمزد روزانه یک 
کارگر دروگر غالت مرد نسبت به دوره مشابه سال قبل در حدود 80.۲ درصد، کارگر وجین کار و 
تنک کار مرد در حدود 404 درصد، کارگر وجین کار و تنک کار زن 91.6 درصد افزایش داشته و 
در کنار آن هزینه خدمات ماشینی کشاورزی هم رشد قابل توجهی داشته به طوری که برای نمونه 
هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در بهار 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
در حدود 41 درصد، هزینه یک بار شــخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در حدود ۵8.7 
درصد، هزینه دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در حدود 61.۲ درصد و هزینه یک بار 
دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در حدود 38.1 درصد افزایش هزینه داشته است که 

این افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده تولید گندم را افزایش داده است. 
از طرف دیگر در ابتدای ســال زراعی 99-1398 دولــت اقدام به حذف ارز 4۲00 تومانی و 
جایگزینی ارز نیمایی برای واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی کرد که همین مسئله منجر 
به افزایش شدید قیمت نهاده های تولید شد به طوری که قیمت کود، بذر و سم ۵ تا 6 برابر شد. 
همچنین قیمت ماشین آالت به گونه ای افزایش یافت که امکان تهیه آن از عهده کشاورزان خارج 
شد و هزینه خدمات ماشینی نیز به تبع آن افزایش یافت. متعاقب آن در دی ماه 1400 نرخ ارز 
نهاده های دامی نیز از ارز 4۲00 تومانی به قیمت ارز نیمایی تبدیل شد که باعث افزایش قیمت 
خوراک دام و طیور گشت به طوری که بخشی از گندم به سمت خوراک دام و طیور سوق یافت. 
در کنار آن به دلیل همه این عوامل و تورم 40.۲ درصدی سال 1400 باعث شد که قیمت خرید 
تضمینی گندم افزایش و با تصویب شــورای قیمت گذاری و تأیید این مصوبه در جلسه هیئت 
دولت، قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم 10 هزار و ۵00 تومان تعیین 
و اعالم شد، که مبلغ هزار تومان نیز جایزه واگذاری گندم به دولت به ازای هر کیلوگرم به مبلغ 
مذکور اضافه شد. افزایش قیمت گندم به دالیل برشمرده اتفاق افتاد اما عنوان شد که این افزایش 
برای مقابله با قاچاق گندم و آرد است چراکه تفاوت قیمت داخل با خارج کشور باعث قاچاق شده 
و آمارهای گوناگونی از طرف مراجع مختلف در خصوص قاچاق گندم و آرد داده شده که یکی از 
آن ها حدود دو میلیون تن گندم گمشده در کشور را به قاچاق نسبت داده و در روایت دیگر حدود 

۲۵0 هزار تن قاچاق گندم و آرد عنوان شده است.
روند نوسانی قیمت گندم در جهان مشاهده می شود که در سال ۲0۲0 روند افزایشی داشته 
به طوری که در 11 می ۲0۲۲ قیمت گندم به 11.13 دالر در هر بوشــل رســیده است که هر 
بوشل معادل ۲۵.4 کیلوگرم است یعنی قیمت هر کیلو گندم جهان حدود 44 سنت هست که 
با ارز آزاد ایران در حدود 13 هزار تومان است که با هزینه های گمرکی و ارسال گندم به داخل 
کشور می توان گفت نزدیک کردن قیمت داخل کشور به قیمت بازار جهانی انگیزه قاچاق از بین 
می برد و با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم و حذف یارانه آرد دیگر نبایستی قاچاقی اتفاق 
بیفتد. اما این واقعیت وجود دارد که در سطح جهانی هم قیمت گندم و سایر محصوالت نسبت 
به ۲۵ سال گذشته روند افزایشی دارد به طوری که پیش بینی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد 
جهان طی ســال ۲0۲۲ حاکی از آن است که قیمت ذرت 19 درصد، جو 40 درصد، گندم 43 
درصد، روغن 46 درصد و مرغ 100 درصد گران تر خواهد شــد که با توجه به مطالعات تجربی، 
این افزایش قیمت به داخل کشور هم رسوخ خواهد کرد. حال سؤال این است برای درمان قاچاق 
بازهم قیمت ها افزایش خواهد یافت؟ و این افزایش قیمت ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا افزایش 

قیمت ها داروی مؤثر است؟
اگر تولید گندم به هر دلیلی کم شود و یا کشاورزان گندم را به دولت نفروشند و یا مصرف 
غیرانسانی پیدا کند و یا کاالهای دیگر، این افزایش قیمت های مواد غذایی تا کجا ادامه خواهد 
داشــت؟ آیا فکری و برنامه ای برای افزایش بهره وری و ســودآوری تولید گنــدم داریم؟ آیا به 
کسب وکارهای خانگی، فردی و خانوادگی که کوچک و متوسط مقیاس بوده و با افزایش قیمت ها، 
تقاضای آن ها کم می شــود و درآمدشان کم شده یا از دست می دهند چه فکری شده است که 
زندگی شان بچرخد و تغذیه مناسب داشته باشند؟ آیا برنامه ای برای حمایت از این گروهی که 
خسارت دیده اند وجود دارد؟ آیا محاسبه و سنجش تغذیه ناکافی و سوءتغذیه و ناامنی غذایی چه 
آثاری بر سالمت کودکان، ضریب هوشی و توانمندی جسمی و ذهنی آنان دارد و چه باید کرد تا 
نسل های آینده توانایی اداره کشور را داشته باشند؟ آیا محاسبه و سنجش این افزایش قیمت ها 
باعث تخریب جنگل و مرتع نخواهد شــد و اگر می شــود چه باید کرد؟ آیا محاسبه و سنجش 
شــاخص های کسب وکار بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن با افزایش قیمت ها بهبود 
خواهند یافت یا تضعیف کدام شاخص ها و چه باید کرد؟ آیا برنامه ای هست که الگوی انتظارات 
تورمی مردم در خصوص مواد غذایی را مدیریت کند تا از تورم های شتابان جلوگیری کند؟ آیا 
ســنجش شده است افزایش قیمت اقالم غذایی که اعالم می شود چه تبعاتی بر تورم و کاهش 
قدرت خرید خانوار دارد و چگونه قرار است ترمیم قدرت خرید مردم بشود که تقاضایی باشد و 
تولید پایدار بماند؟ آیا اجازه صادر کردن برخی اقالم غذایی سبد خانوار سیاست مناسبی است؟ 
آیا ما مزیت رقابتی با این افزایش قیمت ها و کیفیت در بازار جهانی داریم؟ آیا این سیاست امنیت 
غذایی خانوار را تقویت می کند؟ چه بر سر صنایع و کسب وکارهایی که مواد اولیه اصلی آن ها آرد 
و گندم است می آید به خصوص برای تولید و نیروی کار؟ با این بگیروببندها و نگاه دستوری آیا 
فضای مناسب برای توسعه سرمایه گذاری به خصوص برای افزایش بهره وری و نفوذ فناوری ایجاد 
کرده ایم؟ آیا اآلن ســرمایه گذاران مطمئن به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و فعالیت های 
وابسته هستند یا فرار سرمایه خواهیم داشت؟ آیا تغییر الگوی کشت و کسب وکار بدون توجه به 
آمایش سرزمین اتفاق نخواهد افتاد و بحران های آب وخاک و... عمیق تر نخواهد شد؟ آیا سرمایه 
اجتماعی بخش کشاورزی بین خانواده کشاورزی افزایش خواهد یافت؟ و هزاران سؤالی که شما 
هم می توانید به آن اضافه کنید که پاسخ همه این سؤاالت همان رویکرد سیستمی است که باید 
باشد. نمی توان گفت سیل می آید از کوچه عبور می کند، سیل می آید و ذره ذره به هم می پیوندد 
و نه کوچه بلکه خیابان و خانه  ها را هم با خود می برد. تا دیر نشده الزم است به جای نگاه دستوری 
و بایدونباید و بگیروببند به اصول اقتصادی برگشت و با نگاه سیستمی و حضور متخصصان، عالج 
واقعه را قبل از وقوع کرد که تبعات آن نه تنها بخش کشاورزی بلکه کل اقتصاد را متأثر می کند، 

که در این نوشته سعی شد فقط به بخش کشاورزی توجه شود. 
Source: www.macrotrends.net

نکته هایی که باید بدانید

تعداد بهره برداران گندم در کشور نسبت به سایر محصوالت زراعی 	�
بیشتر بوده است. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، 

حدود ۵.2 میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندم کاری زندگی شان )تمام 
یا بخشی( تأمین می شود.

بررسی بودجه خانوار شهری در ایران نشان می دهد که انواع نان با 	�
متوسط مقدار مصرف ساالنه یک خانوار شهری )بعد خانوار 3.28 نفر( 298 

کیلوگرم در سال 1396 )بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، 
بانک مرکزی( پرمصرف ترین اقالم خوراکی در بین خانوارهای ایرانی بوده 

است.
گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین 	�

و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد 
درآمد و ارزش آفرینی و درآمد ارزی )صادرات( یا صرفه جویی ارزی )واردات( 

می شود.
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آکــادمـی

کمتر کســی سال 1401 را سالی آرام پیش بینی می کرد. اصرار دولت و 
مجلس در تدوین انبساطی بودجه در هزینه های غیرضروری و اصرار بر عدم 
اصالحات اساسی حکمرانی در کنار طوالنی شدن روند تعیین تکلیف پرونده 
هسته ای همزمان با موضوعات پرچالشی مانند خشک سالی عمومی در سراسر 
کشور و صدها موضوع بسیار حساس و بحرانی خبر از سالی سخت می داد. 
همزمانــی افزایش ناگهانی ۵7درصدی حقوق کارگــری در روزهای پایانی 
سال که به ظاهر برای رفع مشکالت معیشتی کارگران تصویب شد با حذف 
بی برنامه و ناگهانی یارانه کاالهای اساسی مانند نان و گندم در ابتدای سال، 
اما آغاز سال را بسیار پرتنش تر از آنچه تصور می شد، کرد. شدت تورم در دو 
ماه ابتدای سال آن قدر باالست که حتی بسیاری از افراد دهک دهم جامعه 
را با مشــکالت اقتصادی شدید روبرو کرده است. افزایش نرخ بیکاری ناشی 
از افزایش شــدید حقوق و دستمزد در کنار کاهش قابل توجه حجم بازارها 
حتی در بازار مواد غذایی گریزناپذیر خواهد بود که تبعات اجتماعی مخربی 
به دنبال خواهد داشت. به نظر اقتصاد دستوری به ایستگاه آخر رسیده است 
هرچند عبور از آن برای هیچ یک از ذی نفعان ساده نخواهد بود. شاخص های 
کالن اقتصادی در کشور از نرخ تشکیل سرمایه، میزان بدهی های شرکت های 
تجاری، رشد تولید ناخالص ملی، تورم، فرار سرمایه همگی در وضعیت بحرانی 
قرار دارد و متأســفانه نه دولت و نه مجلس و نه ســایر نهادهای حاکمیتی 
کمترین توجهی به آن ندارند. هرچند منتقدان سیاست های اقتصادی کشور 
در سال های گذشته، تبدیل شدن به اقتصاد اول دنیا را بسیار ساده و در کوتاه 
زمان در دسترس می پنداشتند و عقب رفت اقتصادی را نه از کیفیت حکمرانی 
و نــوع نگاه به روابط بین الملل کــه از مدیریت داخلی لیبرال و غرب گرایی 
می دیدند، در اولین سال حضور خود در رأس قوه مجریه با تصمیمات مکرراً 
عجیب و غیرمعقول وضعیت را بسیار آشفته تر نمودند، به گونه ای که رهایی از 
این آشفتگی و حتی برگشت به وضعیت نابسامان یک سال قبل هم دور از 
دسترس به نظر می رسد. رقابت بین وزارت خانه ها در ارائه طرح های مخرب و 
نامعقول بسیار شدید است ولی به نظر می رسد این بین وزارت خانه های کار 
و صنعت، معدن و تجارت رقابتی تنگاتنگ تر دارند هرچند شانس وزارت کار 
به مراتب کمتر است! از وضع عوارض سنگین صادراتی که سبب کاهش شدید 
درآمدهای ارزی کشور آن هم در شــرایطی که با خروج روسیه و اکراین از 
بازارهای جهانی، فرصتی بی نظیر برای صنایع فوالدی، نفت و گاز و پتروشیمی 
ایران ایجادشده بود نا از موج افزایش قیمت جهانی بهره مند شوند و بار فشار 
ارزی بر کشور کاهش پیدا نماید تا درج قیمت تولیدکننده، تا برنامه فضایی 
افزایش صددرصدی تولید خودرو و راه اندازی ســامانه دولتی فروش خودرو 
همگی بخشی کوچک از تصمیمات ایذایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است که وضعیت کشور با به شدت بحرانی خواهد نمود. رویه ای ناصواب که 
همه بخش های اقتصاد ایران را به شدت درگیر خواهد نمود و احیای این بیمار 

کم جان را سخت تر می کند. شعار درمانی که شیوه موردعالقه سیاست مداران 
در ایران اســت با ناتوانی و ناکارآمدی ترکیب بدشگونی ایجاد نموده است. 
تکرر وعده های غیرعملیاتی از دوره نامزدی پســت های وزارت تا هم اکنون 
که حدود هشت ماه از شروع کار دولت سیزدهم گذشته است در کنار فشار 
فزاینده تورم کاالهای اساسی و تضعیف معیشت مردم آزاردهنده شده است. 
از ساخت ســالی یک میلیون واحد مسکونی برای کنترل نرخ تورم مسکن 
در کنار افزایش افسارگســیخته اجاره بها در فروردین سال جاری تا افزایش 
تولید خودرو در ســال گذشته با کاهش بهای تمام شــده و کنترل بازار در 
کنار افزایش حدوداً 40درصدی قیمت از نیمه دوم ســال گذشته تا انتهای 
فروردین ســال جاری وعده های بودند که در جهت معکوس نتیجه دادند! 
حذف یارانه نقدی از گندم و روغن به جای اصالح ساختار بزرگ و پرهزینه 
دولت در کشــور نمونه ای از تالش برای حل مشکالت کشور بدون ورود به 
منشأ مشکالت است. درحالی که بناست تفاوت هزینه ارز مضر 4۲00 تومانی 
به مردم پرداخت شود، نرخ گذاری دستوری کاالها در کنار یارانه ثابت نقدی، 
سبب می شود افزایش یا کاهش نرخ بین المللی گندم به وخیم شدن وضعیت 
بودجه کشور ختم شود. هرچند با بازپرداخت نقدی یارانه ها مشکل کسری 
بودجه حل نمی شــود و تنها ادعا می شود توزیع آن عادالنه تر شده است که 
الزاماً نه در سوخت و نه در مواد غذایی، یارانه پرداختنی به قشر ضعیف جامعه 
کمتر از یارانه ثروتمندان نیست! دراین بین لجاجت در حل وفصل موضوعاتی 
ســاده مانند آزادسازی بازار خودرو عاملی برای تشدید تنش در سطح افکار 
عمومی شده است. صنایع خودروسازی که به سمبل اجحاف سیستماتیک 
دولتی در حق شهروندان تبدیل شده است، با کمک افرادی در سطح مجلس 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام بی توجه به عصبانیت عمومی از وضعیت 
نابســامان بازار خودرو و کیفیت نازل محصوالت داخلی و انتقادات حتی در 
ســطح رهبری، به ایجاد مانع برای واردات ولو محدود خودرو می پردازند و 
درعین حال در دســتگاه های تبلیغاتی خود به تقویت پروپاگاندای تهوع آور 
درنوردیدن مرزهای اصالحات و پیشرفت می پردازند که طبعاً با توجه به روند 
منفی در تمامی بیست سال گذشته باورپذیر نبوده و بیشتر به تحریک افکار 

عمومی منجر می شود.
بازار خودرو که نماد مدیریت ناکارآمد دولتی شعارزده شده است با روند 
تورمی سنگین تر از تورم عمومی مواجه بوده است. ماه های آخر سال گذشته 
تحرکات دیپلماسی در مذاکرات وین و انتظار به سرانجام رسیدن مذاکرات 
هســته ای همزمان با تصویب واردات هفتاد هزار دستگاه در بودجه سال 
1401، به رکود و ســکون قیمت در بازار منجر شــد. اما مخالفت شورای 
نظارت بر سیاســت های نظام در روزهای آخر سال و حذف بند شناسایی 
درآمد واردات خودرو از بودجه مصوب مجلس و شــورای نگهبان در کنار 
سکون سنگین دیپلماسی در سال جدید، خوش بینی را از بازار دور کرد و 

چرا باید خواند:
اگر به حوزه خودرو 

و اقتصاد سیاسی 
صنعت خودرو 

عالقه مند هستید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

از قیمت گذاری دستوری تا بازاریابی دستوری

فراز و فرودهای بازار خودرو

ـه
ـان

ـه
ب

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو چه سیاستی را برای سال جدید در پیش گرفته است؛ 
آیا چشم انداز روشنی در این حوزه وجود دارد یا الزامات آن چیست؟ پاسخ را در این مقاله می خوانید.

فربدزاوه

کارشناس حوزه خودرو
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ســال جدید با شدت افزایش قیمت مواجه شد. مخالفت با واردات خودرو 
در حالی به مجمع تشــخیص مصلحت نظام نسبت داده شد، که ریاست 
مجمع موافقت خود را با واردات صراحتاً اعالم کرد و مشخص شد تمام این 
مقاومت ها محدود به شخصی خاص هست که سابقه حضور سه دهه ای در 
صنایع خودرویی دارد ولی همچنان متقاضی انتظار و صبر بیشتر برای بهبود 
این صنایع است. نهایتاً بعد از گذشت بیش از یک سال درگیری نه چندان 
پشت پرده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از آزادسازی واردات خودرو 
از خرداد ســال جاری داد. درحالی که همچنان در اعالم آیین نامه اجرایی 
تعلل آزاردهنده برقرار ماند. نکته قابل توجه اما کاهش شدید تعرفه واردات 
خودروی ســواری با حجم موتور زیر 1000 سی سی بود که در آیین نامه 
اخیر به ۵درصد رسید. میزان تعرفه ای که عموماً برای دارو لحاظ می شود 
و هرگز واردات کاالی مصرفی مانند خودرو به این ســطح تعرفه نرسیده 
بود. هرچند محصوالت جهانی در این کالس محدود است ولی زمزمه های 
واگذاری واردات خودرو به خودروسازان )حداقل این کالس خاص که عماًل 
تعرفه ای بر واردات آن اعمال نخواهد شد( در کنار تالش نسبتاً غیر شفاف 
و مخفیانه درو شــرکت بزرگ دولتی برای واگذاری سهام تودر توی خود، 
نگرانــی از یک برنامه ریزی جدید توزیع یک رانت جدید البته به نام مردم 
را تشدید می کند. پیرو دستور ریاست محترم جمهور، سهام شرکت های 
خودروسازی قرار است تا شهریورماه سال جاری به بخش خصوصی واگذار 
شــود، تحرکات یک شرکت تجاری ساز مؤخر که به جعل تاریخ و عنوان 
برای مدیران خود و تیم کشی از صنایع دیگر مانند شوینده و مواد غذایی 
مشغول است در کنار این تصمیم این شبهه را ایجاد می کند که قرار است 
رانت عظیمــی از واردات بی تعرفه خودروهای ارزان قیمت یک برند خاص 
اروپایی به این خریدار خصوصی اعطا شــود که اگر محقق شود، وضعیت 
بازار خودرو به مراتب آشفته تر و غیرقابل کنترل تر می کند. هرچند این خواب 
خوش تعبیر نخواهد شد و با ورود خودروهای بی تعرفه به بازار موج انصراف 
محصوالت بی کیفیت این شرکت ها به راه خواهد افتاد و شرکت ها با صدها 
هزار مشــتری به شــدت عصبانی مواجه می شوند. مشتریانی که به طمع 
تفاوت قابل توجه قیمت حاضر به خرید محصوالت بسیار بی کیفیت داخلی 
شده اند و با ورود خودروی ارزان قیمت، حاضر به پذیرش محصوالت قدیمی 
نخواهند بود. اما ســردرگمی در سایر بخش های بازار همچنان آزاردهنده 
اســت. تعرفه واردات برای ســایر خودروها هم کاهش یافته است هرچند 
افزایش تغییر نرخ ارز پایه گمرکی را خنثی نمی کند. اما مشکل در روشن 
نبودن آیین نامه و رویه واردات است. به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تنها عالقه مند به واردات تحت کنترل شدید دولت است و عالقه 
به آزادسازی سایر بخش های بازار ندارد. به نظر خودروهای محبوب طبقه 
متوسط به سرنوشت خودروهای طبقه لوکس دچار خواهد شد. گزاره های 
غیرواقعی مانند بزرگ ترین بازار پورشه در جهان مبنای تصمیم گیری های 
اســت که به حذف و نارضایتی بخش دیگری از بازار خودروهای وارداتی 
ختم می شود. به نظر نمی رســد بازار خودروی وارداتی طعم آزادی دولت 
دهم را مجدداً بچشــد و خودروهای قدیمی وارداتی همچنان بر در گرانی 
غیرمعقول خواهد چرخید تا بازار مونتاژکاران چینی در ایران خدشــه دار 
نشود و مالکین پرقدرت و وابستگان سیاسی آن ها را خشمگین نکند، حتی 
اگر به قیمت از بین بردن حقوق صدهای هزار مصرف کننده ایرانی باشد! 
مهم ترین شایعه ای که پیرامون آیین نامه واردات خودرو مطرح است کاهش 
ســقف ارزش مجاز واردات به 17 و در برخی اخبار ۲۵ هزار دالر اســت. 
هرچند حذف شرط نمایندگی رسمی که با توجه به تحریم ها نشدنی هم 
بود عملی مثبت است ولی شایعات نگران کننده در خصوص سخت گیری 
در منشأ ارز در کنار الزام به سرمایه گذاری اجباری عایدی منافع واردات در 

صنایع خودروسازی به صورت مستقیم یا پرداخت وجوه به تولیدکنندگان، 
خبر از حذف محصوالت متوسط خارجی می دهد.

همزمان با فرارسیدن سال جدید و عدم اجرای وعده حذف قرعه کشی، 
معاون خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فروش دولتی خودرو خبر 
داد. به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرار از پاسخ گویی 
برای وعده های غیرقابل اجرا با بهانه عرضه شــفاف و بیشتر خودرو، فروش 
را هم مشمول آیین نامه دولتی کرد تا بعد از قیمت گذاری دستوری، شاهد 
بازاریابی دستوری باشیم! در این آیین نامه عجیب نه تنها شرکت های دولتی 
که محصوالت مشــمول قیمت گذاری دستوری تولید می کنند که بخش 
خصوصی و سهامی عام مونتاژکار محصوالت گزاف چینی هم ملزم به فروش 
در ســامانه جامع فروش شــدند. ایراد اتهام عرضه قطره چکانی برای انتفاع 
بیشــتر به تولیدکنندگان در حالی مطرح می شود که زمان عرضه نهایتاً در 
بازه های کوتاه مدت در قیمت تأثیرگذار اســت و عرضه یکســان در هر بازه 
زمانی نهایتاً به یک قیمت تعادلی ختم می شود. درواقع تجمیع تقاضا خود 
می تواند سبب آشفتگی های مقطعی در بازار شود. درعین حال الزام به فروش 
خودروهای چینی که عمدتاً صف و انتظار نداشــتند و بعضاً با شرایط مالی 
به مشــتری واگذار می شدند در کنار محدودیت در خرید توسط مشتریانی 
که دارای خودرو هســتند بسیار عجیب و دور از ذهن بود. این تالش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بیشتر از آنکه به آرامش بازار منجر شود به کاهش 
ســرمایه اجتماعی دولت ختم خواهد شد. آن  هم در شرایطی که اصرار بر 
سیاست های انبساطی پولی و بی انضباطی مالی دولت، احتماالً به تورم باالتری 
در سال جاری ختم می شود. هدف یک میلیون و پانصد هزار دستگاهی تولید 
در ســال جاری هم احتماالً به عاقبتی بهتر از تولید یک میلیون و دویست 
هزار دستگاهی سال قبل نخواهد داشت. انحرافی 30درصد در آمار تولید با 
۲۵درصد تولید ناقص که عمالً میزان عرضه را به کمتر از نصف برنامه رساند. 
بحران تراشه در کنار مشکالت عدیده تأمین مالی در کنار کاهش درآمدهای 
ارزی از سیاســت عوارض صادراتی، احتماالً باعث شود میزان تولید در سال 
جاری نهایتاً به سال قبل برسد هرچند که در فروردین ماه سال جاری کاهش 
حدوداً ۲۵درصد گزارش شد! اصرار بر این مدل مدیریتی در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می تواند تفاوت قیمتی بسیار معنی دار تا انتهای سال ایجاد 
کند. حتی اگــر وارداتی هم صورت بگیرد نهایتاً موج تورمی قیمت ها را در 
مسیر افزایش قرار خواهد داد. احیای تفاهم هسته ای البته می تواند بازار را در 
سال جاری به محاق کامل ببرد ولی در سال آینده اگر به اصالح ساختار مالی 

دولتی در ایران تن داده نشود، مسیر تورمی خود را مجدداً طی می  کند.

افزایش نرخ بیکاری ناشی از افزایش شدید حقوق و دستمزد در کنار کاهش قابل توجه حجم بازارها حتی در بازار مواد 
یزناپذیر خواهد بود که تبعات اجتماعی مخربی خواهد داشت. به نظر اقتصاد دستوری به ایستگاه آخر رسیده  غذایی گر
است هرچند عبور از آن برای هیچ یک از ذی نفعان ساده نخواهد بود.

نکته هایی که باید بدانید

بحران تراشه در کنار مشکالت عدیده تأمین مالی در کنار کاهش درآمدهای ارزی از 	�
سیاست عوارض صادراتی، احتماالً باعث شود میزان تولید در سال جاری نهایتاً به سال قبل 

برسد هرچند که در فروردین ماه سال جاری کاهش حدوداً 2۵درصد گزارش شد.
تجمیع تقاضا خود می تواند سبب آشفتگی های مقطعی در بازار شود. درعین حال الزام به 	�

فروش خودروهای چینی که عمدتاً صف و انتظار نداشتند و بعضاً با شرایط مالی به مشتری 
واگذار می شدند در کنار محدودیت در خرید توسط مشتریانی که دارای خودرو هستند بسیار 

عجیب و دور از ذهن بود.
به نظر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرار از پاسخ گویی برای وعده های 	�

غیرقابل اجرا با بهانه عرضه شفاف و بیشتر خودرو، فروش را هم مشمول آیین نامه دولتی 
کرد تا بعد از قیمت گذاری دستوری، شاهد بازاریابی دستوری باشیم! در این آیین نامه عجیب 

نه تنها شرکت های دولتی که محصوالت مشمول قیمت گذاری دستوری تولید می کنند.

اگر وارداتی هم 
صورت بگیرد 

نهایتاً موج تورمی 
قیمت ها را در 

مسیر افزایش قرار 
خواهد داد. احیای 
تفاهم هسته ای 

البته می تواند بازار 
را در سال جاری 
به محاق کامل 

ببرد ولی در سال 
آینده اگر به اصالح 

ساختار مالی 
دولتی در ایران تن 
داده نشود، مسیر 

تورمی خود را 
مجدداً طی می کند
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آکــادمـی

مقدمه  
 پس از جنگ جهانی دوم شاید هیچ رویداد نظامی-امنیتی بین دو کشور 
)روسیه و اوکراین(، نتوانسته حوزه امنیت غذایی جهان را این چنین تحت 
تأثیر قرار دهد. دو کشور 30 درصد تجارت جهانی گندم، یک پنجم ذرت 
و 80 درصــد از صادرات جهانی روغن آفتاب گردان را تولید می کنند به 
همیــن دلیل در کمتر از یک روز، قیمت بســیاری از غالت و دانه های 
روغنی در بازار جهانی با روند صعودی روبه رو شد. قیمت گندم به بیش 
از هزار دالر )برای هر تن( در بازار جهانی صعود کرد و باگذشت تنها یک 
هفته و کاهش دسترسی و افزایش ریسک و قیمت در بازار غالت و انرژی، 
همه دست اندرکاران بازار مواد غذایی را قانع ساخت که این بحران مختص 
غالت و دانه های روغنی نبوده و دامنه وسیعی از محصوالت را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. در ادامه اشــغال جنوب اوکراین و بنادر اصلی صادرات 
غالت اوکراین )چورنومورســک، میکوالئیف، اودسا، خرسون و یوژنه( و 
محدودیت صدور فیزیکی کاالها دومین شوک خود را به بازارهای جهان 
وارد کرد؛ اما با صف بندی اتحادیه اروپا و اعمال تحریم های گسترده مالی، 
تجاری و سیاســی و گره خوردن آن به بــازار انرژی، بحران وارد مرحله 
تازه تری شده به نحوی که هم اکنون و با طوالنی شدن جنگ دامنه و عمق 
آن، همه کارشناســان بین المللی، سازمان های مسئول امنیت غذایی و 
دولت ها را قانع ساخته که نتایج این تحوالت می تواند دامنه ای به مراتب 
وســیع تر و مخرب تر از بحران غذایی ســال ۲008 میالدی بر جهان و 
منطقه داشته باشد. نکته ای که اهمیت این ناامنی غذایی را بیش ازپیش 
عیان ساخته تأثیر مخرب این بحران بر کشورهای فقیر جهان بخصوص 
بر کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و فقرایی که نیازمند کمک های غذایی 
بین المللی هست. در این مقاله تحلیلی سعی خواهیم کرد چهار حوزه 
موضوعی را مورد بررسی قرار دهیم شامل: 1- متغیرهای اصلی و مکانیزم 
تأثیرگذار جنگ اوکراین بر امنیت غذایی، ۲- عواقب و دامنه تأثیر جنگ 
بر امنیت غذایی جهان و منطقه، 3- تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت آن 
بر امنیت غذایی در ســطح ملی، و در ادامه 4 - پنج اصل پیشــنهادی 
به منظور پیشگیری از ظهور بحران در حوزه امنیت غذایی، که می تواند 

برای سیاست گذاران این حوزه در سطح منطقه ای و ملی مفید باشد.

متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر صنعت غذا و کشاورزی  ناشی از جنگ اوکراین1
متغیرهای اصلی تأثیرگذار مســتقیم تهاجم روسیه به 
اوکراین بر صنعت غذا و کشــاورزی را می توان به چهار دســته عوامل 

مرتبط به شرح زیر تقسیم کرد و مورد تحلیل قرار داد:
هردو کشــور از صادرکنندگان اصلی مواد غذایی و بازیگران غالت 

و روغن گیاهی در بازار جهانی هســتند. با شروع جنگ، قیمت غالت 
که خود به دلیل اثرات کرونا و خشکســالی رو به افزایش بود، یک باره 
روند صعودی بیشــتری به خود گرفت. گندم و ذرت اصلی ترین کاالی 
تأمین کننده انرژی برای گرســنگان جهان و پناهنــدگان در مناطق 
بحران زده جهان اســت که توســط برنامه جهانی غذا )WFP( در ابعاد 
وســیع خریداری می شود. این در حالی اســت که تاکنون بیش از دو 
میلیون پناهنده و مهاجر بر اثر جنگ اوکراین به شمار افراد تحت پوشش 
اضافه شده است و هم زمان هم عرضه غالت را با محدودیت روبه رو کرده 

و هم تقاضا برای غالت را به شدت افزایش داده است.
اثرات شوک خبری در تغییرات قیمت و بحران امنیت غذایی بسیاری 
از دولت های بزرگ و کوچک جهان را بر آن داشته که برای جلوگیری 
از اثرات داخلی نســبت به خرید بیش از حد از بازار جهانی اقدام کنند، 
بدیهی است تأثیر این تقاضا در مورد خریدار بزرگی مانند کشور چین 

می تواند تأثیر بسزایی در وضعیت بازار بگذارد.
از سوی دیگر کشورهای صادرکننده مواد غذایی به خصوص غالت 
به منظور حفظ ثبات بازار داخلی خود و احیاناً طمع به قیمت آینده بازار 
نسبت به عرضه کاالی تولیدی خود امتناع و صدور آن را با محدودیت 
جدی روبه رو کردند. بســیاری از قراردادهای خرید به صورت یک طرفه 
ملغی شد و همین فرایند عالوه بر شوک حقیقی باعث پیشی گرفتن 

تقاضا بر عرضه، قیمت ها را با افزایش تصاعدی و بیشتر روبه رو کرد.
کشور روسیه از اصلی ترین تأمین کنندگان منابع انرژی فسیلی جهان 
بوده و به تأیید همه کارشناســان بازار انرژی روســیه تنها صادرکننده 
بی جایگزین بازار انرژی کنونی جهان اســت. همین نخریدن نفت این 
کشور از سوی آمریکا باعث شده که بالفاصله با شروع تهاجم و در مدت 
دو هفته گذشته همه حامل های انرژی با افزایش قیمت جدی روبه رو 
شــود. صنعت کشاورزی و غذا که از اصلی ترین مصرف کنندگان انرژی 
فسیلی در فرایند تولید و بازاررسانی است به شدت تحت تأثیر این موضوع 

قرار گرفته و به صورت مرکب قیمت ها در حال افزایش است.
نکته دیگری که صنعت غذا و کشاورزی را تحت تأثیر مضاعف قرار 
داده، این است که روسیه صادرکننده عمده کودهای نیتروژن، پتاسیم و 
فسفر است و فقط در چند روز اولیه جنگ شاهد افزایش بیش از ۲00 
دالری قیمت جهانی اوره در تن بوده اســت و ادامه این تنش می تواند 
هزینه های تولید را به شدت باال ببرد و پیش بینی می شود که در تابستان 
و پاییز سال جاری بازار محصوالت کشاورزی که در سال های قبل در این 
فصول میزبان محصوالت روسیه و اوکراین بود، واکنش تورمی بیشتری را 
نشان دهد. هرچند صنعت تولید کودهای شیمیایی که تأثیر معنی داری 
در تولیدات کشــاورزی به خصوص غالت دارند، ممکن است در کشور 

چرا باید خواند:
اگر به مسئله امنیت 

غذایی و تأثیر حمله 
روسیه به اوکراین در 

این حوزه توجه دارید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

سایه جنگ اوکراین بر سفره جهانی
برای مقابله با ناامنی غذایی چه باید کرد؟

ـه
ـان

ـه
ب

جنگ روسیه و اوکراین چه تأثیری بر تأمین امنیت غذایی ایران و جهان دارد؟ آیا کشورهای دنیا می توانند مسیر جایگزینی در کوتاه مدت پیدا کنند؟ این مقاله را بخوانید.

محمدحسینعمادی
عضو سابق شورای اجرایی برنامه 

)WFP( جهانی غذا
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روسیه با مشکلی روبه رو نشود اما صدور این کاال به دلیل تحریم شدید 
مالی روســیه و ناامنی شــبکه راه ها و صدور این کاال باعث خواهد شد 
که بهره وری تولید غالت در ســال زراعی آینده در کل جهان کاهش 
معناداری پیداکرده و معادله عرضه و تقاضا با مشکل مضاعف روبه رو شود.

عواقب و دامنه تأثیر جنگ اوکراین بر امنیت غذایی  جهان و منطقه2
چهار متغیر گفته شده اثرات متقابل و پیچیده ای برهم 
گذاشــته و باعث شــده عواقب اصلی این بحران در سه سطح جهانی، 
منطقه ای و ملی بر امنیت غذایی تأثیر بگذارد. به صورت خالصه و طبق 
تعریف ســازمان خواروبار جهانی )FAO( امنیت غذایی عبارت است از 
دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی )فراهمی غذا، دسترسی به غذا و 
قدرت خرید( مستمر و پایدار آحاد مردم به غذای کافی، سالم و مغذی. 
بر اساس همین تعریف می توان گفت جنگ اوکراین عمالً توانسته هر سه 
بعد امنیت غذایی را در سطح جهانی با چالش و خطر جدی روبه رو کند.

از یک سو جنگ، فرایند تولید و برداشت غالت را در هر دو کشور �	
با دشواری روبه رو کرده و طبعاً هم میزان تولید و هم بهره وری تولید 
را به دلیل محدودیت دسترسی به نهاده کود شیمیایی در فصل بهار و 

تابستان کاهش خواهد داد.
صدور کاالهای اصلی غذایی از ســوی صادرکنندگان با اختالل �	

روبه رو شده و دسترسی به غالت و تجارت آن به دلیل محدودیت های 
تحریمی )مالی، تجاری و حمل ونقل( و مخاطرات تجارت میزان ذخیره 
کشــورها را افزایش داده و موجــودی قابل عرضه بازار کاهش خواهد 

یافت.
کاهش قدرت خرید مصرف کننــدگان به دلیل افزایش قیمت و �	

تورم مواد غذایی در سراســر جهان اصلی ترین مشکل خواهد بود که 
طبعاً در این میان کشورها و افراد کم درآمد و طبقات فقیر تحت تأثیر 

شدید قرار خواهند گرفت.
آنچه اثرات این بحران را ویژگی خاص می بخشد، آن است که محیط 
جهانی قبل از تهاجم به اوکراین خود در بدترین شــرایط ممکنه به سر 
می برد و اثر جنگ اوکراین به همین دلیل بسیار سریع، عمیق و مشهود 
است. از یک سو تأثیر رکود اقتصادی براثر دو سال سلطه کرونا بر جهان 
و از سوی دیگر خشک سالی های مکرر در مناطق مختلف جهان به دلیل 
تغییرات اقلیمی، همراه با منازعات منطقه ای )به خصوص در ســوریه و 
یمن(، مانند بحران غذایی بعد از جنگ جهانی دوم عرضه و تقاضای مواد 
غذایی و قیمت آن را به میزان جدی مورد مخاطره قرار داده بود. هم اکنون 
افزایش شدید قیمت انرژی نیز مانند بحران سال 1973 میالدی از سوی 
دیگر باعث تشدید مضاعف هزینه های تولید برای کشورهای درحال توسعه 
و کاهش ارزش پول ملی آن ها شــده اســت. برخی کشورهای آمریکای 
التین نیز با افزایش شدید انرژی های فسیلی و رقابتی که با اتانول حاصل 
از ذرت وجود دارد، به ســرعت رو به تولید ذرت جهت بیوفیول خواهند 
کرد که قطعاً باعث تشدید تصاعدی قیمت غالت در بازار جهانی خواهد 
شد. نهایتاً آنکه بر اســاس تجارب گفته شده، تحریم های ایجادشده نیز 
تأثیرات متقابل شدید و پیش بینی ناپذیری بر اقتصاد جهان خواهد داشت 
که کشــورهای فقیر و 900 میلیون گرسنه در جهان بیشترین تأثیر از 
رویدادها را بر دوش خواهند کشــید. برنامه جهانی غذا WFP هم اکنون 
در بیش از 84 کشور جهان به خصوص در یمن، سوریه، لبنان، کشورهای 
آفریقایی 11۵ میلیون نفر از 900 میلیون گرســنه جهان را پوشــش 
می دهــد و این غذا از همین بازار تأمین شــود و طبعاً با جنگ اوکراین 

میزان تقاضای غالت و قیمت آن به شدت افزایش و توان مالی سازمان های 
کمک کننده به شــدت کاهش خواهد یافت. مؤسسات مرتبط با سازمان 
ملل )WFP. FAO. IFAD. CFS( معتقدند این بحران در سطح جهانی، 
قطعاً شمار فقرا و گرسنگان را بیش ازپیش افزایش خواهد داد و زمینه ساز 
یک بحران عمومی در ســطح جهان خواهد بود و دسترســی به اهداف 
تعیین شده سازمان ملل )SDG1, SDG2, SDG10( را قطعاً با تأخیر 

جدی روبه رو خواهد کرد.
اما از منظر تأثیر منطقه ای و ژئوپلیتیک، نحوه انعکاس و اثرات این 
بحران نیز بسیار پیچیده و بهت آور است؛ به نحوی که کارشناسان معتقدند 
برخی نقاط جغرافیایی جهان ازجمله قاره آفریقا، به خصوص شمال آفریقا 
و خاورمیانــه )MENA( به مراتب بیش از دیگر مناطق تحت تأثیر این 
بحران قرار خواهند گرفت؛ درحالی که منطقه اروپا و آمریکای شــمالی 
و کشــورهای NATO که اصلی ترین کشورهای درگیر در این منازعه 
منطقه ای هستند، شــاید کمترین تأثیر را از نظر امنیت غذایی پذیرا 
باشند. مردم روسیه هرچند دسترسی فیزیکی به غالت و غذا خواهند 
داشت، اما با کاهش قدرت خرید طبقه ضعیف به دلیل تحریم و کاهش 
ارزش پول ملی با مشــکل روبه رو خواهند شــد. در این میان، منطقه 
خاورمیانه که از منظر فائو از آسیب پذیرترین مناطق جهان از نظر ضریب 
امنیت غذایی است نیز با دشواری هایی جدی روبه رو خواهد شد. ده ها 
کشور در سراسر خاورمیانه، جنوب آسیا و شمال آفریقا سال هاست به 
ذخایر غنی گندم، ذرت و روغن نباتی روسیه و اوکراین وابسته هستند و 
هم اکنون با جنگ اوکراین از ناامنی غذایی شدید رنج می برند. برای مثال، 
طبق گــزارش APK-Inform، در بازه زمانی جوالی تا نوامبر ۲0۲1، 
اصلی ترین واردکنندگان غالت روســیه کشورهای ایران، ترکیه و مصر 
بوده اند؛ به نحوی که ۲4 درصد غله صادراتی خود، معادل 4.3 میلیون تن 
را بــه ایران، 3.7 میلیون تن )۲0 درصد( را به ترکیه و ۲.7 میلیون تن 
)1۵ درصد( را به مصر صادر کرده است. شاید بتوان کشورهای خاورمیانه 
را از جنبه تأثیرپذیری جنگ اوکراین بر امنیت غذایی به دو دسته کلی 
تقسیم کرد؛ کشورهایی با اقتصاد متکی به نفت که می توانند در کوتاه و 
میان مدت به دلیل افزایش قیمت انرژی های فسیلی، نیاز غذایی خود و 
طبقه آسیب پذیر را از بازار جهانی تأمین کنند و گروه دوم کشورهایی با 
اقتصاد ضعیف و غیرنفتی که تغییرات اقلیمی و خشک سالی های مکرر از 
یک سو و افزایش قیمت انرژی از سوی دیگر باعث کاهش قدرت خرید 

محیط جهانی از نظر امنیت غذایی، قبل از تهاجم به اوکراین خود در 
ین شرایط ممکنه به سر می برد و اثر جنگ اوکراین به همین دلیل بسیار  بدتر
یع، عمیق و مشهود است. سر

نکته هایی که باید بدانید

برنامه جهانی غذا)WFP(  و دیگر سازمان های بشردوستانه همه سعی خود را به تأمین غذا 	�
برای فقرا و پناهندگان معطوف کرده اند درصورتی که تدوین سیاست های حمایتی و تسهیالت 

مالی به کشاورزان فقیر نه تنها می تواند آن ها را از گرسنگی رهایی بخشد بلکه می تواند فرایند 
تولید آن ها را بازسازی و تقویت کند تا خود به عنصری برای بهبود تولیدات زراعی تبدیل 

شوند.
ایجاد چتر امنیت غذایی جهت گروه های آسیب پذیر و تأمین حداقل نیازهای غذایی این 	�

گروه ها از طریق افزایش دسترسی اقتصادی و قدرت خرید و سهمیه بندی کاالهای غذایی، 
شاید اصلی ترین دغدغه برنامه ریزان اقتصادی در سال پیش  رو باشد.

مردم روسیه هرچند دسترسی فیزیکی به غالت و غذا خواهند داشت، اما با کاهش قدرت 	�
خرید طبقه ضعیف به دلیل تحریم و کاهش ارزش پول ملی با مشکل روبه رو خواهند شد. 

در این میان، منطقه خاورمیانه که از منظر فائو از آسیب پذیرترین مناطق جهان از نظر ضریب 
امنیت غذایی است نیز با دشواری هایی جدی روبه رو خواهد شد.

بحران کنونی در 
امنیت غذایی را 
باید یک دریچه 

فرصت تلقی کرد و 
از آن برای انتقال به 
یک سیستم غذایی 

پایدارتر بهره 
جست. باید برای 

انتقال فوری به یک 
سیستم غذایی 

قوی تر، پایدارتر، 
مؤثرتر و عادالنه 

طوالنی مدت تالش 
کنیم
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آکــادمـی

دولت ها و قشر کم درآمد در این کشورها شده و طبعاً این گروه بیشترین 
فشار را در این بحران تحمل خواهند کرد.

دامنه تأثیر جنگ اوکراین بر امنیت غذایی در ایران و  روش های پیشگیری از آن3
با یک نگاه کلی شرایط امنیت غذایی در ایران در بین دو 

دسته کشورهایی که در فوق به آنها اشاره کردیم قرار می گیرد.
بر اساس شاخص های ضریب ناامنی غذایی سازمان خوارو بار جهانی 
فائو وضعیت امنیت غذایی ایران در ســطح ملی و با وجود تحریم های 
شدید و 10 سال رشد منفی اقتصادی و تحریم صدور نفت به وخامت 
برخی از کشورهای غیر منطقه نیست. از سوی دیگر، ایران سهم عمده ای 
از غالت مورد نیاز مصرف انســانی را خود تأمین می کند؛ ولی افزایش 
قیمت جهانی غالت )به خصوص ذرت( و دانه های روغنی جهت تغذیه 
دام و طیور که اصلی ترین اقالم واردات ایران اســت، مهم ترین چالش 
مدیران اقتصادی کشــور خواهد بود. البته افزایش قیمت سوخت های 
فسیلی و امکان صادرات محدود نفت، می تواند امکان تأمین نهاده های 
دامی و نیازمندی های اساسی در سطح ملی را تسهیل کرده و در صورت 
به نتیجه رســیدن برجام، قطعاً امنیت غذایی در سطح ملی دل نگرانی 
اصلی مدیران اقتصادی کشور در سال جدید نخواهد بود. شاید نگرانی 
دیگر تأمین کودهای شیمیایی برای زارعان است؛ هرچند ایران در کود 
اوره خود صادرکننده است، اما کودهای فسفات و پتاسیم که با افزایش 
قیمت روبه رو بوده اند، چالش اصلی کشــاورزان خواهد بود و می تواند 
بهره وری تولید در سال آتی را کاهش دهد. شاید روابط اقتصادی نزدیک 
ایران و روسیه در دوران تحریم، فضایی مناسب برای هر دو کشور فراهم 
کند تا برخی نهاده ها و کاالهای مورد نیاز کشــاورزی خود را به صورت 

تهاتر مبادله کرده و از موانع تحریمی عبور کنند. 
به نظر می رســد نگرانی اصلی امنیت غذایی در ایران، نه در سطح 
ملی بلکه در سطح گروه های درآمدی و از بُعد قدرت خرید خانوارها و 

دسترسی دهک های کم درآمد در کشور خواهد بود.
 10 سال رکود اقتصادی ممتد و کاهش ارزش پایه پولی کشور باعث 
شده دهک های بیشتری از جامعه به زیر خط فقر و بخش ریسک پذیر 
و ناامن غذایی منتقل شوند. افزایش شمار فقرای غذایی و شکاف عمیق 
اقتصادی-اجتماعی ایجادشده، می تواند به صورت بالقوه، هم شاخص های 
امنیت غذایی را با مخاطره جدی روبه رو کند و هم به نیروی اجتماعی 
تهدیدکننده ثبات و امنیت ملی تبدیل شود. ایجاد چتر امنیت غذایی 
جهت گروه های آسیب پذیر و تأمین حداقل نیازهای غذایی این گروه ها از 
طریق افزایش دسترسی اقتصادی و قدرت خرید و سهمیه بندی کاالهای 
غذایی، شاید اصلی ترین دغدغه برنامه ریزان اقتصادی در سال پیش  رو 

باشد.

پنج اصل به منظور پیشگیری از ظهور بحران در حوزه  امنیت غذایی4
 بر اســاس تجارب جهانی در نیم قرن گذشته و اصول 
نظری علم اقتصاد و تجارت می توان پنج اصل را جهت پرهیز از ظهور و 
تشدید ناامنی غذایی در زمان بحران هایی همچون جنگ های منطقه ای 
و ظهور حوادث و بیماری های عالم گیر مورد توجه قرار داد. این پنج اصل 
پیشنهادی و برگرفته از تجارب جهانی که می تواند جهت جلوگیری از 
اثــرات منفی جنگ اوکراین بر امنیت غذایی راهنمای عمل قرارگیرد، 

عبارت اند از:

1.4-در زمان ظهور بحران و شروع آن باید برای جریان های باز تجاری 
بین کشــورها به مواد غذایی را کامالً باز نگه داشت و از ایجاد هرگونه 
موانع تجاری و محدودیت های صادرات جلوگیری کنیم چون قطعاً به 
همه طرف ها آسیب می رسانند. بهترین تجربه در این زمینه به شروع 
بحران غذایی در ســال ۲008 و ظهور بیمــاری کرونا بازمی گردد که 
ذخیره ســازی و جلوگیری از صادرات مواد غذایی باعث شوک مضاعف 
کمبود مواد غذایی گردید اما باگذشــت زمان و هماهنگی به عمل آمده 
از سوی سازمان های تجاری بین المللی این بحران کاهش یافته و تأثیر 

مخرب آن محدود شد.
با شروع جنگ اوکراین برای بار دیگر برخی کشورها در جهت منافع ملی 
خود اقدام به افزایش واردات و ذخیره ســازی و یا جلوگیری از صادرات 
کردند و همین امر از ســوی برخی کشــورهای چون، ایاالت  متحده، 
مجارستان، صربســتان، اندونزی و ترکیه در حال حاضر باعث افزایش 
قیمت جهانــی آرد و روغن گردیده. این موانع همان طور که در بخش 
قبل بیان شد بیشترین تأثیر منفی را بر امنیت غذایی کشورهای فقیر 
می گذارد. ممنوعیت موقت صادرات گندم از روسیه و اوکراین به مصر 
نه تنها این کشــور را تحت تأثیر قرارداد بلکه شوک وارده به مصر باعث 
توقف صادرات گندم از مصــر به یمن باعث زیان های ویرانگر بر مردم 

یمن شد. 
2.4- باید به روند تولید مواد غذایی کنونی در کشورهای جهان کمک 
کرد تا کاهش تولید و تجارت از ســوی روسیه و اوکراین تأثیر کمتری 
بر بازار جهانی داشــته باشد. پیش بینی ها نشان می دهد که حتی اگر 
کشاورزان اوکراین بتوانند در هفته های آینده به تولید خود ادامه دهند 
کماکان با کاهش عرضه روبرو خواهیم بود. در حال حاضر، یک سوم ذرت 
در آمریکا و نزدیک به 4 میلیون تن از گندم تولیدی جهان برای تولید 
اتانول و سوخت استفاده می شود. بخش بزرگی از سویاهای آمریکایی و 
کلزاهای اروپایی نیز برای بیودیزل اســتفاده می شود. بدیهی است این 
میزان تولید می تواند به چرخه غذا بازگشته و تا حدی کمبود را جبران 

کند.
3.4- کشــورهای جهان با به اشتراک گذاشــتن اطالعات و داده های 
خود باید تصویر شــفاف تری از وضعیت بازار و ذخایر استراتژیک خود 
در اختیار همدیگر قرار دهند تا تصویری واضح از تبادالت و تنگناهای 
تجاری در سطح بین الملل به وجود آمده و آسیب شناسی زنجیره تأمین 
به صورت دقیق انجام گیرد. دولت ها باید باهم همکاری کرده تا داده ها را 
به اشتراک بگذارند. نقش سازمان های بین المللی در فراوری این اطالعات 
و پیشــگیری از ابهام و شوک مضاعف به بازار نقش و سهم عمده ای در 

کنترل شرایط و پیشگیری از بحران خواهد داشت.
4.4- برنامه جهانی غذا )WFP( و دیگر سازمان های بشردوستانه همه 
ســعی خود را به تأمین غذا برای فقــرا و پناهندگان معطوف کرده اند 
درصورتی که تدوین سیاست های حمایتی و تسهیالت مالی به کشاورزان 
فقیر نه تنها می تواند آن ها را از گرســنگی رهایی بخشد بلکه می تواند 
فرایند تولید آن ها را بازسازی و تقویت کند تا خود به عنصری برای بهبود 

تولیدات زراعی تبدیل شوند.
۵.4- بحــران کنونی در امنیت غذایی را باید یک دریچه فرصت تلقی 
کرد و از آن برای انتقال به یک سیســتم غذایی پایدارتر بهره جست. 
باید برای انتقال فوری به یک سیســتم غذایی قوی تر، پایدارتر، مؤثرتر 
و عادالنه طوالنی مدت تالش کنیم. چنین سیستم به طور چشمگیری 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای و روند زوال تنوع زیستی را کاهش 

می دهد؛ وابستگی کمتر به کود و آفت کش های شیمیایی داشته باشد.

یک سوم ذرت در 
آمریکا و نزدیک 
به ۴ میلیون تن 
از گندم تولیدی 

جهان برای تولید 
اتانول و سوخت 
استفاده می شود. 

بخش بزرگی 
از سویاهای 
آمریکایی و 

کلزاهای اروپایی 
نیز برای بیودیزل 
استفاده می شود. 
بدیهی است این 

میزان تولید 
می تواند به چرخه 
غذا بازگشته و تا 
حدی کمبود را 

جبران کند
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چکیده  
شرکت های دولتی از یک سو در سال های اخیر در سطح 
جهانی موردتوجه قرارگرفته اند، و از ســوی دیگر تحلیل های 
مختلف ملی نشان می دهد توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی 
و صنعتی کشور می تواند تأثیرپذیر از کارکرد و سیاست های 
شرکت های دولتی باشد. شرکت های دولتی در ایران علی رغم 
خصوصی سازی های انجام شــده، به دالیل متنوعی )ازجمله 
خریداری آن ها توسط بخش شبه دولتی( همچنان بر بخش 
عمــده ای از تولیدات اقتصادی کشــور به صورت مســتقیم 
یا غیرمســتقیم تأثیرگذار هســتند. عالوه بر آن بخشی از 
شرکت های حاکمیتی که در فهرست واگذاری ها قرار ندارند، 
نیازمند سیاســت گذاری های مناسب هستند. مجموعه این 
دالیل منجر به بررسی عمیق تر در خصوص ضرورت بازاندیشی 
در نظام حکمرانی شرکت های دولتی شده است. شرکت های 
دولتی البته چالش بزرگ تری نیز در مواجهه با افکار عمومی 

دارند: فساد!
از یک  سو اخبار مربوط به اختالس ها و حقوق نجومی که 
دربردارنده »فساد مالی« است در میان مردم فراگیری دارد و 
از سوی دیگر نحوه انتصابات مدیران کلیدی این شرکت هاست 
که حساسیت عمومی را بیش از گذشته کرده است، اشاره به 
کلیدواژگانی مانند »آقازادگان« یا »سلسله دامادیان« یا »ژن خوب« یا حتی اشاره به فارغ التحصیالن 

دانشگاه امام صادق نوعی واکنش به انتصابات در این شرکت ها بوده است.
در این گزارش ابتدا برخی از تغییرات جهانی در حوزه شــرکت های دولتی مرور شــده است 
و در ادامه وضعیت کشــور به صورت اجمالی مرور شده است. درنهایت در بخش آخر فهرستی از 
سیاســت های پیشــنهادِی بلندمدت و کوتاه مدت به منظور ارتقای حکمرانی شرکت های دولتی 

ارائه شده است.

مقدمه  
آنچه با نام رقابت پذیری از آن یاد می شــود، در سطح ملی امری جز برآیندی از رقابت پذیری 
بنگاه های آن کشور نیست. بررسی روند رشد کشورهای نوظهور مانند چین و هند نشان می دهد، 
رشــد این قدرت های جدید همراه با افزایش رقابت پذیری بنگاه های این کشور در سطح جهانی 
بوده است. بر اساس همین نگاه به موضوع رقابت پذیری و مجموعه ای از دالیل اقتصادی-سیاسی، 
واگذاری شــرکت های دولتی به بخش خصوصی و همچنین فرآیندی که با نام خصوصی ســازی 

شناخته می شود، تقویت شد.
فرآیند خصوصی سازی تالش داشت با اتکا به استدالل هایی که نظریه های نئوکالسیک و لیبرال 
نیــز آن را تقویــت می کرد، بهره وری اقتصادی را در کل افزایش دهد و از ســوی دیگر مداخالت 
دولت ها را کاهش دهد. به این ترتیب فرآیند خصوصی ســازی در صدر برنامه های اقتصادی قرار 

گرفت. فرآیندی که در ایران نیز در دهه 1380 آغاز شده است. سیاست خصوصی سازی به مانند 
هر سیاســت دیگری از پیچیدگی های خاص خود رنج می برد و ســاده انگاری در مواجهه با آن و 
همراه شدن نیت ها و اراده های سیاسی در کنار این فرآیند، منجر به شکست بخش قابل توجهی از 
خصوصی سازی ها شد. به عنوان نمونه، روند طی شده در سال های گذشته همراه با این واقعیت بوده 
است که خصوصی سازی در کشور اغلب منجر به انتقال شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی 
نشــده است. تنها ۲3 درصد از کل واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. به این ترتیب 
افزایش رقابت پذیری بنگاه های کشور )و با فرض این واقعیت که همچنان این بنگاه ها در نهادهای 
عمومی یا توسط بخش دولتی یا حاکمیتی اداره می شود( همچنان نیازمند برنامه ای دولت پیش ران 

است.
از سوی دیگر به غیر از تجربیات نامناسب در زمینه واگذاری های به بخش خصوصی، در جهان 
و به طور خاص در کشــورهای نوظهور نیز پس از دوره خصوصی سازی می توان نسل دوم نگاه به 
شرکت های دولتی را یافت. در نسل دوم توجه دولت ها معطوف به مدیریت و حکمرانِی شرکت های 
دلتی شده است، که به هر دلیل واگذاری نشده اند یا امکان واگذاری شان به دالیلی مانند امنیت ملی 

یا تعهدات دولتی یا حاکمیتی بودن یا... وجود ندارد.
به این ترتیب می توان دو نسل از مواجهه با شرکت های دولتی را در سطح جهانی بازشناسی کرد:

نسل اول- خصوصی سازی: در این دوره تاریخی که با فروپاشی شوروی و تجزیه کشورهای بلوک 
شرق گسترش شدیدی یافت، دولت ها اقدام به خصوصی سازی بنگاه های تحت مالکیت خود کردند. 

اگرچه برخی از این بنگاه ها به دالیلی از خصوصی سازی بازماندند.
نسل دوم- حکمرانی مناسب شرکت های دولتی: توسعه شرکت های دولتی در بازه زمانی ۲00۵ 
تاکنون و رشد تعدادی از شرکت های دولتی در رتبه بندی های جهانی )که بخش عمده ای از آن ها 
متعلق به کشور چین است(، قدرت گرفتن دیدگاه های دموکرات-سوسیال، تجربه موفق چین در 
توســعه اقتصادی بر پایه نظام سرمایه داری دولتی1، توسعه ابزارهای نظارتی و مفاهیم حکمرانی 

شرکت های دولتی و دردسرهای آنها

چرا خصوصی سازی به بن بست رسیده است؟

ـه
ـان

ـه
ب

فرآیند خصوصی ســازی در ایران در چه مراحلی انجام شد و در هر مسیر چه موانع و مشکالتی در مسیر بود؟ چرا خصوصی سازی به بزرگ تر شدن شرکت های دولتی انجامید و 
چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره سرنوشت 
خصوصی سازی، 

موانع و مشکالت آن در 
ایران و جهان بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

امیرناظمی
پژوهشگر حوزه سیاست گذاری 

فناوری

یافت و نظارت بر دفاتر و قراردادهای مالی و همچنین اطالع  یح شده است که هر سهامدار جزئی از حق در در اغلب کشورهای دنیا تصر
از حقوق مدیران در هر سطحی برخوردار است. بر این اساس نه تنها سهامدار حداقلی می تواند به عنوان یک ناظر بیرونی به شفافیت و در 
نتیجه کاهش فساد دولتی کمک نماید، بلکه بر اساس این نظارت زمینه سازی الزم برای بهبود بهره وری را نیز فراهم می آورد.

نکته هایی که باید بدانید

به منظور استقرار نظام مدیریت کارا و متحول کلیه فرایندهای مدیریتی 	�
شامل، جذب و انتصاب، آموزش و پرورش، تشویق و پاداش به عملکردهای 

بهتر و ارتقای مدیران موفق تر و توانمندتر باید مورد بازنگری قرار گیرد.
ایجاد توازن در رقابت میان نهادهای شبه دولتی با بخش خصوصی تنها 	�

از طریق اعمال سیاست های هماهنگ و در راستای سیاست های توسعه 
صنعتی و اقتصادِی شرکت های دولتی امکان پذیر است. شرکت های دولتی 

شاید بتوانند این بازی یک سویه را به سمت تعادل بیشتر سوق دهند.
سیاست خصوصی سازی به مانند هر سیاست دیگری از پیچیدگی های 	�

خاص خود رنج می برد و ساده انگاری در مواجهه با آن و همراه شدن نیت ها 
و اراده های سیاسی در کنار این فرآیند، منجر به شکست بخش قابل 

توجهی از خصوصی سازی ها شد.
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آکــادمـی

و همچنین باقی ماندن برخی از شرکت های دولتی با ماموریت های حاکمیتی، زمینه ساز توسعه 
دیدگاه هایی شد که به دنبال ارتقای وضعیت حکمرانی شرکت های دولتی بودند.

مواجهه دولت ها با شرکت های دولتی در دوران پس از جنگ سرد را می توان در دو نسل اصلی 
که در تصویر زیر به صورت شماتیک آمده است، بازشناسی کرد.

نسل 1
خصوصی سازی

شرکت های دولتی

۲۰۰۵-۱۹۹۰

نسل 2
حکمرانی مناسب 
شرکت های دولتی

۲۰۰۵- تاکنون

شکل ۱ - نگاه به شرکت های دولتی در سطح جهانی

این گذار از دوره اول به دوم را نه به عنوان بازگشت به ایده شرکت داری دولتی، بلکه به عنوان 
دیدگاهی مکمل می توان نگریست، که به دولت ها اجازه می دهد به منظور انجام وظایف حاکمیتی 
خــود درکنار بخش خصوصی )و نــه با حذف این بخش( به فعالیت بپــردازد. بخش اول، یعنی 
خصوصی سازی، در دهه های اخیر مدام مورد ارزیابی و بازخوانی بوده است که از آن گذر می شود. 

این یادداشت بر بخش دوم، یعنی »حکمرانی مناسب شرکت های دولتی« تمرکز دارد.

حکمرانی مناسب شرکت های دولتی  
شرکت های دولتی در یک دهه اخیر مجدداً تبدیل یکی از موضوعات موردتوجه در حوزه اقتصاد 
شده اند. روندهای انتهای قرن بیستم و سال های ابتدایی دهه ۲000 این پیش فرض را ایجاد کرده 
بود که روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه و رشد باالی شرکت های خصوصی شده در 
کشورهای توسعه یافته، در عمل اهمیت موضوع شرکت های دولتی را خواهد کاست. به همین دلیل 
اهمیت نظری و پژوهشی شرکت های دولتی رو به کاهش گذاشت، اما به دالیل متنوعی این روند 
در جهان با تردید و عدم قطعیت مواجه شد. به نحوی که در فهرست فورچون ۵00 که شرکت های 
بزرگ جهانی را فهرست می کند، در حالی که سهم شرکت های دولتی به سطح 9 درصد در سال 
۲00۵ رسیده بود، در سال ۲014 به سهم ۲3 درصدی بازگشت! در این بخش به برخی از مهم ترین 

روندها و درس آموخته های تجربی در جهان در خصوص این شرکت ها اشاره می شود.

رشد باالی شرکت های دولتی  
برخالف انتظار متداول و برخالف بسیاری از استدالل هایی که در خصوص ناکارآمدی شرکت های 
دولتی طرح می شد، در واقعیت در 10 سال گذشته شرکت های دولتی در مقایسه با شرکت های 
خصوصی از رشد باالتری برخوردار بوده اند. این رشد را می توان در قالب دو شاخص عمده اقتصادی 

یعنی میزان درآمد و تعداد شرکت های بزرگ جهانی مشاهده کرد.
از ســال ۲006 تاکنون رشد شرکت های دولتی بر اساس درآمد که در فهرست فورچون ۵00 
هستند، بیش از ۵00 درصد رشد داشته است. این در حالی است که تعداد این شرکت ها نیز افزایش 
یافته است. آنچه اهمیت را بیشتر می کند، آن است که این آمار تنها مربوط به شرکت هایی است 
که دولت بیش از ۵0 درصد سهام دارد، اگر این امر به شرکت هایی که دولت ها دارای سهام اقلیتی 
هستند، تعمیم یابد، رشد بسیار فراتر از انتظار بوده است. در فهرست فورچن روند رشد ۵00 شرکت 
دولتی بررسی شده است؛ بر اساس گزارش فورچون می توان مشاهده کرد که چین به تنهایی تأثیری 
جدی در این تغییرات داشته است. سهم حدود 8 درصدی شرکت های دولتی در سال ۲006 به ۲3 
درصد در سال ۲014 رشد یافته است، که بیش از هر عاملی ناشی از رشد شرکت های چینی بوده 
است. چینی ها که در سال ۲006 سهم 3 درصدی شرکت های دولتی از کل فهرست را داشته اند، در 
سال ۲014 به سهم 1۵ درصدی دست یافته اند. اما این امر به معنای آن نبوده است که در جهان 
نیز روند پیشین )یعنی کاهش شرکت های دولتی ادامه یافته باشد(، بلکه در جهان نیز شرکت های 

دولتی دارای رشد بوده اند.

شرکت های دولتی بزرگ  
شرکت های دولتی به سمت بزرگ شدن پیش می روند. بر اساس این تغییر شرکت های 
کوچک و متوســط۲ دولتی در عمل یا واگذار شده یا با شرکت های دیگر ادغام شده و 

هولدینگ های بزرگ دولتی شــکل گرفته است. این شرکت های بزرگ حتی در میان 
فهرســت ۵00 شرکت برتر از ویژگی بزرگ تر بودن برخوردار هستند. همانگونه که در 
جدول زیر آمده است، سهم این شرکت ها نسبت به تعداد، در تمامی دهه گذشته رو به 

افزایش بوده است.
اگر سهم دولت در این شرکت ها را بر حسب ۵ ویژگی زیر بررسی نماییم، مشاهده 
می شــود که عمدتاً شــرکت های دولتی دارای نیروی انسانی بیشتر هستند، هر چند 
ممکن است میزان سود آن ها در مقایسه با قیمت سهام آن ها )بازدهی سرمایه( از لحاظ 

رقابت پذیری پایین تر از بنگاه های خصوصی باشند:
سهم سهام�	
سهم نیری کار�	
سهم از درآمد�	
سهم از دارایی�	
سهم از سود.�	

به عبارت دیگر شــرکت های دولتی، ولو آن هایی که در فهرست ۵00 شرکت برتر 
هستند، اگر چه سهم ۲3 درصدی را از لحاظ تعداد را در اختیار دارند، اما سهم بیش از 
30 درصدی از تعداد نیروی کار را کسب کرده اند. این در حالی است که سهم سودآوری 
آن ها در حدود ۲0 درصد )و پایین تر از سهم تعداد شرکت( است. این امر در خصوص آمار 
فورچون ۵00 )سال ۲0۲0( باز هم به نفع شرکت های دولتی تغییر یافته است به نحوی 

که سهم درآمدی و سهم دارایی آن ها از مشابه های غیردولتی شان بسیار بیشتر است.

حکمرانی مناسب شرکت های دولتی، اولویتی برای مناطق   
درحال توسعه

بررسی رشد شرکت های دولتی در بازه ۲00۵ تا ۲014 و در میان فهرست فورچون، 
بر حسب منطقه جغرافیایی، نشــان می دهد که کشورهای در حال توسعه، نیازمندی 
بیشتری به حکمرانی مناسب تر شرکت های دولتی دارند. میزان رشد شرکت های دولتی 
بر حسب مناطق جغرافیایی نشان می دهد که اروپا و آمریکای شمالی با رشد شرکت های 
دولتی مواجه نبوده اند، اما ســایر مناطق مانند آسیا، آمریکای مرکزی و التین و چین 
رشد شرکت های دولتی را تجربه کرده اند. اگر بر حسب توسعه یافتگی کشورها همین 
مقایسه انجام شود، نشان داده می شود که تعداد شرکت های دولتی متعلق به کشورهای 
توسعه یافته، در 10 سال گذشته کاهش یافته و به صورت وارون سهم شرکت های دولتی 
در کشورهای توسعه یافته با رشد حدود 400 درصدی از لحاظ تعداد، برخوردار بوده است. 
هر چند بخش خصوصی در این کشورها نیز از میزان رشد بیشتری برخوردار بوده است. 
به عبارت دیگر در سال ۲00۵ سهم شرکت های بخش خصوصی در کشورهای در حال 
توسعه 7 شرکت بوده است و در سال ۲014 این عدد به 34 شرکت رسیده است. به این 
ترتیب اگرچه غلبه شرکت های بزرگی که از کشورهای در حال توسعه وارد بازار جهانی 
شده اند، با شرکت های دولتی بوده است )74.۲ درصد( اما سهم بخش خصوصی نیز به 

موازات رشد کرده است.
مقایســه آمار فورچن این واقعیت را تصریح می کند کــه دیرآمدگان3 برای ورود به 
بازارهای جهانی در عمل متکی به شرکت های أوال بزرگ، ثانیاً دولتی و ثالثاً همراه با رشد 

بخش خصوصی بوده اند.
بررسی تفکیکی وضعیت کشورهای مختلف نشان دهنده ابعاد دیگری از این موضوع 
خواهد بود. بر اساس این جدول می توان گفت که کشورهای نوظهور تعداد شرکت های 
دولتی بزرگشان نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش را نیز شاهد بوده ایم. اما بخش 
دیگر این واقعیت آن است که به موازات رشد شرکت های دولتی، شرکت های خصوصی 
در آن کشورها نیز رشد یافته است. حتی در کشوری مانند چین که در سال ۲00۵ در 
میان شــرکت های بزرگ 14 شرکت دولتی داشته اســت، در سال ۲014 به سهم 76 
شــرکت رسیده است، اما از ســوی دیگر باید توجه داشت که در سال ۲00۵ در حدود 
88 درصد از شرکت های چینی دولتی بوده اند و در سال ۲014 این سهم به 80 درصد 

رسیده است.
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تنوع در مالکان شرکت های دولتی  
در کشــورهای مختلف معانی متفاوتی از شــرکت های دولتی وجود دارد. بررســی و مقایسه 
کشورهای مختلف نشان می دهد که می توان شرکت های دولتی را بر حسب مالکین آن ها به سه 

نوع تقسیم کرد:
شرکت های با مالکیت دولت مرکزی�	
شرکت های با مالکیت شهرداری ها�	
شرکت های با مالکیت دولت های محلی.�	

در تمامی این کشورها سهم شرکت های دولتی با مالکیت شهرداری بیش از سایر نهادها است. در 
اغلب کشورهای توسعه یافته می توان رتبه نخست شرکت های دولتی را به شرکت های تحت مالکیت 

شهرداری ها، پس از آن دولت های محلی و نهایتاً دولت های مرکزی دانست.
از ســوی دیگر در کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود که شرکت های مربوط به 
شهرداری ها از جنس شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های متعلق به دولت مرکزی 
شرکت های بزرگ هستند. به عبارت عنوان مثال در حالی که از بعِد تعداد، در سوئد تنها 
۲6 درصد از شرکت های دولتی متعلق به دولت مرکزی است، بیش از 60 درصد از درآمد 
و بیش از 66 درصد از نیروی کاری که در شــرکت های دولتی کار می کنند، متعلق به 
شرکت های دولت مرکزی هستند. همین ساختار در خصوص شرکت های دولتی کشور 
آلمان نیز صادق است. در آلمان نیز که تنها ۲ درصد از شرکت های دولتی تحت مالکیت 
دولت مرکزی اســت، ۲۲ درصد از درآمد و نیروی کار مربوط به همین ســهم اندک دو 

درصدی است.
در کشــورهای توسعه یافته سهم شرکت های دولتی تحت مالکیت دولت مرکزی تأثیرپذیر از 
نوع حاکمیت و ساختار کالن سیاســی-اقتصادی این کشورها است. به عنوان نمونه در سوئد به 
عنوان کشوری با ساختار سیاسی سوسیال-دموکرات، تعداد شرکت های دولتی تحت مالکیت دولت 

مرکزی از کشورهای توسعه یافته لیبرال تر است.

تغییر ادراک از شرکت های دولتی  
جایگاه شــرکت های دولتی از یک شــرکت تجاری به سمت ترکیبی از فعالیت های تجاری و 
اجتماعی پیش رفته است. شرکت های دولتی به دلیل دولتی بودن، تنها دارای مأموریت سودآوری 
نیستند. بر این اساس، تصمیم گیری در خصوص این شرکت ها نیز در سطح کالن می تواند مبتنی 
بر ترکیب دو عامل فوق باشد. آن گونه که در نمودار زیر نیز آمده است، می توان 4 گونه شرکت های 
دولتی را به این ترتیب بازشناسی کرد. الگوی مناسب در وضعیتی است که خلق ارزش های اجتماعی 
در کنار ســودآوری وجود دارد. هرچند در حوزه های راهبردی می توان شرکت هایی با ضرردهی یا 
با دریافت بودجه های دولتی را نیز تصور کرد، که خلق ارزش های اجتماعی را مأموریت دارند. این 
تغییر ادراک که به سمت وظایف اجتماعی همراه خواهد بود، با برخی از تغییرات در سایر بخش های 

مدیریت و نظارت که به صورت اجمالی به آن ها اشاره شده است.

ذی نفعان متنوع  
هم زمان با تغییر مأموریت شرکت های دولتی، ذی نفعان اصلی این بنگاه ها نیز تغییر می یابند. 
آنچه پیش تر با نام »مارپیچ سه گانه« 4 نامیده می شد و مرادش ترکیب سه گانه 1( دولت، ۲( صنعت 
و 3( مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بود، امروزه تغییر یافته است و تبدیل به »مارپیچ ۵ گانه« ۵ شده 
است. بر اساس این مفهوم ذی نفعان اصلی در یک شرکت دولتی به غیر از سه گانه پیشین، دو عضو 
جدیدتر نیز دارد: 4( سازمان های مردم نهاد و بنیادهای غیرانتفاعی و ۵( شهروندان خودانگیخته. 
این ۵گانه نه تنها نشان گِر ذی نفعان غیررسمی است، بلکه در سال های اخیر در فرآیندهای مختلف 
سازمان، مانند ترکیب هیئت مدیره، نیز حضور رسمی دارند. به این ترتیب در شرکت های دولتی 
تالش شده است تا در قالب معرفی اعضای هیئت مدیره به صورت متنوع از میان این ۵ بازیگر یا 

با ایجاد نهادهای نظارتی متشکل از این اعضا میزان بهره گیری از این بازیگران را بیشینه سازند.
شــرکت های دولتی به این ترتیب نقشی فراتر از شــرکت تجاری گرفته و زمینه ساز توسعه 

اجتماعی جامعه خود و همچنین جانشینی دولت در بسیاری از فعالیت های اجتماعی شده اند.
کارت های متوازن6، فراتر از مالی  

به دنبال این تغییرات، نظام ارزیابی شرکت های دولتی و به دنبال آن نظام هدف گذاری شرکت ها 

نیز تغییر یافته است، و در آینده نیز شاهد تغییرات به مراتب بیشتری خواهد بود.
برآورد می شــود اهداف ۵گانه زیر باید به موازات سودآوری مالی، به عنوان اصلی ترین پایه های 

کارت های متوازن در نظام برنامه ریزی این شرکت ها موردتوجه قرار گیرد:
توسعه نوآوری )سرمایه فرآیند صنعتی(�	
خلق شغل )سرمایه اجتماعی(�	
خدمات عمومی )سرمایه رفاه و شهروندی(�	
پایداری )سرمایه زیست محیطی(�	
نام و نشان تجاری )سرمایه اشتهار(.�	

مدیریت و مالکیت فعاالنه  
گذار از مدیریت منفعالنه و تمرکز صرف بر مسائل مالی به سمت مدیریت فعاالنه )کنش گرانه( 
و توســعه ماموریت ها نیازمند تغییرات چهارگانه ای در نظام مدیریت و حکمرانی اســت. مدیران 
شــرکت های دولتی باید توانمندی این دوران گذار را آموزش دیده و برای این نوع از شــرکت ها 

پرورش یابند.
تغییرات چهارگانه مورد نیاز که در قالب شــکل زیر نیز به صورت شماتیک آمده است، 4 بعد 
مختلف مدیریت فعاالنه شرکت های دولتی را نشان می دهد. این 4 بعد به صورت بدیهی نیازمند 4 
نوع از مهارت برای مدیران و همچنین نهادهایی است که نظارت کالن و سیاست گذاری های کالن 

این شرکت ها را بر عهده دارند. این 4 بعد عبارت اند از:
مدیریت داخلی بنگاه: مشابه با هر بنگاه دیگری�	
ارتباط با دولت�	
تاثیرات بیرونی�	
ارتباط با شهروندان و سایر ذی نفعان.�	

بهره گیری از طیفی از شیوه های مشارکت عمومی-خصوصی  
مدیریت کالن شرکت های دولتی برخوردار از جعبه ابزاری از انواع روش های مشارکت عمومی-

خصوصی اســت. طیف وسیعی از این روش ها امکان بهره برداری های بیشتر و دستیابی به اهداف 
گســترده تری را فراهم می آورد. به این ترتیب مدیریت این بنگاه ها می تواند در قالب قراردادهای 
پیمان مدیریت یا شرکت های مشترک )J.V.( یا مدل های دیگر اجرایی شود، که در قالب پیوستاری 
از »کنترل بخش دولتی« تا »کنترل بخش خصوصی« و حتی مدل های هیبریدی را نیز شــامل 
شــود. همچنین توجه به این واقعیت ضرورت دارد که تنوع ابزارهایی که در کشــورهای مختلف 
مورد استفاده و آزمون قرار گرفته است، می تواند بنا به شرایط و ویژگی های هر کشوری انتخاب یا 

بومی سازی شود.

سیاست های اصلی در حکمرانی مناسب شرکت های دولتی  
هم زمان با رشد شرکت های دولتی در سطح جهان، در سال های اخیر سیاست های متداول و 
مشابهی را شاهد بوده ایم. سیاست هایی که به نظر می رسد تبدیل به اصول حکمرانی در شرکت های 

دولتی شده اند. در این بخش این سیاست ها موردتوجه قرارگرفته اند.

واگذاری بخشی از سهام در بازارهای سرمایه  
در برخی از کشورها،  از میانه دهه 1990 تصمیم به واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی 
در بازارهای بورس نمودند. این واگذاری بخشی از سهام با اهداف متنوعی ازجمله موارد زیر صورت 

می پذیرفت:
جذب سرمایه گذار�	
ورود بخش خصوصی به هیئت مدیره و افزایش عقالنیت تصمیم گیری ها�	
کاهش فساد دولتی از طریق افزایش نظارتی و شفافیت در تصمیم گیری�	
جذب شــرکت های بین المللی پیشرو در سطح جهانی به عنوان متحد راهبردی و سهامدار �	

اقلیتی.
این روند در برخی از حوزه ها به اندازه ای موردتوجه قرار گرفت، که منجر به شــکل گیری انواع 

جدیدی از شرکت ها شد.

شرکت های دولتی توانمندی بیشتری برای همکاری های بین المللی و جذب سرمایه گذاری های خارجی دارند. بخش اعظمی از 
 دولتی 

ً
ین جذابیت را برای سرمایه گذاران خارجی دارند، عمال حوزه های بزرگی مانند نفت وگاز، پتروشیمی و حمل و نقل، که بیشتر

یا در دست نهادهای شبه دولتی هستند.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیستم، خرداد 401401

آکــادمـی

بخش نفت وگاز، نمونه  
به عنوان نمونه در بخش نفت و گاز دســته بندی متداول شرکت ها از نظر مالکیت و محدوده 
جغرافیایی فعالیت ها به دو دســته سنتی بود. دســته اول شرکت های بین المللی نفتی بودند که 
قدیمی ترین شرکت های نفتی هستند. این شــرکت ها که نخستین سرمایه گذاری ها را در حوزه 
نفت و گاز انجام دادند، با نام شرکت های بین الملی نفت یا IOC7 شناخته می شوند. شرکت های 
رویال داچ شل و توتال، نمونه هایی از شرکت هایی چندملیتی هستند، و عموماً در تمامی حوزه های 
صنایع نفت و گاز فعالیت می کنند و گســتره فعالیت های آن هــا، کل زنجیره نفت و گاز را در بر 
می گیرد. دسته دوم شرکت های نفتی،  با افزایش روند ملی شدن، در دهه 19۵0، شرکت های ملی 
نفتی بودند. شرکت هایی مانند شرکت آرامکو و شرکت ملی نفت ایران که مدیریت و مالکیت منابع 
نفت و گاز کشورهای دارای این منبع طبیعی را بر عهده داشتند. این شرکت ها که بانام شرکت های 
ملی نفتی8 یا NOC نامیده می شوند. اما در دهه های اخیر برخی از شرکت های نفتی ملی همراه 
با واگذاری بخشــی از سهام خود به بخش غیردولتی منجر به معرفی نوعی جدید از شرکت های 
نفتی شــدند. شرکت های پتروبراس، ساینوپک، اســتات اویل و شرکت ملی نفت فالت قاره چین 
)CNOOC( را پس از این واگذاری دیگر نمی توان در هیچ یک از گروه های متداول فوق قرار داد. 
در حالی بخشــی از سهام این شرکت ها )اغلب بیش از ۵0 درصد آن( در اختیار دولت کشورهای 
مبدأ آن ها است، بخشی از سهام نیز در بازارهای بورس عرضه شده است. به این ترتیب شرکت های 
جدیدی با نام شرکت های ملی نفتی بین المللی9 یا GNOC شکل گرفتند. بررسی روند تغییرات 
سهام این شرکت ها بیان گر این واقعیت است که سهام شرکت های نفتی بین المللی دارای بیشترین 
بازده ســرمایه و رشد ســهام در دهه اخیر بوده اند. این شرکت ها در دهه اخیر به رشد و بهره وری 

باالتری از شرکت های بین المللی نفتی دست یافته اند.

راهبردهای بدیل در واگذاری سهام  
سهام شرکت های دولتی به دو صورت واگذار شده است:

سهام غالب در اختیار دولت�	
سهام غالب در اختیار بخش غیردولتی.�	

در برخی از کشورها مانند فرانسه قوانینی در خصوص تغییر حق رأی اعضای مجمع این نوع از 
شرکت ها برحسب میزان زمان در اختیار داشتن سهام را در دستور کار قرار داده اند. بر این اساس 
سهام دولت، به دلیل قدمت طوالنی تر به صورت خودکار دارای حق رأی بیشتری در جلسات مجمع 
عمومی خواهد بود. از سوی دیگر این نوع از قوانین اجازه تأثیر سوداگران و دالالن سهام را در انتخاب 
هیئت مدیره کاهش داده و در مجموع احتمال نوسانات قیمت سهام را کاهش می دهد. سازوکارهای 
اصلی شناسایی شده توسط OECD در خصوص کنترل دولت بر بنگاه ها، خصوصاً بنگاه هایی که 

دارای ماموریت های عمومی هستند، به سه دسته زیر قابل تقسیم بندی است:
سهام طالیی10: در این وضعیت دولت ممکن است مالک سهم پایین تر باشد، اما دارای حق �	

وتو در خصوص برخی از تصمیم گیری ها است. همچنین بخشی از اعضای هیئت مدیره شرکت ها 

را تعیین می کند. این نوع از واگذاری دارای نمونه هایی در انگلســتان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و 
بلژیک بوده است.

سهام حداقلی: در این وضعیت سهام غالب در اختیار دولت باقی می ماند.�	
هســته پایدار سهامداران11: در این مدل دولت کل یا بخشــی از سهام خود را به یک فرد �	

حقوقی یا گروه اقتصادی واگذار می کند، اما ســهامداران جدید متعهد به عدم واگذاری سهام و 
پذیرش شرایط دولت می شوند. در این وضعیت هدف آن است که سهامدار جدید سرمایه گذاری 

مالی و انتقال فناوری مناسب به بنگاه را انجام دهد.
 
تمرکز در مدیریت دولتی  

روند دیگری که در سال های اخیر در جهان به عنوان یکی از سیاست های مدیریت شرکت های 
دولتی دنبال می شود،  تمرکز در مدیریت شرکت های دولتی است. همان گونه که در نسل اول از 
مواجهه با شرکت های دولتی، واگذاری ها از طریق یک نهاد متمرکز انجام می شد )همان گونه که در 
ایران ذیل سازمان خصوصی سازی انجام شد و می شود(، در نسل دوم که بهبود شرایط حکمرانی 
شرکت ها را مد نظر دارد، این بهسازی و مدیریت به صورت متمرکز انجام می شود. به این ترتیب یک 
سازمان یا نهاد مدیریت و مالکیت کلیه با بخش عمده ای از سهام مربوط به دولت در شرکت های 
دولتی را بر عهده دارد. منظور از مدیریت و امور مربوط به مالکیت شــرکت های دولتی مجموعه 

وظایف و فعالیت های زیر است:
سیاست های کالن اقتصادی�	
تعیین هیئت مدیره و مدیران شرکت�	
تعیین بودجه شرکت�	
نظارت بر انجام فعالیت ها�	
حمایت سیاسی از فعالیت ها خصوصاً در تعامل با شرکت های خارجی�	
برنامه های راهبردی شرکت ها.�	

به صورت کلی سه نوع از ساختار حکمرانی شرکت های دولتی در دنیا قابل مشاهده است:
ساختار غیرمتمرکز12: در ساختار غیرمتمرکز با این استدالل که شرکت ها دارای ماموریت ها �	

تخصصی هستند، و هر حوزه دارای پیچیدگی های دانشی خاصی است، الزم است تا شرکت های 
دولتی بر حسب حوزه فعالیت خود توسط وزارت خانه های تخصصی مدیریت می شوند. به عنوان 
مثال شرکت های حوزه تأمین برق توسط وزارت انرژی در حالی که شرکت های حوزه گردشگری 

زیر نظر بخش گردشگری مدیریت می شوند.
ســاختار متمرکز: در ســال های اخیر و مبتنی بر ترازیابی کشــورهای موفق در مدیریت �	

شــرکت های دولتی، یک نهاد به صورت متمرکز وظیفه مدیریت کالن شرکت های دولتی را بر 
عهــده دارد. در این حالت یک وزارت خانه )که اغلب وزارت اقتصاد یا مالی اســت( یا یک نهاد 
تخصصی مستقل به صورت متمرکز مدیریت کالن شرکت های دولتی را انجام می دهد. همچنین 
ممکن اســت کمیسیون یا شورایی متمرکز و متشــکل از وزارت خانه ها یا نهادهای تخصصی، 

مسئولیت مدیریت کالن شرکت های دولتی را بر عهده دارد.
ساختار هیبریدی و ترکیبی یا دومنظوره13: در این ساختار نوعی از تقسیم کار در میان دولت �	

مشاهده می شود. ممکن است شرکت هایی به وزارت خانه ها سپرده شوند و شرکت هایی به صورت 
متمرکز مدیریت شــوند. به این ترتیب بخشی از شــرکت ها توسط وزارت خانه های تخصصی و 
بخشی دیگر توسط نهاد متمرکز مدیریت می شوند. همچنین ممکن است در ساختار هیبریدی 
بنا به تفکیک مسئولیت ها، وظایف مدیریت و نظارت تفکیک شوند. در این حالت به عنوان مثال 

ممکن است مدیریت متمرکز و نظارت غیرمتمرکز یا برعکس باشد.
مدل متمرکز توسط بانک جهانی و OECD توصیه می شود. اگرچه مدل غیرمتمرکز در دهه های 
1960 تا 1980 به عنوان مدل غالب در مدیریت شرکت های دولتی شناخته می شد، اما به واسطه 
آن که سیاســت گذاری صنعتی را امکان ناپذیر می ســاخت، کمتر موردتوجه قرار گرفت. در مدل 
متمرکز امکان نظارت، استفاده از رویه ها و استانداردهای یکسان، انتخاب مدیران حرفه ای و درنهایت 

سیاست گذاری امکان پذیرتر است.
در اغلب کشورهای توسعه یافته نظارت بر شرکت ها به صورت کامالً متمرکز انجام می شود. به 

عنوان کشورهای اروپایی از این مدل بهره می برند.
در کشورهایی که مالکیت و نظارت به صورت متمرکز انجام می شود، معموالً یک یا چند آژانس 

موقعیت یابی شرکت های دولتی

ارزش آفرینی 
اجتماعی سرمایه گذاران 

استراتژیک

بررسی گزینه ها 
از جمله خروج یا 

بسته شدن

الگو

مهندسی معکوس برای 
کاستن یا اجتناب کردن  

یا فعالیت های بدون 
زوال ارزش ارزش افزوده

اجتماعی

سودآور ضرر دادن
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بخش خصوصی نحیف و ضعیف ایران حتی با واگذاری ها و خصوصی سازی ها نیز توانمندی کسب جایگاهی شایسته را ندارد و نمی توان انتظار 
یق خصوصی سازی شاهد رشد اقتصادی بود. همان گونه که در عمل خصوصی سازی ها منجر به توسعه نهادهای  داشت که یک شبه و از طر
عمومی شد و نتوانست بخش خصوصی را قوی تر کند، بلکه در مقایسه با بخش شبه دولتی و عمومی آن ها را ضعیف تر از گذشته نیز کرد.

یا هولدینگ تخصصی به این منظور در داخل دولت تشــکیل می شود. به عنوان نمونه در فرانسه 
Agence des Participations d’État (APE) زیر نظر وزارت مالی به صورت متمرکز نظارت 

و پایش شرکت های دولتی را انجام می دهد.
در کشوری مانند فنالند، دو هولدینگ مختلف این مسئولیت را بر عهده دارند. مالکیت و نظارت 
شــرکت های دولتی که دولت سهام حداکثری آن ها را دارد، توسط یک هولدینگ انجام می شود. 
همچنین شرکت هایی که دولت در آن ها سهام حداقلی دارد به همراه شرکت های خارجی که دولت 

فنالند در آن ها سهام دارد، به صورت مشترک توسط هولدینگ دیگر اداره می شود.
در مجارســتان نیز پیش از ســال ۲008 توســط چند هولدینگ اداره امور مالکیت و نظارت 
شــرکت های دولتی انجام می شد، اما با ادغام این هولدینگ ها و تشکیل یک آژانس مستقل با نام 
Hungarian State Holding Company (MNV) این امور به صورت متمرکز انجام می شود.

همچنین در انگلستان و کشورهای سلطنتی )زیر نظر پادشاهی بریتانیا( نیز اغلب امور مربوط به 
شرکت های دولتی در نهادی مستقل اداره می شوند.

نظارت های مشارکت جویانه  
استفاده از سازمان های مردم نهاد )سمن(، نهادهای تخصصی-حرفه ای و شهروندان در نظارت بر 
فعالیت های شرکت های دولتی روند نوظهوری از نظارت های مردمی را ایجاد کرده است. این نوع از 

نظارت ها، همراه با تغییر قوانینی است که این نوع از مشارکت ها را تسهیل می کند.

پاسخ گویی داوطلبانه  
انتشــار گزارش های پاسخ گویی14 شــرکت ها که به صورت داوطلبانه توسط شرکت ها منتشر 
می شود، یکی دیگر از راهکارهای متداول در کشورهای توسعه یافته است. انتشار این گزارش ها که 
توسط دولت به شرکت های دولتی اجبار می شود، در نتیجه امکان دسترسی به اطالعات شرکت 

را هم امکان پذیر کرده و هم به صورت موازی نظارت بر رفتار شرکت های دولتی را تقویت می کند.

حکمرانی خوب شرکتی  
قوانین حکمرانی شرکت زمینه الزم را برای دفاع از حقوق سهامداران فراهم می آورد. زمانی که 
شــرکت های دولتی با واگذاری حداقل سهام در بازارهای سرمایه اقدام به جذب سرمایه می کنند، 
تنها در شرایطی می توانند از منافع این واگذاری حداقلی بهره برداری نمایند، که قوانین حکمرانی 

شرکتی وجود داشته باشد.

به عنوان مثال در قوانین حکمرانی شرکتی، در اغلب کشورهای دنیا تصریح شده است که هر 
ســهامدار جزئی از حق دریافت و نظارت بر دفاتر و قراردادهای مالی و همچنین اطالع از حقوق 
مدیران در هر سطحی برخوردار است. بر این اساس نه تنها سهامدار حداقلی می تواند به عنوان یک 
ناظر بیرونی به شــفافیت و در نتیجه کاهش فساد دولتی کمک نماید، بلکه بر اساس این نظارت 

زمینه سازی الزم برای بهبود بهره وری را نیز فراهم می آورد.
به همین دلیل پیش نیاز توسعه نظام حکمرانی بر شرکت های دولتی، تغییر رویه های مربوط به 

حقوق سهامداران بر شرکت ها است.

پیشنهادهایی مربوط به نظام حکمرانی شرکت های دولتی در ایران  
سه گانه سیاست گذاری، هماهنگی و محیط کالن کشور

حکمرانی مناسب شرکت های دولتی نیازمند توجه به اهمیت سه گانه زیر در توسعه اقتصادی 
ایران است.

اقتصاد ایران به شدت وابسته به سیاست بوده و به همین دلیل باید در یک تحلیل اقتصاد سیاسی 
مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت شرکت های دولتی به دالیل زیر اهمیت دوچندان می یابد:

تحلیل ساختار اقتصادی نشان می دهد که بنگاه های اقتصادی بزرگ متعلق به بخش خصوصی 
واقعی نیست و اساساً هرگونه سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد امکان موفقیت ندارد.

بخش خصوصی نحیف و ضعیف ایران حتی با واگذاری ها و خصوصی ســازی ها نیز توانمندی 
کسب جایگاهی شایسته را ندارد و نمی توان انتظار داشت که یک شبه و از طریق خصوصی سازی 
شاهد رشد اقتصادی بود. همان گونه که در عمل خصوصی سازی ها منجر به توسعه نهادهای عمومی 
شد و نتوانست بخش خصوصی را قوی تر کند، بلکه در مقایسه با بخش شبه دولتی و عمومی آن ها 
را ضعیف تر از گذشته نیز کرد. شرکت های دولتی توانمندی بیشتری برای همکاری های بین المللی 
و جذب ســرمایه گذاری های خارجی دارند. بخش اعظمی از حوزه هــای بزرگی مانند نفت وگاز، 
پتروشیمی و حمل و نقل، که بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاران خارجی دارند، عمالً دولتی 
یا در دست نهادهای شبه دولتی هستند. ایجاد توازن در رقابت میان نهادهای شبه دولتی با بخش 
خصوصی تنها از طریق اعمال سیاست های هماهنگ و در راستای سیاست های توسعه صنعتی و 
اقتصادِی شرکت های دولتی امکان پذیر است. شرکت های دولتی شاید بتوانند این بازی یک سویه را 
به سمت تعادل بیشتر سوق دهند. یک ستون عمده در توسعه اقتصادی را می توان توان مدیریتی 
و سیاســت گذاری دانست. انتخاب مدیران درست، ایجاد ساختارهای حکمرانی و نظارتی بر آن ها 
جزء ضروری برای توســعه اقتصادی است. از همین رو الزم است تا ساختار حکمرانی مناسب به 

این منظور تهیه شود.

سیاست های پیشنهادی بلندمدت  
افق زمانی این سیاست ها به نحوی است که در یک دوره ریاست جمهوری تحقق یابد.

گذار به سمت مدیریت متمرکز شرکت های دولتی  
حکمرانی مناسب شرکت های دولتی نیازمند مدیریت متمرکز این بنگاه ها و بر اساس معیارهای 
و اصول مشخص و تعریف شده است. این گذار به سمت مدیریت متمرکز نیازمند بررسی و تحلیل 
مدل های متنوعی است که می تواند وجود داشته باشد. همچنین انتخاب نهاد یا سازمانی که بتواند 

میزبان این نهاد باشد، یکی دیگر از تصمیم گیری هایی است که باید در این زمینه ایجاد شود.
این نهاد متمرکز عهده دار وظایف و ماموریت های زیر خواهد بود:

تعیین مدیران و اعضای هیئت مدیره برای شرکت های دولتی�	
ارتقای نظام مدیریت شرکت های دولتی و توسعه توانمندی های شرکت های دولتی�	
تعیین چارچوب ارزیابی و ساختار ارزیابی و نظارت بر شرکت های دولتی�	
تعیین سیاست های کالن و راهبردهای مربوط به این شرکت ها�	
تعیین بودجه های مربوط به شرکت های دولتی در بودجه های سنواتی�	
تدوین پیشنهادهای حقوقی در زمینه قوانین مرتبط با توسعه شرکت های دولتی.�	

به این منظور الزم است تا موارد زیر نیز تعیین شود:
آیا الزم است تا نهادی جدید به منظور ایجاد تمرکز در اداره امور شرکت های دولتی ایجاد �	

شود یا یکی از نهادهای فعلی عهده دار این مأموریت خواهد بود؟

رشد اقتصادی

سیاست های 
کالن سیاسی و 

بین المللی

سیاست های 
مناسب 

اقتصادی-صنعتی

هماهنگی و 
توان مدیریتی و 

سیاست گذاری

 پایه های حیاتی در توسعه اقتصادی ایران
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آکــادمـی

چه نهاد یا سازمانی قابلیت مناسب تری برای میزبانی این ماموریت ها را در دولت دارد؟�	
اعضای اصلی و ساختار مناسب برای تصمیم گیری های فوق چه کسانی خواهند بود؟�	
چه نهادهایی به عنوان همکار در اداره امور مربوط به مالکیت و نظارت این شرکت ها خواهند �	

بود؟ چگونه به همکاری می پردازند؟
تدوین قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی شرکتی با تمرکز بر شرکت های   

دولتی
گذار به سمت ساختار متمرکز اداره شرکت های دولتی نیازمند زیرساخت حقوقی مناسب است. 
این زیرساخت حقوقی باید بتواند حقوق و مسئولیت های طرفین دولت، بنگاه و ذی نفعان اجتماعی 
را به صورت منصفانه ای تأمین نماید. به این ترتیب الزم است تا مجموعه ای از قوانین و مقررات با 

تمرکز بر موضوعات زیر تعیین شود:
حقوق مربوط به سهامداران، خصوصاً سهامداران حداقلی و همکار دولت�	
تعریف و تنظیم انواع جدیدی از سهام مانند سهام های طالیی با حقوق ویژه در شرکت یا �	

سهام هسته ای
حقوق شهروندان در شرکت های دولتی�	
تفکیک مقررات و حقوق بازیگران بر حســب انواع شرکت های دولتی و تمایزگذاری میان �	

شرکت های دولتی با شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی مانند شهرداری ها.

توسعه توانمندی مقررات گذاری دولت  
مقررات گــذاری به عنوان یکی از کلیدی ترین مهارت ها و توانمندی های دولت در زمانه حاضر 
اســت. نهادهای متعدد مقررات گذاری تخصصی که پس از خصوصی سازی ها و همچنین توسعه 
شــرکت های دولتی باقی مانده اهمت یافته اند، باید به صورت متمرکز حکمرانی شوند. با توجه به 
ماموریت های مرتبط با إداره شرکت های دولتی پیشنهاد می شود، »سازمان مقررات گذاری کشور« 
)که وظیفه هماهنگی و تدوین چارچوب های مقررات گذاری را بر عهده دارد( در همین نهاد متمرکز 

»اداره امور شرکت های دولتی« در یک نهاد به صورت یکپارچه مدیریت شود.

سیاست های پیشنهادی کوتاه مدت  
افق زمانی این سیاست ها به نحوی است که در یک دوره یک ساله قابلیت پیاده سازی داشته باشد.

شورای حکمرانی بر شرکت های دولتی  
 شورایی با ترکیب زیر تشکیل شود:

چهار وزارت خانه ای که دارای بیشترین شرکت دولتی هستند:�	
وزارت نفت�	
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی�	
وزارت امور اقتصادی و دارایی�	

وزارت صنعت، معدن و تجارت.�	

سازمان های سیاست گذار در حوزه های اقتصادی و مالی  
سازمان امور اداری و استخدامی کشور�	
سازمان برنامه و بودجه کشور�	

کارشناسان حوزه اقتصادی و صنعتی )۵ نفر( که از طرف اصلی ترین سازمان مردم نهاد بخش 
خصوصی اقتصادی کشور یعنی اتاق بازرگانی معرفی می شوند.

نظام مدیریت کارآمد و بهره ور بر بنگاه های اقتصادی کشور در دفتر معاونت اول ریاست جمهوری 
به عنوان دبیرخانه کارگروه استقرار یابد.

به منظور استقرار نظام مدیریت کارا و متحول کلیه فرایندهای مدیریتی شامل، جذب و انتصاب، 
آموزش و پرورش، تشویق و پاداش به عملکردهای بهتر و ارتقای مدیران موفق تر و توانمندتر باید 
مورد بازنگری قرار گیرد. دبیرخانه مذکور موظف گردد که نسبت به پیاده سازی فرآیند مدیریت 
شــامل جذب، آموزش، پرورش، ارتقا و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران بنگاه های اقتصادی تحت 
کنترل دولت اقدام نماید. دبیرخانه مذکور موظف گردد که پی گیری سیاست های بلندمدت )مشروح 
در بند فوق( را بر عهده بگیرد. دبیرخانه می بایســت استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه های 
مربوط به نظام مدیریت کارآمد و بهره ور را تهیه، تصویب و ابالغ نماید و همچنین با نظارت مستمر 
بر کیفیت و کمیت کار، گزارش دوره ای از عملکرد مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی 
)بخش غیرخصوصی( تهیه و برای مقامات دولتی ارائه نماید.  اجرایی شــدن پیشــنهادات فوق 
به منزله توقف خصوصی سازی نیست بلکه به عکس باید اجرای اصل 44 با سرعت پیگیری و تمامی 
شــرکت های گروه 1 و حتی گروه ۲ به بخش خصوصی واگذار و از تغییر گروه شرکت ها خصوصاً 
تغییر آن ها به گروه 3 پرهیز گردد. این پیشــنهادات به منظور زمینه سازی برای اجرای مناسب تر 
قوانین مربوط به اصل 44 و بهبود شرایط توسعه و فعالیت های شرکت های دولتی تا زمان واگذاری و 

بهبود شرایط فعالیت آن دسته از شرکت هایی که واگذار نمی شوند )گروه 3(، است. 
پی نوشت ها

1. State-Capitalism
2. Small & Medium Enterprises )SME(
3. Late-commers
4. Triple helix
5. Penta helix
6. Scorecard
7.International Oil Companies )IOC(
8.National Oil Companies )NOC(
9. Global National Oil Company )GNOC(
10. Golden Share
11. Stable Core of Shareholders
12. Decentralized
13. Dual
14. Accountability

 گونه های ساختار حکمرانی شرکت های دولتی در جهان

 

جهانهاي دولتی در هاي ساختار حکمرانی شرکتگونه -1شکل   

 

 

ساختار متمرکز

خانه به صورت متمرکز مدیریت کالن بنگاه های دولتی را انجام می دهدیک وزارت داردخانه ها یا نهادهای تخصصی مسئولیت مدیریت کالن شرکت های دولتی را بر عهدهشورایی متشکل از وزارت

ساختار هیبریدی و ترکیبی

شوندخانه های تخصصی و بخشی دیگر توسط نهاد متمرکز مدیریت میبخشی از شرکت ها توسط وزارت مدیریت و نظارت تفکیک شده ممکن است مدیریت متمرکز و نظارت غیرمتمرکز یا برعکس باشد

ساختار غیرمتمرکز

خانه های تخصصی مدیریت می شوندشرکت ها توسط وزارت
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روایت

تله خصوصی سازی
چرا خصوصی سازی در ایران به نتیجه نمی رسد؟

محبوبهفکوری
دبیر بخش روایت

»خصوصی ســازی«، واژه ای که بســیاری از فعــاالن اقتصادی با 
شنیدنش، نه تنها افسوس می خورند ، بلکه به یاد روزهایی می افتند که 
امید داشــتند گام نهادن اقتصاد ایران در مسیر خصوصی  سازی بتواند 
راه را برای شــکل گیری یک اقتصاد رقابتی هموار نماید ، غافل از آنکه 
در ادامه مســیر، سنگالخ اقتصاد دولتی آن چنان چوب الی چرخ این 
قطار گذاشت که کم کم شرایط برای داشتن یک اقتصاد رقابتی و آرام 
که سکانش به جای دولت، به دست بخش غیردولتی باشد، به یک رویا 
تبدیل شد. حاال اقتصاد ایران با تلنباری از مجموعه هایی مواجه است 
که نه دولتی هستند و نه خصوصی. راه برای اصالحشان ناهموار است 
و بازگشــت به عقب و سپردن دوباره سکان آنها به دست دولت امری 

غیرممکن. 
در ایــن میان وقتی صحبت از صدور فرمان اجرای اصل 44 قانون 
اساسی به میان می آید، روزهایی تداعی می شود که نور امیدی در میان 
فعاالن اقتصادی ایجاد شده بود و همه تصور و البته باورشان بر این بود 
که خصوصی ســازی ها در اقتصاد ایران می تواند راهگشا باشد ، هرچند 
برخــی معتقد بودند که اگرچه دخالــت دولت در کوتاه مدت نتایجی 
از قبیل رشــد اقتصادی، افزایش اشــتغال، ثبات اقتصادی و مواردی 
از این دســت را به دنبال دارد، اما ممکن است در بلندمدت منجر به 
پیدایش انحصارات دولتی، فساد و توزیع رانت، بوروکراسی های شدید و 
حمایت های ناکارآمد شود ؛ موضوعی که آن را به صراحت در اقتصاد این 

روزهای ایران می توان دید. 
مروری بر تجربه بسیاری از کشورها در عرصه خصوصی سازی حکایت 
از آن دارد که دولت ها، برخی سیاست های اقتصادی را در جهت کاهش 
نقش دولت در اقتصــاد و حمایت از بخش خصوصی به کار می بندند 
کــه در واقع امنیت حقوق مالکیت در جامعه برقرار شــده و در حوزه 
آزادســازی ها، مقررات زدایی و حذف کنترل ها فراهم گردد. اینجاست 
که تمامی بخش ها وارد عرصه شــده و اقتصاد را به سمت یک اقتصاد 
رقابتی پیش می برند. اما برخی کشورها نوع دیگری از خصوصی سازی 
را به کار می بندند که توســعه بخش  خصوصی در آن هدف قرار داده 
می شــود و اقداماتی فعاالنه در جهت تقویت، توانمندسازی و توسعه 
بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد ، موضوعی که شاید آن را بتوان 
حلقه مفقوده اجرای سیاســت های خصوصی ســازی در اقتصاد ایران 

دانســت. اما روش سومی هم وجود دارد که در آن، فعالیت های دولتی 
به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت مستقیماً بنگاه های دولتی را 
به بخش خصوصی واگذار می نماید ، یعنی همان روشی که عموماً منجر 
شد به شکل گیری اقتصاد خصولتی و کوچ مدیران و تفکرات دولتی به 

بنگاه های واگذارشده به اصطالح خصوصی. 
مروری بر کارنامه خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران حکایت از آن 
دارد کــه بعد از جنگ تحمیلی با این اســتدالل که اقتصاد ایران یک 
اقتصاد دولتی ناکارآمد بوده و سهم دولت در اقتصاد بسیار زیاد است، 
سیاست خصوصی سازی در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شد ولذا 
در سال های 68 تا 78 در برنامه های اول و دوم توسعه، این سیاست در 
دستور کار قرار گرفته و در ادامه، در بخشی از قانون برنامه سوم توسعه 
نیــز مجدد مورد تاکید قرار گرفت ، هرچند که عدم توجه به الزامات و 
نیازهای خصوصی سازی توانست عملکرد آن را با اهدافی که برای آن در 

نظر گرفته شده بود، متفاوت کند. 
در واقع، هرچند سیاســت گذاران با این استدالل که دخالت دولت 
در اقتصاد زیاد اســت، اقدام به خصوصی ســازی کرده  اند، اما بررسی 
بودجه های سنواتی کشور طی سه دهه گذشته حکایت از آن دارد که 
علی رغم دنبال کردن برنامه های خصوصی سازی و تکرار کلیدواژه های 
مرتبــط با آن در برنامه ها و بودجه هــای دولت اما نه تنها حجم دولت 
کاهش نیافته، بلکه همچنان سهم تصدی گری دولت ها در اقتصاد باال 
رفته است ، به خصوص اینکه طی سنوات گذشته که اعمال تحریم ها 
علیه اقتصاد ایران به اوج رســیده، شــرایط برای اداره کشور به شکل 
خصوصی محور بسیار سخت شده و دولت و حاکمیت نیاز به پررنگ تر 
کردن نقش خود و حرکت به ســمت تمرکز بیشــتر در فعالیت های 

اقتصادی را به صورت جدی تری مطرح و دنبال کرده اند. 
در این میان بررســی آمار واگذاری ســهام شــرکت های دولتی 
در دو دهــه حکایت از آن دارد که بالغ بــر 4۵ درصد از واگذاری های 
صورت گرفته از ســوی دولت به بخش غیردولتــی، در قالب رد دیون 
دولت و ســهام عدالت بوده است که با اهداف خصوصی سازی هیچ گاه 
تطبیق نداشته و همخوانی ندارد. در واقع، واگذاری سهام شرکت های 
دولتی بابت رد دیون، بیانگر این مسئله است که دغدغه اصلی دولت از 
این نوع واگذاری ها، ایجاد یک منبع درآمدی جهت تسویه بدهی های 
خود فارغ از صالحیت خریدار بوده و اینجا اســت که مســیر انحرافی 
خصوصی سازی ها در ایران شروع می شود و نمونه آن هم هفت تپه  ای 
اســت که تجربه ای تلخ را در پرونده خصوصی سازی در ایران به جای 

گذاشته است. 
از سوی دیگر، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب سهام عدالت نیز 
تجربه تلخ دیگری اســت که بنگاه های دولتی را از مسیر خود خارج 
کــرده و آنها را در یک جاده انحرافی قــرار داده که هم اکنون به یک 
معضل خیلی بزرگ دچار شــده و در میانه مسیر متوقف شده اند. در 
واقع، واگذاری شــرکت های دولتی در قالب سهام عدالت که با هدف 
توزیع عادالنه ثروت صورت می گیرد، بدون در نظر گرفتن دقت کافی در 

بررسی بودجه های 
سنواتی کشور طی 

سه دهه گذشته 
حکایت از آن دارد 
که علی رغم دنبال 
کردن برنامه های 

خصوصی سازی و 
تکرار کلیدواژه های 

مرتبط با آن 
در برنامه ها و 

بودجه های دولت، 
اما نه تنها حجم 

دولت کاهش نیافته 
بلکه همچنان 

سهم تصدی گری 
دولت ها در اقتصاد 

باال رفته است

خصوصی سازی در ایران روایتی تلخ دارد. مجموعه هایی که خصوصی سازی 
شدند تا بلکه بتوانند با بهره وری بیشتر در اختیار بخش غیردولتی اقتصاد 
ایران قرار گیرند تا با تم ها و شیوه هایی که از سوی فعاالن اقتصادی و بخش 
خصوصی پیاده سازی می شوند، بهره وری افزایش یافته و راه برای بهبود 
اقتصاد ایران باز شود. به همین دلیل بود که طرح موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران توانست جنب و 
جوشی میان فعاالن اقتصادی و صاحبان سرمایه و کسب و کار ایجاد نماید تا بلکه بتوانند مجموعه های بزرگ 
دولتی را که سال های سال یا به عنوان رقبای آنها مشغول به کار بوده اند و یا با بهره وری پایین، استخوان الی 
زخم مجموعه های غیردولتی شده بودند، به دست آورند و راه پرنوری را برای اقتصاد ایران در ادامه مسیر، 

فراهم آورند ، اما این چنین نشد. 
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۴5
 درصد

از واگذاری های 
صورت گرفته 

ازسوی دولت به 
بخش غیر دولتی 
رد دیون و سهام 
عدالت بوده است

پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه به یکی از پرونده های جنجال برانگیز در عرصه 
خصوصی سازی ها تبدیل شده که به نظر می رسد در این خصوص، اشکال از ساختارها و نوع 
نگاهی است که بر عرصه خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران حاکم است.

شناسایی مشموالن طرح، دامنه زمانی بلندمدت طرح و تدریجی بودن 
فرآیند واگذاری انجام شده و منجر به کاهش فقر در کشور هم نشده ، 
بلکه مجموعه ای از بنگاه های دولتی کارآمد را به بنگاه های ناکارآمد در 

برخی از موارد تبدیل کرده است. 
نکته دیگری که در این میان بسیاری از کارشناسان آن را به عنوان 
اهداف خصوصی سازی در اقتصاد ایران بیان می کنند ، افزایش بهره وری 
اســت حال آنکه به دنبال اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور، 
بهره وری افزایش معنــاداری نیافته و برخی از بنگاه هایی که با اجرای 
سیاست خصوصی ســازی به اصطالح به بخش خصولتی و غیرشفاف 
اقتصاد ایران واگذار شده اند، با کاهش شدید بهره وری در سنوات گذشته 

دست و پنجه نرم کرده اند. 
حاال مروری بر دالیل عمده شکســت خصوصی سازی در اقتصاد 
ایران به خوبی نشان می دهد که شاید یکی از اصلی ترین دالیل را بتوان 
وجود فساد گســترده در اقتصاد ایران دانست ، به این معنا که فساد، 
انگیزه بخش خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت های اقتصادی مولد 
کاهش داده و در حوزه خصوصی سازی ها نیز نفوذ کرده است ، به نحوی 
که به دلیل همین فساد گســترده ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، 
اهلیت ها در واگذاری به خوبی لحاظ نشده و همین امر، شرایط را برای 

شکست خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران مهیا کرده است. 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد و آن را از دالیل عمده شکست 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران دانست، محیط نامساعد کسب و کار 
است که به نوعی عدم شفافیت ها را در اقتصاد رقم زده است. در واقع، 
فضای نامساعد کسب و کار سبب شــده تا بنگاه های خصوصی شده 
نتوانند با برنامه ریزی های بلندمدت برای نحوه حرکت خود مسیر خود 
را ادامه دهند و بنابراین در بسیاری از مواقع، دچار مشکالت عدیده ای 
شده اند که کارنامه ضعیفی را برای خصوصی سازی در اقتصاد ایران رقم 

می زند. 
نکته دیگری که باید در این میان به آن توجه کرد بی ثباتی اقتصاد 
کالن است که امنیت و قدرت پیش بینی پذیری اقتصادی را از فعاالن 
اقتصادی سلب کرده و در سایه نوســانات زیادی که در شاخص های 
کالن اقتصادی وجود دارد، مسیر ناهمواری را برای خریداران بنگاه های 
دولتی رقم زده است. این در شرایطی است که وجود نوسانات زیاد در 
شاخص های اقتصادی کالن از جمله تورم های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، 
تغییر مکرر قوانین و مقررات و مواردی از این دست سبب شده تا شرایط 
برای یک اقتصاد غیردولتی ناکارآمد فراهم شود و بخش خصوصی هم 
نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مســئولیت در عرصه اقتصاد 

برخوردار شود. 
در این میان شاید بتوان عوامل دیگری از جمله انتخاب همه بخش ها 
برای خصوصی ســازی و عدم توجه به تنظیم یک برنامه پلکانی برای 
اجرای خصوصی سازی ها در بخش های مختلف اقتصادی را هم نام برد ، 
ضمن اینکه عدم توجه به تجدید ساختار و آماده سازی شرکت ها پیش از 
واگذاری در کنار عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت های واگذارشده 
در خصوص اطمینان از ادامه عملیات تولیدی و کاری، حفظ اشتغال و 
عدم ســرمایه گذاری نیز به اجرای ناموفق سیاست خصوصی سازی در 

اقتصاد ایران منتهی شده است. 
اما حاال اگر قرار باشــد دوربرگردانی نسبت به اجرای سیاست های 
غلط خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نظر گرفت، به زعم بسیاری از 
کارشناسان ابتدا باید زمینه را برای مبارزه با فساد، بهبود محیط کسب و 
کار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش خصوصی 

در دســتور کار قرار داد ، چراکه ادامه روند فعلی به طور قطع منجر به 
بهبود اوضاع اقتصــادی و تقویت نقش بخش خصوصی در بنگاه های 
خصوصی سازی شده نمی شود ، ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه 
داشت که شاید بهتر باشد مسیر خصوصی سازی ها را متوقف کرد و بیش 
از آنکه بنگاه جدیدی را به فهرست خصوصی سازی ها اضافه کرد، بیشتر 
به فکر پایش و رفع مشکالت اساسی و ساختاری پیش روی بنگاه های 
خصوصی سازی شده اما ناکارآمد بود و زمینه را به نحوی فراهم کرد که 
این بنگاه ها بتوانند با یک تغییر استراتژی، به مسیر اصلی خود بازگردند. 
حاال مروری بر برخی از پرونده های ناکام خصوصی سازی در ایران 
حکایت از لکه های عمیقی در برخی از پرونده ها از جمله واگذاری نیشکر 
هفت تپه دارد؛ شرکتی که در یک دهه گذشته همواره صحنه اعتراض 
کارگران و نمادی از تضییع حقوق آنها بوده است. شرکتی که در اوایل 
دهه 80 و از ســال 83 به بعد همواره به عنوان یک واگذار ناموفق در 
عرصه خصوصی ســازی ها مطرح شده و تا برایش خریداری پیدا شود، 

شش بار در فهرست فروش خصوصی سازی قرار گرفته است. 
آن گونه که گزارش ها نشان می دهند از این شش باری که نام نیشکر 
هفت تپه در فهرست خصوصی سازی ها قرار گرفته، به جز دو مرتبه در 
سال 1393 که مقامات سازمان خصوصی سازی تالش کرده اند تا این 
شرکت از طریق فرابورس به فروش برسد، در باقی موارد شرکت کشت 
و صنعت نیشکر هفت تپه از مســیر مزایده پیش رفته است و در این 
مزایده ها هم، شــرایط واگذاری و فروش به لحاظ سهم پیش پرداخت 
نقدی و قیمت گذاری شرکت و میزان اقساط تعدیل یافته آن، به تنها 
خریدار آن واگذار شــده که بعدها، حاشیه های بســیاری بر داستان 
واگذاری آن نشــاند. در واقع، خریداران این شرکت، با وعده ایجاد ۲0 
هزار شغل وارد عرصه شدند و قرار بر این گذاشتند تا ۲4 هکتار زمین 

این کارخانه را با وعده احیای آن زنده کنند. 
آن گونه که سازمان خصوصی ســازی در گزارش های رسمی خود 
عنوان کرده، بیش از 18۵ میلیون سهم این شرکت معادل 9۵ درصد 
کل سهام واگذارشــده و مبلغ فروش این شرکت نیز در این گزارش، 
۲۲۲.۲ میلیارد تومان اعالم شده است. در این میان نکته حائز اهمیت 
نحوه واگذاری این مجموعه بوده است ، به نحوی که مقرر گردیده بود 
تا 9۵ درصد سهام شرکت به کنسرسیوم متقاضی واگذار گردیده و ۵ 
درصد مابقی در قالب اقساط هشت ساله واگذار شود که این شرایط، یکی 
از انتقاداتی بود که بعدها مورد استناد مخالفین این واگذاری قرار گرفت، 
چراکه بر اساس ماده 4 آیین  نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت 
بهای حقوق قابل واگذاری ســازمان خصوصی حداقل میزان پرداخت 
نقدی این رقم واگذاری 1۵ درصد در نظر گرفته شده بود، حال آنکه در 
این واگذاری کنسرسیوم خریدار می توانست با پرداخت ۵ درصد ارزش 
معامله مجموعه را در اختیار گیرد.، هرچند که برخی معتقدند که حتی 
این ۵ درصد هم واریز نشــده است. به هر حال اکنون پرونده واگذاری 
شرکت کشت و صنعت هفت تپه به یکی از پرونده های جنجال برانگیز در 
عرصه خصوصی سازی ها تبدیل شده که به نظر می رسد در این خصوص، 
اشکال از ساختارها و نوع نگاهی است که بر عرصه خصوصی سازی ها در 
اقتصاد ایران حاکم است و باید اگر قرار باشد که این مسیر اصالح شود، 
حتماً به ابعاد و شرایط آن نگاهی همه جانبه داشت. به همین دلیل است 
که به نظر می رسد این روزها رسالت اصلی سازمان خصوصی سازی بیش 
از آنکه ادامه روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها باشد، باید اصالح 
روند غلط گذشــته و بازنگری در شرایط موجود باشد تا بتوان بهترین 

نتیجه را از اجرای پروژه خصوصی سازی در اقتصاد ایران داشت. 

به نظر می رسد 
این روزها رسالت 

اصلی سازمان 
خصوصی سازی 

بیش از آنکه 
ادامه روند 

خصوصی سازی و 
واگذاری شرکت ها 
باشد، باید اصالح 
روند غلط گذشته 

و بازنگری در 
شرایط موجود 
باشد تا بتوان 

بهترین نتیجه را 
از اجرای پروژه 

خصوصی سازی 
در اقتصاد ایران 

داشت
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روایت

همان طور که کارنامه خصوصی ســازی ها در دهه های 
گذشته به خوبی نشــان می دهد، اقتصاد ایران با یک 
ســری پیچیدگی هایی در حوزه واگذاری شرکت های 
دولتی به بخش خصوصی مواجه است که عمدتاً به دلیل 
نوع نگاهی اســت که به حوزه خصوصی سازی صورت 
گرفته و وضعیت فعلی اقتصاد ایــران در این حوزه را 
بسیار پیچیده کرده است. واقعیت آن است که اصالح 
در پرونده آنچه امــروز از آن در اقتصاد  ایران با عنوان 
خصوصی سازی یاد می شود به خوبی حکایت از آن دارد 
که باید اصالحــات ژرفی در حوزه تغییر مالکیت های 
صورت گرفته و نوع نگاه به پروژه های خصوصی ســازی صــورت گیرد که به این جهت، 
سازمان خصوصی سازی در تالش اســت تا در ادامه این مسیر، از عمومی سازی به جای 
خصوصی سازی جلوگیری کند، به نحوی که باید در این راستا اصالحاتی اتفاق بیفتد که 
بسیار سخت و پیچیده بوده و نیازمند در نظر گرفتن ظرافت های الزم است، چراکه به طور 
قطع، هرگونه حرکتی در مسیر خصوصی سازی بدون توجه به این ظرافت ها و درک دقیق 
پیچیدگی ها، به خودی خود می تواند تمام تالش هایی را که ظرف سال های گذشته انجام 
شده، از بین ببرد. به همین جهت است که باید از باور به عمل رسید و شرایطی را مهیا کرد 
که به تدریج و با نتیجه اقداماتی که صورت می گیرد، اصالحات در عرصه خصوصی سازی ها 
به نحو بهینه ای صورت گیرد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن در مســیر اصالح 
روند خصوصی سازی ها اشاره کرد، نحوه عملکرد مقامات مسئول و تصمیم گیران در عرصه 
خصوصی سازی است، به این معنا که تاثیرگذاران در روند اصالح مسیر خصوصی سازی باید 
بر اساس اعتقادات خود و به شکل واقع بینانه در این مسیر حرکت کرده و عمل کنند، به 
نحوی که این اطمینان به وجود آید که مسیر درستی برای حرکت انتخاب شده. ضمن 
اینکه اگر این جسارت در اصالح روند خصوصی سازی ها، با ظرافت هایی که توصیف شد، 
ترکیب شود، به نتیجه مثبت دست خواهیم یافت و شرایط به گونه ای ترسیم خواهد شد 
که حل مشــکالت موجود، به دغدغه ای کلی برای حاکمیت و نظام تصمیم گیری مبدل 
شده و همگان را به این نتیجه خواهد رساند که باید این مشکالت به صورت ریشه ای حل 
شــوند. در این میان دولت سیزدهم، عزم خود را جزم کرده تا تغییر رویکرد را در عرصه 
خصوصی ســازی ها عملیاتی کرده و با مرور آنچه طی ســنوات گذشته بر اقتصاد ایران و 
فرآیندهای خصوصی سازی بنگاه های دولتی گذشته است، مسیر درستی را انتخاب نماید. 
در واقع، حاکمیت باید قانع شــود که برای موفقیت در ادامه مسیر خود، راهی جز جلب 
اعتماد عمومی نسبت به فرآیند خصوصی سازی ها نداشته و زمینه را به شکلی فراهم کند 
که بخش واقعی و صاحب صالحیت اقتصاد ایران بتواند زمینه را برای به دست گیری سکان 
شرکت های دولتی پیش روی خود، مهیا ببیند. در این میان نکته ای که باید به آن توجه 
کرد، ارتقای بهره وری بنگاه ها بر اساس انتقال مالکیت و امکان استفاده از منافع آن توسط 
مردم اســت که این امر، یکی از اهداف واالیی است که سازمان خصوصی سازی در دوره 
جدید فعالیت خود، به شکل جدی آن را دنبال می کند. به هرحال باید به این نکته توجه 
داشت که قصه پر غصه واگذاری دارایی های دولت و خصوصی سازی ظرف سنوات گذشته 
نیاز به تحول و آسیب شناسی داشــته تا بتوان با یک رویکرد همه جانبه، برای تحول در 
این مســیر گام برداشت. در واقع باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد تا آثار زیان بار نحوه 
واگذاری های اشــتباه یک بار دیگر مرور شده و مسیری را برای جلوگیری از تکرار اشتباه 
هموار کنــد. در واقع، نحوه واگذاری، فرآیند واگذاری و دالیل توفیق یا عدم توفیق همه 

شرکت هایی که در طول ۲0 سال گذشته واگذار شده اند، باید یک بار دیگر مورد بررسی 
قرا گرفته و زمینه به نحوی فراهم شود تا یک راهنما برای آینده مسیر واگذاری دارایی های 
دولت تهیه شد. این در حالی است که سند تحول دولت که از سوی شخص رئیس جمهور 
ابالغ شده، چراغ راه سازمان خصوصی سازی و تصمیم گیران این عرصه برای آغاز اصالح 
این مسیر است، به خصوص اینکه باید توجه داشت که کشور بیش از هر زمان دیگری به 
خیزش خلق ارزش نیاز داشته و اگر این فرآیند برنامه ریزی نشده و رخ ندهد، هیچ اتفاق 
دیگری نمی تواند فرآیند اصالح خصوصی سازی ها را به سطحی از کارآیی برساند که این 
اطمینان در تمامی ارکان اقتصاد حاصل شود که در مسیر درست گام نهاده شده و حرکت 
جدی آغاز شده است. بر این اساس الگوهایی که از سوی سازمان خصوصی سازی در این 
مسیر تعریف شده، شامل 7 مرحله است که در واقع، فرآیند خصوصی سازی را از انتخاب 
بنگاه و آماده سازی تا ارزش گذاری، بازاریابی مناسب، نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از 
مدیریت می تواند یکی از راهکارهای آن باشــد، انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به 
خریدار، نظارت درســت و شایسته و حل و فصل درست اختالفات حقوقی ترسیم کند، 
هرچند که شکل گیری چنین پروسه ای، نیازمند تحول جدی در تمامی زمینه ها است. بر 
این اساس برآوردها حکایت از آن دارد که سهم دولت در 300 شرکت باید واگذار شود که 
این خود نهضتی برای خصوصی سازی ها به شمار می رود. این در حالی است که بر اساس 
گزارش های کارشناســی، بخش عمده ای از این شرکت ها مانند شرکت های آبفا بضاعت 
واگذاری ندارند، اما در نخستین جلسه هیئت واگذاری در هفته های پیش رو، مورد بررسی 
قرار گرفته و از تجربیات مطروحه از سوی کارشناسان نیز در رابطه با آن، استفاده خواهد 
شد. این در شرایطی است که در میان این شرکت ها، ارزیابی ها حکایت از آن دارد که باید 
برخی منحل، برخی در قالب مدیریت پیمان و برخی به صورت رد دیون واگذار شوند. نکته 
حائز اهمیت آن است که با وجود علم به شکست در برخی بخش ها، این اشتباهات تکرار 
می شود، بنابراین لزوماً کاهش بار مالی و مدیریتی دولت حالل مشکل نیست و برعکس 
گسترش مالکیت دولتی صرفاً مذموم نیست، مگر اینکه بتوانیم مذموم بودن مداخله دولت 
در سازوکار بازارها را در نظر گرفته و حذف کنیم. بنابراین الزم است این دو بال با هم کار 
کنند. در این میان باید دید آیا می توان کاری را شــروع کرد و در ادامه اصالحات را انجام 
داد یا اینکه اول اطمینان خاطر از کارآیی و عدم مداخله دولت در سازوکار بازارها همچون 
قیمت گذاری دســتوری حاصل و بعد پروژه آغاز شود. به هر حال، قصه خصوصیسازی یا 
دولتی بودن فرع بر موضوع مهم تر یعنی بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت است و با 
ابزاری همانند خصوصی سازی قرار است به آن مقصد برسیم. از این رو خود خصوصی سازی 
هدف تلقی نمی شود بلکه رسیدن به منطق کارآیی اقتصادی و بهره وری نقطه اصلی تلقی 
می شود. بنابراین در حال  حاضر باید به فکر اصالح این ناکارآمدی بود، هرچند باید توجه 
داشت هدف بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت است که باید محصول نهایی آن ارتقای 
کارآیی و بهره وری بنگاه با اولویت گسترش مالکیت در سطح عموم باشد و بقیه اهداف خود 
به خود محقق خواهد شد. نکته حائز اهمیت آن است که ما یک چرخه معیوب حکمرانی 
دارایی دولت داریم که اگر اصالح نشود قصه واگذاری به سرانجام درستی نخواهد رسید. 
برخی تصورات نادرست از هدف نهایی خصوصی سازی سبب شده تا این مسیر منحرف 
شود و الزم است اول این رویکرد اصالح شود. در این میان، چالش های فرآیندی بسیاری 
در مراحل 7گانه انتخاب بنگاه ها، آماده سازی، ارزش گذاری، نحوه واگذاری، انعقاد قرارداد، 
نظارت بر واگذاری و حل و فصل اختالفات حقوقی در فرآیند خصوصی سازی وجود دارد که 
الزم است رفع و رجوع شود، اما به طور قطع، آینده ای روشن را در این اصالحات می توان 

برای تداوم مسیر خصوصی سازی در اقتصاد ایران متصور بود. 

قصه پرغصه خصوصی سازی در ایران
اصالح مسیر سنگالخ خصوصی سازی در ایران چه الزاماتی دارد؟

حسینقربانزاده
رئیس سازمان خصوصی سازی

یم که  ما یک چرخه معیوب حکمرانی دارایی دولت دار
اگر اصالح نشود، قصه واگذاری به سرانجام درستی 
نخواهد رسید.
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در شرایط کنونی، سیاست خصوصی سازی در 
شرایطی به واسطه بحران کسری بودجه با شدت 
بیشتری در حال پیگیری است.

اگرچه خصوصی ســازی همواره یکی از سیاست های مهم 
اقتصادی همه دولت ها به شــمار رفتــه و با اجماع همه 
بخش های حاکمیت پیش رفته، اما با ابالغ سیاســت های 
کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84، حیث الزام آور آن 
برای همه دولت ها بیش از گذشــته تثبیت شده است. در 
چند سال گذشته نیز به واسطه شدت گرفتن تحریم های 
اقتصادی و افزایش کسری بودجه دولت، واگذاری دارایی های 
مهم به یکی از سیاست های اصلی برای جبران کسری دولت 
بدل شده است، به نحوی که اجرای این سیاست ها در عمل 
باعث جابه جایی مالکیت میلیاردها ریال سرمایه شده و از 
حیث اقتصاد سیاسی واجد اهمیت بسیاری گردیده است. 

یافته های پژوهشی مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نشان 
می دهد اجرای سیاســت خصوصی ســازی در ایران همواره همراه با توزیع رانت بوده و به تدریج 
منجر به خلع مالکیت عموم مردم شده است. اقلیتی از نیروهای سیاسی ایران یا بخش مهمی از 
شرکت های واگذارشده را از آن خود کرده اند یا با واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی 
غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، حضور خود را در هیئت مدیره های انبوه شرکت ها تضمین 

کرده  اند. 
نکته حائز اهمیت آن اســت که آغازگران پروژه خصوصی ســازی بر این نکته واقف بوده اند 
که بخش خصوصی صنعتی صاحب ســرمایه ای که بتواند معادل ریالی شرکت های واگذارشده 
را پرداخت کند وجود نداشته و از نظر آنها بخش خصوصی سنتی کشور نیز نمی توانست مالک 

شرکت هایی شود که قرار بود واگذار شوند. 
در ســال 1390 در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
درباره گزارش تفریغ بودجه در ســال 1388 عنوان شــده: بررســی ترکیب خریداران ســهام 
شرکت های دولتی واگذارشده حکایت از آن دارد که بخش موسوم به عمومی غیردولتی که در 
واقع بخش شبه دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد در خرید سهام واگذاری 
حضوری پررنگ دارد و این مســئله موید آن است که واگذاری ها از هدف اصلی خود دور شده 
و نگرانی عمده این اســت که به جای وصول به هدف اصلی واگذاری یعنی فعال نمودن بخش 
خصوصی، عمالً با فعال شدن بخش عمومی غیردولتی غرض اصلی خصوصی سازی نقض شود. 
نکته دیگر آن است که گزارش ارزیابی عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
در مردادماه ســال 93 نیز که به ارزیابی خصوصی سازی بانک ها اختصاص داشته تصریح کرده: 
به صراحت می توان عنوان کرد که بانک ها در ایران اختصاصی و انحصاری شــده اند و به معنای 
واقعی خصوصی نشده اند، یعنی از شکل انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده اند که این 
موضوع در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین خصوصی سازی 
بانک ها نیز در واقع پایه گذاری انحصارهای جدیدی در دستان اقلیتی معدود بوده است که خود 
مولد اشکال دیگری از نابربرای در جامعه هستند. همین مسئله در گزارش تفریغ بودجه کشور در 
سال 1397 نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به نحوی که در این گزارش آمده است: در فاصله 
ســال های 1380 تا 1397 از مجموعه 894 مورد از واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی های 
متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، 77 درصد واگذاری ها 
شامل ســهام عدالت معادل 18 درصد، رد دیون معادل ۲1 درصد که غالباً مربوط به نهادهای 
عمومی غیردولتی است و صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل 38 درصد 
به بخش خصوصی واقعی واگذاری انجاام شــده است، اما مشخص است که بخش مهمی از ۲3 
درصد واگذارشده به بخش خصوصی واقعی، با قیمت هایی اغلب بسیار پایین تر با تخصیص وام به 

مدیران و دیگر عوامل رسیده است. گزارش تفریغ بودجه همچنین اضافه می کند که انحرافات در 
واگذاری  هایی که از طریق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته است، حدود 11 هزار و 7۵1 میلیارد 
تومان بوده که 8۵70 میلیارد تومان معادل 73 درصد به نحوه قیمت گذاری، سه هزار و نه میلیارد 
تومان معادل ۲۵.6 درصد به اهلیت مشتریان و یکصد و 7۲ میلیارد تومان به سایر موارد مربوط 
می شود. ضمن اینکه اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال 97 نیز بالغ بر یک هزار و 678 میلیارد 

تومان بوده که وصول نشده است. 
همچنین مطابق با گزارش تفریغ بودجه کشور در سال 96، فقط در واگذاری های صورت گرفته 
در این ســال نمونه ای از تخلفات صورت گرفته به نحوی است که واگذاری شرکت پاالیش نفت 
کرمانشــاه 418 میلیارد تومان )70 درصد( کمتر از ارزش واقعی، واگذاری شــرکت آلومینیوم 
المهدی و طرح هرمزال ۲60 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت 
و دامپروری مغان 11۵0 میلیارد تومان کمتر از ارز واقعی، واگذاری شــرکت های ماشین سازی 
تبریز، ریخته گری و ماشین سازی تبریز و امالک ائل گلی در سال 97 به قیمت کارشناسی سال 
94 و مواردی از این است که در این گزارش به تخلف در واگذاری شرکت های نیشکر هفت تپه و 

هپکوی اراک نیز اشاره شده اما جزئیات آن بیان نشده است.
شــواهد تجربی ناشی از پژوهش های صورت گرفته که در دوره 13 پاییز و زمستان فصلنامه 
»جامعه شناســی تاریخی« در سال 1400 به چاپ رسیده نشان می دهند که خصوصی سازی با 
اجماع کامل همه جریان های سیاسی در ایران در همه دولت های بعد از جنگ اجرا شده است 
و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی نیز به مدت سه دهه بر درستی اصل 
این سیاست پافشاری کرده و به این ترتیب با تردید نکردن در اصل این سیاست ها با تداوم آنها 
موافق بوده اســت. اما به طور کلی نقدهای مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی و سایر 
سیاســت گذاران، اغلب شیوه اجرایی شــدن این سیاست را نقد کرده است و این مسئله اکنون 
ســه دهه است که در حال تکرار شدن اســت. اما آنچه که به رغم این نقدها تداوم یافته، خلق 
مالکیت از عموم مردم به واسطه خصوصی سازی است که شواهد تجربی نشان می دهند به واسطه 
فقدان بخش خصوصی صاحب سرمایه در پایان جنگ، خصوصی سازی الجرم می بایست از طریق 
اعطای رانت صورت می گرفت و در نتیجه گروهی از مدیران حاضر در ساختار قدرت و همچنین 
مجموعه ای از نهادهای عمومی غیردولتی در طول سه دهه گذشته، عمده شرکت های واگذارشده 
را از آن خود کرده اند. به عبارت دیگر، سیاســت خصوصی سازی اقلیت صاحب قدرتی را چه به 
عنوان مالکان شــرکت های واگذارشده و چه در هیئت مدیره های انبوه شرکت های زیرمجموعه 
موسسات عمومی غیردولتی و برخی نهادها ایجاد کرده است که منافع آنها در گرو حفظ انحصارها 
و تداوم همین وضعیت در کشور بوده است و به همین دلیل، به رغم همه انتقادات وارد شده به 
خصوصی سازی ها، تا به امروز مواد قانونی مرتبط با این سیاست ها دست نخورده باقی مانده است و 

همچنان اجرای آنها در کلیت به همان سیاق قبل ادامه دارد. 
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در شرایط کنونی، سیاست خصوصی سازی در 
شرایطی به واسطه بحران کسری بودجه با شدت بیشتری در حال پیگیری است که اجراکنندگان 
آن توضیحی در این رابطه نمی دهند که چه عواملی در ساختار قدرت و بخش خصوصی تغییر 
کرده است که مانع از تکرار تجربه سه دهه گذشته در این زمینه خواهد شد؛ تجربه ای که نشان 
می دهد این سیاست یکی از عوامل موثر در خلع مالکیت از عموم مردم است و به همین دلیل، 
ورود نیروهای جدید به ســپهر سیاسی کشور یا توقف اصل این سیاست، طبیعتاً منافع اقلیت 
بهره مند از منافع آن را تهدید می کند و هرگونه حرکت به سمت کاهش نابرابری های سیاسی و 
عادالنه شدن دسترسی به فرصت ها در حوزه سیاست آنها را نگران می کند و با توجه به عزمی که 
برای تداوم این سیاست وجود دارد، به نظر نمی رسد چشم اندازی برای تغییر این وضعیت از درون 

ساختار قدرت وجود داشته باشد.  

تیر سرگردان به هدف نخورده
سیاست خصوصی سازی دارایی های دولت از حیث شیوه واگذاری به چه شکل اجرا شده است؟

علیرضاذاکری
استادیار دانشگاه 

تربیت مدرس
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روایت

خصوصی سازی در اقتصاد ایران چه تجربیاتی را به جا گذاشته و روند حرکت مجموعه های 	�
دولتی خصوصی سازی شده را به چه سمت و سویی هدایت کرده است؟

همان طور که می دانید سیاســت خصوصی ســازی در جهان که بر پایه سیاست های تعدیل 
اقتصادی ایجاد گردیده است، بر اساس دو تجربه شکست بازار در سال 19۲9 و شکست دولت ها 
و شــکل گیری بحران بدهی در سال 1980، بنا گذاشته شده اســت. بر این اساس، در ایران نیز، 
فرآیند خصوصی سازی از سال 1368 در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی و برنامه پنج ساله اول 
آغاز گردیده و در قالب، بنا بر این گذاشته شد که واگذاری سهام شرکت های دولتی در یک برنامه 
زمان بندی آغاز شود. حاال بعد از گذشته چند دهه از آغاز این حرکت، نتایجی که از خصوصی سازی 
در ایران به دست آمده است، نشان می دهد از منظر بدهی های دولت به بانک ها، نتایج کامالً عکس 
اهداف خصوصی ســازی بوده است. همچنین از بعد دیگر که مربوط به بهبود بهره وری و راندمان 
شرکت های دولتی به واسطه تبدیل شدن به شرکت های خصوصی است نیز، بررسی ها نشان می دهد 
در روند خصوصی سازی، موفقیت قابل قبولی کسب نشده و مشکالت جدی در اقتصاد ایران به جای 
مانده است. در واقع، دلیل اصلی این امر، عدم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی 
است؛ به طوری که آمارها نشان می دهند کمتر از 30 درصد از واگذاری های صورت گرفته به بخش 
خصوصی واقعی بوده و در واقع، تنها یک سوم از مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی 
در اقتصاد ایران، منتقل شده است و باقی شرکت ها عمالً در دست خود دولت با قالبی جدید، باقی 
مانده اســت. بر همین مبنا، بسیاری از شرکت های مذکور، نگاه بازاری-دولتی را به صورت توامان 
تجربه می کنند که خود این امر، نمی گذارد مقاصد اقتصادی خصوصی ســازی، مطابق با انتظارات 

تعیین شده، پیش برده شوند. 
شما به نکات بسیار دقیقی اشاره کردید، اما سوال اصلی اینجاست که آیا مشکالتی که در 	�

پروسه خصوصی سازی برخی شرکت های دولتی به وقوع پیوسته، ناشی از عدم توجه کافی به 
اصول خصوصی سازی بوده یا بیشتر نشئت گرفته از ساختار سنتی اقتصاد و حکمرانی دولتی 

بوده است؟
بر اســاس مطالعات صورت گرفته در این حوزه، خصوصی ســازی بدون توجه به بســترها و 
زیرساخت های مورد نیاز، کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می دهد که از آن جمله می توان به 
فراهم بودن محیط کســب و کار مساعد، حقوق مالکیت و بخش خصوصی کارآمد اشاره کرد که 
بدون توجه به آنها، به مقاصد خصوصی سازی، مطابق با انتظارات از پیش تعیین شده، دست نخواهیم 
یافت. برای نمونه، خصوصی ســازی صورت گرفته در صنعت حمل و نقل، فقط به خصوصی شدن 
شرکت ها خالصه نمی شود، بلکه به مدیریت فرودگاه ها، راه آهن، بزرگراه ها و سایر مولفه های تاثیرگذار 
نیز تعمیم یافته و مرتبط می شــود؛ به نحوی که در این میان می توان به تجربه موفق کشورهای 
آلمان، انگلستان و فرانسه اشاره نمود. در واقع، مجموعه فرایندهایی که در این مسیر در کشورهای 
توسعه یافته رقم خورده و اتفاقاً تجربیات موفقی نیز به شمار می روند نشانگر آن است که باید یک 

نگاه همه جانبه به موضوع خصوصی سازی ها در هر بخش از اقتصاد داشت تا بتوان به نتایج مطلوبی 
در این حوزه دست پیدا کرد.

از دیدگاه شما کدام تجربه خصوصی سازی در ایران را می توان با موفقیت چشمگیر همراه 	�
دانست؟

همان طور که پیش تر اشاره شد، موفقیت در این زمینه به صورت نسبی مطرح است؛ به نحوی 
که این اتفاق نظر وجود دارد که تغییرات صورت پذیرفته در حوزه خصوصی سازی ها در اقتصاد ایران، 
اگرچه فاصله زیادی با انتظارت موجود در برنامه های توسعه ای و در ذهن سیاست گذاران و فعاالن 
اقتصادی دارد، اما نتایج نسبتاً مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی نیز در برخی موارد در پی 
داشــته است. به عنوان نمونه می توان به شرکت ایران ایرتور اشاره کرد که توانست از یک شرکت 
زیان ده با ارزش بازدهی منفی، به شرکتی رو به رشد و توسعه تبدیل گردد. شرکت های دیگری را 
نیز می توان مثال زد، از جمله شرکت پاالیش نفت کرمانشاه که از ابعاد کمی و کیفی روند رو به 

بهبودی را از خود نشان دادند.
در مورد تجربه های ناموفق خصوصی سازی، کدام شرکت ها را می توان سرآمد دانست و چه 	�

نکاتی در این حوزه را می توان به عنوان دالیل اصلی برشمرد؟
تجربه های ناموفق فراوانی در این خصوص وجود دارند. یکی از نمونه های این تجربیات، شرکت 
پلی اکریل اصفهان، شرکت ماشین آالت صنعتی تبریز و تعداد زیادی کارخانه در استان گیالن است 
که اتفاقاً همگی از روند خصوصی سازی آسیب دیده اند؛ اما مهم ترین آنها، شرکت های هپکو و کشت 
و صنعت هفت تپه هستند که همان طور که در برخی مقاطع زمانی، موضوع آنها در صدر اخبار قرار 
گرفت، ابعاد اجتماعی بزرگی را به نمایش گذاشته اند. به گونه ای که شرکت هپکو که در سال 13۵4 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ماشین آالت صنعتی، کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه، آغاز به 
کار کرد، از سال 1383 با انجام فرآیند خصوصی سازی مسیر رو به افولی را طی کرد. دلیل اصلی 
این امر آن است که ساختارهای اقتصادی در ایران به گونه ای نیستند که بخش خصوصی بتواند 
در صنایع ســرمایه بر و مادر صنعتی، به تنهایی به ادامه فعالیت بپردازد. البته در کنار این عوامل، 

ضعف های مدیریتی و بی تجربگی مالکان جدید را نیز نمی توان نادیده گرفت.
تجربه هایی همچون هفت تپه تا چه حد توانســته بر روی ابعاد خصوصی سازی در ایران 	�

اثرگذار باشد و دلیل اصلی ناموفق بودن آنها چیست؟
همان طور که اشاره شد، خصوصی سازی شرکت های بزرگ و مادر صنعتی ایران، غالباً عالوه بر 
بی تجربگی و ضعف مدیریت مالکان، به دلیل عدم توانمندسازی بنگاه های در معرض سقوط، نافرجام 
مانده  است. این امر نشان داد، راهبرد خصوصی سازی بر اساس اندازه و بزرگی شرکت ها می بایست 
متفاوت باشد. بر این اساس است که به نظر می رسد راه حل تعاونی برای چنین شرکت های بزرگی،  
مناسب  تر باشد، به نحوی که بتوان زمینه را به گونه  ای فراهم کرد که با باال بردن توان مالی، فرصت 

رشد را برای آنها فراهم آورد.

سایه روشن خصوصی سازی در ایران
ساختار اقتصادی یا بی تجربگی مالکان بنگاه های خصوصی شده: 

کدام یک در نافرجامی پروژه خصوصی سازی شرکت های دولتی اثرگذارتر بوده است؟

آمارها نشان می دهند کمتر از 3۰ درصد واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی بوده و در واقع، تنها یک سوم از 
 در دست خود 

ً
مالکیت شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران، منتقل شده است و باقی شرکت ها عمال

دولت با قالبی جدید، باقی مانده است.

خصوصی سازی ها در ایران ظرف سال های گذشته کارنامه ای نه چندان درخشان را در اقتصاد ایران به جای گذاشته است؛ 
اقدامی شایسته که با ابالغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی آغاز شد و در 
ادامه مسیر، انحرافات برخی دستگاه های اجرایی از روند حرکت قطار خصوصی سازی، منجر به خروج این قطار از ریل گردید و 
اکنون، بازگرداندن آن به ریل، نه تنها انرژی و هزینه بسیاری نیاز دارد، بلکه پروژه  ای حساس و زمان بر بوده که نیاز به مجریانی 
جسور در این عرصه دارد. حاال این حرکت در دولت سیزدهم آغاز شده و آن گونه که رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید با 
در نظر گرفتن همه جوانب و ظرافت های الزم، در حال برنامه ریزی است. امید گلزاری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی معتقد 
است: ساختارهای اقتصادی در ایران به گونه ای نیستند که بخش خصوصی بتواند در صنایع سرمایه بر و مادر صنعتی، به تنهایی 
به ادامه فعالیت بپردازد. البته در کنار این عوامل، ضعف های مدیریتی و بی تجربگی مالکان جدید را نیز نمی توان نادیده گرفت.
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................................ راهربد ................................

مرثیه ای برای توسعه ایرانی
چرا از آمایش سرزمین غفلت شده است؟

»معتقد بودم که کشوری مانند ایران، با امکانات مالی و نیروی انسانی محدود و احتیاجات نامحدود، باید دارای برنامه باشد. استدالل می کردم که 
مملکتی مانند ایران، با خصوصیاتی که به آن اشاره کردم، قادر نیست در ظرف مدت کوتاهی کلیه احتیاجات خود را تأمین کند و بنابراین باید 
دید مهم ترین و ضروری ترین کارهایی که می توان در مدتی معین با بودجه ای معین انجام داد کدام هستند.« این بخشی از گفته ابوالحسن ابتهاج 
است و شاید بخشی از داستان ضرورت پیدایش برنامه توسعه در ایران؛ برنامه ریزی علمی و بودجه ریزی منطقی که فراز و نشیب فراوانی را از سر 
گذرانده است در دوسویه عدم الزام و توجه به برنامه تا التزام به داشتن برنامه ای علمی و عملی. در کنار برنامه نویسی توجه به آمایش سرزمین از 

سال ۱335 مورد توجه و البته غفلت قرار گرفته و این داستان توسعه در ایران است.
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راهربد

معمای توسعه در سرزمین ما

از ستیران تا آمایش
»غیرمنطقــی«،  »موهــوم«،  »غیرواقعــی«،  »آرمان گــرا«، 
»کم دقت«؛ اینها صفاتی اســت که منتقدان برنامه های توســعه و 
سند بودجه نویسی در نقد این سند توسعه ای-مالی از آن استفاده 
می کنند. اصالح ساختار برنامه و بودجه نویسی یک خواست تاریخی 
است، خواســته ای به تعویق افتاده در طول چندین دهه که هنوز 
هم به نظر می رســد بر روی کاغذ باقی بماند؛ شرایط بین الملل هم 
به اجرایی شــدن این آرماِن به تعویق افتــاده کمک می کند. در 
کنــار علل و عواملی به طول تاریــخ بی توجهی به مفاهیمی چون 
»توسعه«، »توســعه پایدار«، »محیط زیســت«، »نیروی کار« و 
»آمایش ســرزمین«، کم توجهی به آمایش ســرزمین دلیل اصلی 
ناکامی های برنامه توسعه و داستان توسعه در ایران است و آمایش 
خود برنامه ریزی به دو ســبک آلمانی یا فرانســوی است. در نگاه 
آلمانی به دیدگاه شهرسازی توجه می شود؛ در این دیدگاه، آمایش 
ســرزمین به عنوان سند باالدســتی همه طرح ها عنوان می شود و 
معیار اصلی شهرسازی است. این شیوه در آلمان اجرایی شده است؛ 
  lands planning16 ایالت آلمان، هرکدام طرح آمایش ایالتی یا
دارند. در این طرح ها، رهنمودهای فضایی برای شهرسازی مطرح 
می شود. اما در کنار سند آمایش سرزمین، به برنامه ملی هم توجه 
می شــود که در آن به طرح ایالتی-منطقه ای، تاکید می شود. طرح 
کاربری زمین و طرح تفصیلی یا طرح ساختمان که همه این طرح ها 
همدیگر را همپوشــانی می کند و اهداف آن هــا از ریز تا بزرگ در 
این طرح تعریف شده اســت. این طرح در اکثر کشورهای اروپایی 
اجرا می شود. در نگاه فرانسوی، طرح ها بیشتر برای تمرکززدایی از 
پاریس بوده است. در ایران هم در سال 134۵-46 مقاله ای درباره 
آمایش سرزمین نوشته شده که راهبرد فرانسوی را پذیرفته اند؛ به 
همین دلیل در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این الگو 
توجه شــده اســت. اصل قضیه این بود که از پاریس در فرانسه و 
از تهران در ایران تمرکززدایی شــود. توسعه را به مناطِق مختلف 
ببرند و فقط مرکز سیاســی کشــور یا پایتخت، توسعه پیدا نکند؛ 
بلکه توسعه یافتگی شامل سراسر سرزمین باشد؛ داستانی که هنوز 

نیمه تمام مانده است.

وزن تاریخ  
در ســال 13۵3 دفتر آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و 
بودجه تأســیس شد و در ســال 13۵4 قرارداد تهیه طرح آمایش 
ســرزمین با مهندسین مشاور ستیران بسته شــد که نتایج اولیه 
مطالعات در ســال 13۵۵ منتشر شــد. در ایران وقتی صحبت از 
آمایش ســرزمین می کنیم، منظور همین الگوی فرانسوی یا تیپ 
فرانسوی است. اولین کسانی که در ایران مطالعات را شروع کردند 
فرانسوی ها بودند. مهندس مشاور فرانسوی این طرح ست کوپ نام 
داشــت که بعداً با همکار ایرانی کار را ادامه داد و اســم مهندسان 
مشــاور »ستیران« گذاشته شد. البته در ایران هردو تیپ آلمانی و 

فرانسوی فعال بودند؛ وزارت مسکن و شهرسازی وقت، روی تهیه 
اســناد باالدستی شهرســازی )طرح کالبدی( کارکرده است و در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی روی طرح آمایش سرزمین به شیوه 
فرانسوی کارکرده اند. ولی اینکه نتیجه این دو طرح به کجا انجامیده 

است نیاز به مطالعه دقیق دارد.
توجه به برنامه و برنامه نویســی در ایران تاریخی طوالنی دارد و 
به تاریخ مشــروطه گره خورده است؛ قبل از انقالب مشروطه نظام 
مالی خاصی در کشــور وجود نداشت و تهیه بودجه دولت به روال 
خاصی انجام نمی شــد؛ بودجه به شــکل دخل و خرج عمومی در 
حساب های پراکنده به نام »کتابچه های جمع« تهیه می شد؛ هریک 
از ایاالت و والیات برای خود کتابچه جمع داشــت و مســئول این 
دفاتر »مســتوفی« بود که خود زیرنظر مستقیم »وزیر دفتر« کار 
می کرد و او دفترچه ایاالت را به تصویب و توشــیح شاه می رساند. 
در این دفترچه ها مالیات نقدی و جنســی امالک مزروعی، هزینه 
پرداخت افواج و مستمری ها و هزینه دخل و خرج ایاالت مشخص 
می شــد. تا اینکه در دوره ابوالقاسم میرزا وضع مالیه و دخل و خرج 
کشــور نظم نسبی یافت؛ او برای شــاه حقوق ثابت تعیین کرد و 
مواجب دیوانیان و خیلی از مســتمری ها را محدود کرد. بعد از او 
وضع مالی ایران بار دیگر آشفته شد و دامنه عدم تعادل ها گسترده 
شــد؛ در دوره میرزا آغاسی برات های بی اعتبار و کم اعتبار در وجه 
حکام ایالت ها صادر می شــد و مواجب سپاه به درستی نمی رسید؛ 
در این وضعیت پریشــان امیرکبیر به اصالح نظام مالیه پرداخت و 
جان بر سر این اصالح گذاشت؛ آنچه میان میرزا تقی خان فراهانی 
و ناصرالدین میرزا گذشت در فرازی معلم فراهانی را تا صدراعظمی 
دربار همایونی برکشید و در نشیب، به رگ گشوده و مرگ در غربت 
کاشان رسید. بعد از امیرکبیر بار دیگر اصالح نظام بودجه و مالیات 
کشور وارونه شــد؛ نقش دولت در تشکیل سرمایه ناکارآمد شد و 

مخارجش غیرمعقول.
ناقوس پیروزی مشروطه که نواخته شد، فرصتی پیدا شد برای 
نوگرایان و تجددخواهان تا به سوی الگوهای معمول در غرب توجه 
کنند؛ اقتباس ســاختار جدید حکومت و تاسیس نهادهای متعدد 
از طریق شبیه ســازی؛ در کنار این رهیافت نــو و در کنار تنظیم 
قانون اساسی مشروطه، قوانین دیگری در حوزه مالی، تهیه و تنظیم 
بودجه دولت مورد توجه قرار گرفت. نخســتین قانون محاســبات 
عمومی ایران با اقتباس از چند فقره قوانین مالیه عمومی فرانسه در 
سال 1۲88 تهیه و تصویب شد. در دوره اول مجلس قانون گذاری، 
مســتمری ها حذف شد و اولین بودجه عمومی به سبک جدید در 
دوره دوم مجلس شــورای ملی برای ســال 1۲90 با عنوان »طرح 
بودجه کل«  تهیه شد. محمد کردبچه، اقتصاددان معتقد است که 
»در این بودجه اصل وحدت بودجه به روش کشــورهای پیشرفته 
رعایت شــده بود.« صنیع الدوله وزیر دارایی کــه این بودجه را به 
مجلس برده بود قبل از پایان کار، ترور شــد و وزیر بعدی به اسم 

لیالابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد
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او بودجه را به مجلس برد. بــرای اولین بار درآمدها و هزینه ها در 
بودجه یا در ســند مالی مقایسه شــده بود؛ اما در نهایت این سند 
از ســد مجلس عبور نکرد. تا اینکه مورگان شوستر به همراه چهار 
معاون خود در ســال 1۲90 خزانه دار کل ایران شد و یک ماه بعد 
از انتصاب از مجلس برای اصالح امور مالیه، اختیار تام گرفت. او در 
کتاب »اختناق ایران« می نویسد که تمام مالیات نقدی و جنسی ۵0 
میلیون قران بوده که اگر تمام این مبلغ عاید می شد باز هم دولت 
6 میلیون تومان کسری داشت. بعد از مدتی اقدامات او برای اصالح 
مالیه ایران با مخالفت خوانین، شــاهزاده ها و دولت های روسیه و 
انگلیس مواجه شد و در نهم آذرماه 1۲90 دولت روسیه با موافقت 
ضمنی انگلیس خواستار اخراج شوستر از ایران شد؛ تا سال 1۲99 
اداره بودجه وزارت مالیه غیرفعال ماند. در همان سال آرمیتاژ اسمیت 
به ایران آمد تا علت عقب ماندگی سه ، چهار سال تنظیم حساب های 
دولت در وزارت مالیه را بیابد. باالخره بحران دموکراســی در ایران 
به دوره کودتای 1۲99 رسید و رضاشاه بر مسند قدرت نشست. دو 
سال بعد از این اتفاق یعنی در سال 1301 هیئت متخصصان مالی 
به ریاست میلسپو به ایران آمد؛ تمرکز و تنظیم مالیه دولت همراه 
با رشد درآمد نفتی و الغای بدهی به روسیه باعث آزاد شدن منابع 
برای طرح توســعه ایران شد. تدوین قانون تجارت، تصویب قانون 
معافیت گمرکی ماشــین آالت و تجهیزات و تاسیس بانک مرکزی 
نشانه ای روشــن از عزم دولت برای توسعه اقتصادی بود. در سال 
1309 کار احداث راه آهن سراسری ایران آغاز شد و 6 هزار کیلومتر 
جاده جدید ساخته شد. میلسپو پنج سال در ایران ماند و در سال 
1306 جای خود را به یک بانکدار آلمانی و خزانه دار سوئیسی داد. 
دولت هر روز بیشتر به توسعه عمرانی عالقه مند می شد و هربار شاه 
روند توسعه عمرانی را کند می خواند. در سال 13۲0 بودجه صنایع 
تقریباً 60 برابر رقم سال 1311 بود؛ سهم بودجه صنایع از 3.3 به 

۲۲.9 رسیده بود. 

در سودای برنامه ریزی   
اولین بروز و ظهور اندیشــه نوگرایی در سال 1303 با تشکیل 
»کمیســیون اقتصادیات« در مجلس شورای ملی خود را در مسیر 
تاریخ اقتصاد کشور قرار داد. این کمیسیون به ریاست سیدحسن 
تقی زاده تشــکیل شد ولی نتوانست در تنظیم برنامه توسعه موفق 
شود. در سال 1310 بار دیگر اندیشه برنامه ریزی توسط علی زاهدی 
مطرح شــد و او رســاله »لزوم پروگرام صنعتی برای دوره 1310-
1316« را تهیه و منتشــر کرد؛ رســاله ای که هیچ وقت از طرف 
دولتمردان مورد توجه قرار نگرفــت. تا اینکه در یازدهم فروردین 
1316 هیئت وزیران بنا به پیشــنهاد اداره کل تجارت تاســیس 
شــورای عالی اقتصادی را تصویب کرد؛ مهم ترین هدف این شورا 
تهیه نقشــه برنامه ریزی ایران بود و تا یک سال بعد حدود ۲0 بار 
جلسه تشکیل داد تا برنامه ای هفت ســاله برای توسعه کشاورزی 

کشور بنویسند ولی در نهایت به کار خود ادامه ندادند. 
بیست وســوم مردادماه 13۲3 بود که آخرین ماموریت میلسپو 
در ایران شکســت خورد و بار دیگر شورای عالی اقتصادی مطابق 
الگوی ســال 1316 برپا شــد؛ آنها می خواســتند بــرای »برنامه 
اقتصادی برای منظورهای خاص« بنویســند. این سال ها مدام این 
اندیشــه تقویت می شد تا اینکه در دوم شــهریورماه 13۲7 »اداره 
کل برنامه« به ریاست حسن مشرف سعیدی تشکیل شد و بعداً با 

نام »ســازمان موقت برنامه« تا زمان تشکیل سازمان برنامه به کار 
خود ادامه داد. تااینکه در ســیزدهم تیرماه 13۲8 سازمان موقت 
برنامه تعطیل شد و سازمان برنامه کار خود را شروع کرد با ریاست 
تقی نصر. باید گفت در سال 1316 اولین بارقه های برنامه ریزی با 
توجه به پیشرفت عمرانی در کشــور پدید آمد؛ همان زمان عصر 
اصالحــات میجــی در ژاپن و عصر اصالحات کمــال آتاتورک در 
ترکیه شروع شده بود. همان زمان رضاشاه نیز مانند بسیاری دیگر 
عالقه زیادی به طرح های عظیم عمرانی داشت. به همین دلیل در 
مورد اجرای طرح های عمرانی به اعضای دولت فشــار زیادی وارد 
می آورد. سیاست های روزمرگی، تصمیمات شتاب زده، فقدان یک 
استراتژی منسجم باعث شد که به زودی فکر برنامه ریزی در ایران 
نیز منسجم تر شود. یکی از نخستین کسانی که در این مورد دست 
به اقدام عملی زد ابوالحسن ابتهاج، دولتمرد بنام سال های نخست 
حکومت پهلوی دوم بود. او به مدت 8 سال )13۲9-13۲1( ریاست 
بانک ملی ایــران را که عماًل وظایف بانک مرکزی را انجام می داد، 
برعهده داشت. او پس از آن نیز به عنوان نخستین رئیس سازمان 

برنامه ایران منصوب شد.
تنها خوش شانسی رضاشاه و آن دوره از تاریخ ایران شاید این باشد 
که ابتهاج چون دیگران فکر نمی کرد و داشتن برنامه را ارج نهاده و 
بدان می اندیشیده است. ابتهاج ایده خود را در مورد برنامه ریزی با 
حسین عال، رئیس وقت اداره کل تجارت در میان می گذارد )سال 
131۵( و او نیز این مطلب را به رضاشــاه انتقال می دهد. در عین 
ناباوری این دو، رضاشــاه با ایــن فکر موافقت می کند. در پی آن و 
به پیشنهاد اداره کل تجارت، »شــورای اقتصاد« به وجود می آید. 
نخستین جلسه این شورا که ابوالحسن ابتهاج ریاست دبیرخانه آن 
را برعهده گرفت، برای تصویب اساســنامه آن در فروردین 1316 
تشکیل می شود. در نتیجه فعالیت این هیئت و استخراج مشکالت 
و کمبودهای بر ســر راه برنامه ریزی در کشــور از سوی آن، دولت 
تصمیم گرفت تا برای پیشبرد امور مربوطه در مرداد 13۲۵ هیئتی 

به نام »هیئت عالی برنامه« تشکیل دهد.
به هر حال برنامه عمرانی اول در بهمن 13۲7 به تصویب مجلس 
رسید اما هرگز به طور کامل به اجرا درنیامد. دلیل این عدم موفقیت 

در بخش دولت حداقل دستمزدها پرداخت نمی شود؛ زیرا در بخش دولت مزایایی وجود دارد که در بخش خصوصی و 
مشمولین قانون کار از آن برخوردار نیستند و دولت این مزایا را به حداقل بگیران پرداخت می کند؛ ولذا حق کارگران است 
که از حداقل های الزم برای امرار معاش برخوردار باشند.

برنامه سوم 
توسعه به نسبت 
دیگر برنامه های 
کشور موفق تر 

عمل کرد و 
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اقتصادی مناسب 
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۱۰ درصدی 

سرمایه گذاری 
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اینکه تورم ساالنه 
به سطح ۱۴.۱ 
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از برآوردهای 
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راهربد

بدقولی بانک جهانی در اعطای وامی بود که قول داده بود. از طرفی 
بعد از اینکه نفت ایران در سال 1330 ملی شد، به مدت سه سال 
درآمد آن متوقف شد و همین موارد سبب شد برنامه به هدف خود 
نرسد. الیحه برنامه عمرانی دوم در ۲1 آبان ماه 1334 تقدیم مجلس 
شورای ملی شد؛ دوره ای که سیاست های انقباضی بر کشور تحمیل 
شــده بود و اقتصاد ایران به مدت سه سال دچار رکود بود. اگرچه 
برنامه دوم به همه اهداف خود نرســید ولی دســتاوردهایی چون 
ساخت سد بزرگ کرج، سفیدرود، و دز داشت و سدهای گلپایگان، 
سد انحرافی بمپور و سد کرخه تکمیل شد. تا پایان 1336 دو شاخه 
جدید راه آهن سراسری تهران-تبریز و تهران-مشهد به راه افتادند 
و ظرفیت های بندری خرمشــهر، انزلی و بندر امام )شاهپور سابق( 
گسترش یافت. اما در اواخر برنامه سازمان با مضیقه مالی شدیدی 
روبه رو بود که نتیجه آن استعفای ابوالحسن ابتهاج و زندانی شدن 
او در آبان مــاه 1340 بود. در این دوران اختالف دولت و ســازمان 
برنامه به اوج خود رسید تا اینکه در ۲6 بهمن ماه 1337 الیحه ای 
سه فوریتی تقدیم مجلس شــد و اختیارات مدیرعامل سازمان به 
نخســت وزیر منتقل شد، بدعتی که پایدار ماند و هربار به بهانه ای 
روسای دولت ها به تضعیف و تعطیلی سازمان فکر کردند و این فکر 

تا همین امروز هم ادامه دارد.
برنامه سوم عمرانی در شهریورماه 1341 تصویب شد؛ برنامه ای 
جامــع که مدت آن به پنج ســال تقلیل یافت و قــرار بود اقتصاد 
ایران به رشــد 6 درصدی دست یابد. در این برنامه مقرر شده بود 
که ســهم سازمان از درآمدهای نفتی به ۵۵ درصد برسد و پس از 
ان هر ســال ۵ درصد به آن افزوده شود تا اینکه در سال 1346 به 
80 درصد برســد. در این دوره هیئت عالی برنامه برای هماهنگی 
فعالیت اقتصادی دســتگاه ها با نخست وزیر تشکیل شد. سازمان 
برنامه موظف بود در پایان شــهریورماه هر سال گزارش اقتصادی 
سال جاری و پیش بینی سال آینده را تهیه و به هیئت عالی برنامه 
ارائه کند. برنامه چهارم عمرانی در ۲7 اسفندماه 1346 تصویب شد 
با هدف تسریع در روند رشد اقتصادی، توزیع عادالنه درآمد، کاهش 
وابســتگی به خارج در زمینه کاالهای اساسی و تنوع بخشیدن به 
کاالهای صادراتی. عملکرد برنامه چهارم نشــان می دهد که طی 

برنامه تولید ناخالص داخلی از رشد متوسط ساالنه ای معادل 11.6 
درصد برخوردار شــد که بیش از ۲.۵ درصد بیشتر از هدف برنامه 
بود و در حوزه اشتغال زایی 30 درصد بیشتر از هدف تعیین شده در 
برنامه موفق شد. با این وضعیت برنامه پنجم توسعه در ۲۲ بهمن ماه 
13۵1 در مجلس به تصویب رسید. قرار بود طبق این برنامه 1۵60 
میلیارد ریال صرف امور عمرانی کشور شود. اما در اولین سال اجرای 
برنامه پنجم عمرانی بازار نفت با تحوالت بی ســابقه ای روبه رو شد 
و ســازمان برنامه و بودجه گزارشی با عنوان »دورنمای بیست ساله 
آینده ایران« تهیه کرد؛ قرار شد برای توسعه منطقه ای و به حداقل 
رســاندن نابرابری منطقه ای اقدام کنند؛ وعده هایی که با فراوانی 
درآمدهای نفتی داده می شــد و در سال های بعدی آثار مخربی از 
خود بر جای گذاشت. شمار این برنامه ها در کشور تا سال 13۵6 به 
شش برنامه عمرانی رسید که با وقوع انقالب، برنامه ششم عملیاتی 
نشــد. سه سال قبل دفتر آمایش ســرزمین هم در ایران تاسیس 
شده بود؛ شــاید دفتری که کم قدرت بود اما تازه نفس. انقالب که 
شــد سازمان برنامه و بودجه کم رمق شد و خیلی از قالب ها در هم 
شکست؛ در همان زمان به برنامه آمایش سرزمین کم توجهی شد اما 
نه به طور کامل. مدتی که از انقالب گذشت تصمیم گرفتند تهران و 
اصفهان هردو به لحاظ خدماتی-صنعتی توسعه یابد و تا جایی که 
مؤثر است ادارات دولتی به شهرستان ها برود. ایجاد محدودیت برای 
صنعت و خدمات عالی در تهران، و تأســیس زیرساخت های الزم 
برای تمرکززدایی در شــهرهای صنعتی، بعد از انقالب موردتوجه 
بود. باید بین امور هماهنگی و تناســب باشد و این گونه نباشد که 
شهر ایجاد شود، ولی راه سازی به انجام نرسیده باشد؛ باید »سازمان 
فضایی منطقی« راه بیفتد که نتیجه آن هماهنگی همه برنامه ها بود.

اگرچه در حرف سخن از برنامه بود و توسعه، اما برنامه توسعه تا 
سال 1367 به تعویق افتاد و هربار برنامه نویسی به دالیلی سیاسی به 
حاشیه رانده می شد. اولین برنامه پیشنهادی توسعه برای سال های 
136۲ـ1366 تهیه شــد. این برنامه در شهریور 1361 به تصویب 
شــورای اقتصاد و در تیرماه 136۲ به تصویب هیئت دولت رسید 
اما هرگز به تصویب مجلس شورای اسالمی نرسید و اجرایی نشد تا 
اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368، همزمان با دوره 
سازندگی اولین برنامه پنج ساله  توسعه تایید شد و به اجرا درآمد. 
برنامه  پنج ساله دوم توسعه از سال 1374 تا 1378 به اجرا درآمد 
و عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری و کاهش وابستگی مهم ترین 
اهداف اقتصادی این برنامه بود و بعد از برنامه  سوم، چهارم، پنجم 
و ششم اجرا شد. تنها نقطه مشترک همه این برنامه ها این بود که 
به اهداف خود نرسیدند و دلیل همه این ناکامی ها در یک چیز بود: 

»بی توجهی به آمایش سرزمین« یا »آمایش منطقه ای«.
حاال خیلی ها در ارزیابی برنامه های توســعه پنج ســاله آنها را 
سندهایی آرمان گرایانه می خوانند که متنشان بیشتر شبیه بیانیه 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی اســت؛ اما آنچه مهم است اینکه 
هیچ کشوری مسیر توســعه را طی نمی کند مگر با برنامه دقیق، 
علمی و کارشناسی. باید تنگناها مقابل برنامه ریزی برای توسعه و 
اصالح ساختار بودجه گره گشایی شــود نه اینکه هربار این حوزه 
با سنگ اندازی هایی مواجه شــود، از به حاشیه بردن کارشناسان 
تا تعطیلی ســازمان برنامه و بودجه. آینده بدون چشم انداز آینده 
روشــنی نیســت. آن آینده را دیده ایم؛ نتیجه عدم هماهنگی ها، 

توسعه نیافتگی است و کلید اسرار توجه به آمایش سرزمین است.

کمتر کسی در 
میان انقالبیون 

تجربه اداره کشور 
داشت و آنها همه 

مشکالت اقتصادی 
را به نظام آزادی 
اقتصادی و در 
رأس آن آمریکا 

نسبت می دادند. 
شعارهای 

سیاسی در حوزه 
اقتصاد دانش را 
به حاشیه برده 

بود و عصر جوالن 
ایدئولوژی بود. 
به گفته مسعود 
روغنی زنجانی 

»یک نوع چپ روی 
در همه حوزه ها 

از جمله اقتصادی 
تقویت می شد.«
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در صورت نادیده گرفتن بحران در خوزستان و به کارگرفتن ُمسکن های مقطعی برای شرایطی که در 
آن قرار دارد، در یک کالم خوزستان، سومالی می شود. اغلب سدهای خوزستان بدون برنامه به انجام 
رسیده اند، به دلیل مافیای اقتصادی و نفتی سد ساختند و به دیگر مسائل فکر نکردند.

اگر خواهان توسعه پایدار هستیم، باید به ارکان توسعه 
پایدار یعنی محیط زیست سالم، عدالت اجتماعی و بازده 1

اقتصــادی، در کنار یکدیگر و به یک اندازه عمل کنیم. 
محیط زیســت با صنعت، فرهنگ، طبیعت، سیاست و اقتصاد ارتباط 
تنگاتنگ دارد و هر تغییری در رفتار و آموزش بر محیط زیســت تأثیر 
خواهد داشــت. توجه صرف تنها به یکی از ارکان توسعه پایدار موجب 
ضعف و خرابی در دیگر ارکان می شــود. رسیدن به یک محیط زیست 
سالم، بازده اقتصادی و رفاه اجتماعی نیازمند احساس، تشخیص، تفسیر 
و پذیرش اســت. هر فرد برای شــناخت پدیده های طبیعی نیازمند 
احساسی اســت که از طریق حواس پنج گانه به دست می آورد و برای 
رسیدن به تشــخیص نیازمند کسب اطالعات است و پس ازآن باید به 
تفسیر دانســته ها و اطالعات بپردازد. با توجه به اینکه هر اکوسیستم 
ترکیب و ساختار و عملکرد متفاوتی دارد، بنابراین برای رسیدن به توسعه 
باید به فرآیند تبدیل ساختار به عملکرد توجه الزم را داشت. توسعه پایدار 
دارای چهــار مؤلفه توان طبیعی )اکولوژیکی(، نیروی انســان ماهر و 
غیرماهر، فناوری، ســاختارهای زیربنایی و منابع مالی است که بدون 
هریک از این مؤلفه ها توسعه انجام نخواهد گرفت. اگر منطقه ای برای 
گردشگری مکان مناسبی باشد برای استفاده از آن منطقه باید ساختار 
زیربنایی مناسبی طراحی شود زیرا بدون ساختار زیربنایی امکان انجام 

کاری وجود نخواهد داشت.

توســعه پایدار نیازمند هماهنگی هریک از چهار مؤلفه 
توسعه پایدار است و میزان توسعه، شتاب و شدت عملی 2

شدن هر طرح بستگی به میزان این چهار مورد در کنار 
یکدیگر دارد. آمایش سرزمین دربرگیرنده توان اکولوژیکی )آب وخاک(، 
جانــداران، هوا و فضای روی ســرزمین و صفات فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی انسان زیستمند به کره زمین است که با برنامه ریزی بر اساس 
توان آن به توســعه پایدار و درخور می انجامد. نادرستی نوع استفاده از 
سرزمین بدین معنی است که از زمین و آب به اندازه توان یا پتانسیل آن 
استفاده نمی شود. به طور خیلی ساده آنکه در این گونه موارد در سرزمینی 
کشاورزی صورت می گیرد که توانی برای تولید فرآورده های کشاورزی 
ندارد. در زمینی خانه سازی می شود که برای خانه سازی مناسب نیست. 
در دامنــه کوهی مرتع داری یعنی چــرای دام انجام می پذیرد که توان 
تولیدی برای این کار ندارد. در سرزمینی تفرجگاه دایر می شود که برای 
این کار مناسبتی ندارد. ندانم کاری در رابطه با نوع استفاده از سرزمین 
دست به دست مدیریت غلط یا روش بهره برداری نادرست داده و استفاده 

غیرمنطقی انسان از سرزمین را باعث شده است.

اگــر در هر محیطی به انــدازه توان طبیعــی فرآوری 
محیط زیســت، بهره برداری و یا بهره وری شــود، اصل 3

ســرمایه )منابع اکولوژیکی( به طور پایدار باقی می ماند، 
استفاده ما از محیط به اندازه آن توان تولیدی همیشه پایدار است و میزان 

استفاده انسان در آن محیط زیست معین، که درخور توان ها و ظرفیت های 
محیط است، به این خاطر که به اندازه تمام تولید است، بازده حداکثر و یا 
بیشینه را نیز دارد. توسعه پایدار کافی نیست، توسعه باید پایدار و درخور 
باشد. توان طبیعی )اکولوژیکی(، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر، فناوری 
و ساختارهای زیربنایی و منابع مالی عناصر تشکیل دهنده توسعه پایدار 

و درخور هستند.
آمایش سرزمین یا برنامه ریزی محیط زیست، می تواند منجر به توسعه 
پایدار و درخور شود و شالوده آمایش سرزمین در حقیقت ارزیابی توان 
اکولوژیکی پهنه ای از سرزمین است. تنظیم کنش متقابل بین عوامل 
انسانی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سازمان سرزمینی، مبتنی بر 
بهره گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی است. درواقع برنامه  
فضایی یا آمایش ســرزمین برنامه ای است که به نحوی ناظر بر عمران 
و یا حفاظت فضا یا ســرزمین )یک کشور، یک منطقه و یا اخیراً یک 
قاره( است. سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است، اما بسیاری از 

سودمندی های آن اگر بیجا از آن استفاده نشود، ابدی و قابل تجدیدند.

برای حفظ محیط زیست خوشبختانه انسان متمدن به 
فکر چاره جویی افتاده است. از اواخر قرن میالدی گذشته 4

انســان به این نکته پی بــرد که برای آنکــه بخواهد 
بهره برداری باصرفه اقتصادی و مستمر از سرزمین داشته باشد، بهتر است 
که روند بهره برداری را در یک چارچوب برنامه ریزی شــده به نام طرح 
مدیریت به اجرا گــذارد. از آن زمان به تدریــج طرح های جنگلداری، 
مرتع داری، شهرســازی و مدیریت شهر و شهرک، مدیریت کشاورزی، 
دامــداری، دام پروری، مدیریت شــیالت و آبزی پــروری، پارک داری و 
مدیریت توســعه در جهان پا گرفت. در کشــور ما نیز تهیه و تدوین 
طرح های مدیریت از سال 133۵ در سازمان جنگل ها و مراتع کشور و 
اجرای طرح ها از سال 1339 با اجرای طرح جنگلداری سری گلبند از 
جنگل ویسر )جنوب نوشهر( به منصه ظهور رسید. این امر به تدریج در 
مورد مرتع داری، مدیریت شهرسازی، پارک داری، دامداری، دام پروری، 
مدیریت کشاورزی )طرح های کشــت و صنعت( و مدیریت شیالت و 
آبزی پروری توسط سازمان های ذی ربط پیگیری شده و می شود. تا جنگ 
دوم جهانی، باوجود گذشــت شــصت ســال از تهیه، تدوین و اجرای 
طرح های مدیریت سرزمین، باز هم دیده شد که آن طور که شاید و باید 

مشکل برطرف نشد.

از جنگ دوم جهانی، ادامه داشــتن فقر کشــاورزان، 
هدررفتگی منابع طبیعی و ضایع شدن محیط زیست ۵

دلیلی برای چاره جویی شــد. انسان پی برد برای آنکه 
بتواند جلوی فقر و ضایع شدن سرزمین را بگیرد باید به همراه طبیعت 
حرکت و از سرزمین به اندازه توان یا پتانسیل تولیدی آن بهره وری کند. 
مضافاً اینکه نوع استفاده از سرزمین را بر اساس توان کاربری سرزمین 
بنا نهد و نیازهای اقتصادی و اجتماعی بشر را با توجه به توان سرزمین 

کلنگ بی تدبیری بر سر محیط زیست
به آمایش سرزمین برگردید

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
آمایش سرزمین، 
اصول اولیه آن و 
چرایی توجه به آن 
بدانید، این مقاله را 
بخوانید.

مجیدمخدوم
پدر علم آمایش سرزمین 

در ایران

آمایش سرزمین 
اول به یافتن 
مناسب ترین 

مکان برای برپایی 
انواع توسعه 

انسان می پردازد و 
هنگامی  که مکان 
تمام انواع توسعه 
و یا استفاده ممکنه 
مشخص شد، به 
آراسته کردن آنان 
در رابطه با یکدیگر 

اقدام می کند
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راهربد

برآورده ســازد. چنین فکری مقدمه ای شد برای آمایش سرزمین یا 
برنامه ریزی منطقه ای استفاده از اراضی. آمایش که اسم مصدر آمودن یا 
آماییدن است، بنا بر فرهنگ های مختلف لغات، معانی گوناگونی دارد 
که آراسته کردن در این رابطه مصداق پیدا می کند. به طورکلی آمایش 
سرزمین عبارت از »تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیت های 
انسان در سرزمین به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکانات 
انسانی و فضایی ســرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی 
اجتماع در طول زمان« است. انسان باید آن استفاده ای را از سرزمین به 
عمل آورد که ویژگی های طبیعی )اکولوژیکی( سرزمین دیکته می کند 
و سپس این ویژگی ها را با نیازهای اقتصادی، اجتماعی خود وفق دهد. 
به طور مثال: در ســرزمینی که شیب زمین از 1۲ درصد بیشتر است، 
امکان کشــاورزی فشرده و پُرتولید وجود ندارد. یا در جایی که سنگ 
مادر شیست است نمی توان شهرسازی کرد و تازه توقع ریزش خانه ها 
را نداشت. ازاین قرار، آمایش سرزمین اول به یافتن مناسب ترین مکان 
برای برپایی انواع توسعه انسان می پردازد و هنگامی  که مکان تمام انواع 
توسعه و یا استفاده ممکنه مشخص شد، به آراسته کردن آنان در رابطه 

با یکدیگر اقدام می کند.

واحــد کار آمایش ســرزمین یک آبخیز بــزرگ و یا 
مجموعه ای از آبخیزهای کوچک اســت. این مجموعه 6

آبخیز، ممکن اســت یک یا چند استان کشور را در بر 
گیرد. آمایش سرزمین را نمی توان در یک آبخیز ملحوظ داشت و آبخیز 
همسایه را به حال خود رها نمود، بلکه باید در سطح یک منطقه و یا 
کشور عمل شود. مثال زیر شاید بتواند در روشن شدن مطلب مؤثر افتد. 
هنگامی  که یک منطقه برای کار آمایش در نظر گرفته می شود، اول 
مشخص می شود که طبق ویژگی های اکولوژیکی سرزمین کجا به کار 
کشاورزی می آید، کجا می توان مرتع داری کرد، کجا می توان جنگلداری 
انجام داد، کجا می توان فرودگاه بنا نهاد، کجا می شود شهر و شهرک 
جدید ساخت، کجا به کار پارک داری می آید، کجا به درد آبزی پروری، 
دامداری یا مرغداری می خورد، جاده ها را کجا باید ساخت، بندرها کجا 
ساخته شوند و کارخانه ها در کجا بهتر جا می افتند. سپس برای هریک 
از انواع توسعه یادشده و یا استفاده ها )کاربری ها( بسته به نوع استفاده 
فعلی سرزمین و نیازهای اقتصادی، اجتماعی مردم آن منطقه و کشور 
برنامه ریزی در ســطح طرح مدیریت )پروژه اجرایی( انجام می پذیرد، 
به طوری که تمامی پروژه های اجرایی در رابطه با یکدیگر سنجیده شده، 
ساماندهی و طرح ریزی می شوند. آمایش سرزمین تا تعیین تکلیف برای 
نوع کاربری سرزمین پیش می رود و خواستار آن است که برای هر نوع 
استفاده یا کاربری مشخص شده، طرح مدیریت برای اجرای بهره برداری، 
توسط سازمان های ذی ربط در چارچوب طرح های منطقه ای ریخته 
شود. ســپس ســازمان های ذی ربط به اجرای پروژه ها در چارچوب 
یادشده بپردازند. آمایش سرزمین طبق ضوابطی با نگرش بازده پایدار و 
درخور، بر حســب توان و اســتعداد کیفی و کمی ســرزمین برای 
اســتفاده های مختلف انسان از ســرزمین، به تعیین نوع کاربری از 
سرزمین می پردازد. بنابراین، از هدررفتگی منابع طبیعی و ضایع شدن 
محیط زیست و در نتیجه از فقر انســانی که روی زمین کار می کند 
می کاهد. آمایش سرزمین یک سازماندهی ساده فضای جغرافیایی ملی 
و منطقه ای نیست. کار کارشناس آمایش، مانند کار هنرمند نقاش است 
کــه با درهم آمیزی رنگ ها، تصویری هماهنــگ، موزون و زیبا پدید 
می آورد؛ او نیز با درهم آمیزی برنامه ریزی شده و عقالیی عوامل طبیعی، 

اقتصادی و انسانی در پهنه سرزمین، امکانات و تسهیالت و ساختارها و 
نظام هــای مطلوب کار و زندگی فــردی و اجتماعی را پدید می آورد. 
آمایش سرزمین امروز، مجموعه ای از دانش های جدید است که به طرز 
هماهنگ و تلفیق یافته عمل می کند و کارشناسان رشته های مختلف 
علوم اجتماعی )جامعه شناسی، جمعیت شناسی، اقتصاد، برنامه ریزی 
اجتماعی و...( و مهندسی )معماری، راه و ساختمان، کشاورزی، منابع 
طبیعی و محیط زیست و معماری و شهرسازی( و جغرافیا با مشارکت 
گروهی و گفت وشــنود منطقی می توانند در محدوده مسائل آمایش 

سرزمین مطالعه و برنامه ریزی کنند.

پیشگامان اجرای برنامه همه جانبه و تمرکزیافته آمایش 
ســرزمین در جهان )با هماهنگی چهــار پارامتر توان 7

اکولوژیکی، تکنولوژی، نیروی انســانی و منابع مالی( 
استرالیا و کانادا و در رده بعدی هلند هستند که در اواخر دهه 19۵0 و 
اوایل دهه 1960 اقدام به تأسیس دفتر آمایش سرزمین کرده و اینک 
تمامی مراحل آن را گذرانده اند. یعنی به طور دقیق می دانند که توان 
سرزمین های آن ها برای استفاده های مختلف انسان و توسعه چگونه 
است. جمع آوری اطالعات موجود از سرزمین و برنامه ریزی برای اجرای 
پروژه های بهره وری سرزمین در این کشورها تا حد کامپیوتری کردن 
جمع آوری، جمع بندی و تجزیه و تحلیل و اندوختن اطالعات و نقشه ها 
به پیش رفته است، یعنی هرگونه اطالعات در مورد اجرای پروژه های 
بهره وری را در هر نقطه کشور سریعاً می توانند در اختیار استفاده کنندگان 
قرار دهند. ســایر کشورهای پیشــرفته، دنباله رو کشورهای یادشده 
گردیده، اقداماتی دراین زمینه انجام داده اند. در کشور ما از سال 13۵3، 
دفتر آمایش سرزمین )برنامه ریزی منطقه ای( در سازمان برنامه و بودجه 
به وجود آمده است. این دفتر در حال حاضر تحت نظارت شورای عالی 
آمایش سرزمین که ریاست آن با رئیس جمهور است کار می کند. اما 
برخورد با این گونه برنامه ریزی ها نه در عرصه جهان و نه حتی در ایران، 
یکسان نبوده اســت. برخی بر مباحث اقتصادی-اجتماعی مناطق و 
نواحــی تاکید دارنــد و برخی دیگر بیشــتر به مســائل کالبدی و 

محیط زیستی سرزمین می پردازند.

آنچه مهم است اینکه محیط زیست و توسعه پایدار با 
یکدیگر عجین هستند؛ یعنی اگر خواهان توسعه پایدار 8

هستیم، باید محیط زیست ســالم داشته باشیم و اگر 
خواهان محیط زیست سالم هستیم، باید توسعه ما پایدار باشد. اگر به 
محیط زیست بی توجهی شود، محیط زیست ایران مثل محیط زیست 
عراق خواهد شــد؛ همین عراق امروز. زمانی این کشور منابع طبیعی 
زیادی داشت که اآلن همه خراب شده است. پوشش گیاهی از بین رفته 
و تاالب ها را از دست داده اند. در ایران امروز هم از 64 تاالبی که داشتیم 
بیشترشان کامالً خشک شده اند و کمتر از نصف آن ها باقی مانده است 
و ریزگرد تولید می کنند. منابع آبی بزرگ مانند دریاچه های ارومیه، 
پریشان، بختگان، شادگان، هورالعظیم و... از بین رفته است. جنگل ها 
در حال خراب شدن هستند. در شمال کشور سه میلیون هکتار جنگل 
بوده و اآلن یک میلیون و ۲00 هزار هکتار اســت. یک ســوم همین 
جنگل ها هم مخروبه است. در غرب وضعیت خیلی بدتر است. وقتی 
جنگل های ایالم به زیر 40 درصد رسید، ما متوجه ریزگردها شدیم. این 
جنگل ها مثل فیلتر عمل می کردند. باید به این نکته توجه شود که اگر 
نفت نداشته باشیم باز هم می توانیم زندگی کنیم، اما اگر آب نداشته 

آمایش سرزمین 
یا برنامه ریزی 
محیط زیست، 
می تواند منجر 
به توسعه پایدار 
و درخور شود و 
شالوده آمایش 

سرزمین در 
حقیقت ارزیابی 
توان اکولوژیکی 

پهنه ای از 
سرزمین است. 
تنظیم کنش 
متقابل بین 

عوامل انسانی و 
عوامل محیطی 
به منظور ایجاد 

سازمان سرزمینی، 
مبتنی بر 

بهره گیری بهینه 
از استعدادهای 

انسانی و محیطی 
است
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باشیم نمی توانیم. اآلن مهم ترین کاری که می توانیم انجام بدهیم بازیابی 
آب است. مثالً 90 درصد آب در کشاورزی مصرف می شود و 70 درصد 
همین آب هدر می رود. وقتی به آمایش سرزمین توجه نشود، آن وقت 
هورالعظیم خشک می شود، سد گتوند روی نمک ساخته می شود و اگر 
آب شور را با لوله به خلیج فارس بریزند، محیط زیست آن هم خراب 
می شــود. راه حل این اســت که آب را در حوضچه تبخیر کنند و به 
پتروشیمی بفروشند که استفاده زیادی دارد. یا اگر سد کرخه ساخته 
نمی شد اصالً مشکلی نداشتیم؛ چون آب به دشت آزادگان می رسید و 
همه جا سرسبز می ماند. اما نه تنها سد کرخه ساخته شد، بعد از آن هم 

کارون ۲ و 3 و 4 ساخته شد که مشکل را بدتر کرد.

وقتی به شرایط شهرهای ایران نگاه می کنیم می بینیم 
یکی از مشکالت اصلی این شهرها وجود پتروشیمی ها 9

اســت. یا طرح هایی مانند انتقال آب خزر به سمنان 
و انتقال آب عمان به کویر از 30 سال قبل هر دو سال یک  بار مطرح 
می شــود. اما هیچ کس به این نکتــه توجه نمی کند که این کار هیچ 
فایده ای ندارد و کویر با این کار سرســبز و مرطوب نمی شــود چون 
کوه های البرز را نداریم که جلو رطوبت را بگیرد. تازه آب را از دریا که 
ارتفاع صفر است تا هزار متر روی کوه ها باال ببرند و بعد هم باید شیرین 
کنند که نمک زیادی باقی می ماند. این به هزینه و انرژی زیادی نیاز 
دارد. یا در قشم گاز شیرین داریم، می شود با تصفیه کم انتقال داد به 
نیروگاه و استفاده کرد. اآلن گاز را از دریا با لوله می فرستند به نیروگاه 
بندرعباس، بعد برقی را که تولید می شود با دکل برمی گردانند به قشم! 
چرا در هیچ کدام از این طرح ها به مســئله آمایش ســرزمین توجه 
نمی شود؟ تصمیم منطقه ای و جزیره ای چه بالیی بر سر کشور می آورد 
و رانت و فساد با مسیر توسعه کشور چه می کند؟ متاسفم که این گونه 
تلخ می گویم اما باید به توسعه پایدار و درخور منطقه برگردیم و جز این 

راهی نداریم.

آیا این مشکالت قابل حل است یا خیر؟ پاسخ من مثبت 
اســت. خیلی راحت می توان مشکل خوزستان را حل 10

کرد. مدیران و تصمیم گیران باید ابتدا به طور اضطراری 
انتقال آب را قطع کنند، سپس یک ارزیابی آمایش سرزمین انجام دهند 
و آبادکردن خوزستان را شروع کنند. خوزستان آن قدر پتانسیل و توان 
اکولوژیکی دارد که قابل گفتن نیســت. اگر تمام ایران بی کار باشــد، 
خوزستان می تواند جواب گوی تمام ایران باشد و مسئوالن ما نمی دانند 
که با این استان چه کار کرده اند. البته قطع انتقال آب با توجه به توسعه 
ایجادشده در فالت مرکزی ایران و مقاومت صاحبان صنایع کار آسانی 
به نظر نمی رســد، اما اصول خیلی ساده آمایش سرزمین می گوید در 
جایی که تبخیر ساالنه بیش از ۵۵ درصد است، اصالً نباید انتقال آب 
رخ دهد که در فالت مرکزی ایران به آن هیچ توجهی نشده است. البته 
مشکل ایجادشده را تنها نباید به صنایع نسبت داد، بلکه گردشگری و 
شهرنشینی نیز در این مسئله دخیل هستند. آن قدر توسعه های شهری 
و گردشگری در کویر توسعه یافته است که تأمین آب آن ها نیز امروز به 
یک مسئله بحرانی تبدیل شده است. نباید تنها صنعت را در نظر بگیریم 
و شهرسازی و توسعه به هر قیمتی نیز مسئله اثرگذارتری است. زمانی 
که برای آمایش سرزمین در خوزستان نیاز است درصورتی که یک تیم 
کارشناسی آن را به دست بگیرند، حداکثر دو سال است. اگر یک تیم 
کارشناسی به جلگه خوزستان ورود کنند، با حضور تیمی که شبانه روزی 

به تحقیق و بررسی می پردازند، یک ساله نیز آمایش سرزمینی خوزستان 
را می توان به سرانجام رساند. در سازمان محیط زیست و وزارت نیرو و 
دستگاه های دیگر در ساعت کاری دارند جدول حل می کنند، باید این 
نیروها را به کار بگیرند و کار کارشناسی انجام دهند تا از شرایطی که 
خودمان آن را ساختیم خارج شویم. در صورت نادیده گرفتن بحران در 
خوزستان و به کارگرفتن ُمسکن های مقطعی برای شرایطی که در آن 
قرار دارد، در یک کالم خوزســتان، ســومالی می شود. اغلب سدهای 
خوزستان بدون برنامه به انجام رسیده اند، به دلیل مافیای اقتصادی و 

نفتی سد ساختند و به دیگر مسائل فکر نکردند.

پنجاه درصد سدهایی که در خوزستان ساختند، برنامه 
نگهداری ندارد. بیشترین ضرر سدهای خوزستان به سد 11

کرخــه برمی گردد. باز زمانی که ســد کرخه پیش از 
انقالب درســت شد، باید الیروبی این ســد را انجام می دادند که اجرا 
نکردند و ســد کارون 1 و ۲ و 3 و سپس کرخه را درست کردند. اگر 
مشکل سد اول را حل می کردند، نیازی به دیگر سدها نبود، درحالی که 
پی درپی سد ساختند و با فشارهایی مبنی بر بد بودن سدها از سوی 
کارشناسان حوزه محیط زیست روبه رو شــدند، سدسازی را متوقف 
کردند و به دنبال انتقال آب رفتند. اکنون اگر ســد کارون به درستی 
مدیریت نشود، خطر آن از سد گتوند خیلی بیشتر است. از طرفی تنها 
مسئله سد نیست. چند سال قبل در مجلس هشت نماینده خوزستان 
به رئیس جمهور وقت نامه نوشتند که می خواهیم در هورالعظیم نفت 
استخراج کنیم و باید آن را خشک کنیم. آن زمان گفتیم که آب تاالب 
خشک نشود و از تکنولوژی دریایی استفاده کنند که به آن توجه نشد 
و حاال پشیمان شــدند و می خواهند آب  رفته را برگردانند. این گونه 
نمی توان دم از محیط زیســت زد. کلید نجات خوزســتان در آمایش 
ســرزمین اســت. احیای تاالب های خوزســتان در یک بازه دوساله 
امکان پذیراست، باید مسئوالن به توسعه بر مبنای آمایش تن دهند. 
تاالب هورالعظیم دوساله احیا می شــود؛ همان طور که اجرای طرح 

آمایش سرزمین در قزوین نتیجه خوبی داشته است. 

نکته هایی که باید بدانید

آمایش سرزمین دربرگیرنده توان اکولوژیکی )آب وخاک(، جانداران، هوا و فضای روی 	�
سرزمین و صفات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی انسان زیستمند به کره زمین است که با 

برنامه ریزی بر اساس توان آن به توسعه پایدار و درخور می انجامد.
انسان باید آن استفاده ای را از سرزمین به عمل آورد که ویژگی های طبیعی )اکولوژیکی( 	�

سرزمین دیکته می کند و سپس این ویژگی ها را با نیازهای اقتصادی، اجتماعی خود وفق دهد.
آمایش سرزمین تا تعیین تکلیف برای نوع کاربری سرزمین پیش می رود و خواستار آن 	�

است که برای هر نوع استفاده یا کاربری مشخص شده، طرح مدیریت برای اجرای بهره برداری، 
توسط سازمان های ذی ربط در چارچوب طرح های منطقه ای ریخته شود. سپس سازمان های 

ذی ربط به اجرای پروژه ها در چارچوب یادشده بپردازند. آمایش سرزمین طبق ضوابطی با 
نگرش بازده پایدار و درخور، برحسب توان و استعداد کیفی و کمی سرزمین برای استفاده های 

مختلف انسان از سرزمین، به تعیین نوع کاربری از سرزمین می پردازد.
محیط زیست و توسعه پایدار با یکدیگر عجین هستند؛ یعنی اگر خواهان توسعه پایدار 	�

هستیم، باید محیط زیست سالم داشته باشیم و اگر خواهان محیط زیست سالم هستیم، باید 
توسعه ما پایدار باشد.

اگر سد کرخه 
ساخته نمی شد 

اصالً مشکلی 
نداشتیم؛ چون 

آب به دشت 
آزادگان می رسید 
و همه جا سرسبز 
می ماند. اما نه تنها 
سد کرخه ساخته 
شد، بعد از آن هم 

کارون 2 و ۳ و 
۴ ساخته شد که 
مشکل را بدتر کرد

آمایش سرزمین یک سازماندهی ساده فضای جغرافیایی ملی و منطقه ای نیست. کار کارشناس آمایش، مانند کار هنرمند نقاش است که با 
درهم آمیزی رنگ ها، تصویری هماهنگ، موزون و زیبا پدید می آورد؛ او نیز با درهم آمیزی برنامه ریزی شده و عقالیی عوامل طبیعی، اقتصادی و انسانی 
در پهنه سرزمین، امکانات و تسهیالت و ساختارها و نظام های مطلوب کار و زندگی فردی و اجتماعی را پدید می آورد.
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راهربد

شــاید شــهرها هم مثل بعضی آدم ها وضع حالشان خراب باشد 
و در حسرت گذشــته روزگار را سپری کنند، از آنچه رفته نوستالژیا 
بسازند و در طلب وصل آن، حال و آینده را از دست بدهند. بی گمان 
چنین شهرهایی آینده ای نخواهند داشت زیرا نه چشم اندازی تعریف 
کرده انــد، نه اهدافی پیش رو اســت و نه انگیزه هایی برای جلو رفتن 
وجود دارد. در هر حال زمان می گذرد و در رقابت میان شــهرها یا به 
زبان دقیق تر آدم هایی که سرنوشتشان با شهرهای محل سکونتشان 
گره خورده، آن هایی به خط پایان می رسند که حرکت روبه جلو داشته 
باشند. در این دنیای پرچالش و رقابت آمیز درجا زدن و عقب رفتن هیچ 

دستاوردی جز پشیمانی، مالمت و افسوس نخواهد داشت.
آینده در تعریفی ساده به »زمان بعد از حال« و »آنچه بعد بیاید« 
اشاره دارد. شــناخت وضعیت حال خود کار شاقی است و بر همین 
مبنا شناخت آینده یا آینده پژوهی نمی تواند کار آسانی باشد. بااین حال 
اجتماعات، شــهرها و کشورها برای مقابله با چالش های عظیمی که 
دچار آن هستند همچون تغییرات اقلیمی، نابرابری اجتماعی-اقتصادی، 
قطبی شدن فضاها و روابط، گسترش فقر و بحران مشارکت همگانی، 
چاره ای جز داشتن تصویری به نسبت روشن از آینده ندارند. این تصویر 
یا چشم انداز به آن ها کمک می کند که منابع محدود را در حوزه هایی 
سرمایه گذاری کنند و پشتکار را صرف اموری کنند که آینده ای بهتر 
بــرای آن ها رقم بزند. آن چیزی که بعــداً بتواند از زمان حال، بهتر و 
کیفی تر باشــد. بی جهت نیســت که تهیه و تدوین »نقشه آینده«، 
»آینده بینی«، »آینده پژوهی«، »آینده نگاری« یا »آینده نگاشــت« از 
حوزه های علمی و رشــته هایی تخصصی  شده که در سال های اخیر 
موردتوجه بیشتری نســبت به گذشــته قرارگرفته اند. فناوری های 
پیشرفته که امکان اجرای مدل های پیچیده تر و پُرمتغیرتر را می دهد 
به کمک آینده پژوهی آمده و ترسیم سناریوهای مختلف از وضع آینده 

را آسان تر ساخته است.
جوامعی که به آینده پژوهی دست می زنند، از »فروپنداری آینده« که 
اساس آن بر بی ارزش بودن آینده و تأکید بر دم غنیمت شمردن است، 
فاصله می گیرند. آن ها کوششی نظام مند را برای بررسی همه حوزه های 
مربوط به آینده به ویژه امور مربوط به انرژی، محیط زیست، جمعیت، 
چالش های جهانی عمده، همه گیری ها و فناوری ها انجام می دهند تا 
هر حرکتشان در زمان حال با توجه به اهدافی باشد که گمان رسیدن 
به آن را در آینده مطلوب تصویرشده و به چشم انداز درآمده دارند. این 
را هم باید اضافه کرد که معموالً در جوامع پیشرفته ترسیم چشم انداز 
و آینده به ویژه در سطح شهرها، با مشارکت همگانی انجام می گیرد و 
حتی با کمک تمهیداتی همچون عینک های رنگی کاغذی افراد تشویق 
و ترغیب به تفکر درباره آینده و آنچه مطلوب آن هاســت می شــوند. 
تالش می شــود تا آینده دلخواه افراد و جماعات با »آینده رسمی« یا 
آینده ای که تصمیم گیــران و صاحبان قدرت به رخداد آن باور دارند، 
کمترین فاصله را با یکدیگر داشته باشد و در بارها موارد، آینده رسمی 
بر مبنای ترجیحات و خواسته های جماعات و مردم ترسیم شده، زیرا 

صاحبان قدرت همان نمایندگان مردم هســتند که برای مدت زمانی 
مشخصی تمهید امور به دست آن ها سپرده شده و باید در بافتی شفاف، 
پاسخ گوی اعمالشان در زمینه تصمیم گیری های عمومی باشند، اعمالی 
که اگر پشتوانه ای جز قانون و مقررات پذیرفته شده نداشته باشد، تبعات 

اخالقی و قانونی برای مرتکبان آن خواهند داشت.
آینده نگاری نیازمند شرایط و بسترهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
است. شاید گفتن این حرف تلخ باشد، اما هر جامعه ای امکان و توان 
آینده نگری به روش های دقیق، باز و دموکراتیک را ندارد. خوب است به 
یکی از اولین تالش ها برای آینده نگری در ایران، یعنی »طرح مطالعات 
آینده ۲0 ساله ایران« در ســال 1344، نگاهی بیندازیم و شرحی از 
مشکالتی بدهیم که بر سر راه این نخستین تالش ها قرار داشت. در بهار 
آن سال هویدا، نخست وزیر وقت، به دکتر احسان نراقی، مدیر موسسه 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران پیشنهاد می دهد مشابه 
کاری که فرانسوی ها تحت عنوان »افق 198۵« برای آگاهی از تحوالت 
۲0 ســاله آینده شــان کردند، این کار در ایران از طریق آن موسسه 
دانشــگاهی انجام گیرد. اعتبار الزم، بودجه ای چندصدهزارتومانی، از 
سوی ســازمان برنامه در اختیار موسسه قرار داده می شود تا برای دو 
سال کار را شروع کنند. موسسه در نخستین گام از ژرم مونو، دبیر گروه 
افق 198۵ و از برنامه ریزان معروف فرانسه، دعوت می کند و او به ایران 
می آید و در مدت یک ماه برنامه جامعی برای موسســه تهیه می کند 
و یک سلســله روش و طرز عملی در علــم آینده نگری را به نراقی و 
تیمش ارائه می دهد. کمیسیونی هم از شخصیت های علمی و اجتماعی 
به ویژه آن هایی که مســتقل، بازنشسته و بدون پست و مقام بودند و 
می توانستند بی مالحظه حرفشان را بزنند، تشکیل می شود و بیش از 
دویست جلســه برگزار می کنند. تیم آینده نگاری کارش را در زمینه 
شناخت وضع موجود در حوزه هایی محسوس مانند نیازهای جمعیت 
کشــور به ساختمان های آموزشی یا نیروی انسانی مورد نیاز به خوبی 
انجام می دهد اما ضعف کار در جای دیگری است. نراقی در گفت وگویی 
با عطا آیتی می گوید: »موضوع عمده، به اصطالح، چفت وبســت این 
مسائل محســوس و مرئی با امور غیرمحسوس و غیرمرئی بود یعنی 
مسائل کیفی؛ مسائل -به اصطالح- سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ کار ما 
لنگ بود... جو و حال و هوای سیاسی و اجتماعی به ما اجازه نمی داد که 
در زمینه های کیفی، غیرمرئی، فرهنگی، اعتقادی و مذهبی استنباطات 

خود را -آزادانه- مطرح کنیم.« 
این مسئله سبب می شود تا گزارش به نتیجه نرسد. آن ها می توانند 
گزارش مشروحی از وضع موجود یا ترازنامه اقتصادی-اجتماعی کشور 
تهیه و به دولت تسلیم کنند اما در مرحله بعدی گزارش که مربوط به 
آینده نگری است نمی توانند به نتیجه برسند. می توان از این تجربه و 
روایت چنین برداشت کرد که آینده پژوهی نیازمند آزادی فکر، تحلیل 
و گفت وگو است. آینده پژوه در مواجهه با محدودیت های مختلف، توان 
تحلیلی و استنباطی خود را از دست می دهد یا به شدت در این زمینه 
دچار ضعف می شــود. بااین حال باید آینده پژوهی به ویژه در خصوص 

آینده پژوهی یا آمایش؟
چالش ها و الزامات آینده بینی شهری

چرا باید خواند:
برای برنامه ریزی نیاز 

به چه الزاماتی است 
و چه پیش نیازهایی 

را باید مورد توجه 
قرار داد؟ این مقاله را 

بخوانید.

حسینایمانیجاجرمی
جامعه شناس

مدیریت و 
برنامه ریزی 

شهری چاره ای 
جز انطباق با 

تغییرات جدید 
ندارد و بدیهی 
است که انطباق 

زودتر هزینه ها را 
کاهش و سودها 
را افزایش خواهد 
داد و در این میدان 
پرآشوب، شهرها 
و جوامعی پیروز 
هستند که زودتر 
و بهتر از سایرین 
تصویر آینده را 
در ذهن و دست 
داشته باشند و 
برای تحقق آن 
به شکل جمعی 

بکوشند
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نکته هایی که باید بدانید

در دوران کنونی، آینده نگاری بسیار در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری کاربرد دارد. 	�
گویی بدون آینده نگاری، امر برنامه ریزی شهری ممکن نیست.

آدمی تنها موجودی است که می تواند تصویر به نسبت دقیقی از پیامدهای تصمیمات خود 	�
داشته باشد و در خیال خود آینده را ترسیم کند. بهره نگرفتن از این توان آن  هم به شکل 
جمعی که تکمیل کننده محدودیت های فردی است، آینده خوب و مطلوبی را برای جوامع و 

شهرها در پی نخواهد داشت.
جهانی شدن و پیشرفت های فناوری و از همه مهم تر دسترسی پذیری همگانی آن ها، 	�

تصویر ساده واقعیت را برهم زد و آن را به شدت مغشوش ساخت. دیگر نمی شد با اطمینان، از 
برآوردهای جمعیتی و خدماتی سخن به میان آورد.

باید در شهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد، چراکه در شهرهای کوچک یا در شهرهای 
متوسط بنگاه های تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند که در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای 
خود را تعدیل کنند یا آنها را پاره وقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران است.

تهران پایتخت کشــور انجام شــود و موانع و محدودیت ها از سر راه 
آینده پژوهان و همکاران آن ها برداشته شود. آدمی تنها موجودی است 
که می تواند تصویر به نسبت دقیقی از پیامدهای تصمیمات خود داشته 
باشــد و در خیال خود آینده را ترسیم کند. بهره نگرفتن از این توان 
آن  هم به شکل جمعی که تکمیل کننده محدودیت های فردی است، 

آینده خوب و مطلوبی را برای جوامع و شهرها در پی نخواهد داشت.
چنیــن برمی آیــد کــه در دوران کنونی آینده نگاری بســیار در 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی شــهری کاربــرد دارد. گویی بدون 
آینده نگاری، امر برنامه ریزی شهری ممکن نیست. یکی از مناسب ترین 
و پرکاربردتریــن روش ها هم برای این منظــور به طورمعمول روش 
دلفی اســت. روشــی که ریشه های آن به نیایشــگاه دلفی در یونان 
باستان بازمی گردد. جایی مقدس که در آن پیشگو یا اوراکل از آینده 
سخن می گفت. شــاید یک واقعیتی که نیاز ما به داشتن چشم انداز 
و تصویرهایی از آینده را الزامی می کند، ظهور مناطق کالن شــهری 
چندهســته ای به ویژه در منطقه کالن شــهری تهران بزرگ باشد. از 
منظر تاریخی ما تصویر و تجربه ای این به اصطالح غول شــهر نداریم 
و معلوم نیست که پدیداری آن  که همچون بیرون آمدن غول از چراغ 
عالءالدین است، چه تبعات و پیامدهایی برای فرهنگ، زندگی، اقتصاد و 
سیاست تهران و ایران و در چارچوبی بزرگ تر، منطقه خاورمیانه و غرب 
آسیا داشته باشد. همین گستردگی ابعاد، سطوح، متغیرها و تعامالت 
پیچیده میان هزاران بازیگر رسمی، غیررسمی، شبه رسمی، خصوصی 
و مدنی، اندیشمندان را به این نتیجه رسانده که با نگرش ها و ابزارهای 
ســنتی برنامه ریزی و مدیریت شهری که در بهترین شکل ممکن به 
پیش بینی جمعیت و محاسبه میزان سطوح مورد نیاز برای خدمات در 
ظرف های زمانی حداکثر ده ساله می پرداخت، نمی توان مناطق شهری 
را اداره کــرد. نگاه حاکم بر اذهان در ایــن رویکرد، خطی بود، آینده 
ادامه منطقی گذشته تلقی می شد و برنامه ریزی شهری کنشی بود که 
متخصصان می توانستند از عهده آن با اتکا به داده های کمی و بدون نیاز 

به چشم اندازسازی برآیند. 
بااین حــال هرچه زمان می گذشــت اوضاع پیچیده تر می شــد، 
جهانی شدن و پیشرفت های فناوری و از همه مهم تر دسترسی پذیری 
همگانــی آن ها، تصویر ســاده واقعیت را برهم زد و آن را به شــدت 
مغشوش ســاخت. دیگر نمی شد با اطمینان، از برآوردهای جمعیتی 
و خدماتی ســخن به میان آورد. خوب است مثالی بزنیم، در همین 
کشور خودمان، فناوری پیشــرفته ای چون تلفن همراه هوشمند بر 
بستر شبکه اینترنت، کسب وکارهایی را رونق داده که تا بیست سال 
پیش تصور آن نمی رفت و این کسب وکارها تأثیرات خود را بر اقتصاد 
و حتی کالبد شهر گذاشته اند. دیجی کاال و اسنپ را در نظر بگیرید که 
چگونه مشاغلی همچون فروشگاه ها و تاکسی های سنتی را به گوشه 
رینگ برده و روزی نیست که با تمهیدی تازه مشتریان جدیدی جلب 
نکنند. اکنون انبارهای کاال، مراکز توزیع، پایانه های تجمع هزاران موتور 
و سواری اسنپی و حتی مسائلی مثل مکان خواب و استراحت رانندگان 
عموماً مهاجر به تهران از دغدغه ها و مســائلی شده است که تا پیش 
از برنامه ریزی و اداره شــهرها از آن تصوری وجود نداشــت. بر همین 
منوال پیدایش فناوری ها و کسب وکارهای جدید مبتنی بر آن ها دور 
از ذهن نیست. برای مثال روشن است که گسترش خودروهای برقی 
هوشمند به تغییرات گسترده ای در نیازها و شبکه های حمل ونقل و 
به تبع آن دگرگونی ها در برنامه ریزی آمدوشد شهری خواهد انجامید. یا 
پول و ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین و اتریوم که نوید فروریختن 

مؤسسات سنتی مالی جهانی همچون بانک ها و مؤسسات اعتباری و 
چارچوب های مستقر قانونی، حقوقی و اداری آن ها را می دهند. باز هم 
می توان به موضوعات دیگری همچون دانشگاه های آینده اشاره کرد که 
می توانند مکان مشخصی نداشته باشند و بدون دفتر و دستک و تنها با 
اتکا به دارایی های شهر چون کتابخانه های عمومی، اتاق های کنفرانس 
و جلسه و از طریق شبکه های مجازی شرایط تدریس و تحقیق را برای 
استاد و دانشجویان آینده با محدودیت های کمتر مالی و مکانی فراهم 
کنند. تغییراتی که مدیریت و برنامه ریزی شهری چاره ای جز انطباق با 
آن ها ندارد و بدیهی است که انطباق زودتر هزینه ها را کاهش و سودها 
را افزایش خواهد داد و در این میدان پرآشوب، شهرها و جوامعی پیروز 
هســتند که زودتر و بهتر از سایرین تصویر آینده را در ذهن و دست 

داشته باشند و برای تحقق آن به شکل جمعی بکوشند.
این تغییرات عظیم، تحول و روزآمد ساختن نگرش ها و ساختاری های 
اداری و حکمرانی را هم الزامی ساخته است. پیچیدگی ها و چالش ها 
به خوبی توانسته محدودیت های نگاه صرفاً تکنوکراتیک و روش های 
بوروکراتیک را در قالب هر ایدئولوژی موجود در دنیا روشــن ســازد. 
واقعیت آن اســت که بدون گفت وگو و تعامل بیشتر میان کنشگران 
مختلف و هماهنگی ها میان آن ها مواجهه با چالش های آینده ممکن 
نیست و گستردگی و شدت آن ها در حوزه ای همچون تغییرات اقلیمی 
به حدی اســت که به احتمال زیاد در جوامع به خواب رفته و سنتی یا 
در خواب وخیال نگاه داشته شــده، پیامدهای تلخی چون ستیزه های 
طبقاتی، قومی و حتی فروپاشــی ارکان جامعه به بار خواهد آورد. در 
این میان می توان به بحث هایی چون »آینده بینی مشارکتی« به عنوان 
یک  راهکار نجات بخش امیدوار بود. اما در شرایطی که پیشرفت های 
فنی و تغییرات سبک زندگی موجب تفرید بیشتر و به اصطالح اتمیزه 
شدن جامعه و زوال اجتماع شده است، امکان مشارکت که نیازمند به 
اعتماد، روح جمعی و شبکه های تعامل و همکاری است بیش ازپیش 

محدودیت پیدا می کند.
در انتها به عنوان یک  راهکار میانه، نه بسیار خوش بینانه و نه به شدت 
Social Im� )بدبینانه، می توان به حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی یا 

pact Assessment )SIA اشاره کرده که از پشتوانه خوبی هم در 
کشور چه از منظر قانون )بند ۲0 ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و 
آیین نامه مصوب هیئت وزیران( و چه از منظر توان کارشناسی برخوردار 
است و فعالً می تواند سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران کشوری و 
شهری را از پیامدهای تصمیمشان، یعنی اتفاقات خوب و بعدی که در 

آینده ای قابل تصور به سبب آن تصمیمات خواهد افتاد، آگاه کند.

بدون گفت وگو و 
تعامل بیشتر میان 
کنشگران مختلف 
و هماهنگی  میان 
آن ها مواجهه با 

چالش های آینده 
ممکن نیست 
و گستردگی و 
شدت آن ها در 

حوزه ای همچون 
تغییرات اقلیمی 
به حدی است که 
به احتمال زیاد 

در جوامع 
به خواب رفته 
و سنتی یا در 
خواب وخیال 

نگاه داشته شده، 
پیامدهای تلخی 
چون ستیزه های 
طبقاتی، قومی و 
حتی فروپاشی 

ارکان جامعه به بار 
خواهد آورد
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راهربد

ازجمله نظریه های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع  
چندقومی نظریه »توســعه نامــوزون و نابرابری های 
منطقه ای« است که به دنبال تبیین و شناسایی دالیل 
و زمینه های تفاوت های ســطح توسعه در درون یک 
کشور اســت. این نظریه بروز توامان توسعه یافتگی و 
عقب ماندگــی در یک جغرافیای سیاســی را عالوه بر 
فاکتورهای طبیعی، جغرافیایــی و جمعیتی متأثر از 
ســاختار برنامه ریزی و سیاست گذاری و سیر و جهت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند. نتیجه آن که، 
این عوامل برای برخی از مناطق یک کشــور توســعه 
اقتصادی و بــرای تعدادی دیگــر از مناطق و نواحی 
کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه 
کاریکاتورگونــه و ناهماهنــگ مهم تریــن پیامد این 

وضعیت است.
 کشــور ما کم وبیش مبتالبه چنین اوضاع واحوال 
توســعه نامــوزون و نابرابری های منطقه ای اســت و 
برخی استان ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی 
کشور دهه ها است که از این وضعیت در رنج هستند 
و علی رغم تالش های سیستماتیک انجام شده از دهه 
13۵0 شمســی و در قالب برنامه های عمرانی و حتی 
در بعد از انقالب در حمایت از ایالت و عشایر، مناطق 
محروم، روســتایی و مرزی کشور، این معضل نه تنها 
همچنان باقی اســت، بلکه به اســتناد برخی آمارها 
روندی فزاینــده یافته و ناموزونی هــای منطقه ای را 
تشدید کرده است.  با چنین پیش زمینه ای و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیری 
نظام برنامه ریزی و سیاســت گذاری کشــورها، گاهی صداهایی به گوش می رسد که 
می خواهد ناموزونی در توسعه را برطرف کند؛ هرچند این تالش ها در عمل به نتیجه ای 
نمی رســد. مثاًل در مجلس نهم فراکســیون توازن با حضور و مشارکت حدود 7۵ تن 
از نمایندگان استان های زاگرس نشین باهدف رفع عقب ماندگی های تاریخی و تسریع 
فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه ای از طریق تأثیر 
بر فرایند برنامه ریزی و سیاســت گذاری کالن کشور تشکیل شد یا این روزها سخن از 

فرانهادی برای توسعه است.
آن فراکسیون متشکل از نمایندگان استان های غرب کشور چون آذربایجان غربی، 
ایالم، همدان، کردســتان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، لرستان، خوزستان، فارس 
و کهگیلویه و بویراحمد که اعضای این فراکســیون را برخــی نمایندگان اصول گرا و 
اصالح طلب معتدل مجلس نهم شورای اسالمی تشکیل داده به نام فراکسیون توسعه و 
آبادانی زاگرس نوین با نام مختصر »توازن« شناخته می شد و این فرانهاد با ابتکار بخش 

خصوصی پیشنهاد می شود که هردو به توسعه مناطق تأکید دارد. 
تجربه سال های اخیر به ویژه تعمیق و گسترش فعالیت های محلی و بومی نمایندگان 
محتــرم و دفاتر آن هــا در حوزه های انتخابیه در فقدان و یا ضعف احزاب سیاســی و 
نیز ضعف و ناکارآمدی ســاختار اداری و اجرایی، روندی نه چندان مطلوب و فردی را 
رقم زده اســت که بخش اعظم فعالیت ها و وقت نمایندگی وکالی مجلس بدین مهم 

اختصاص یافته اســت و متاسفانه در مواردی به جای کارکرد واقعی به دفاتر گروه های 
فشــار در سطح منطقه و پارلمان تبدیل شده است و آخرین حلقه کارکردهای متنوع 
آن جمع آوری آرای مردم به هنگام انتخابات پارلمانی اســت. به عالوه فراموش نکنیم 
که تقلیل موضوع توسعه ناموزون و نابرابری های مناطق به امری تکنیکی و فراکسیونی 
و بعضــاً هم اقتصــادی، آن  هم تنها در درون مجلس بدون توجه به فلســفه و مبانی 
نظری و بنیان های اندیشه ای این رویکرد و پشتوانه های کارشناسی و مطالعاتی نمی تواند 

پیشاپیش چشم انداز قابل قبول را پیش رو بگستراند.
همان زمان پرســش اصلی این بود که چرا وکالی زاگرس نشــین، وکالی محترم 
مناطق توسعه نیافته شرق و جنوب کشور را در این برنامه فراکسیونی مشارکت نداده اند 
و به بهای زاگرس نشینی، تفتان، یشم، هزار، ملک سیاه، کالهی و بزمان و پهنه مکران 
را از یاد برده اند و سفره جداگانه ای پهن نموده اند و خاص گرایی را رقم زده اند و صد البته 
دور از ذهن نیست که این شیوه فراکسیونی، نمایندگان مناطق شرق و جنوب کشور 
به ویژه استان های به شدت محروم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و 
بوشــهر را نیز به تکاپوی راه اندازی فراکسیونی دیگر رهنمون سازد و حاال پرسش این 
است که نهاد فراقوه ای چقدر به بوروکراسی پیچیده غلبه می کند یا خود بخشی از آن 

می شود.
در واقــع در ســال های اخیر، فقدان برنامه و اراده هماهنگ، منســجم و یکپارچه 
توســعه ای برای کل کشــور، وجود هدف گذاری های مختلف و دســتگاه های موازی، 
کشــاکش های بخشی نگر، حاکمیت اراده شخصی و سلیقه ای و تقلیل آن به سفرهای 

استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده های فراوان، آخر و عاقبتی برجای نگذارده است.
 بــا چنین پیش زمینه های و متأثر از تجربه های تاریخی نظام پارلمانی در ایران در 
حدود 110 ســال گذشته و به ویژه فراکسیون سازی های متنوع و گوناگون در مجلس 
دوره چهاردهم، به نظر می رســد تجربه فراکسیون سازی بدون پشتوانه عمیق فکری- 
مطالعاتی و بدون حمایت های جدی و قوی حزبی و تشــکیالتی در بیرون از پارلمان، 
تجربه ای پیشامدرن در عرصه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب 
می شود که در بهترین حالت به سقف چهارساله ای محدود خواهد ماند که در جلسات 
علنی مجلس، مطالبات بخشــی را برجسته خواهد کرد و به مناقشات مرکز-پیرامون 
دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبی در سطح جهان مؤید ضرورت تدوین نقشه 
راه توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از سوی احزاب است که می تواند در کشور ما نیز 
با بهره گیری از ظرفیت های کارشناســی و بحث و مطالعات علمی، طرح و برنامه های 

پخته تر، دقیق تر و غیرشعاری به صحن علنی مجلس تقدیم شود.
 به عنوان یک کارشــناس در شــرایط حاضر اصل وجود نارسایی ها و ناموزونی های 
منطقه ای در ســطح کشور و شاخص های توسعه را انکارپذیر نمی دانم اما راه های فائق 
آمدن بر دشواره توســعه نیافتگی را از طریق تشکیل فراکسیون منطقه ای و نهادهای 
فراملی محل تأمل جدی می دانم. به نظر می رسد برای غلبه بر توسعه ناموزون مبنا قرار 
دادن اصل »آمایش« در توســعه ملی و توزیع متوازن منابع کشور برای نیل به توسعه 
منطقی همه مناطق و نواحی کشور به توسعه متوازن ملی مدد خواهد رساند که توسعه 

منطقه ای هم در ذیل آن محقق خواهد شد.
به طور خالصه به نظر می رسد که اگر در درون مجلس و در میان  همه سیاست گذاران 
و برنامه ریــزان و قانون گذاران اصل آمایش در تقنین و تخصیص منابع و امکانات ملی 
مدنظر قرار گیرد یا ازنظر ساخت بندی سیاسی چنین موضوعاتی در دایره فعالیت احزاب 

سیاسی نهادمند قرار گیرد، تبعات منفی کمتری خواهد داشت.

غفلت آمایشی و توسعه ناموزون
قانون گذاران و سیاست گذاران از دریچه برنامه های ملی به منطقه بنگرند

چرا باید خواند:
توسعه ناموزون 
و نابرابری های 

منطقه ای چگونه 
به وجود می آید؟ 
سیاست گذار چه 

ابزارهایی در اختیار 
دارد تا بتواند این 

مشکل را برطرف کند؟ 
این مقاله را بخوانید.

مجتبیمقصودی
کارشناس مطالعات قومی

در فقدان برنامه و اراده  هماهنگ، منسجم و یکپارچه توسعه ای برای کل کشور، وجود هدف گذاری های 
مختلف و دستگاه های موازی، کشاکش های بخشی نگر، حاکمیت اراده شخصی و سلیقه ای و تقلیل آن به 
سفرهای استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده های فراوان، آخر و عاقبتی برجای نگذارده است.
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خانه کارآفرینان
بازگشت به تشکل گرایی
چارچوبی برای 
توسعه
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توسعه

سایه سیاست بر سر تشکل گرایی 
اقتصاد بخش خصوصی در گذر زمان

طرح مسئله  
بررسی های تاریخی نشــان می دهد از زمان تشکیل 
اتــاق بازرگانی در ایران در ســال 1۲6۲ تا امروز همواره 
مخالفت هایــی با این نهاد که یکی از مهم ترین نهادهای 
جامعه مدنی اســت و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی 
دارد، در سطوح مختلف، از روشنفکران گرفته تا مسئوالن 
دولتی وجود داشته اســت. بر همین اساس هجمه های 
اخیر علیه اتــاق ایران تازگی ندارد؛ هرچد دالیل خاصی 
برای آن وجود دارد. واقعیت این است که همواره افرادی 
طرفدار سیاســت های دولتی در اقتصاد هســتند و این 
سیاست ها به نفع خودشان بوده و استقالل نهاد اقتصادی 
را که سیاســت های دولت را نقد کند و زیر ذره بین ببرد 
برنمی تابند. برای همین هر از گاهی از یک مسئله کوچک 
اســتفاده می کردند تا تیشه به ریشه این نهاد بزنند و یا 

دست کم آن را تضعیف کنند. 
اتاق ایران نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش 
خصوصی است اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی 
نیز هست. همیشــه در طول تاریخ منتقد سیاست های 
دولــت بوده و در عیــن حال در بحران هــای اقتصادی 
کمک حال دولت بوده اســت. برخی از مسئولین دولتی در نهادهای مختلف از گذشته تا حال 
در ســطوح مدیران رده باال و رده میانی روی خوشی به استقالل این نهاد نداشته اند. البته این 
مسئله تنها در ایران نیست و در تمام دنیا هم وجود دارد. حتی در کشورهای توسعه یافته بخش 
خصوصی و نهاد اتاق های بازرگانی مخالفت هایی به ویژه در میان سیاستمداران پوپولیست دارند. 
اما در این کشورها از آنجا که بخش خصوصی به اندازه کافی قدرتمند است تسلط بر آن نهاد 
دشوار است و اگر این تسلط صورت گیرد و به درخواست های این نهاد توجه نشود وضع اقتصاد 
برهم می خورد. اما در ایران و کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. در ایران دولت های 
خردمندی بوده اند که با وجود جوسازی به دنبال تقویت نهادهای مدنی و اتاق بازرگانی بوده اند تا 
با تقویت بخش خصوصی اقتصاد را توسعه بدهند. در ایران بعد از انقالب تا زمان بازنگری و تفسیر 
مجدد اصل44 قانون اساسی بخش خصوصی بسیار ضعیف شده بود. کسی ماه های اول انقالب را 
که بخش خصوصی که چند دهه صنعت نوپایی را ایجاد کرده و تضعیف شد فراموش نمی کند. 
با هجمه گروه های چپ آن ها از صحنه اقتصاد حذف شدند و زیان آن در کل اقتصاد تا همین 
االن باقی مانده است. اما در همان زمان هم برای حمایت از بخش خصوصی امام خمینی )ره( 
نمایندگانی به اتاق فرستاد تا بتوانند این نهاد را حفظ کنند؛ حاال عده ای با عناوین و روش های 

مختلف در جهت تضعیف این نهاد تالش می کنند.

چپ گرایی و سیاست اقتصادی در ایران  
سیاست اقتصادی واژه ای است برای توصیف کنش های دولت؛ یعنی چه اندازه دولت می تواند 
بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. این کنش ها از نرخ های متفاوت مالیاتی گرفته تا نرخ های متفاوت 
بهره و هزینه های دولتی را شــامل می شود. سیاســت اقتصادی را می توان به سه دسته کلی 
طبقه بندی کرد: سیاست مالی، یعنی تغییراتی که دولت در هزینه های دولتی و مالیات ها در نظر 
می گیرد؛ سیاست پولی، یعنی تغییراتی که در عرضه پول انجام می شود تا با تغییر در نرخ تورم 
بر اقتصاد تأثیر مثبت بگذارد؛ سیاست های طرف عرضه، یعنی کوشش هایی که به صورت سیاست 

برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد انجام می شود. هدف اصلی این سیاست ها تقویت و حمایت 
از یک اقتصاد قدرتمند است تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی یعنی ثبات قیمت ها، اشتغال کامل 
و رشــد اقتصادی نائل شود. این ها سه هدفی هستند که برای سالمت اقتصاد سیاست گذاری 
می شوند. اما این سیاست ها تحت تاثیر قدرت ها، گروه های فشار، سندیکاها و نهادهای مدنی و نیز 

افکار مختلف سیاسی است. 

بازیگری تجار و صاحبان صنایع   
در ایران مدرن سیاســت گذاری اقتصادی همواره دچار نوســان بوده است و این نوسانات 
تحت تاثیر موقعیت دولت از یک  ســو و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع )به عنوان دو 
بازیگر اصلی در اقتصاد( و ورود اندیشه های سوسیالیستی از سوی دیگر قرار داشته است. تجار، 
بــه عنوان مهم ترین گروه اجتماعی در بازار اقتصــادی در تاریخ ایران نقش موثری نه تنها در 
اقتصاد، بلکه در جامعه و تحوالت اجتماعی به ویژه در عصر مشروطیت داشتند. البته در آن دوره 
طبقه صنعتگر هنوز ظهور نکرده و تنها صنایع پراکنده ای در دوره قاجاریه تأســیس شده بود. 
برآمدن صنعتگران مدرن در ایران را بایستی مربوط به دوران رضاشاه بدانیم. در این دوران ضمن 
اینکه دولت مقتدرانه عمل می کرد و نقش نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در 
سیاست های اقتصادی کم شده بود سیاست های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. 
چند صنعت در این سیاســت ها مورد توجه بود: صنایع سیمان، که برای مدرن شدن بایستی 
طرح های بزرگی مثل راه آهن و راه سازی و ساختمان سازی انجام می شد که احتیاج به سیمان 
داشت؛ هرچند بخش خصوصی زیاد در آن دخالت نداشت. صنعت نساجی که بخش خصوصی 
به تدریج در آن وارد شد. به طور مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره رضاشاه به عنوان شهر 
صنعتی شناخته می شد که از صبح با بوق کارخانجات بیدار می شد و به منچستر ایران معروف 
بود. از 16 کارخانه برتر ایران در ســال 1341، 14 کارخانه نســاجی خصوصی بودند که باالی 
هزار کارگر داشتند. قبل از این دوره تا 13۲0 شمسی، 7 کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و 
سرمایه تجار در اصفهان بنا شده بود. در بخش نساجی، اعتبارات دولتی در چارچوب سیاست های 

اقتصادی طبقه جدیدی را به وجود آورد که بعدها بازیگر مهمی در اقتصاد ایران شد.

دوره جدید و تجار منزوی  
با خلع رضاشاه از سلطنت سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. اما جامعه 
و اقتصاد وارد دوران جدیدی شــدند. سیاست های اقتصادی بر ضد تجار بود و محدودیت هایی 
بر واردات اعمال شده و انحصارات دولتی بر برخی کاالهای اساسی فعالیت های تجار را محدود 
کرده بود. بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به هم می خورد. اگر به روابط کارگری ســال های 
دهه 1310 شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل شده بود و بسیاری از اعضای آن در 
زندان به ســر می بردند و طبقات کارگر هم درحال رشــد بودند ولی هیچ اثری از جنبش های 
کارگری در این دوره نمی بینیم. می توان گفت تا اندازه زیادی روابط کارگری براســاس روابط 
پدرســاالرانه وجود داشته و هنوز ما شــاهد تظاهرات کارگری یا ناآرامی های کارگری نبودیم. 
وجود این روابط پدرساالرانه بین کارگران و کارفرماها از یک سو و رابطه اقتدارگرایانه بین دولت 
و فعاالن اقتصادی از ســوی دیگر، اجازه نمی داد تا اندیشه های سوسیالیستی در بین کارگران 
رشــد کند و بر سیاست های اقتصادی تأثیر داشته باشد. اما بالفاصله بعد از جنگ دوم جهانی 
اعتصابات و اعتراضات در شهرهای صنعتی مانند اصفهان اتفاق می افتد. یعنی جنبش کارگری 
در سال 13۲3 موجب شد تااندازه ای سرمایه گذاری خصوصی در صنعت تضعیف شود. کارگران 
تقریباً به حال خودشان گذاشته شدند. نه تنها رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات کارگری و 
بسته شدن کارخانه ها مشکالتی به وجود آورد که انگیزه سرمایه گذاری را کاهش داد. این موجب 

چرا باید خواند:
اگر جز کسانی هستید 
که می خواهید تاریخ 

بخش خصوصی و 
تشکل بخشی در ایران 

را بار دیگر بخوانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

علیاصغرسعیدی
جامعه شناس
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ظهور یک دوره ای شد که ما به آن عصر امتیازات می گوییم. یعنی تجار محدودیت هایی را که در 
دوران رضاشاه داشتند دیگر نداشتند و وارد معامالت و گرفتن نمایندگی فروش کاالهای خارجی 
شدند. این شروع یک صنعتی شدن جدیدی بود که در دوره بعد اتفاق افتاد. اتاق بازرگانی در این 
دوره به خاطر ضعف دولت -چون که در 13۲0 تا1330 تقریباً 14 دولت عوض شد که این خود 
ناثباتی وضع سیاسی را نشان می داد- در مقابل دولت در بخش تجارت فعال تر و قدرتمند بود. 
تجار به خاطر تعرفه ها و مشکالتی که در زمان رضاشاه وجود داشت از بین رفته بودند؛ بازرگانی 
دولتی تا اندازه زیادی به تجار برگشته و قدرت اتاق بازرگانی هم افزایش یافت. رئیس قدرتمند 
اتاق بازرگانی در آن دوره عبدالحســین نیکپور بود. او از هواداران قوام السلطنه بود. در این بازه 
زمانی که به دوره فترت و بحران دموکراســی مشهور است نفوذ چپ گرایان متوجه حمایت از 
کارگران از یک سو و تضعیف صنعتگران از راه تأثیر بر سیاست های اقتصادی بود اما تجار که از 
محدودیت های تجاری دوره رضاشاه رهایی یافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا کردند. 

دوران طالیی صنعت  
در دهه 1330 هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع شد. 
کارخانه های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه تجاری داشتند 
ولی در بین اینها مهندسان هم بودند. اما عمدتاً خانواده هایی وارد کار صنعت شده بودند که از 

دوران تجارت به تدریج شروع به گسترش صنعت کرده بودند.
دهه 30 شمســی به دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه ۲0 به وجود آمده بود برخی از 
همین بازاری ها وارد عصر صنعت شدند. در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی دهه 40 شمسی 
که تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح است می توان گفت که همین سیاست رسمی 
اقتصادی به طور غیررســمی اعمال شــد و این صنایع بخش خصوصی بودند که بدون کمک 
مهمی از دولت برخی کارخانه ها را راه اندازی کردند. سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتا اگرچه 
محافظه کارانه بود و نیم نگاهی به نیروهای چپ و حمایت آن ها از کارگران در کارخانه ها داشت 
اما تااندازه ای که ثبات سیاسی به وجود آمده بود راه صنعت گرایی را در پیش گرفته بود. بسیاری 
کارخانه های دولتی نیز به تدریج به بخش خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی 

صنعت را گسترش می داد، نسل ترقی خواه  بعد از انقالب مشروطیت بود. 
سیاســت های اقتصادی سال های اول دهه 40 موثرترین سیاست ها به هدف توسعه بخش 
خصوصی بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد؛ یعنی دوره ای که بعد از رکود شدید دوران 
امینی به وجود آمده بود و می شــود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد به قول اسداهلل 
علم، به دنبال اقتصاددانی مثل دکتر شــاخت در آلمان که اصالحات اساســی را بعد از جنگ 
دوم جهانی در این کشــور به وجود آورد، بگردد تا کشور را از بحران خارج کند. دکتر علی نقی 
عالیخانی فارغ التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه یکی از این انتخاب ها بود که تیمی 
از تکنوکرات ها را فراهم کرد. بینش عالیخانی باعث شد استراتژی توسعه جایگزینی واردات انجام 
شود. تقریباً جلوی واردات بسیاری از کاالها را گرفتند و واردکنندگان را مجبور کردند که وارد کار 
صنعت شوند. یکی از معروف ترین آن ها برادران برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه های 
صنایع نیمه سنگین تأسیس شد. به تدریج در سال های بعد، صنایع دیگر مثل خودروسازی و 

معادن اضافه شدند. 
تالش این گروه تکنوکرات در سیاست گذاری اقتصادی این بود که صنایع مونتاژ کنار گذاشته 
شــود، البته مشکالتی وجود داشت به این معنا که بعضی از مونتاژکاران از سوی اعضای دربار 
حمایت می شدند از جمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را می آورد ولی بعدها این مسئله به نفع 
تولید داخلی تغییر کرد. یک درک غلطی وجود داشت که اینها صنایع مونتاژ است و یک نوع 
وابستگی جدیدی را به وجود می آورد ولی تحقیقات بعدی بعد از انقالب نشان داد که آن چیزی 
که آن ها به آن مونتاژ می گفتند درحقیقت مونتاژ نبوده و تولید داخلی است. اگر کارخانه های 
بخش خصوصی بعد از انقالب ملی نمی شدند می شود گفت سال ۵9 تا 6۲ کارخانه پیکان تمام 

وسایلش را در داخل تولید می کرد.

دولت وارد عرصه می شود  
به موازات رشــد بخش خصوصی صنعتی به تدریــج از 1346 به بعد دولت به خاطر اینکه 
بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند تأسیس صنایع سنگین را تقبل کند، خودش وارد 

کار احداث کارخانه صنعتی بزرگ شد که مهم ترین آن کارخانه ذوب آهن بود. سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران هم دو کار مهم داشت: اوالً کارخانه هایی را که متعلق به سازمان برنامه 
مانده بود نوسازی کند؛ بخشی از صنایع بخش خصوصی را که ورشکسته می شوند نوسازی کند 
و بخش خصوصی را تقویت کند. سازمان گسترش قراردادی تهاتری با روسیه بست؛ گاز ایران را 
شوروی ها می گرفتند و در مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه تراکتورسازی تبریز، ماشین سازی 
تبریز، ماشین سازی اراک و آلومینیوم سازی اراک را در ایران تأسیس کردند. این موجب این شد 
که چند منطقه صنعتی در ایران به وجود آید. اتفاقاتی که در دهه 40 رخ داد خیلی اساسی بود 
ولی در دهه بعد این گســترش پیدا کرد. درآمد نفت خیلی تأثیر داشــت هم روی ثروت تجار 
و هم روی صاحبان صنایع. البته انتقاداتی اینجا هســت که درآمد نفت هم موجب گســترش 
صنایع شــد و هم تمرکز آن ها را به هم زد. در سال 4۲ صنعتگرانی که در اثر تحوالت صنعتی 
و سیاست های اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیر از 
تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و صنایع فلزی تصمیم گرفتند اتاقی تأسیس کنند به 
نام اتاق صنایع و معادن. اتاق صنایع و معادن در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی 
قرار گرفت. اول شریف امامی و بعد ضیایی مدیر اتاق صنایع شدند. از134۲ تا 1348 دوره تنشی 
هست بین این دو اتاق و مسئله ادغام آن ها که در سال 1348 انجام شد. در نتیجه این ادغام تجار 
منزوی شدند. این انزوا تا سال 13۵7 طول کشید و رابطه آن ها با طبقه حاکمه قطع شد و آن ها 
باز به متحدان قبلی شان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند. شاه هم از تجار فاصله گرفت و هم 
از روحانیت. در نتیجه شکافی بین تجار و هیئت حاکمه و تجار و صنعتگران ایجاد شد. بازتاب این 
شکاف را درست بعد از انقالب می بینیم که تجاری مثل آقایان عسگراوالدی و خاموشی به عنوان 
نمایندگان شــورای انقالب وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی شدند که سال 1348 ادغام و 
تأسیس شده بود و دست باال را در آن صنعتگران داشتند. این واکنش اختالف تاریخی بین آن ها 
بود. تقریباً می شود گفت صنعتگری قدیمی از تیرماه 13۵8 در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان 
خصوصی جز یکی، دو تا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقیه مصادره و ملی شدند. بخشی 
زیرنظر بنیادها قرار گرفتند. در مقطع انقالب ساختار مالکیت به هم خورد و ما وارد دوره جدیدی 
شــدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در توسعه آن ها داشته 

باشد از صفحه تاریخ محو شدند. 
انتقادی که برخی به دولت و به ســاختار وضع اقتصادی قبل انقالب دارند، اینکه وارد یک 
دوره نئولیبرالی شــدیم، حقیقت ندارد. اما سیاســت های اقتصادی در دهه 40 سمت و سوی 
بخش خصوصی را داشت. بعداً تحت تأثیر چپ گرایان شاه سیاست هایی را در چهارچوب انقالب 
به اصطالح سفید اعالم کرد که مانع انباشت سرمایه خصوصی می شد و صنعت گران را دلسرد 

در ایران مدرن سیاست گذاری اقتصادی همواره دچار نوسان بوده است و این نوسانات تحت تاثیر موقعیت دولت 
یگر اصلی در اقتصاد( و ورود اندیشه های  از یک  سو و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع )به عنوان دو باز
سوسیالیستی از سوی دیگر قرار داشته است.

نکته هایی که باید بدانید

اگر کارخانه های بخش خصوصی بعد از انقالب ملی نمی شدند می شود 	�
گفت سال ۵9 تا 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می کرد.

سازمان گسترش قراردادی تهاتری با روسیه بست؛ گاز ایران را شوروی ها 	�
می گرفتند و در مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه تراکتورسازی تبریز، 

ماشین سازی تبریز، ماشین سازی اراک و آلومینیوم سازی اراک را در ایران 
تأسیس کردند.

در مقطع انقالب ساختار مالکیت به هم خورد و ما وارد دوره جدیدی 	�
شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در 

توسعه آن ها داشته باشد از صفحه تاریخ محو شدند.
انتقادی که برخی به دولت و به ساختار وضع اقتصادی قبل انقالب دارند، 	�

اینکه وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم، حقیقت ندارد. اما سیاست های 
اقتصادی در دهه 40 سمت و سوی بخش خصوصی را داشت.

بعد از کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق با راه افتادن اقتصاد و شروع 	�
فعالیت های صنعتی، فعاالن صنعتی کم کم لقبشان از بورژوازی ملی به 
بورژوازی وابسته تبدیل شد و مستحق مرگ هم تشخیص داده شدند.
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توسعه

کرد یا مبارزه با گران فروشی که هم کسبه خرد را نشانه می گرفت و هم صنعتگران را. انقالب 
اسالمی با تصمیم شورای انقالب، طبقه صنعتگر بخش خصوصی را به کلی از میان برداشت. نقش 
صنعتگران بخش خصوصی با ملی شدن از بین رفت و این به دلیل غلبه دیدگاه های چپ گرایان 
بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقالبی، صنایع را ملی کردند. تجار هم به تدریج در 
اثر اقداماتی که دولت انقالبی کرد نقش شان روز به روز کمتر شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی 
وارد دوره ای می شویم که تا حدی گرایش به بازگشت بخش خصوصی به قدرت اقتصادی مطرح 
شــد. اما این خصوصی سازی موفق نبود و نتوانست یک طبقه جدیدی به وجود آورد. مثالً قرار 
بود برخی از صنعتگران قدیمی را به کشــور برگردانند و کارخانه ها را به آن ها بازپس دهند اما 
بار دیگر فشار چپ گرایان جلوی این سیاست اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی گرفته 
شد. بعد از انقالب تحولی مهم در بخش صنعت خصوصی نداریم، تا اینکه در دهه 80 دو اتفاق 
مهم روی ماهیت مالکیت تأثیر گذاشت. دولت بسیاری از کارخانه هایی را که قبالً مصادره شده 
بود و دســت وزارت صنایع بود به عنوان بدهی خودش به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین 
اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جدیدی مواجه شدیم که مالک واقعی بسیاری از 
کارخانه ها کارگران و کارمندان شدند؛ اما مدیریت آن در دست دولت باقی ماند؛ مانند صندوق 
بازنشستگی و شرکت های شستا. برخی از این صنایع هم دست بنیادها هستند که کار رفاهی و 
اقتصادی انجام می دهند. یعنی با چه نوع مالکیت در بخش صنعتی روبه رو هستیم: شرکت های 
دولتی، شرکت های شبه دولتی، بنیادها و بخش خصوصی بسیار ضعیف. بسیاری از صنایع دیگر 
که تحت عنوان خصولتی ها معروف شده اند ک نه دولتی هستند و نه خصوصی. این تنوع مالکیتی 
باعث مشکالتی در اقتصاد شده است. توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت 
شرکت ها ندارد. البته نام این وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به سوی یک 
اقتصاد بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله یابی واقعی در اقتصاد ایران 
دور می کند. اما مطالعه آنچه این وضعیت را به وجود آورده بدون توجه به نظراتی که چپ گرایان 

در برهه های مختلف تاریخی، به ویژه بعد از انقالب ممکن نخواهد شد. 

مصادره های اول انقالب ناگزیر بود؟  
آنچه در بعد از انقالب مهم اســت اینکه در ماه های بعد از انقالب اســالمی، انقالبیون هیچ 
برنامه مشخصی برای صنعت و اقتصاد کشور نداشتند. اگرچه فعالیت های اقتصادی در دوره رژیم 
گذشته در مورد بخش خصوصی را یکسره کشیده شدن پای امپریالیست ها به ایران و مصرف 
کاالهای فرنگی و مونتاژ کاالهای نیمه ساخته می دانستند. بعد از کودتا علیه دولت قانونی دکتر 
مصدق نیز با راه افتادن اقتصاد و شروع فعالیت های صنعتی، فعاالن صنعتی کم کم لقبشان از 
بورژوازی ملی به بورژوازی وابسته تبدیل شد و مستحق مرگ هم تشخیص داده شدند. درنتیجه، 
ترور کارآفرینان مانند عمال آمریکایی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه ترور فاتح یزدی بنیان گذار 
شرکت جهان بود. اگرچه این اقدام مورد انتقاد واقع شد و موجب اختالف درونی و انشعاب در 
بین سازمان چریک های فدایی خلق شد. به عالوه، تحوالت درون اتاق بازرگانی در سال 1348 
بــه ادغام صنعتگران در اتاق انجامید و زمینه های طرد تجار از اتاق را فراهم کرد. اما زمانی که 
امام خمینی وارد کشور شدند، صنعتگران قدیمی که در اتاق مدیریت می کردند، ازجمله اکبر 
الجوردیان، از اعضای بنیان گذار گروه صنعتی بهشهر و بنکدارپور، از بین مسئوالن اتاق بازرگانی، 
هردو ورود امام را به کشور خوش آمد گفتند. امام خمینی نیز در جواب نامه به طور غیرمستقیم 
از فعالیت های آنان تشکر کرد. با این آغاز خوب، به نظر می رسید بسیاری از صنعتگران می توانند 
بعد از انقالب هم به کار خود ادامه دهند. در حقیقت بیشتر آن ها نیز گمان می کردند مانند سایر 
افراد و گروه های جامعه از بی عدالتی رژیم گذشته نجات یافته اند و بهتر می توانند در فضای انقالبی 

به فعالیت برای توسعه کشور بپردازند. 

آنچه بر صنعت گذشت  
حوادثی که از بهمن 13۵7 تا تیر 13۵8 در کارخانه ها به وجود آمد این چشم انداز را برای 
آن ها تیره وتار کرد. درحالی که تحقیقات نشان می داد کارآفرینان در تنظیم روابط کارگری موفق 
بودند و از دهه 1330 تا وقوع انقالب اسالمی اعتصابات کارگری منشأ صنفی داشتند. اساساً در 
این زمان به بعد بیشتر اعتصاب های کارگران، صنفی بود نه سیاسی. این باعث شد گروه های چپ 
مثل فداییان در روزهای منتهی به انقالب اسالمی در اعالمیه های خود از کارگران انتقاد کنند 

که شما باید در صف اول تظاهرات باشید، چرا نیامده اید؟ این نشان می داد سیاست های کارگری 
در جهت انفعال سیاسی کارگران مؤثر واقع شده بود. اما به تدریج بعد از انقالب فشار گروه های 
چپ در کارخانه ها موجب ناآرامی شد و درنتیجه ماهیت بخش صنعت از حیث مالکیت بخش 

خصوصی تغییر اساسی کرد.
بعد از انقالب، بیشترین فشار به کارخانه ها وارد آمد. مثالً کارخانه های متعدد در جاده کرج که 
در حقیقت »خوشه های رشد صنعتی« محسوب می شد خوشه های افت صنعتی شد؛ چون اخبار 
کارخانه ها سریع منتقل می شد و چپی ها راحت تر بین آن ها تردد می کردند و اختالل در امور 
انجام می دادند. روایت های بسیاری هست که گروه های چپ گرا با فولکس استیشن وارد کارخانه 
می شــدند و مستقیم سراغ ماشین ها و دستگاه ها رفته و آن ها را خاموش می کردند و کارگران 
مشغول به کار را سرزنش می کردند. حتی مرحوم مهندس سحابی می گفت کار به جایی رسیده 
بود که ما در موارد متعدد می شــنیدیم که کارگران مدیران را اذیت می کنند، به مدیران برای 
دریافت سود ویژه و حقوق بیشتر فشار می آوردند و وقتی مدیر قبول نمی کرد، او را باالی پشت بام 
می بردند و تهدید به اعدام می کردند. به طور مثال، علی خسروشــاهی، بنیان گذار کارخانه های 
مینو، در ابتدا نامش هم در فهرست ۵1 نفری که برای مصادره تهیه شده بود، قرار نداشت، اما 
توسط کارگران و با حمایت فکری گروه های دیگر، چند روز به گروگان گرفته شده بود. این هم 
نتیجه تحریکات نیروهای چپ بود. به طور مثال، دکتر پیمان رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، 
مرتباً در کارخانه ها علیه مالکان آن ها سخنرانی می کرد. اوضاع طوری بود که ناچار باید قانونی 
تدوین می شد و دولت مدیرانی برای کارخانه ها تعیین می کرد، چون بعضی از مالکان کارخانه ها 
از کشور رفته بودند و مترصد بودند تا اوضاع آرام شود و برگردند. در آن دوره گروه های مختلف 
چپ فعالیت می کردند و نشریات متعددی هم داشتند. وقتی در تیرماه 13۵8 قانون حفاظت از 
صنایع اعالم شد، در بیشتر نشریات نوعی خوشحالی برقرار شد. آن ها قانون حفاظت از صنایع 
و همچنین ملی کردن بانک ها را به عنوان یک قدم انقالبی از سوی دولت موقت تلقی کردند که 
قبالً از آن انتقاد می کردند که گام به گام و الک پشت وار جلو می رود. البته برخی گروه های چپ 
اســالمی آن قدر تند بودند که همین قانون را ترفند دولت موقت برای حفاظت از سرمایه داران 

تلقی می کردند.
بنابراین، زمینه های طرد و مصادره اموال کارآفرینان با چنین فشارهایی فراهم آمد. در چنان 
جو انقالبی، راهی برای جلوگیری از ســوختن تر و خشک باهم وجود نداشت. تمامی اسناد و 
روایت ها نشان می دهد کلیشه های رایج علیه کارآفرینان آن چنان کارساز بود که فرصت هیچ 
بررســی برای جدا کردن سره از ناســره در آن دوران وجود نداشت و هر اتهامی به صنعتگران، 
موردپذیرش عموم قرار می گرفت. کسانی که آن زمان دست اندرکار بودند مثل مرحوم مهندس 
سحابی و مرحوم مهندس معین فر می گفتند ما در شرایط خاصی بودیم؛ کارخانه ها کار نمی کردند 
و باید مدیر برایشــان تعیین می کردیم و حتی در خردادماه 13۵8 یعنی یک ماه قبل از قانون 
حفاظت یک الیحه قانونی مربوط به تعیین مدیر موقت تصویب شده بود چون مدیریت کارخانه ها 
با مشکالت مختلفی مواجه بودند؛ مدیران را بیرون می کردند و حتی برخی مقامات به مالکان و 
مدیران توصیه می کرد مدتی به کارخانه های خود نروند. مثالً حاج سید محمود الجوردی، احمد 
الجوردی و اکبر الجوردیان و علی خسروشاهی و حاج برخوردار در تهران بودند اما توصیه می شد 

کارخانه نروند، و منتظر بودند آب ها از آسیاب بیفتد.

قانونی برای حفاظت از صنعت  
شــورای انقالب قانون حفاظت از صنایع را در تیرمــاه 13۵8 اعالم کرد. این قانون دو ماده 
داشت. ماده اول شامل چهار بخش و ماده دوم دستور تهیه آیین نامه اجرایی آن بود. هر بند ماده 
اول مربوط به یک دسته از صنایع کشور بود. بند الف شامل نفت، گاز، راه آهن، برق و شیالت بود 
که قبالً ملی شده بودند. بند الِف یک تولیدات فلزی ازجمله فوالد، مس و آلومینیوم را نیز جزو 
مالکیت دولتی می دانست. به عنوان مثال در فوالد، اموال برادران رضایی طبق بند الف ماده یک 
مصادره شد. بند الف ۲ ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما بود. خودروسازی ها در بند الف دو بودند 
و اساساً ربطی به این موضوع که فعالیت کارآفرینان در این صنایع مشروع یا نامشروع بود نداشت. 
مثالً مصادره اموال محمود خیامی مالک و مدیر کارخانه های ایران ناسیونال، نصیرزاده یا خانواده 

سودآور یا اصغر قندچی بر اساس ماده الف دو انجام شد.
بند ب مربوط به ملی کردن صنایع و معادنی اســت که طبق ادعای آن ها از راه نامشروع یا 
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روابط غیرقانونی با دربار شکل گرفته اند. بر اساس این بند تقریباً ۵1 کارآفرین در لیست مصادره 
اموال قرار گرفتند. البته بعداً دو مورد دیگر هم اضافه شد و این لیست به ۵3 مورد رسید. مدتی 
بعدازاین قانون، هیئت ۵ نفری تشکیل شد که آقای سحابی هم یکی از اعضای مهم آن بود. در 
این کمیته بسیاری از افراد دیگر را که در بند د بودند یعنی طبق تشخیص قبلی می توانستند 
تحت حمایت قانون به کار خود ادامه دهند و مالکیتشان محترم بود، مانند کارخانه مینو ارج، 
که هیچ مساله ای نداشتند به لیســت مصادره ها یعنی به فهرست بند ب، یعنی وابستگان به 
دربار اضافه شد ازجمله جلیل، علی و حسن خسروشاهی. به هرحال در اسناد و روایت ها نشان 
می دهند که بسیاری از آن هایی که در فهرست اولیه مصادره قرار گرفتند هم مشکلی نداشتند. 
به عنوان مثال خانواده های ایروانی، الجوردی، الجوردیان، خسروشاهی، خیامی، ارجمند، تفضلی، 
گرامی، کوچک زاده، رســتگار و مانند این ها. بیشــتر این ها در تهران بودند و مرتب با مقامات 
دولت موقت در تماس بودند. بهزاد نبوی ســال 1364 در مصاحبه با روزنامه »اطالعات« گفت 
اگر محمود خیامی مانده بود اجازه نمی داد همه قطعات مستقیماً از شرکت کرایسلر وارد شود 
و تالش می کرد کامالً خودروها تولید داخلی شــوند چون به نفعش بود ارزش افزوده در ایران 

ایجاد شود.

مصادره های غیرمنتظره  
مصادره اموال برخی کارآفرینان حتی موجب شــگفتی شــد. ازجمله مصادره اموال حاج 
طرخانی، علی و جلیل خسروشاهی )که دوست مصطفی عالی نسب، صنعتگر و مشاور مهندس 
موسوی نخست وزیر بودند(، عبدالرحیم جعفری، بنیان گذار انتشارات امیرکبیر و بسیاری دیگر 
که همه وابسته به دربار تشخیص داده شدند. استفاده از این مفهوم وابستگی هم خیلی کشدار 
بود چون در احکام آن ها هر چیزی وابستگی بود. مثالً در حکم مهندس سیاوش ارجمند نوشته 
بودند شــرکت در مهمانی افطار وزیر دربار یا در حکم ملی شدن کارخانه های مینو اتهام علی 
خسروشاهی افزایش فروش ۲۵0 برابری پفک نمکی در ۵ سال بود! در این مورد با آقای سحابی 
در روزهای بعد از زندان ایشــان مصاحبه کردم. به نظرم بعد از گذشت سه دهه از مصادره ها و 
انتشار اسناد و روایت ها و همچنین وضع موجود کارخانه ها، تغییراتی در نظرشان ایجادشده بود 
چون نقش مهمی در تصویب و اجرای قانون حفاظت داشت و بعدها عضو کمیسیون ۵ نفره مانده 
بود. البته در زمان مصادره ها ایشان به شدت رادیکال بودند. خودشان درجایی نقل می کنند که من 
به شورای انقالب گفتم بهتر است نماینده مجاهدین را هم بیاورید. آقای هاشمی رفسنجانی گفت 
که ما خودت را به عنوان نماینده مجاهدین قبول می کنیم. چون ظاهراً ایشان هم به همان اندازه 
رادیکال بوده است. به هرحال در طیف ملی مذهبی ها آقای سحابی که مسئولیت خیلی از این 
مصادره ها را برعهده داشت،  در آغاز از کار خود دفاع می کرد، ولی به نظر می رسد به تدریج نظرش 
تغییر کرد. مثالً درباره مصادره کارخانه ها و اموال آقای علی خسروشاهی، وکیل خسروشاهی ها 
به آقای سحابی می گوید چرا شما پای آن صورت جلسه را امضا کردید، آقای سحابی می گوید 
من امضا کردم ولی متوجه نشدم که مربوط به آقای علی خسروشاهی است. البته در همان دوره 
مصادره ها آقای سحابی درباره جلوگیری از مصادره کارخانه و اموال یک نفر تالش زیادی کرد 
و آن آقای مهندس خلیلی بود که از مصادره رهایی یافت ولی خود آقای خلیلی می گوید بعد 
از آن چنان بالیی بر سر من آوردند که بهتر بود اموال من را هم مصادره می کردند چون نزدیک 
به ۵0 بار مرا به دادگاه کشــاندند. به هرحال نه تنها آقای مهندس سحابی بلکه هیچ دادگاهی 
سندی متقن در مورد بسیاری از کارآفرینان، حداقل درباره نمونه های شناخته شده ای مانند حاج 
برخوردار، الجوردی ها، الجوردیان، ایروانی، خسروشاهی ها، عبدالرحیم جعفری، حسن تفضلی، 

خیامی ها، و بسیاری دیگر ارائه نکرده است. 
مرحوم سحابی معتقد بودند نباید دنبال مقصر اصلی مصادره ها گشت چون این جو انقالب بود 
و دو سه بار این حرف را تکرار کردند. ایشان می گفتند جوی که علیه صنعتگران ایجاد شد جوی 
نبود که بشود آن را کنترل کرد و باید برنامه ای برای این صنایع تنظیم می شد. ایشان می گفتند 
ابتدا مدیریت را به خود مدیران صنایع دادیم، ولی همچنان کارخانه ها تحت تأثیر تحریک ها ناآرام 
بود و نمی توانستیم آن وضع را ادامه دهیم. درنهایت تصمیم گرفتیم مصادره کنیم. اما با مصادره 
هم داستان تمام نشد و ادامه پیدا کرد. مثالً می گفتند کارخانه ارج ستاد سازمان مجاهدین شده. 
دولت و بعد شورای انقالب تا سال ها بعد اقداماتی انجام داد تا کارخانه ها به نوعی آرامش برسد. 
وظیفه کمیته کارگری در دانشکده پلی تکنیک که بسیاری از مهندسان مبارز در آن عضو بودند 

این بود که تالش کند چپی ها را از شــوراهای کارخانه ها دور کنند. این را که بســیاری از این 
کارخانه ها از بین رفتند و یا با کاهش شدید ظرفیت مواجه شدند باید در حوادث این دوران و 

سوءمدیریت های بعدی نیز جستجو کرد.
در بند ج قانون حفاظت از صنایع آمده بود که اگر ارزش وام های توســعه بیشــتر از ارزش 
دارایی ها باشد و بدهی ها ۲.۵ برابر باشد، باید دولت این کارخانه را در تملک بگیرد، ولی به این 
توجه نمی کند که در همان بند از وام های توســعه ای طویل المدت نام برده شده است. درواقع 
سررســید وام های این کارخانه ها نرسیده بود. اگر گزارش های وام ها را در بانک توسعه صنعتی 
و معدنی ایران به ویژه از دوره ای که آقای ابوالقاســم خردجو مدیر آن بانک شد، مالحظه شود 
به  دقت ارزیابی های وام واقف خواهیم شد. اکثر این وام ها وام های توسعه بود که به 40 درصد 
سرمایه گذاری بانک و 60 درصد کارفرماها تقسیم می شد. اکثر کارآفرینان نیز این 40 درصد را 
از محل درآمد کارهای قبلی خود تأمین می کردند. مثالً در گروه مینو برای اضافه کردن محصول 
جدید ویفر اقدام می کردند که آن هم به این صورت بود که به جای اینکه برای تولید ویفر کارخانه 
جدیدی تأسیس کنند، بیشتر با همان امکانات موجود، محصول جدید تولید می کردند. به هرحال 
وام ها وام توسعه ای بود و تدوین بند ج شاید بیشتر به این خاطر بود که با بهانه ای بقیه کارخانه ها 
هم مصادره شود تا مگر آرامش به آن ها برگردد. اگر هم بخواهیم نقدی درباره این وام ها مطرح 
کنیم باید گفت بیشتر نقدها به این مساله برمی گردد که چون درآمدهای نفتی افزایش شدیدی 
پیداکرده بود و دولت می خواست این ها را در برنامه ها تزریق کند، وام می دادند و کارآفرینان هم 

این وام ها را دریافت می کردند.
این وام ها از ســال 133۵ در ایران شروع شــده است. ولی تا سال 134۲ وام های زیاد با رقم 
باالیی نگرفته بودند. از 134۲ تا 1348 نیز اتفاقاً خیلی کم وام می گرفتند و یکی از حسن های 
کار آقای عالیخانی این بود که برنامه های صنعتی را با افزایش ریسک پذیری خود بازاری ها با دادن 
اطمینان به آن ها انجام می داد. بعد از آن است که بانک های توسعه ای اعطای وام های کالن را 
شروع می کنند به این علت که درآمدهای نفتی باال رفته است. بعضی از این وام ها تمرکز برخی 
صنایع را بر هم زد و بعضی صنعتگران مجبور شدند سراغ کارهای دیگری بروند. موضوع دیگری 
که به آن توجه نمی کنند این است که بعضی از این وام ها با درخواست خود دولت اعطا می شد. 
مثالً وامی که قرار بود به پروژه نستله یا پروژه النکوم و لورئال و پلی اکریل بدهند وامی بود که 
خود دولت ترغیب می کرد که بروید وام بگیرید، و میزان وام را در صورت احتیاج باالتر می بردند. 
اگر خود کارخانه ها می خواستند بسیاری از این طرح ها را انجام دهند با مقیاس کوچک تری انجام 
می دادند مانند کارخانه پلی اکریل که ســرمایه گذاری اش 4۵0 میلیون دالر بود که بانک های 
بین المللی، بانک توسعه و شرکت دوپان آمریکایی شریک بودند و باید دولت وام زیاد به این ها 

می داد. ضمن اینکه این  وام های طوالنی مدت وام توسعه بود.
در این شرایط پلی اکریل یا کارخانه های حاج برخوردار مصادره شد ضمن اینکه اجازه ندادند 
حتی موعد وام برسد. گزارش ها نشان می دهد یکی از ضوابطی که برای دادن وام توسعه ای در 
نظر می گرفتند خوش حسابی قبلی بود و علت اینکه به این ها وام می دادند این بود که وام های 
قبلی را در سررسید مقرر تسویه کرده بودند. همه این ها در گزارش ها هست. االن البته دیگر آن 

وام های توسعه ای طویل المدت را به بخش خصوصی نداریم.
به هرحال انقالبی رخ داده بود و فشــارهای زیادی به بخش خصوصی وجود داشت. به نظر 
می رســد اتفاقاً صنایع بند ج )صنایع دارای مشکالت مالی( را به این سبب در قانون حفاظت 
صنایع تعیین کردند که کارخانه ها را از دست صاحبانشان خارج کنند و راحت تر بتوانند مدیران 
را جابه جا کنند تا آرامش به کارخانه ها برگردد. بند د نیز مربوط به حمایت از مالکیت خصوصی 
بود که باید با صنایعی که در این بند قرار داشتند رفتار متفاوتی می شد، ولی در عمل بسیاری 
از شرکت هایی که در این بند بودند در مراحل بعدی مصادره شدند. یکی از آن ها شرکت مینو 
بود. حتی ارج هم چون ابتدا در فهرســت ۵1 موردی قرار نداشت، جزو صنایع بند د محسوب 
می شد، ولی این شرکت و بسیاری از کارخانه های مختلف دیگر به تدریج مصادره شدند. درواقع 
فشاری که در آن زمان وجود داشت و بیشتر از جانب نیروهای چپ بود، امکان فعالیت کارخانه ها 
و صنایع را از بین برده بود. آنچه در بیان این تاریخ مشــخص اســت اینکه بخش خصوصی و 
بنگاه های خصوصی در ایران فراز و فرودهایی را به چشم دیده است و این روزها همه تالش ها 
باید برای حمایت از تشکل ها، نهادهای صنفی-مدنی و بخش خصوصی صورت گیرد نه در جهت 

تضعیف آن. 

یج  حوادثی که از بهمن ۱357 تا تیر ۱35۸ در کارخانه ها به وجود آمد چشم انداز را برای آن ها تیره وتار کرد. به تدر
بعد از انقالب فشار گروه های چپ در کارخانه ها موجب ناآرامی شد و درنتیجه ماهیت بخش صنعت از حیث 
مالکیت بخش خصوصی تغییر اساسی کرد.
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توسعه

تقویت بخش سوم جامعه، کاتالیزور توسعه و اصالح گر مدیریت اقتصادی

جای خالی جامعه مدنی در اقتصاد ایران
در پاسخ به پرسش مجله اقتصادی آینده نگر درباره ارکان 
توســعه اقتصادی، تصمیم گرفتم به نقش بخش سوم 
جامعه در پیشرفت اقتصادی بپردازم. نظام اقتصادی به 
طور سنتی شــامل دو بخش کسب و کار و بخش دولتی 
است. از دهه 1990 به بعد یک بخش غیر انتفاعی و نسبتًا 
داوطلبانه به عنوان بخش سوِم استحکاِم نظام اقتصادی 
مــورد توجه قرار گرفت. بی توجهی به این بخش یکی از 
حلقه های گم شده پیشرفت در اقتصاد کشورهای کمتر 
توسعه یافته و از جمله ایران است. بررسی این موضوع به 
ویژه در شرایطی که ادعا می شود برنامه تحول اقتصادی 
در حال اجرا است، می تواند درس آموز باشد. مطالب در 
سه قسمت شامل چند پیش فرض، چند مطلب کلیدی و 

چند نتیجه قابل مالحظه تدوین می شود.

چند پیش فرض  
یکم- اقتصاد یک علم جامع االطراف، فنی و اجتماعی است 
که بر یک سری اســتانداردها و قواعد بازی استوار است. 
وجود آن استانداردها و رعایت قواعد بازی مورد نظر برای 
اثربخشــی نظریه های اقتصادی ضروری است. این علم از 
ابعاد بین رشته ای  وسیعی برخوردار است و با امور سیاسی، جامعه شناسی، حقوقی و... پیوند دارد. از 
این رو است که بنیان گذاران آن )آدام اسمیت، استوارت میل و...( آن را »اقتصاد سیاسی« نامیدند. 
بنابراین وقتی تاکید می شود که بخش اصلی مشکالت اقتصادی ایران جنبه سیاسی دارد بحث 
درستی است. برای توسعه اقتصادی، نظریه های اقتصاد الزم هستند ولی کافی نبوده و توجه به 

زمینه ها و پیوندهای سیاسی و... نیز ضروری است.
دوم- به طور سنتی دو دستگاه کسب و کار خصوصی از یک سو و دولت )بخش عمومی( از سوی 
دیگر امور توســعه را به پیش می بردند. اما از دهه 1990 به بعد نقش کلیدی یک مجموعه غیر 
انتفاعی در پیشرفت اقتصادی مطرح شد که همان بخش سوم و یا جامعه مدنی است. از این رو و 

در ادامه قرن ۲1 هماهنگی این سه بخش ضامن توسعه اقتصادی است.
سوم- برای توسعه اقتصادی عالوه بر داشتن تئوری روشن، استراتژی و سیاست تعریف شده، تیم 
صاحب نظر و ابزارهای الزم، نیاز به وجود یک مجموعه عناصر کمکی است که نقش عوامل مکمل 
توسعه )یا پسماند توسعه( را به عهده دارند. بخش سوم، در عین حال عوامل روان کننده )کاتالیزر( 

فعالیت بخش کسب و کار )خصوصی( و بخش نظارتی )دولتی( نیز به حساب می آیند.
چهارم- بخش سوم با نگاه غیر فرصت طلبانه و غیر جانب دار برای اصالح ساختارها، کارآمد سازی 
بخش عمومی، کنترل قدرت و پاســخ گو ســاختن حاکمان و در نهایت تولید و بازتولید سرمایه 
اجتماعی )به ویژه بین حکومت و شهروندان( در به سرانجام رساندن برنامه های توسعه، افزایش 

بهره وری و پایدارسازی نظام اقتصادی نقش برجسته ای  دارند.
 پنجم- با وجودی که بازار کارآمد و بخش خصوصی توسعه یافته می توانند تخصیص منابع بهینه 
را انجام دهند اما نوعی بخش عمومی استاندارد نیز برای انجام وظیفه نظارتی و حفظ منابع ملی 
و رفاه شهروندان ضروری است. یک خصوصیت بخش عمومی و یا حکومت کارآمد، حمایت آن 
از بخش سوم جامعه و تقویت اساسی این بخش است.  به خاطر  بی توجهی حکومت فعلی ایران 
نسبت به این وظیفه حمایتی از بخش سوم، این بخش علی رغم داشتن بهترین ظرفیت برای کمک 
به توسعه اقتصادی، در حال حاضر به کم اثرترین بخش در نظام اقتصادی ایران تبدیل شده است.

چند مطلب کلیدی  
یکم- بخش سوم )یا جامعه مدنی( مجموعه ای  از نهادها، تشکل ها، واحدها و سازمان های مردمی 
اســت که چگونگی آن، آثار کلیدی بر کارکرد نظام اقتصــادی و مدیریت بخش عمومی دارد. 
انجمن ها، مؤسسات غیر انتفاعی، رسانه های مستقل، احزاب، مطبوعات، طرفداران محیط زیست، 
مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، ورزشکاران و... نمادهایی از بخش سوم را تشکیل می دهند. بخش 
ســوم از یک سو بر بخش های دولتی و بخش کسب و کار نظارت طبیعی دارد و از سوی دیگر 
موجب ارتقای آن دو بخش می شــود. تقویت بخش سوم در عین حال می تواند موجب انسجام 
اجتماعی، ســالمت زیســت محیطی، افزایش اعتماد عمومی، شکل گیری و گسترش سرمایه 

اجتماعی و در نهایت بهبود بهره وری اقتصادی شود.
 دوم- اقتصاد ضمن داشتن ابعاد فنی و مهندسی، به عنوان یک علم اجتماعی محورهای فراوان 
بین رشــته ای  دارد. از این رو پیشرفت نظام اقتصادی با سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، 
حقوق و ســایر علوم انســانی و اجتماعی رابطه تنگاتنگی دارد و در نتیجه علم اقتصاد ظرفیت 
همراهی وسیعی با بخش سوم و جامعه مدنی دارد. اگر معلمان و پژوهشگران علم اقتصاد، ساختار 
و تحوالت این علم جامع االطراف را به درســتی تبیین کننــد و به خوبی آموزش دهند، در آن 
صورت اقتصاد خوانده ها نوعی سرمایه انسانی خواهند شد که برای ارتقای سرمایه اجتماعی فکر 
و عمل می کنند. از این رو مناسب است که به یک یافته عمیق و یک آموزه دقیق اقتصاد تاکید 
شود و آن اینکه اقتصاد از بخش سوم و جامعه مدنی تأثیرپذیری بسیار دارد و خود بستر پیشرفت 

آن بخش است.
سوم- در پرتو بخش سوم، شــهروندان در عرصه هــای بخش عمومی وارد می شوند، بر دولت و 
قدرت سیاسی نظارت می کنند و به اصالح آن اقدام می نمایند. عناصر بخش سوم و جامعه مدنی 
می توانند دولت ها و حکومت ها و دخالت های آن ها در اقتصاد را اصالح کرده و از سوءاستفاده و 
فساد حکومت و دولت جلوگیری کنند. اصالح اندازه و ساختار دولت و نهادمند ساختن آن بخش، 
پیش شرط کارآمدی و بهینگی بخش عمومی است. اما ضرورت شکل گیری دولت خوب و دولت 
بهینه هم خاستگاه بخش سومی دارد. از این رو دولت خوب، جامعه مدنی و بخش سوم را تقویت 
می کنــد و جامعه مدنی به اصالح همان دولت می پــردازد. به دلیل این کنش ها و واکنش های 
دولت و بخش ســوم است که اندازه دولت منطقی می شود و کارآیی آن باال می رود و محورهای 
مردم ســاالرانه آن تقویت می شود. در ضمن بخش سوم توسعه یافته نوعی قدرت مرجعیت دارد 
و همه و به خصوص حکومتی ها بایســتی خود را در معرض داوری بخش یاد شده قرار دهند و 
دعواها و اختالفات خود را با کمک آن حل کنند. در نتیجه همین فرایندها است که رضایتمندی 
شهروندان بیشتر شده، اعتماد آن ها به دولت افزوده گردیده و این در نهایت به معنای گسترش 

سرمایه اجتماعی و بهبود بهره وری اقتصادی است.
چهارم- بهینگی دولت که ضامن بالندگی نظام اقتصادی است هم محصول کارکرد بخش سوم 
جامعه است و هم تقویت کننده همان بخش است. چون اگر جامعه مدنی استاندارد حاکم شود 
بخش هایی از تصدی گری های دولت توسط بخش سوم اجرا می شود. بخش سوم قوی می تواند 
مانع ایجاد رانت غیر موجه و فساد اقتصادی شود. اینجا است که منابع اقتصادی به طور بهینه 
تخصیص می یابند. در رویکرد سنتی و دو بخشی اقتصاد این تنها مکانیسم بازار و بخش کسب و 
کار است که تخصیص بهینه را انجام می دهد و دولت نیز یک ناظر بی طرف است. اما رویکردهای 
نوین اقتصادی بر شناسایی حلقه های گم شده توسعه اقتصادی و به خصوص ابعاد بخش سومی آن 
تاکید کردند. این بود که بخش سوم به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی، ایجادگر انسجام اجتماعی 
و باال برنده رضایت شــهروندی مورد تاکید قرار گرفت. به این خاطر است که در کشورهایی که 
بخش سوم مورد توجه قرار گرفته، بخش قابل توجهی از تصدی گری بخش عمومی را مؤسسات 
مردم نهاد، سازمان های خیریه، انجمن های صنفی، واحدهای حمایت گر بیماران خاص، حامیان 

چرا باید خواند:
نهادهای مدنی چه 

نقشی در توسعه 
اقتصادی کشور  دارند؟ 
پاسخ این پرسش را در 

این مقاله تحلیلی-
تبیینی بخوانید.

یداهللدادگر
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه 

شهید بهشتی
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حقوق کودکان، حامیان ناتوانان و... انجام می دهند. وقتی گفته می شود که هزینه های عملیاتی 
و اجرایی مؤسسات مردم نهاد در آغاز سال ۲0۲۲ باالی 3 تریلیون دالر است، شاید گوشه ای  از 
اهمیت بخش سوم آشکار شود. به عبارت دیگر می توان نقش اقتصادی بخش سوم را معادل 4 
درصد تولید ناخالص جهانی دانست. این در حالی است که تولید ناخالص کل خاورمیانه کمتر از 7 
درصد و تولید ناخالص ایران کمتر از یک درصد تولید ناخالص جهانی است. وقتی بحث از اشتغال 
داوطلبانه باالی 400 میلیون نفر در جهان می شود، نماد دیگری از جایگاه فعالیت بخش سوم 

آشــکار می شود. زمانی که اشاره می شود مؤسسات خیریه و نهادهای مردم ساالر، 700 میلیون 
نفر را از فقر و بیماری نجات داده اند، وزن نســبی این بخش روشن تر می گردد. بنیادهای صلح 
سبز، کنفدراسیون های بین المللی، اتحادیه های تجاری، بنیاد جهانی طبیعت، شورای پناهندگان 
در کشور دانمارک و دیگر کشورها، سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر، سازمان عدالت 

اجتماعی و... از نمونه واحدهای بخش سوم در سطح بین المللی هستند.
پنجم- با توجه به اینکه عناصر بخش سوم، مردمی و مستقل از دولت هستند، کارآمدی آن ها 
طبیعی و رفتار آن ها صلح آمیز و مســالمت جویانه است. اما هر فرد در جامعه مدنی مانند یک 
ســلول از یک عضو بزرگ، پویا و اثربخش است. توجه به بسترهای بخش سوم است که توسعه 
اقتصادی خرد و کالن را به هم مرتبط ســازد. این فعالیت ها و فرایندهای مربوط به بخش سوم 
اســت که می توانند توسعه اقتصادی همه جانبه و پایدار را تضمین نمایند. این مجموعه عظیم 
کم هزینه می تواند امنیت اجتماعی و اقتصادی را هم بهبود بخشد. از این رو است که صاحب نظرانی 
چون هابرماس جامعه مدنی را منطبق بر نوعی مشــارکت همگانی به همراه رضایت مردمی و 
بستری برای مدارا و صلح می دانند. به نظر او همچنین جامعه مدنی مسائل سیاسی را به صورتی 
کم هزینه حل و فصل می کند. به عقیده صاحب  نظر معروف، دوتوکویل، تقویت بخش سوم می تواند 
گروه گرایی را در جامعه تقویت کند. در آن صورت افراد ضمن حفظ حداقل های منافع فردی، در 
زندگی، منافع اجتماعی را برتری می بخشند. به عقیده اقتصاددان برجسته آمارتیا سن برای توسعه 

یت بخش خصوصی، حیاتی است که بخش های حکومتی خصوصی نما )یک مشکل اساسی  با باور به محور
اقتصاد کنونی ایران( کنار گذاشته شود و به حضور نظامی ها در اقتصاد خاتمه داده شود. در این صورت است 
که دولت می تواند اصالح یارانه ها و تعدیل قیمت ها را در دستور کار قرار دهد.

 OECD جدول 1- شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای 
)2022(

مجموع دو شاخص 100 )جمع 
امتیاز حقوق سیاسی و آزادی های 

مدنی(

امتیاز از 60 
)شاخص 

آزادی های مدنی(

امتیاز از 40 
)شاخص حقوق 

سیاسی(
کشور

9۵ ۵6 39 استرالیا

93 ۵6 37 اتریش

96 ۵7 39 بلژیک

98 ۵8 40 کانادا

94 ۵6 38 شیلی

91 ۵۵ 36 چک

97 ۵7 40 دانمارک

94 ۵6 38 استونی

100 60 40 فنالند

89 ۵1 38 فرانسه

94 ۵۵ 39 آلمان

69 43 ۲6 مجارستان

94 ۵7 37 ایسلند

97 ۵8 39 ایرلند

76 4۲ 34 اسرائیل

90 ۵4 36 ایتالیا

96 ۵6 40 ژاپن

88 ۵1 37 لتویا

97 ۵9 38 لوکزامبورگ

97 ۵8 39 هلند

99 ۵9 40 نیوزیلند

100 60 40 نروژ

81 47 34 لهستان

9۵ ۵6 39 پرتغال

90 ۵۲ 38 اسلوونی

83 ۵0 33 کره جنوبی

90 ۵3 37 اسپانیا

100 60 40 سوئد

96 ۵7 39 سوئیس

93 ۵4 39 انگلستان

جدول 2- وضعیت شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای اُپک 
)2022(

مجموع دو شاخص 100 )جمع 
امتیاز حقوق سیاسی و 

آزادی های مدنی(

امتیاز از 60 
)شاخص 

آزادی های مدنی(

امتیاز از 40 
)شاخص حقوق 

سیاسی(
کشور

37 ۲3 14 کویت

36 16 ۲0 نیجریه

3۲ ۲۲ 10 الجزایر

30 ۲0 10 آنگوال

۲9 13 16 عراق

۲1 18 3 گابن

19 13 6 امارات

1۵ 13 ۲ ونزوئال

13 9 4 ایران

 جدول 3- تصویر اقتصاد کالن کشورهای عضو اُپک )2022(
۵ سال 
رشد 

اقتصادی

تولید 
ناخالص 

سرانه
شاخص 
فالکت

سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی

بدهی عمومی 
)درصد از تولید 

ناخالص(
کشور

0.1 11.11۲$ 1۵.۲ 1.1۲۵.0 ۵3.1 الجزایر

1.1 1۵.970$ ۲1.8 1.717.0 7۲.۵ گابن

1.۲ 11.073$ ۵1.۲ 1.34۲.0 6۲.8 ایران

1.۲ 10.003$ 14.3 ۲.896.0- 71.۲ عراق

1.۵ 41.6۲7$ 8.9 NA 11.۵ کویت

۵.6 ۵.893$ 41.6 184۲0 11.3 لیبی

0.3 7.187$ ۲۲.3 ۲.38۵.0 3۵.1 نیجریه

1.۵ ۵8.7۵3$ ۲.9 19.884.0 38.3 امارات

- ۲3.۵ ۵.178$ ۲364.3 9۵9.0 304.1  ونزوئال
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توسعه

اقتصادی نیاز حیاتی به آزادی انسانی است که تنها بخش سوم می تواند آن را تأمین کند. محدود 
کردن قدرت حکومت، نظارت بر اجرای قوانین، مبارزه با فساد اقتصادی، ترویج مشارکت سراسری 
شــهروندان، آموزش شهروندان نسبت به حقوق خود، دفاع از تشکل های مردم نهاد، حمایت از 
اصناف، ایجاد فضای گفت وگوی مسالمت آمیز، جلوگیری از نزاع و درگیری قومی، نژادی، مذهبی، 
توجه به برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و عادالنه، تاکید بر رعایت قواعد بازی و داشتن اخالق مدنی 

از نمونه فعالیت ها و دستاوردهای بخش سوم است.
ششم- عناصر بخش سوم چون حزب ها، مطبوعات و رسانه های مستقل هستند که می توانند 
مسیرهای فساد اقتصادی حکومت را شناسایی و افشا کنند. این است که در جوامع پیشرفته بر 
تقویت رسانه های خصوصی تاکید دارند و دولت های مقتدر )به مفهوم مدرن(، رسانه حکومتی 
نداشته و دولت های ضعیف و یا مستبد هستند که رسانه حکومتی دارند. رسانه خصوصی است 
که می تواند فساد بخش عمومی را افشا کند. در کشوری چون ایران که تنها یک رسانه ملی دارد 
و آن هم مربوط به حکومت است نمی توان از آن رسانه انتظار مبارزه با فساد داشت. اصوالً رسانه 
حکومتی نمی تواند عنصری از بخش سوم و جامعه مدنی به حساب آید. اما آشکار است که بین 

وجود رســانه های مستقل مردمی از یک سو و توسعه و پیشرفت اقتصادی از سوی دیگر رابطه 
مثبت و معناداری وجود دارد. چون رسانه ها و سایر عناصر جامعه مدنی، از بهترین و ارزان ترین 
منابع ارائه اطالعات به بخش کسب و کار و بخش حکومت و گرفتن اطالعات از آن بخش ها به 
شهروندان هستند. استیگلیتز اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل تاکید می کند که رسانه های 
مستقل و آزاد می توانند به هر چه شفاف تر شدن برنامه ها و تصمیمات بخش عمومی کمک کنند. 
زیرا رسانه های مستقل و آزاد در راستای تقویت حکمرانی خوب )از محورهای اصلی بخش سوم( 
حرکت می کنند. در چارچوب حکمرانی خوب است که حکومت ها پاسخ گو می شوند، کیفیت 
قوانین اصالح می شود، حاکمیت قانون برقرار می شود، زمینه ثبات سیاسی بلندمدت و رضایت 
شهروندان فراهم می گردد و با جدیت با فساد مبارزه می شود. یکی از بسترها و ابزارهای کارکرد 
بخش سوم در ادامه قرن ۲1 شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی است که روند افزایشی داشته 
و دارد. اگر در سال ۲019 حدود 3 میلیارد و 4 میلیون نفر در شبکه های اجتماعی حضور داشتند، 
این تعداد در سال ۲0۲0 به 3 میلیارد و 6 میلیون، در ۲0۲1 به 3 میلیارد و 78 میلیون و در سال 
۲0۲۲ به 3 میلیارد و 96 میلیون افزایش یافت. همچنین پیش بینی می شود که این تعداد در سال 

جدول 4- تصویر اقتصاد کالن کشورهای اُ  ای  سی دی )2022(
۵ سال 

رشد تولید 
ناخالص

 درآمد 
سرانه

شاخص 
فالکت

سرمایه گذاری 
مستقیم 
خارجی

بدهی عمومی 
)درصد از تولید 

ناخالص(
کشور

1.۵ ۵1.680$ 7.۵ ۲0.146.0 63.1 استرالیا
0.4 ۵۵.۲18$ 7.۲ 17.340.0- 8۵.۲ اتریش
1.4 48.7۲0$ 10.۲ ۲3.8۲3.0 117.8 کانادا
1.3 ۲3.366$ 14.6 8.386.0 3۲.۵ شیلی
1.۵ 40.618$ 6.1 6.۲93.0 37.6 چک
1.6 ۵8.933$ 6.0 1.1۵1.0 43.4 دانمارک
3.0 37.74۵$ ۵.8 3.1۵6.0 18.۵ استونی
۲.1 49.8۵3$ 8.۲ ۲.۵7۵.0 67.1 فنالند
1.0 46.06۲$ 9.1 17.93۲.0 113.۵ فرانسه
0.4 ۵4.076$ 4.7 3۵.6۵1.0 68.9 آلمان
۲.3 33.030$ 7.7 4.169.0 81.۲ مجارستان
۲.۲ ۵۵.966$ 7.9 811.0- 79.9 ایسلند
۵.8 94.39۲$ ۵.۵ 33.4۲4.0 ۵9.8 ایرلند
۲.4 40.۵47$ 4.0 ۲4.7۵8.0 73.0 اسرائیل
0.9 40.861$ 9.۲ 388.0- 1۵۵.6 ایتالیا
0.4 4۲.۲48$ 3.0 10.۲۵4.0 ۲۵6.۲ ژاپن
۲.0 44.6۲1$ 4.6 9.۲۲4.0 48.7 کره جنوبی
1.6 31.۵09$ 8.3 873.0 4۵.۵ لتویا
۲.1 118.00۲$ 6.7 6۲.14۵.0 ۲۵.۵ لوکزامبورگ
1.1 ۵7.۵34$ ۵.۲ 11۵.300.0- ۵4.0 هلند
۲.1 4۲.018$ 6.3 4.۲16.0 41.3 نیوزیلند
1.۵ 6۵.800$ ۵.9 ۲.394.0- 41.4 نروژ
3.0 34.103$ 7.0 10.080.0 ۵7.7 لهستان
1.7 34.043$ 7.1 6.3۲4.0 131.6 پرتغال
۲.0 38.807$ ۵.1 ۵۲9.0 81.۵ اسلوونی
0.1 38.39۲$ 1۵.3 8.9۲8.0 117.1 اسپانیا
1.۵ ۵4.146$ 9.۲ ۲6.109.0 38.۵ سوئد
1.6 7۲.874$ 4.۲ 47.17۲.0- 4۲.9 سوئیس
1.3 44.117$ ۵.۲ 19.7۲4.0 103.7 انگلستان
1.۵ 63.416$ 9.6 1۵6.3۲1.0 1۲7.1 آمریکا

 نمودار ۱- روند افزایشی اعضای شبکه های اجتماعی در طول زمان
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نمودار ۲- اثر حقوق سیاسی بر فساد اقتصادی در کشورهای عضو اُپک
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نمودار 3- اثر آزادی های مدنی بر فساد اقتصادی در کشورهای عضو اُپک
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۲0۲3 به 4 میلیارد و 1۲ میلیون برسد )نمودار 1 این روند را نشان می دهد(.
شــبکه ها و رسانه های اجتماعی مجازی و غیر مجازی در حال حاضر و در چارچوب بخش 
سوم، دنیای متفاوتی را به وجود آورده اند و ابزارهای قدرتمندی برای تقویت دموکراسی هستند. 
بر اساس اجماع صاحب نظران، کارکرد رسانه های مستقل موجب کاهش فساد مقامات رسمی 
شده است. البته کارکرد رسانه ها و شبکه های اجتماعی در کشورهایی معنادارتر است که آزادی 
کافی رســانه وجود دارد. جالب تر آن که از یک سو نهادهای دموکراتیک موجب کاهش فساد 
بخش عمومی می شوند و از سوی دیگر افزایش فساد بخش عمومی موجب تضعیف نهادهای 
دموکراتیک می گردد و این خود نوعی چرخه شوم همراه دارد. زیرا افزایش فساد حکومت موجب 
بدتر شــدن فضای دموکراتیک می شود که خود باعث کاهش توانایی مبارزه با فساد می شود. 
در هر صورت پیوند معناداری بین فعالیت بخش سوم از یک سو و کاهش فساد از سوی دیگر 
وجود دارد. مالحظه شاخص پاکدستی اقتصاد کشورها این موضوع را به خوبی نشان می دهد. 
شاخص پاکدستی با امتیاز صفر برای ناپاک ترین )فاسدترین( کشور و امتیاز صد برای پاک ترین 
)کم فســادترین( آن ها به کار می رود. شاخص پاکدســتی برای 180 کشور نشان می دهد که 

کشورهای دانمارک، فنالند، نیوزیلند، نروژ، سوئد، سوئیس، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، انگلستان، 
اتریش، کانادا، استونی، ایرلند، ایسلند، استرالیا، بلژیک، ژاپن، فرانسه و آمریکا رتبه های پایین تر 
از 30 را به خود اختصاص داده که بیانگر کمترین فســاد در آن کشورها است. جالب است که 
تنها چند کشور غیر OECD شامل سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و شیلی توانسته اند رتبه مناسبی 
)کمتر از 30( را نشــان دهند. وضع کشــورهای یاد شده معناداری ارتباط پاکدستی اقتصاد و 
عناصر بخش ســوم را نشان می دهد. ایران در آستانه سال ۲0۲۲، با کسب رتبه 1۵0 در میان 
فاسدترین 30 کشور جهان قرار دارد. وضعیت بخش سوم و جامعه مدنی در ایران همانند سایر 
عرصه های پیشرفت اقتصادی در این کشور از نابسامانی های اساسی رنج می برد. حکمرانی بد، 
نظارت ناکارآمد با مدیریت های موازی و عدم پاسخ گویی حکومت، از این نمونه نارسایی ها است. 
قبل از ادامه این قسمت مناسب است به نمادهایی از ساختار و کارکرد بخش سوم در اقتصاد 
کشــورهای منتخبی اشاره شود که ایران در آن قرار دارد. به عنوان مثال در جدول )1( به طور 
آشکار پیوند سازگار توسعه یافتگی کشورهای OECD از یک سو با بهبود شاخص های بخش سوم 

آن ها از سوی دیگر مالحظه می شود.

نمودار ۴- اثر دموکراسی یا آزادی بر فساد اقتصادی در کشورهای عضو اُپک

y = -0.2724x + 39.419
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OECD نمودار 7- اثر دموکراسی یا آزادی بر فساد اقتصادی در کشورهای

y = 0.9423x - 17.215
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OECD نمودار 5- اثر حقوق سیاسی بر فساد اقتصادی در کشورهای

y = 2.5091x - 24.612
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نمودار 8- تأثیر اثربخشی دولت بر فساد اقتصادی کشورهای اُپک

y = 0.5747x + 14.682
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نمودار ۹- تأثیر حکمرانی خوب بر فساد اقتصادی کشورهای اُپک

y = 0.7783x + 12.415
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OECD نمودار ۶- اثر آزادی های مدنی بر فساد اقتصادی در کشورهای

y = 1.44x - 9.062
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دولت می خواهد ضمن پیروی از آموزه های بخش سوم، برنامه تحول اقتصادی ادعایی در سال ۱۴۰۱ )هدفمندی یارانه ها و 
یف شود که در طول آن اطالعات کافی )دیتا  اصالح قیمت ها( را انجام دهد. در این صورت دست کم یک دوره شش ماهه تعر
بیس( مربوط به درآمد- هزینه خانوار و دیگر داده های ضروری تهیه شود.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیستم، خرداد 681401

توسعه

به همین صورت جدول )۲( وضعیت شــاخص های حقوق سیاســی و آزادی های مدنی در 
کشورهای عضو اُپک مالحظه می شــود. درمقایسه کشورهای اُپک با کشورهای پیشرفته، هم 

شاخص های بخش سوم و هم وضعیت اقتصادی تفاوت آشکاری مالحظه می شود.
همان طور که در نمودارهای ۲ تا 4 دیده می شــود نوعی پیوند معنادار بین شــاخص های 
فساد اقتصادی و دموکراسی در کشورهای مختلف وجود دارد. به این صورت که وجود نهادهای 
دموکراتیک قوی تر باعث باال رفتن سطح دموکراسی شــده که آن نیز می تواند ســطح فساد را 

کاهش دهد.
همچنین زمانی که تصویر کالن کشورهای اُپک مالحظه می شود، باز ارتباط معنادار بین روند 
شــاخص های بخش سوم و متغیرهای کالن قابل شناسایی است. جدول )3( متغیرهای بدهی 
دولت، ســرمایه گذاری خارجی، شاخص فالکت، تولید سرانه و میانگین ۵ ساله رشد اقتصادی 

کشورهای اُپک )شامل ایران( را نشان می دهد.
در مقابل، وضعیت ســیمای کالن اقتصادی کشــورهای پیشرفته نیز گویای پیوند معنادار 

متغیرهای اقتصادی و شاخص های بخش سوم است )جدول 4(.

همچنین در کشــورهای OECD دموکراســی باعث بهبود شفافیت و کاهش فساد در این 
کشورها شده است. لذا افزایش آزادی های فردی و حقوق سیاسی موجب افزایش نمره پاک بودن 

اقتصاد )فساد کمتر( خواهد شد )نمودارهای ۵ تا 7(.
یک دلیل دیگر اهمیت تقویت بخش سوم برای توسعه اقتصادی پیوند شاخص های مدیریت 
بهینه )و حکمرانی خوب( با متغیرهای اقتصادی است. به عنوان مثال پیوند معناداری بین بهبود 
زیر شــاخص های مدیریت بهینه مانند اثر بخشــی دولت، حکمرانی خوب و... و کاهش فساد 
اقتصادی وجود دارد. این موضوع هم برای کشورهای عضو اُپک درست است و هم برای کشورهای 
OECD. در عین حال به دلیل معناداری بیشتر رابطه یاد شده در کشورهای OECD میزان فساد 
در این کشورها کمتر است. نمودارهای 8 و 9 تأثیر شاخص اثر بخشی دولت و حکمرانی خوب 
 OECD بر فساد اقتصادی در کشورهای اُپک و نمودارهای 10 و 11 همان تأثیر را در کشورهای

نشان می دهد.
به همین صورت اثر دموکراسی بر شاخص های اقتصاد کالن در کشورهای مختلف معنادار 
است. نمودارهای 1۲ تا 14 اثر شاخص های دموکراسی )مانند حقوق سیاسی و آزادی مدنی( بر 

نمودار ۱3- اثر آزادی های مدنی بر شاخص فالکت در کشورهای عضو اُپک

y = -0.3039x + 23.146
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OECD نمودار ۱0- تأثیر اثربخشی دولت بر فساد اقتصادی کشورهای

y = 1.1749x - 31.945
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نمودار ۱۴- اثر دموکراسی بر شاخص فالکت در کشورهای عضو اُپک

y = -0.187x + 22.986
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OECD نمودار ۱۱- تأثیر حکمرانی خوب بر فساد اقتصادی کشورهای

y = 0.9833x - 12.15
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OECD نمودار ۱5- اثر حقوق سیاسی بر شاخص فالکت در کشورهای

y = -0.3937x + 23.301
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نمودار ۱۲- اثر حقوق سیاسی بر شاخص فالکت در کشورهای عضو اُپک

y = -0.3318x + 21.277
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 OECD شاخص فالکت را در کشورهای اُپک و نمودارهای 1۵ تا 17 همان تأثیر را در کشورهای
نشان می دهد.

همچنین پیوند نرخ تورم و بیکاری از یک ســو و زیر شاخص های بخش سوم از سوی دیگر 
معنادار است. نمودارهای 18 تا ۲0 اثر زیر شاخص های حقوق سیاسی و آزادی مدنی را بر تورم 

کشورهای عضو اُپک و نمودارهای ۲1 تا ۲3 همان اثر را در کشورهای OECD نشان می دهد.
هفتم- همان طور که در مقایسه های یاد شده مالحظه می شود بخش سوم در ایران در وضعیت 
ناکارآمدی قرار دارد.  ای  کاش مدیران ارشد حکومت بجای منفی دانستن بخش سوم، نگاه مثبت 
به این بخش می داشتند. در همه جا افزایش مشارکت مردم در امور، قدرت عظیمی تولید می کند 
که می تواند به پایداری نظام اقتصادی منجر شود. با وجودی که بر اساس قانون اساسی مشارکت 
مردم در عرصه های گوناگون و حتی اعتراض آن ها به سیاست های دولت آزاد است، اما در عمل 
گروه هایی تندرو حکومت، مانع این حرکت مدنی می شوند. در ایران از یک سو تشکل های قوی 
شکل نگرفته و از سوی دیگر همان تشکل های ضعیف نیز نقش اثربخشی ندارند. این در حالی 
است که از نظر تئوری های بخش سوم، فعالیت مسالمت آمیز این بخش حتی برای اقتدار خود 

حکومت نیز مفید است. شاید به این دلیل است که حکومت های استاندارد با آن دسته از اهالی 
بخش ســوم که به افشای فساد دولتی اقدام می کنند نه تنها برخورد نمی کنند بلکه برای آنان 
پاداش هم تعیین می کنند. زیرا توجه به شاخص های بخش سوم به اصالح رویه ها و بهبود رضایت 
و گسترش اعتماد مردم نسبت به حکومت می انجامد. در مقابل، نگاه امنیتی به اقتصاد و به جامعه 
مدنی عامل پسرفت اعتماد و سقوط سرمایه اجتماعی و تضعیف بلند مدت خود حکومت است. 
حزب های مســتقل و آزاد می توانند به مردم آگاهی بدهند که با برنامه های دولت همراه باشند، 
تشــکل های صنفی می توانند اعضای خود را به برنامه های دولت امیدوار نمایند. رسانه های آزاد 
می توانند درجه پاکی اقتصاد را افزایش دهند. یک نارسایی اساسی در رفتار حکومت ایران دخالت 
آن در روند شــکل گیری و فعالیت تشکل ها و حتی در انتخابات صنفی آنان است. این رویه در 
اصناف نظام پزشکی، کانون وکال، سینماگران، فرهنگیان، ورزشکاران، اتحادیه های کارگری و... 
وجود دارد. در جامعه ایران ظرفیت شکل گیری یک بخش سوم توسعه یافته وجود دارد. جنبش 
خرداد سال 1376، کارزار یک میلیون امضا مربوط به تشکل زنان در دهه 1380، کارزار جنبش 
ســبز در سال 1388، اعتراض فرهنگیان به وضع حقوق، اعتراض گروه هایی از مردم به افزایش 

OECD نمودار ۱۶- اثر آزادی های مدنی بر شاخص فالکت در کشورهای

y = -0.2461x + 21.932
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نمودار ۱۹- اثر آزادی های مدنی بر نرخ تورم در کشورهای عضو اُپک

y = -0.2347x + 11.995
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OECD نمودار ۱7- اثر دموکراسی بر شاخص فالکت در کشورهای

y = -0.1563x + 22.896
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نمودار ۲0- اثر دموکراسی بر نرخ تورم در کشورهای عضو اُپک

y = -0.0911x + 10.498
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نمودار ۱8- اثر حقوق سیاسی بر نرخ تورم در کشورهای عضو اُپک

y = -0.0698x + 8.8132
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OECDنمودار ۲۱- اثر حقوق سیاسی بر نرخ تورم در کشورهای

y = -0.3149x + 13.131
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اگر حکومت ایران دنبال افزایش رشد و رفاه اقتصادی و کاهش شاخص فالکت است 
یرشاخص های بخش سوم )به عنوان نمونه حقوق سیاسی و آزادی های  بایستی به ز
مدنی( توجه ویژه نماید.
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OECD نمودار ۲۲- اثر آزادی های مدنی بر نرخ تورم در کشورهای

y = -0.1729x + 10.755
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نمودار ۲3- اثر دموکراسی بر نرخ تورم در کشورهای اُ ای  سی دی

y = -0.115x + 11.905
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نمودار ۲۴- اثر دموکراسی بر شاخص فالکت در ایران
y = -1.5224x + 62.888

0

20

40

60

15 17 19 21 23 25

ت
الک

 ف
ص

اخ
ش

شاخص آزادی

نمودار ۲5- اثر دموکراسی بر نرخ تورم در ایران

y = -1.5462x + 52.106
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قیمت ها در ســال های 1397 تا 1401 از نمونه کارکردهای بخش ســوم در ایران است. بخش 
سوم ایران به دلیل ناکارآمدی ابزارهای سنتی، حضور معناداری در شبکه های اجتماعی و مجازی 
را نیز آزمون کرد. پویایی بخش ســوم و جامعه مدنی ایران می تواند توانمندسازی فرودستان و 
قانون گرایی را تقویت کند. پژوهش های علمی نشان می دهند که جامعه مدنی در ایران می تواند 
مانع نزاع های قومی و مذهبی شود، نشاط بخش خصوصی را بهبود بخشد و بستر شکل گیری 
فرهنگ مالیاتی را فراهم نماید. یک ضعف اساسی توسعه نیافتگی بخش سوم در ایران، تصدی گری 
غیر استاندارد دولت، وجود دولت رانتی است. بخش سوم و جامعه مدنی بر رشد فقرزدا و ایجاد 
پل مستحکم اعتماد بین دولت و ملت تاکید دارد. قدرت سیاسی متمرکز، فرهنگ سیاسی غیر 

مدنی، دولت رانتی، امنیتی شــدن نظام اقتصادی و نبود بخش خصوصی توسعه یافته از عوامل 
ناکارآمدی بخش سوم در ایران هستند. پیوند برخی زیرشاخص های بخش سوم ازیک سو و روند 
متغیرهای اقتصادی از سوی دیگر یافته های یاد شده در مورد ایران را تأیید می کنند. نبود فضای 
آزاد و مردم ساالر )از زیر شاخص های بخش سوم( در ایران در مقایسه با سایر کشورها باعث شده 
شاخص فالکت روند افزایشی داشته باشد و بین دموکراسی و شاخص مربوطه رابطه منفی برقرار 
گردد. این امر رشد و رفاه اقتصادی را در این کشور کاهش می دهد. از این رو اگر حکومت ایران 
دنبال افزایش رشــد و رفاه اقتصادی و کاهش شاخص فالکت است بایستی به زیر شاخص های 
بخش سوم )به عنوان نمونه حقوق سیاسی و آزادی های مدنی( توجه ویژه نماید. نمودارهای ۲4 و 

۲۵ اثر برخی از زیرشاخص های بخش سوم بر فالکت و تورم را نشان می دهد.

چند نتیجه قابل مالحظه  
در پایان این نوشته می توان جمع بندی زیر را مورد تاکید قرار داد:

یکم- تقویت بخش سوم مکمل توســعه و عامل انسجام اجتماعی است. توجه به این موضوع 
همچنین پشتوانه بهره وری و فعالیت های مولد و تقویت کننده ثبات سیاسی در بلند مدت است. 

این در حالی است که این ظرفیت در ایران هنوز )1401( بدون استفاده است.
دوم- یک تفاوت کلیدی کشورهای پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه کشورهای 
دسته اول به کارکرد بخش سوم است. در کشورهای دسته اول از یک سو جامعه مدنی توسعه یافته 
وجود دارد و از سوی دیگر روند متغیرهای اقتصادی با بخش سوم سازگار است. سرمایه گذاری و 
تولید در وضعیت مناسبی است، پایین ترین شاخص فالکت وجود دارد و فساد اقتصادی نسبت به 

کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار پایین است.
سوم- ساختار ضعیف بخش سوم در ایران موجب نابسامانی روند متغیرهای اقتصادی است. مثاًل 
این کشور دارای رتبه باالی 1۵0 در فساد اقتصادی از میان 180 کشور است. وضع نامناسب تراز 
پرداخت بدون نفت، نرخ فالکت باالی ۵0 درصد، سقوط 80 درصدی سرمایه اجتماعی، رشد 40 
درصدی مهاجرت ســرمایه انسانی، رتبه رقابت پذیری پایین )100 از میان 140(، رتبه 173 در 
آزادی مطبوعات )از میان 180 کشور(، رتبه 1۲8 سهولت کسب و کار، وجود 60 درصد جمعیت 
زیر خط فقر از دیگر دشواری های ایران در شرایط کنونی است که حل و فصل آن نیازمند توجه 

به بخش سوم است.
 چهارم- فرض کنید حکومت ایران تصمیم بگیرد برای برون رفت از وضع مشکل آفرین فعلی از 
یافته های بخش سوم استفاده کند. در این صورت الزم است دو برنامه میان مدت و کوتاه مدت را 

در نظر بگیرد. بسته میان مدت می تواند به شکل زیر باشد:
الف( زمینه نوعی گفت وگوی شــفاف و صمیمانه بین حاکمان و شــهروندان در یک شــرایط 

رفراندوم گونه فراهم شود.
ب( با توجه به تحوالت قرن ۲1 امی، بستر اصالحات در قانون اساسی فراهم گردد.

پ( از قوی ترین اقتصاددانان )بدون توجه به جناح بندی فکری، مذهبی و... آن ها( برای طراحی 
نقشه راه دعوت شود.

پنجم - فرض کنید دولت می خواهد ضمن پیروی از آموزه های بخش سوم، برنامه تحول اقتصادی 
ادعایی در سال 1401 )هدفمندی یارانه ها و اصالح قیمت ها( را انجام دهد. در این صورت ضروری 

است که:
 الف( دســت کم یک دوره شــش ماهه تعریف شود که در طول آن اطالعات کافی )دیتا بیس( 

مربوط به درآمد- هزینه خانوار و دیگر داده های ضروری تهیه شود.
ب( یک سازمان اجتماعی قوی برای پوشش آسیب پذیری های ناشی از اجرای برنامه شکل گیرد.

پ( قواعد بازی بین المللی )مانند قرارداد برجام، قرارداد اف  ای  تی اف و...( به طور شفاف عملیاتی 
گردد.

 ت( اصالحات الزم در نظام بانکی و مالی برای اجرای برنامه تحول اقتصادی صورت گیرد
ث( بستر کافی برای مشارکت مدنی از طریق آزادی احزاب، مطبوعات و... فراهم شود.

ج( با باور به محوریت بخش خصوصی، حیاتی است که بخش های حکومتی خصوصی نما )یک 
مشکل اساسی اقتصاد کنونی ایران( کنار گذاشته شود و به حضور نظامی ها در اقتصاد خاتمه داده 
شود. در این صورت است که دولت می تواند اصالح یارانه ها و تعدیل قیمت ها را در دستور کار قرار 

دهد. اما افسوس که جای این گونه تدابیر کارساز در اقتصاد کنونی ایران خالی است.
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جامعه باید مسیر پویایی را طی کند و مدام خود را توانمندتر کند. یکی از همین مسیرهای توانمندسازی به نظرم استفاده از 
یچه های  بسترهای تکنولوژی است. اگر این گونه بیندیشیم چندین جزئیات موفق پیش خواهد آمد و از البه الی نقاط کور، در
روشن گشوده خواهد شد. ما اگرچه فرصت های بزرگی را از دست داده ایم اما همه فرصت ها که از دست نرفته است.

برخی استراتژی حاکمیت در برابر نهادهای 	�
مدنی، تشکل های حرفه ای و صنفی را »استراتژی 
نابودسازی« و »از آِن خود سازی« می دانند. چرا 
نهادهای مدنی در ایران به مسئله عمومی تبدیل 

نمی شود؟
این طرح بحث مهمی اســت ،     دولت، نهاد قدرت و 
حاکمیت در ایران ســازمان اجتماعی مثل نهادهای 
صنفــی و حرفــه ای و مدنــی را قلمرو مســتعمره 
خــود قرار داده انــد. یعنی حاکمیــت و دولت اصرار 
بــه »قلمروافزایی« خــود دارد و با تعبیر شــما به 
دنبال »از آن خود ســازی« اســت و از سوی دیگر از 
حوزه های دیگر جامعه »قلمروزدایی« می کند. البته 
این قلمروافزایی به معنای این نیست که مشروعیت 
و مقبولیت دولت افزایش پیدا می کند -این بســیار 
بحث مفصلی است- حتی باید تأکید کنیم که کارایی 
و اثربخشــی دولت هم با قلمروافزایی باالتر نمی رود. 
اثربخشی و کارایی باال با قلمروافزایی محقق نمی شود. 
به نوعی به سمت کنترل مطلق دولت حرکت می کنیم. 
نگاه من به مســئله شما این است که دولت به دنبال 
قلمروافزایی اســت و جامعه مدام قلمروهای خود را 
از دســت می دهد و مکان و قلمروهای خود را از ید 
اختیــار خود به دولت واگــذار می کند. اگر بخواهیم 
نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی به مسئله عمومی 
تبدیل شود، راه موجود »قلمروافزایی« به جامعه است. 
جامعه باید قلمروزایی کند و قلمرو مستعمراتی خود 
را از دســت دولت آزاد کند ،     در زایش قلمرو است که 
نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی به مسئله عمومی 
تبدیل می شود. برای توضیح این مسئله باید به منطق 
بی نهایت کوچک ها پی ببریم ،     از جهت همین منطق 
به اســتراتژی آزاد کردن قلمروها و زایش اجتماعی و 
فعال کردن حوزه قلمروها و تقویت سازمان اجتماعی 

خودگردان می رسیم.
در کتــاب »ما ایرانیان« فصلی هســت که تاریخ 
معاصر و مشکالت آن بررسی شده است ،     من در آنجا 
نگاهی به محیط نهادهای اجتماعی داشــتم و بحث 
»ضعــف گروه های انجمنــی« را مشــروحاً آورده ام. 
مشــکل در ایران، ضعف گروه های انجمنی اســت. 

گروه هــای انجمنی را آنجا تعریف کرده و توضیح داده ام که همین نهادهای صنفی و 
حرفه ای     و مدنی هستند و می توانید مراجعه فرمایید. به طور کلی گروه های اجتماعی 
که ساخت مندی جامعه را شــکل می دهند به گروه های رسمی و غیررسمی تقسیم 
می شــوند. گروه های رســمی معموالً بزرگ، ثبت شده، حقوقی و با اعضای مشخص 
هستند ،     در دو شکل انجمنی )Associational( و نهادی )Institutional(. نمونه ای 

    از گروه های رسمی از نوع انجمنی، همین صنف ها، حرفه ها و نهادهای مدنی هستند 
و نمونه ای     از گروه های رسمی از نوع نهادی ،     سازمان های دولتی و فرادولتی و نظامی و 
مانند آن هستند که در ایران بیش از حد متمرکز و ناکارآمد و مبتنی بر یک ایدئولوژی 

یک جانبه شده است و اثربخشی و مشروعیتش مخدوش گشته است.
مشــکل در ایران ضعیف ماندن گروه های رسمی انجمنی است. نهادهای صنفی و 
حرفه ای، اصناف و حرفه ها و ســازمان های مدنی بخشی از سازمان اجتماعی هستند 
که اآلن این ســازمان اجتماعی در ایران ضعیف و در قلمرو مستعمره دولت خواسته 
می شــود. ضعف سازمان اجتماعی در گروه ها و اصناف و همه ارکان آن خود را نشان 
Social Autono� )می دهد. گروه های رسمِی انجمنی، خیلی در خودگردانی جامعه 

my( مهم هستند. سازمان اجتماعی از این طریق می تواند توسعه یابد و به پشتگرمی 
آن است که توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ممکن می شود. در ایران 
آیین جوانمردی پشــتوانه هنجاری و اخالقی برای شــکل گیری صنف ها بوده است. 
صنف ها در تاریخ در مســائل شهر خود نقش های مهم دارند، مثل کلوها در اصفهان. 
در اروپا، چین، ژاپن هرچه پویایی اجتماعی باالتر رفته اســت، گروه های رسمِی نوع 
انجمنی بیشــتر و فعال تر هستند و این امر سبب شده تقسیم  کار اجتماعی بیشتر و 
سازمان اجتماعی قوی تر باشد. اگر به اروپا و چین و ژاپن نگاهی بیندازیم -با اینکه در 

چرا باید خواند:
جامعه شناسان 

برای توسعه نهادی 
اجتماعی و نهادهای 
مدنی چه پیشنهادی 

دارند و دراین باره 
چگونه می اندیشند؟ 

این مصاحبه را 
بخوانید.

توسعه در ایران با مانع بزرگی روبه روست ،     شاید تا اطالع ثانوی نتوان گام های بزرگی برای توسعه برداشت اما نباید از تاریخ، از 
جامعه و از ایران ناامید شد. این را مقصود فراستخواه، جامعه شناس می گوید. او مدت هاست که در نوشته های خود به خصوص در 
کتاب »ما ایرانیان« و »مسئله ایران« از ذره ای شدن جامعه می گوید و نسبت به پایان اجتماع در ایران هشدار می دهد. فراستخواه 
معتقد است: باید به »منطق بی نهایت کوچک بودن« توجه کنیم ،     منطق کارهای خیلی کوچک ولی عمیق، درازمدت، اثرگذار و 
ماندگار. به گفته او توسعه در ایران با موانع بزرگ ساختاری مواجه است و اتفاقا برای رفع این موانع بزرگ، باید به جزئیات کوچک 

توجه شود. فراستخواه صبور است و امیدوار و برای همین از آهسته و پیوسته رفتن می گوید و بر خالقیت جامعه تاکید دارد.

ایران با خطر پایان اجتماع مواجه است
»نهادهای مدنی، سازمان اجتماعی و مسئله توسعه در ایران« در گفت وگو با مقصود فراستخواه
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توسعه

فردگرایی، جمع گرایی و دموکراسی سه فرهنگ و سه جامعه بسیار متفاوت هستند- 
در همه این ها قدرتی در ســازمان اجتماعی می بینید. در چین این سازمان اجتماعی 
دســت کم معجزه اقتصادی نوع چینی را پشــتیبانی می کند و در ژاپن و در اروپا نیز 
سازمان نیرومند اجتماعی شان هست که به شکل دیگری در توسعه و دموکراسی آن ها 
اثرگذار اســت. آنچه در هر سه با وجود تفاوت هایشان مهم است و کم و بیش مشابه 
است سازمان قوی جامعه است اما در ایران دولت بر اثر ساخت خاِص تمامی خواهش، 
متاســفانه از این ســازمان اجتماعی قلمروزدایی می کند. پس راه این است که باید 
سازمان اجتماعِی ایران، یعنی انجمن ها و نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی برگردند 
به خودشان و خود را توانمند بکنند. باید به این نکته هم توجه کنیم که اگر ساخت 
جامعه، فرهنگ، سبک زندگی و دیدگاه های مردم و نهادهای مدنی توسعه یابد، جامعه 
بــا تعویض گرامر اجتماعی خود، دولت را مجبور بــه تحول می کند. اما برعکس اگر 
سازمان اجتماعی تقویت نشــود تغییر پایدار در توسعه سیاسی نیز پیش نمی رود و 

مشکالت جامعه به نحو پایدار برطرف نمی شود.
 در گذر از دولت سنتی به دولت مدرن، تکیه به ساختارهای سنتی تضعیف 	�

می شود ،     باید سازمان های جدیدی شکل گیرد تا کارایی داشته باشد ،     ولی به نظر 
می رسد این نو شدن در ایران الکن باقی مانده است. این الکن ماندن چه تأثیری در 

ساخت مندی نهادهای مدنی گذاشته است؟
مسیر نوشدگی در ایران به مدرنیزاسیون از باال و در شکل معیوب فروکاسته شده 
است تا اینکه تجربه مدرنیته در متن خود جامعه و سازمان اجتماعی باشد. مدرنیته 
در متن شهر فرصت کافی و موقعیت مناسب کافی پیدا نکرده است. مدرنتیه به مثابه 
یک فرایند در ایران ضعیف مانده اســت و فرصت ظهور و بروز کافی نیافته اســت. ما 
این بخت را نداشتیم که تحوالت مدرنیته در شهرها و محله ها و سازمان اجتماعی مان 
رشد و توسعه یابد. به جای آن برنامه های مدرنیزاسیون بیشتر از سمت دولت به شکل 
 بوروکرا    تیک ادامه می یابد که بعداً گرفتار فســاد و خودکامگی می شــود. مدرنیته به 
مدرنیزاسیون تقلیل می یابد که دولت مجری آن است و نه اینکه به صورت فرآیندی 
اجتماعی در جامعه جریان یابد. اگر به پرســش شما برگردیم، باید بگوییم که جامعه 
در فرایند تحول اجتماعی، ساخت دولت مدرن و سازمان اجتماعی خودگردان موفق 
نبوده اســت. ما از زمان دولت مدرن در ایران نتوانســتیم دولت-ملت بسازیم و آن را 
توسعه بدهیم. به وضعیت افغانستان نگاه کنید! این همه پول و حمایت به این کشور 
طی ســال های زیاد به شکل های مختلفی وارد شد و درنهایت بر اثر حمله طالبان در 
چند روز به هم ریخت و تمام ارکان جمهوریت از بین رفت. آن ها دولت ســاختند نه 
دولت-ملت .     باید ملت سازی و دولت سازی اولویت داشته باشد و باهم پیش برود ،     یعنی 
ساخته شــدن ملت- دولت. وگرنه پایداری سرزمین میسر نمی شود و توسعه ای     نیز 
اتفاق نمی افتد. در کشــور ما، سازمان های اجتماعی نتوانستند پویایی خود را افزایش 
دهند و البته نتوانسته اند خود را توانمند کنند و سازمان اجتماعی نه تنها بسط نیافته 
و تقویت نشــده بلکه مدام قلمروهای خود را از دســت داده است. در واقع دولت این 
قلمروها را به تعبیر شما »از آن خود« کرده است. دولت می خواهد سازمان ها و نهادها 
را به کاریکاتوری از آن ها تبدیل کند و جامعه عزت نفس خود را از دســت بدهد و به 
این نتیجه برسد که هیچ کاری در هیچ حوزه صنفی، مدنی و اجتماعی نمی تواند انجام 

دهد و اثرگذار باشد.
 تفاوت نهادهای مدنی، صنفی و حرفه ای چیســت و هرکدام روی چه اصولی 	�

تأکید دارند؟
هر سه دسته نهادهای صنفی حرفه ای     و مدنی ،     در یک چیز مشترک اند وآن اینکه 
گروه های اجتماعی از نوع رسمی هستند و آن هم از نوع انجمنی. در ابتدا به آن اشاره 
کردم. گروه دوســتان شما که با آن ها کوه یا مهمانی یا کافه می روید گروه اجتماعی 
غیررسمی است ولی آنچه چارچوب مشخص و تعریف شده پیدا می کند می شود گروه 
رســمی. از پویاترین گروه های رسمی در شکل دادن سازمان اجتماعی، نوع انجمنی 
آن هاست. حاال اگر این سه شکل صنفی و حرفه ای     و مدنی را بخواهیم با هم مقایسه 
کنیم هرســه از گروه های نوع انجمنی هســتند و اما تمایزشــان به این است که در 

صنف، عنصر کسب وکاری برجسته اســت. افراد حول کسب وکاری جمع می شوند و 
صنف روزنامه نگاران، معلمان، مهندسان و پزشکان و وکال و غیره تشکیل می شود که 
حــق و حقوق و منافع اعضای گروه خــود را و صنف خود را دنبال می کنند. این ها از 
حقوق افراد به مثابه اینکه عضو هســتند، دفاع می کنند و از منافع رسمی کل صنف 
محافظت می کنند در نتیجه نوعی دوام و پایداری در فرایند توســعه ممکن می شود. 
حاال اگر همین گروه رســمی انجمنی عالوه بر عنصر کسب وکاری، عنصر دانشی و 
فنِی مشــخص تری هم داشته باشــد، صفت حرفه ای پیدا می کند. الزمه عضویت در 
گروه حرفه ای تسلط به دانش، تکنولوژی، تجربه، آموزش و فن است. البته ارتباط بین 
صنف و حرفه طولی اســت و در عرض هم حرکت نمی کنند. ماکس وبر از »دانش به 
مثابه حرفه« حرف می زند که دانش به حرفه تبدیل می شود. در حالت سوم اگر عالوه 
بر عنصر کسب وکار در صنف، و نیز افزون بر عنصر دانش در حرفه، عنصر سوم یعنی 
مشــارکت اجتماعی و عاملیت اجتماعی هم به میان بیاید گروه اجتماعی، سازوکار و 
ماهیت نهاد مدنی پیدا می کند. نهادهای مدنی گروه های رسمِی انجمنی هستند که 
بیشــتر واسط بین فرد و جامعه هستند ،     بین حوزه خصوصی و اجتماع ارتباط برقرار 
می کنند. مثالً احزاب مستقل یا جنبش های اجتماعی زنان و فعاالن زیست بوم و مانند 

آن به صورت نهادهای مدنی عمل می کنند که واسطه بین مردم و قدرت هستند.
 چه بر سر عرصه نهادهای مدنی-صنفی در ایران آمده که امروز وضعیت آن 	�

چنین توصیف می شود؟
 اگر به سفرنامه ابن بطوطه مراجعه کنید، وقتی در قرن چهاردهم میالدی به تبریز 
سفر کرده و بازار آنجا را دیدن کرده است از آن به بزرگ ترین بازار دنیا تعبیر می کند 
و می گوید ده ها صنف در بازار فعال هســتند و زنان در ایــن بازار رفت وآمد دارند ،     او 
می گوید هر صنفی در بازار جای خاصی دارند. در ایران اصناف داریم، حرفه هم داریم 
ولی متاسفانه به صورت تاریخی سیطره دولت و محتسب ها بر صنف ها سنگینی پیدا 
کرده اند. محتســب ها در بازارها به قیمت ها نظــارت می کردند و در امور بازار مداخله 
عجیبی می کردند و اجازه توســعه اصناف را نمی دادند و درنتیجه جامعه و ســازمان 
اجتماعی تضعیف می شد و از پویایی خود می ماند. وقتی صنف ضعیف باشد تعهدهای 
اجتماعی هم تضعیف می شــود. وقتی کســی دنبال صنف است خود را به تعهدات و 
هنجارهای صنف متعهد می داند و باید مسئولیت اجتماعی ضوابط و استاندارد حرفه 
را رعایت کند، ولی وقتی صنف ضعیف باشــد، هنجارهای کســب وکاری نیز به هم 
می خورد یا وقتی حرفه ها ضعیف بمانند شایسته گرایی برهم می خورد. در ایران فرصت 
برای بســط فرصت رشد اصناف، فعالیت صنفی و حرفه ای     و مدنی به واسطه دخالت 
حکومت و محتســب از بین رفته یا تضعیف شــده و فرصت ها فراهم نشده است ،     در 
نتیجه احزاب، NGOها، نهادهای صنفی و مدنی ضعیف مانده است. تعارض منافع در 
سطح اقتصادی و اجتماعی باعث شده که نهادهای صنفی و مدنی در تنگنا قرار گیرند. 
کمیابی قدرت در ایران و مشــکالتی که در دسترسی به منابع کمیاب وجود داشته، 
سیاست را در ایران به پروژه خشن و سنگین و پرهیمنه ای     تبدیل کرده است و سیاست 

به دخل و تصرفات زیاد در سازمان اجتماعی عادت داشته است.
  تعارض یا تقابل صنفی و سیاسی چگونه بر سر نهادها سایه می افکند ،     آیا این 	�

مشکل کنشگران است یا دولت ها؟
به وضعیت نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی در حوزه معلمان نگاه کنید! هرقدر 
فعالیت این صنف درباره      حقوق معلمان در سراســر کشور به طور اثربخش ومتعارف 
پیــش برود، عمدتاً صفت صنفی و حرفه ای     آرام دارد ولی کار به جایی می رســد که 
حقوق این صنف به دیوار قوانین و سیاست های حکومتی برمی خورد، درها به رویشان 
بسته می شود و بی اعتنایی سیستماتیک می بینند. کار به جایی می رسد که این صنف 
درگیر اعتصاب می شود و فعالیت های صنفی و حرفه ای شان سویه مدنی پیدا می کند. 
مثال دیگر این اســت که اگر روزنامه نگاران بخواهند هیئت منصفه داشته باشند و از 
مصونیت خبرنگارانشان دفاع بکنند و دولت تن ندهد و حتی برای اعضای روزنامه نگار 
محدودیــت ایجاد بکنــد، این صنف ها و حرفه ها مجبور به صــدور بیانیه و اعتصاب 
می شوند، شرایط متشنج می شود و هزینه برای صنف و حرفه باالتر می رود و از سوی 
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رشد فردگرایی خودمدار ایران را با خطر پایان اجتماع مواجه می کند ،     در ایران افراد تبدیل به ذره می شوند و community تضعیف 
می شود. هرکس فکر می کند با عقل ابزاری ساده معیشتی اش می تواند گلیم خود را از آب بکشد؛ روزی با گران شدن پراید کوچکش، 
روزی با نوسان قیمت مسکن، یا ارز یا دست به دست شدن قدرت از این دست به آن دست.

دیگر حرکت پیچیده می شود. دولت به جای تعامل شایسته با این سازمان های صنفی 
و حرفه ای     و مدنی ،     از آن ها قلمروزدایی می کند. اگر صنفی بخواهد بیشتر از حد قلمرو 
تعیین شــده توســط دولت، درد و رنج صنف و حرفه را پیگیری کند، به موانع جدی 
برخورد می کند و در اینجا موضوع توزیع منافع و قدرت وارد صحنه می شــود و پای 

نیروی های نظامی و محتسب به میان می آید.
به این نکته هم باید توجه کنید که در درون حرفه ســازوکار و مکانیزم نمایندگی 
stew�( هم وجود دارد که دو وجه مهم دارد که یکی مباشرت )representaion(

ardship( اســت و یکی نظارت )supervision( اســت ،     صنف و حرفه ســازوکار 
نمایندگی دارد به این صورت که فرد عضو شورای صنف و حرفه می شود و به عنوان 
نماینده انتخاب می شــود و به کارهای اعضا مباشــرت می کند و اعضا هم در مقابل 
این مباشــرت باید نظارت بر کارکرد نمایندگان خود داشته باشند. هرچه در جامعه 
پویایی بیشــتر باشد نمایندگی و مباشــرت و نظارت طبیعی پیش می رود و جامعه 
می تواند خواسته های خود را به صورت قانونمند و به دور از خشونت به تصمیم گیران 
رســمی منتقل  کند و تریبون اجتماعی به وجود می آید که می تواند به توزیع منافع، 
منابع، بهبود قوانین، مقررات، پاسخ گویی اختیارات محلی و دولتی بینجامد و جامعه 
خودگردان می شود. همه این ها پایه های مستحکمی برای فرایند توسعه پایدار فراهم 
می کنند. خودگردانی اجتماعی چیزی کامالً متفاوت از نوع آزادی های موســمی در 
جوامع استبدادی است و بادوام تر است. برای توسعه، چنین مکانیسم هایی الزم است 

که ما در استقرار آن ها موفقیت های زیادی به دست نیاوردیم.
 ما در ایران دوره های مختلف شکوفایی نهادهای مدنی را هم تجربه کرده ایم، 	�

چرا بار دیگر چرخه ضعف نهادهای مدنی بعد از شکوفایی آن تکرار شده است؟
چون سازمان اجتماعی ما در سطوح صنفی و حرفه ای     و مدنی و محلی، فرصت رشد 
و خودگردانی نیافته اســت. یعنی خانه ما در پای بست ها مشکالت جدی داشت و ما 
مدام به نقش ایوان دلخوش می شدیم. واقعاً این درد بزرگ ما بود و هست. در جوامعی 
مثل ایران که ســازمان اجتماعی خودگردان تقویت نشــده است وقتی طلسم اقتدار 
از باال می شــکند جامعه از تمرکز قدرت خارج می شود ولی چون جامعه خودگردانی 
ندارد و سازمان های اجتماعی اش ضعیف مانده است، دچار گریز از مرکز و بی نظمی و 
بی ثباتی و ناکارآمدی می شود، بار دیگر بهانه برای تمرکز و خودکامگی می دهد. مجدداً 

اقتدارگرایان، امور را به دســت می گیرند و مستبدین و حکومت استبدادی دیگری با 
اشکال و در قالب های دیگر سر کار می آیند و این چرخه معیوب تکرار می شود. همه 
این تکرارها به دلیل آن است که جامعه پویایی و خودتوانمندسازی الزم را پیدا نکرده 
است. جامعه نیازمند سیستم نمایندگی و نظارت و مباشرت است تا نهادهای صنفی 
وحرفه ای     و مدنی پویاتر شــود. سازمان های اجتماعی هستند که پایه محکمی برای 
توســعه و پایداری فراهم می آورند ،     در امور مختلف چون تجارت، نمایندگی شهری، 
امور بین الملل، تقسیم  کار اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی و نظم درون زای جامعه و 
خودگردانی هنجارین. این جاست که باید اقرار کنیم توسعه نهادهای صنفی و حرفه ای 

    و مدنی و محلی، شرط مهم توسعه پایدار است.
  چگونه نهادهای مدنی بر توســعه سیاســی، اقتصادی و غیره مؤثر واقع 	�

می شوند؟ حلقه مفقوده نهادها و تشکل های صنفی و مدنی در ایران در کجاست؟
وقتی که چشــمان ما و کوشش های ما به خود جامعه و به اعماق، به بنیان ها و به 
سازمان اجتماعی معطوف بشــود و فریب دلخوشی های مستعجل سطحی در نقش 
ونگار ایوان را نخوریم. به گمانم از بزرگ ترین اشــتباهات نسل ما در دهه های چهل 
و پنجــاه منتهی به انقالب ۵7، همین بود کــه در جابه جایی های ظاهری مکان های 
سیاســی عجله داشتیم. عمیق تر و بلندمدت تر نگاه نمی کردیم. سرمشق ایدئولوژیک 
دیدن همه چیز، ســبب می شــد نگاه ها و مدل فعالیت های ما سطحی باشد. اصوالً 
ایدئولوژی یک خاصیت دارد و آن این است که به شما یک معرفت وهمناک، سطحی 
و کاذب می دهد. ایدئولوژی، صدایش خیلی بلند اســت و دعوی انســجام دارد و به 
شما توهم انســجام و حس قدرت و هیجان می دهد، دشمن و اهریمنی جلوی شما 
تصویر می کند و مانعی ســاده بر سر راهتان نشــان می دهد که اگر آن را بردارید به 
اهدافتان می رســید. وقتی مســحور معرفت ایدئولوژیک می شویم به شواهد ریز و به 
جزئیــات واقعیت دارِ زندگی روزمره و به ســطح رئال جامعه چندان توجه نمی کنیم 
و همه اش تصور ما این اســت که شتاب آلود با چند تظاهرات و جنگ و گریز و فشار 
سیاسی، می شود عالمی را زیر و رو کرد و از نو ساخت و مثاًل آزادی و عدالت و اخالق 
و معنویت ایجاد کرد و بساط ظلم و بیداد و استبداد را در هم ریخت و مردمان را آزاد 
کرد و انسانیت را به رهایی و شکوفایی رسانید. این حس ما بود ،     البته در حد تجربیات 
محدود من از آن ســال ها. الزم بود در کنار احســاس و عواطف و هیجانات اخالقی و 
اجتماعی و انسان دوســتانه و عدالت خواهانه و آزادی خواهانه      بجایمان، دوراندیشی و 
ژرف اندیشی و خردباوری و سنجشگری هم می کردیم و خصوصاً به جزئیات ضعف های 
متن جامعه در خودمان و پیرامونمان و خانواده ها و همسایگانمان و همشهریانمان و 
سازمان اجتماعی مان و معیشتمان و تولیدمان و سطح و عمق مشارکت اجتماعی مان 
می پرداختیم و می کوشیدیم خودمان و سازمان اجتماعی را با حوصله در مسیر توسعه 
تقویت بکنیم و توســعه بدهیم و به ســطح باالتری از بلوغ برسانیم. ما در آن سال ها 
دانشــجو بودیم و می رفتیم به صورت داوطلبانه زیر آفتاب سوزان در کوره پزخانه به 
کارگران آجرپزی در تهیه گل از خاک رس و قالب ریزی آجرها مدد می رســاندیم یا 
به کشاورزان در درو کردن محصولشان. اما عقلمان نمی رسید که بنیان های صنفی و 
حرفه ای     و مدنی و اخالقی و رفتاری و ارتباطی و تعاملی جامعه به کوشــش هایی در 
مقیــاس بزرگ تر و عمیق تر و درازمدت تر از این نوع کارهــا نیاز دارد. باید آن کارگر 
زحمتکش آجرپز و آن کشاورز محروم، توانمندسازی می شد تا از سواد بیشتر برخوردار 
گردد و نماینده انتخاب بکند و نهاد صنفی قوی داشته باشد و در این نهادهای صنفی 
و حرفه ای     و محلی و مدنی و شــهری همه ما می توانستیم ضمن تمرین های عملی 
جمعی، به رشــد و بلوغ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و فکری و اخالقی و رفتاری 
و ادراکی و هنجاری و ارتباطی بیشتر برسیم و نمایندگانی داشته باشیم و آنها منافع 
مــا را دنبال می کردند و ســازمان اجتماعی ایران از این طریق تقویت می شــد و به 
پشتوانه      آن، به نظر می رسد حقوق و منافع شهروندان و آزادی انتخاب آن ها و مشارکت 
شهروندی شان و تعیین سرنوشــت سیاسی شان با موفقیت و عقالنیت و استحکام و 
پایداری و صلح و ثبات بیشــتر و با خشونت پرهیزی بیشتر پیش می رفت و پایدارتر 
می بود. امروز هم باید اجازه ندهیم موانع سنگین سیاست جلوی چشمان ما را چنان 

نکته هایی که باید بدانید

�	 Social( گروه های رسمِی انجمنی، خیلی در خودگردانی جامعه
Autonomy( مهم هستند. سازمان اجتماعی از این طریق می تواند توسعه 

یابد و به پشتگرمی آن است که توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی ممکن می شود.

محتسب ها در بازارها به قیمت ها نظارت می کردند و در امور بازار مداخله 	�
عجیبی می کردند و اجازه توسعه اصناف را نمی دادند و درنتیجه جامعه و 

سازمان اجتماعی تضعیف می شد و از پویایی خود می ماند. وقتی صنف 
ضعیف باشد تعهدهای اجتماعی هم تضعیف می شود.

ما از زمان دولت مدرن در ایران نتوانستیم دولت-ملت بسازیم و آن را 	�
توسعه بدهیم. به وضعیت افغانستان نگاه کنید! این همه پول و حمایت به این 

کشور طی سال های زیاد به شکل های مختلفی وارد شد و درنهایت بر اثر 
حمله طالبان در چند روز به هم ریخت و تمام ارکان جمهوریت از بین رفت. 

آن ها دولت ساختند نه دولت-ملت.
باید اجازه ندهیم موانع سنگین سیاست جلوی چشمان ما را چنان بگیرد 	�

که از متن جامعه ایرانی نیز مأیوس شویم. باید همچنان به جامعه برگردیم و 
به خودتوانمندسازِی سازمان اجتماعی مان در سطوح محلی و همسایگی و 

صنفی و حرفه ای     و مدنی بیندیشیم. 
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توسعه

بگیرد که از متن جامعه ایرانی نیز مأیوس شــویم. باید همچنان به جامعه برگردیم و 
به خودتوانمندســازِی سازمان اجتماعی مان در سطوح محلی و همسایگی و صنفی و 
حرفه ای     و مدنی بیندیشیم. برای این کار الزم است به »منطق بی نهایت کوچک بودن« 
توجه کنیم ،     منطق کارهای خیلی کوچک ولی عمیق و درازمدت و اثرگذار و ماندگار. 
توسعه در ایران با موانع بزرگ ساختاری مواجه است و اتفاقا برای رفع این موانع بزرگ ،     
باید به جزئیات کوچک توجه و اهتمام بکنیم و هم کنشی ها و هم آموزی های درازمدت 

عمیق و خالق ،     آهسته و پیوسته.
  از گام های بزرگ برای اصالح سیاست ناامید شده اید؟	�

ناامیدی من از موقوف ســاختن و منحصر کردن همه تقالهایمان به سطح کالن 
سیاسی است. برای امیدواری معقول، بهتر است از برخی خیاالت نامعقول و امیدهای 
کاذب دست شست. امید با ناامیدی دالدل هستند. امید به اثربخشی کارهای سطحی 
و یک جانبه، ســبب می شود که توسعه ایران با حروف ریز را یکباره فراموش بکنیم و 
به کنار بگذاریم. وقتی بیش از حد، ســاختاری و کالن نگاه بکنیم و از ســطح میانی 
و از ســطح خرد جامعه غفلت بورزیم درنهایت به طلسم تقدیرگرایی و عقب ماندگی 
دچار می شویم و این در نهایت به پارادایم فقدان می رسد ،     اینکه ما دموکراسی نداریم، 
توســعه نداریم و نداریم و نداریم! این می شود فلسفه      یأس و استیصال. من در ضمن 
عمل اجتماعی و زندگی روزمره، زیســت اجتماعی، دانشگاهی و علمی روزمره خود و 
مشارکتم در حوزه عمومی، بخش زیادی از زمان شبانه روزی خود را نیز صرف پژوهش 
اجتماعی-تاریخی ایران می کنم و به این نتیجه رســیده ام که توسعه در ایران تنها با 
اعداد بزرگ سیاسی و ساختاری قابل توضیح نیست، پس به »منطق اعداد بی نهایت 
کوچک« هم نیاز شــدید داریم. منطق اعداد کوچک به طور طبیعی به منطق اعداد 
بزرگ وصل می شــود ،     کارهای کوچک ســطح جامعه زیر پای ما را محکم می کند و 
می توانیم کارهای بزرگ تری در سطح ساختارها نیز انجام بدهیم. ضرب المثلی هست 
که می گوید: »شــیطان در جزئیات است« و من معتقدم که آزادی و عدالت و توسعه 
و رهایی و نیکبختی اجتماعی هم در جزئیات است. باید متغیرهای کوچک را درنظر 
بگیریم که قابل کنترل و قابل نفوذ و کوچک هستند. من معتقدم که ما دچار »خطای 
نقطه کور« )Blind Spot Bias( شــده ایم .     شما صدتا امکان و فرصت داشته باشید، 
فقط چندتای درشت آن ها را می جویید و چون خیلی در دسترس نمی بینید به طور 
عکس العملی، خسته و عصبانی و مأیوس و منفعل می شوید و بقیه فرصت ها را دنبال 
نمی کنید و نمی بینید. درهای بسته چنان چشم ما را می گیرد که دریچه های کوچِک 
باز را هم نمی بینیم ،     چیزی شبیه به گم شدن گردشگری در جنگل است؛ چند بار این 
ســو و آن سو می رود و راهی به سوی همراهان پیدا نمی کند و یک باره امید و روحیه 
خود را می بازد و گرفتار درندگان می شود. داستان ما هم این شده است ،     از امکان های 
بزرگ طرد شــده ایم و فرصت های بزرگ را دست کم تا اطالع ثانوی خیلی دم دست 
نداریم. پیش پای گام های بزرگ انسدادهایی هست ولی فراموش می کنیم که راه های 
کوچک تر زیادی هنوز برای خودتوانمندسازی سازمان اجتماعی وجود دارد تا طی یک 
فرایند معقول به ثمر برسند. هر ملتی در دوره های سخت باید آرامش فعال و درازمدت 

خالق خود را حفظ بکند
 نهاد صنفی-مدنی در کنار قانون و دولت وسیع ترین تشکل اجتماعی است که 	�

می تواند همان گام کوچک و مفید باشد که افکار عمومی را نمایندگی کند ؛     عناد با 
این نهادها ریشه در چه دارد؟

ریشه در منافع و رانت ها و قدرت و مافیاها و ریاست ها و خاصه خواهی ها و انحصارات 
دارد. ریشــه در رئال پلیتیک دارد، ریشه در آنتولوژی سیاست و قدرت در ایران دارد. 
من قباًل به مســئله تعارض منافع اقتصادی و سیاسی اشاره کردم و فکر می کنم باید 
به خود جامعه برگردیم و به خودتوانمندسازِی سازمان اجتماعی کمک های مبتکرانه 
کنیم. باید گفت وگو و یادگیری و خودتوانمندسازی در درون نهادهای مدنی و حرفه ای 
    و صنفی پیش برود تا زمان حرکِت جوهری جامعه برای موقعیت های راهگشا فراهم 
شود. باید به اجتماع سازی فکر کنیم تا این ها در نهایت در کنار هم و در سطح افقی 
رشــد کنند. همه کلیت ایران و توسعه پایدار ایران در همین جزئیات همچنان قابل 

پی جویی است.
 بزرگ ترین خطری که امروز جامعه ایران را تهدید می کند چیست؟	�

 جامعه ایران اآلن در مرحله ای اســت که Community در آن از بین می رود ،     ما 
افراد هستیم و ظاهرا در جامعه حضور و جست وخیز داریم اما یک اجتماع چندان قوی 
نیســتیم. اآلن شــما به عنوان یک روزنامه نگار چقدر خود را با انجمن خود به اشتراک 
می نهیــد و از انجمن خود حمایت می گیرید و اصاًل چقدر و چندتا انجمن زیرمجموعه 
روزنامه نگاری دارید؟ مشــارکت شبانه روزی داوطلبانه در ایران و عضویت مؤثر در انواع 
ســازمان های اجتماعی بسیار پایین تر از متوســط جهان موفق است ،     این را قبالً بنده 
محاســبه و در بحث هایم ارائه کرده ام. ما درگیر روند رو به رشــد فردگرایِی خودمدار 
هستیم. این با فردگرایِی نهادینه متفاوت است که فرد بر حقوق فردی و سبک زندگی 
خود تأکید دارد و منافع و عالیق خود را از طریق قواعد جمعی و منافع عمومی دنبال 
می کند. من مدت هاســت به نوبه خود درباره      این موضوعات در حد خودم اینجا و آنجا 
می گویم و می نویســم و می شــنوم و گفت وگو می کنم و خود را به اشتراک می گذارم. 
نمونه ای     از این را مثاًل در کتاب »ما ایرانیان« و »مسئله ایران« مرور و نقادی بفرمایید. 
رشــد فردگرایی خودمدار، ایران را با خطر پایان اجتماع مواجه می کند ،     در ایران افراد 
تبدیل به ذره می شوند و community تضعیف می شود. هرکس فکر می کند با عقل 
ابزاری ساده معیشتی اش می تواند گلیم خود را از آب بکشد، روزی با گران شدن پراید 
کوچکش، روزی با نوســان قیمت مســکن، یا ارز یا دست به دست شدن قدرت از این 
دست به آن دست. عجب افسون شده ایم ما. ولی با این ها هیچ انباشتی، هیچ بلوغی، هیچ 
توسعه ای     اتفاق نمی افتد و به پایداری و به نیکبختی اجتماعی نمی رسیم و راه به دهی 

نمی بریم و در تیه سرگردان می شویم.
 آن گام کوچک که برای بقای نهادهای صنفی و مدنی باید برداشته شود چیست؟	�

مســیری را که اســنپ یا دیجی کاال در اقتصاد طی کــرده، ببینید! یکی در حوزه 
حمل ونقل و دیگری در حوزه توزیع ،     مسیر ابتکارات حرفه ای را طی کرده اند. این دو با 
تغییرات تکنولوژی به شبکه بزرگی تبدیل شده اند -البته من به این دو فرآیند فقط از 
باب ذکر مثال اشــاره کردم و در اینجا بنای ارزیابی عملکردشان را ندارم. بهبود روش 
در فعالیت نهادهای صنفی و حرفه ای     و مدنی حتماً می تواند مسیر را برای رشد هموار 
کند. نوآوری در روش می تواند هموارکننده مسیر در تقویت و توسعه سازمان اجتماعی 
باشد. سازمان های اجتماعی به ابتکار در روش و عمل نیاز دارند. باید مطابق با شرایط به 
خود فرصت رشد دهند. نوآوری در ارائه خدمات، تبدیل به قدرت می شود و به خیلی از 
چرایی ها و ابهام ها پاسخ می دهد و حتی همین نوآوری ها خیلی از تنش های اجتماعی را 
حل می کند. موضوع تاکسی سنتی و رفتاری را که میان مسافران و رانندگان در گذشته 
بود با اسنپ امروزی مقایســه کنید ،     اآلن گفت وگوها با رعایت منزلت و احترام پیش 
می رود. اآلن رفتارهای راننده قابل سنجش در لحظه شده است و همین رویه باعث ارائه 
بهتر خدمات شده است. افراد همان افراد قبل هستند و شهر همان شهر. ولی توانمندی 
و جای پاهای حیات شــهروندی نه از باال بلکه از ابتکارات درونی در سازمان اجتماعی 
بیشتر شده است. جامعه باید مسیر پویایی را طی کند و مدام خود را توانمندتر کند. 
یکی از همین مسیرهای توانمندسازی به نظرم استفاده از بسترهای تکنولوژی است. 
اگر این گونه بیندیشیم چندین جزئیات موفق پیش خواهد آمد و از البه الی نقاط کور، 
دریچه های روشن گشوده خواهد شد. ما اگرچه فرصت های بزرگی را از دست داده ایم 
اما همه فرصت ها که از دست نرفته است. به سرنوشت جوامع و تاریخ آن ها نگاه کنید؛ 
در تاریخ، جوامع مختلف دچار بحران هایی شــده که شــاید همه امید اجتماعی را به 
یأس تبدیل کرده اســت اما از دل همین یأس اجتماعی، کورسوی امید با خالقیت ها 
جوانه زده اســت. باید به جامعه برگردیم و در جامعه و افراد آن امکان هایی هست که 
می تواند رهگشا باشد. باید در منظر و افق ما تحوالت اساسی همچنان باقی باشد ولی 
برای دنبال کردن این منظرها و عملی کردن آن، گام های کوچک و پیوســته برداریم. 
برای برگشــت به قدرت اجتماعی و سازمان اجتماعی به کارها و گام های کوچک نیاز 
داریم ،     ما باید به جزئیات توجه کنیم و خالقیت و نوآوری ها در سطح سازمان اجتماعی 

خاصیت فزاینده دارد. 
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پیش شرط آشتی دولت و مردم، پذیرش نهادهای مدنی است
حسین سراج زاده در گفت وگو  با آینده نگر از مشکالت نهادهای مدنی در ایران می گوید

 برخی می گویند، حاکمیت در ایران در برابر نهادهای 	�
صنفی، تشکل های حرفه ای و نهادهای مدنی استراتژی 
»از آن خودسازی« را پیگیری می کند. شما چه تصویری 

از نهادهای مدنی در ایران دارید؟
من این بحث را با یک زمینه ســازی به این شکل مطرح 
می کنم کــه اصوالً اگر دوره بعد از انقالب را در نظر بگیریم، 
از همــان ابتدا تا به امروز دو دیدگاه در بین افراد، جریان ها و 
نیروهایی که در حاکمیت بودند وجود داشته است و این دو 
دیدگاه مبتنی بر دو فلسفه سیاسی است. یک فلسفه سیاسی 
با اصول مردم ســاالری و اســتقرار یک نظم دموکراتیک در 
جامعه، ارتباط بهتری دارد یا تمایل و گرایش به این سمت وسو 
دارد. فلسفه سیاسی دیگر هم فکر می کند حکومت کردن و 
مدیریت جامعه حق انحصاری اقشار و گروه های خاصی است 
و سعی می کند سامان سیاســی را هم بر اساس تحقق این 
حق انحصاری پیش ببرد و سمت وسو بدهد. این دو دیدگاه 
در ارتباط با نهادهای مدنی هم نگاه متفاوتی دارند. به میزانی 
که جریان های سیاســی به نظم مردم ســاالر و دموکراتیک 
گرایش بیشــتری داشته باشند، نگاه مثبت تری به نهادهای 
مدنی و تشــکل های حرفه ای و صنفی هــم دارند و هرچه 
به ســمت دیدگاه دوم نزدیک تر شوند، نسبت به این ها نگاه 
منفی تری دارند، بدبین هستند و سیاست هایشان به سمت 
از آن خودســازی و از بین بردن آن هــا یا آن ها را به تصرف 
خود درآوردن، حرکت می کند. این دو جریان در حاکمیت ما 
از همان ابتدا تا به امروز تا حدی وجود داشــتند، هرچند که 
هرچه به امروز نزدیک تر می شویم، انگار غلبه نگاه دوم، یعنی 
دیدگاهی که خیلی نگاه مثبت و مساعدی ندارد، بیشتر شده و 
بیشتر می شود. اگر به طور مشخص و با نام و نشان  هم صحبت 
کنیم، مثالً در جریان های سیاســی درون سیستم در ایران، 
جریان های اصالح طلب و اعتدال گرا تا اصول گرا وجود دارند. به 
نظر من جریان اصالح طلب و اعتدال گرا و اصول گرایان میانه، 
تا حدی دیدگاه مثبت تری به نهادهای مدنی و تشــکل های 
صنفی دارند و هرچه به ســمت دیدگاه اصول گرایی افراطی 
می رویــم، این  نهادها را اصالً مثبــت ارزیابی نمی کنند و به 
شرطی آن ها را به رسمیت می شناسند که کامالً در کنترل 
خودشــان باشــد. این دیدگاه ها بیشتر متمایل به یک نظم 

سیاسی تمامیت خواه هستند.
 آیا تفاوت معناداری بین نهاد صنفی، حرفه ای و مدنی وجود دارد؛ و این که قدرت چانه زنی 	�

این نهادها با دولت چگونه است و نوع برخورد قدرت با آن ها متفاوت است؟
 من قبل از این که به این ســؤال جواب بدهم، در تأیید بحث خودم در بخش اول، خاطره ای 
را مطرح کنم که در جریان سیل بهار سال 98 که بسیار گسترده هم بود، من به عنوان فردی که 
در هیئت بیست نفره ای که از اعضای هیئت علمی دانشگاه مأمور شده بودند که مسائل مربوط به 
علت های سیل را بررسی کنند، در کارگروه اجتماعی/فرهنگی آن در کنار آقایان دکتر خانیکی و 

دکتر محمد فاضلی بودم. در جریان این موضوع و ارتباطاتی که داشتیم، کامالً شاهد این دوگانگی 
که از آن گفتم، بودم؛ یعنی بخشــی از نهادهای حاکمیتی ســعی می کرد از تمام ظرفیت های 
سازمان های مردم نهاد و تشکل های خیریه ای که در این زمینه ها فعال بودند، استفاده کند و برای 
امدادرسانی، برای کمک های بعد از فرونشستن سیل و... همکاری نزدیکی با آنها داشت؛ اما در همان 
زمان بخش هایی بودند که تالش می کرند با این ها به عنوان یک جریانی که به دنبال اهداف سوء 
هستند و نباید به آن ها میدان داد برخورد می کرد و برایشان محدودیت ایجاد می کرد و جریان اول 
تالش می کرد که این محدودیت ها را برطرف کند تا بتواند بیشتر از ظرفیت های این ها بهره ببرد. 

بنابراین این دو دیدگاه وجود داشته و امروز هم نشانه هایی از آن را می شود دید.
اما در خصوص موضوع بعدی که تفاوت نهادهای صنفی، مدنی و حرفه ای چیست، اگر برگردیم 
به همــان دو دیدگاهی که عرض کردم، دیدگاهی که این هــا را خیلی مثبت ارزیابی نمی کند، 
هیچ یک را مثبت ارزیابی نمی کند، مگر با این شــرط که کامالً در کنترل خود او باشد. به عنوان 
یک نهاد مســتقل و با بنیان های مردمی، چه نهادهای مدنی و چه نهادهای صنفی و حرفه ای را 
به رســمیت نمی شناسد. ممکن است با برخی از نهادهای مدنی که صرفاً و صرفاً به فعالیت های 
خیریه ای مشغول هستند، بیشتر مدارا کنند؛ اما آن ها را هم اگر احساس کند که ممکن است یک 
ســازمان دهی گسترده ای پیدا کند و توان بسیج کننده داشته باشند تهدید ارزیابی می کند، زیرا 
نگران است که به یک نیروی سیاسی تبدیل شوند. اما اگر بخواهیم بحث را ببریم به سمت این که 
نهادهای مدنی، و صنفی و حرفه ای چه تفاوت هایی باهم دارند، من برای این که تفاوت های این ها را 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

موانع و مشکالت 
نهادهای مدنی در ایران 
و اینکه این نهادها چرا 

به بلوغ نمی رسند، 
بدانید، خواندن این 

مصاحبه به شما 
توصیه می شود.

تاسیس نهاد مدنی همزاد تغییر اجتماعی است؛ همزاد تاسیس دولت مدرن که خود این دولت با موانع و مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم کرده است. شاید تقابل با قدرت اولین مشکل جامعه مدنی باشد همان طوری که تقابل با قدرت سنتی مشکل اصلی 
دولت مدرن بوده است. برای همین حسین سراج زاده، جامعه شناس معتقد است در هیچ دوره ای دولت پایش را از زمین نهاد مدنی 
بیرون نکشیده است. او وقتی از مشکالت جامعه مدرن در جامعه امروز ایران نام می برد در کنار مسائل تاریخی این نهادها، به موانع 
حقوقی ای اشاره می کند. سراج زاده می گوید همچنان جایگاهی از نظر حقوقی و سیاسی برای نهادهای مدنی به معنای جدی و 
گسترده وجود ندارد. او تاکید می کند: باید دولت جایگاه نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد تا سوءتفاهم هایش با جامعه و مردم 

به راه حل برسد؛ در غیر این صورت طی مسیر دشوار خواهد بود.

نهادهای مدنی باید بر همان ارزش های مبتنی بر گفت وگو و شیوه های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز 
کید کنند. از آن طرف حکومت هم باید گام هایی را بردارد که اعتماد را  برای دنبال کردن مطالبات خود تأ
جلب کند و سرمایه اجتماعی خودش را افزایش دهد.
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توسعه

توضیح بدهم، اشاره می کنم که ما وقتی از حوزه عمومی و جامعه مدنی صحبت می کنیم، نهادهای 
مدنی، صنفی و حرفه ای، همگی در درون آن قرار می گیرند یا سازنده آن هستند و در کنار بازار و 
دولت مطرح می شوند. دولت، بازار و حوزه عمومی یا جامعه مدنی، تفاوت هایی دارند، به خصوص 
از جنبه هنجارها و ارزش هایی که بر این حوزه ها حاکم اســت. به عنوان مثال دولت اراده معطوف 
به قدرت دارد و متمایل به یک نظم مبتنی بر قدرت متمرکز است؛ درواقع در اینجا بیشتر بر امر 
سیاســی تأکید می شود. در بازار ما اراده معطوف به سود اقتصادی و انباشت سرمایه، به خصوص 
سرمایه خصوصی را می بینیم. در آنجا هم نوعی نظم تضمین کننده این سود و تراکم سرمایه مطرح 
است و ما با امر اقتصادی روبه رو هستیم؛ اما وقتی به حوزه عمومی و جامعه مدنی می آییم، ما با 
اراده معطوف به انسجام و همبستگی جمعی و نظم مبتنی بر این دوتا ارزش یا نظمی که برآمده از 
انسجام و هم بستگی اجتماعی باشد، روبه رو هستیم و خیر جمعی، کنش ارتباطی و گفت وگویی، 
ارزش ها و هنجارهای حاکم بر سپهر عمومی هستند. در اینجا ما با امر اجتماعی سروکار داریم. 
حوزه عمومی درواقع میدان تعامل و کنشــگری تمام نهادها اســت، باارزش ها و هنجارهایی که 
عرض کردم؛ یعنی اراده معطوف به همبستگی، خیر جمعی، کنش ارتباطی )کنش ارتباطی به 
آن مفهومی که هابرماس به کار می برد( و گفت وگو و رقابت های مسالمت آمیز. اگر بخواهیم با این 
مبنا، نهادهایی که از آن ها صحبت شد، متمایز کنیم، من فکر می کنم که نهادهای مدنی، بیشتر 
تشکل ها و انجمن های داوطلبانه ای هستند که برای تحقق یک خیر عمومی کار و فعالیت می کنند؛ 
یعنی داوطلبانه بودن و خیر همگانی و عمومی در اینجا اهمیت دارد. مثل انواع خیریه ها، چه سنتی، 
چه مدرن و سازمان های محیط زیستی یا مبارزه با اعتیاد و انواع و اقسام سازمان های مردم نهاد، 
نیکوکاری و خیریه که برای یک خیر عمومی ایجاد می شوند و افراد به صورت داوطلبانه در آن ها 
فعالیت می کنند؛ البته گاهی اوقات ممکن است این فعالیت مرتبط با یک فعالیت حرفه ای خاص 
هم باشد. به عنوان مثال انجمن های علمی را می توان در اینجا مثال زد. انجمن های علمی، درواقع 
نوعی فعالیت  حرفه ای و تخصصی انجام می دهند، چون علمی هستند؛ اما این فعالیت ها معطوف به 
خیر عمومی و داوطلبانه هستند؛ اما وقتی به نهادهای صنفی می رسیم، مثل سندیکاهای کارگری 
)کارگران ســاختمان، رانندگان و...( یا تشــکل های صنفی مثل روزنامه نگاران، معلمان، استادان 
دانشگاه؛ یا انجمن ها و نظام های حرفه ای، مثل نظام مهندسی، پزشکی، وکال و... این ها در جایی 
قرار می گیرند که ازیک طرف به دنبال تأمین منافع صنف خودشان هستند و در اینجا می توان گفت 
که خیلی خیر عمومی و جمعی مطرح نیســت. جمعی بودن آن محدود است به همان صنف و 
حرفه خودشان؛ ولی از آنجا که این ها درواقع مراقبت هایی هم می کنند در جهت اخالق حرفه ای 
و این که فعالیت ها در درون این صنف مبتنی بر اخالق حرفه ای صورت بگیرد، ازاین جهت به نظر 
من به خیر جمعی مرتبط می شود و به نظر من نکته مهم این است که واقعیت جامعه هم همین 
تضادهای گروه های صنفی و حرفه ای است؛ یعنی ممکن است منافع یک صنف خاص در تعارض 

با یک حرفه و صنف دیگر قرار بگیرد.
 مشخص ترین این ها تشکل های کارگری و کارفرمایی است.	�

 بله دقیقاً. یا گاهی که بحث نظام پزشکی و بقیه مردم که دریافت کنندگان خدمات پزشکی 
هستند مطرح می شود. به هرحال چون آن ها منافع صنفی خود را دنبال می کنند، گاهی اوقات در 
تعارض با خیر عمومی یا در تعارض با منافع و عالیق صنوف و حرفه های دیگر قرار می گیرند. به نظر 
من چیزی که در اینجا به آن ها هویت تعلق به حوزه عمومی و جامعه مدنی می دهد، وفاداری به 
ارزش هایی است که عرض کردم؛ یعنی حتی در دنبال کردن منافع صنفی خودشان هم با یک نگاه 
نرماتیک و همچنین بر مبنای نفع پراگماتیستی درازمدت، به کنش های مسالمت آمیز و خشونت 
پرهیز، کنش های ارتباطی و گفت وگویی عالقه دارند؛ یعنی ارزش های حوزه عمومی آن ها را متصل 
می کند به جامعه مدنی چراکه در پیگیری ارزش های صنفی و منافع و عالیق صنفی و حرفه ای 
خود، روش هایی را دنبال می کنند یا باید دنبال کنند که باارزش های حوزه عمومی ارتباط دارد و 
به این اعتبار می توان گفت در عین این که در تعامالت و کنشگری های این ها تضادهای منافع هم 

وجود دارد؛ ولی این ها در یک بستر مبتنی بر کنش مسالمت آمیز جریان پیدا می کنند.
  درست است که نهادهای مدنی بر تقابل هایی استوار هستند، اما دولت و نهادهای مدنی 	�

می توانند در کنار هم به منافع مشترک دست یابند. نگاه قانون به نهاد و تشکل های هم صنفی 
و مدنی ظرفیت افزا است یا محدودیت آفرین؟

می توان این طور گفت که چگونه باید باشد و چگونه است؟ آن چیزی که باید باشد، هردو است؛ 
یعنی اگر دولت )مجموعه حاکمیت که شامل قوه مقننه هم می شود( را نهادی بدانیم که متولی و 

مسئول مدیریت جامعه اســت، عملکرد آن در ارتباط با این ها باید از یک طرف مبتنی بر قانون و 
محدودکننده باشد؛ یعنی جایی که مثالً یک  نهاد یا تشکل صنفی به ارزش هایی که عرض کردم، 
وفادار نیست، بتواند مبتنی بر قانون آن ها را باز در چارچوب گفت وگویی بیاورد و هرجا که با منافع 
جمعی تعارض بسیار آشکاری دارد، بتواند با اتکا به قانون )البته قانون دموکراتیک(، خیر جمعی را بر 
این ها اعمال کند یا منافع آن ها را محدود کند تا آسیب زیادی نرسانند و هم از ظرفیت های این ها 
استفاده کند و شرایطی را فراهم کند که منافع در یک بستر گفت وگویی با دولت و بقیه جریان پیدا 
کند. نقش دولت، به خصوص دولت دموکراتیک هم نقش محدودکننده است، هم نقش تسهیل کننده 
و ایجادکننده شرایط برای این که این ها بتوانند تمام ظرفیت های خود را بروز و ظهور بدهند. هم در 
راستای خیر جمعی، هم در راستای تحقق منافع صنفی خودشان با روش های مسالمت آمیز. فکر 
می کنم در یک نظم مبتنی بر مردم ساالری، نهادهای مدنی اتفاقاً می توانند کمک کنند به دولت که 
جلوی تمایالت بدون مهار و گاهی اوقات خشونت آمیز گروه هایی از مردم را بگیرند و خواسته های 
آن ها را در یک مسیر آرام و مسالمت آمیز دنبال کنند. در این صورت این ها کمکی برای دولت هستند 

که جامعه دچار تنش های و هیجانات شدید و کنش های گاهی اوقات کور خشونت آمیز نشود.
 با توجه به مزایایی که برشمردیم، عناد ساختار سیاسی با این نهادها از چه نشئت  گرفته 	�

است و آیا دولت می داند که در نبود این نهادها چه اتفاقاتی ممکن است در انتظار جامعه باشد؟
به نظر من در قســمت اول بحثمان تا حدی پاسخ این سؤال وجود داشت؛ یعنی آن دیدگاه 
سیاسی و فلسفه سیاسی که متمایل به یک دولت مبتنی بر انحصار قدرت برای گروه های خاصی 
هست و چرخش نخبگان و انتقال قدرت بر اساس رای مردم را  به رسمیت نمی شناسند، خیلی 
روشــن است که با این نوع نهادها و دموکراتیک شــدن حوزه عمومی و نقش مثبتی که این ها 
می توانند ایفا کنند، توجه و عنایتی ندارند. این نقش مثبت زمانی می تواند مفید و کارآمد باشد 
که یک جریان سیاسی نظم دموکراتیک را به رسمیت بشناسد، مفید بداند و توجه داشته باشد 
به این که اداره موفق و کارآمد، بدون نظم دموکراتیک امکان پذیر نیست. اگر کسی این حقیقت را 
درک نکند و فلسفه سیاسی را دنبال کند که به یک نوع صورت بندی نظم اقتدارگرا و تمامیت خواه 
ختم می شود، قدرت گرفتن نهادهای مدنی برای او یک تهدید محسوب می شود؛ بنابراین نمی تواند 
کارکرد مفید نهادهای مدنی و صنفی را به رسمیت بشناسد. چون این ها در یک نظم مردم ساالر 
کارکرد مفیدی دارند؛ در یک نظم اقتدارگرا نهادهای مدنی جریانی می شوند که مطالباتی دارند 
که باارزش ها و معیارهای آن نظم ســازگاری ندارد و به همین دلیل پذیرفته نمی شوند و با آنها 

برخورد می شود.
 در کنار فلسفه و نگاه سیاسی، برخی ضعف نهادهای مدنی را در حوزه هایی چون مشکالت 	�

ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جست وجو می کنند؛ شما چقدر با این فرضیه موافق هستید؟
فرهنگ جامعه و سابقه تاریخی فرهنگی بدون شک بر قوی تر شدن و ضعیف تر شدن نهادهای 
مدنی و صنفی خیلی اثرگذار است و این که چقدر توانمند باشند و چقدر بتوانند انسجام خود را 
حفظ کنند. این بحث هم یک بحث قابل توجه و درســتی اســت که ما در فرهنگ جامعه خود، 
مبناهای خردگرایی عمل گرایانه یا پراگماتیستی و همین طور ارزش های معطوف به گفت وگو را 
به طور سنتی خیلی نداریم یا کم داریم یا تجربه اش را نداریم. با این که زیاد از آن حرف می زنیم؛ 
اما در عمل و پراکسیس نتوانستیم آن را به نوعی در فرهنگ خودمان نهادینه کنیم و این بر این که 
نهادهای مدنی خیلی توانمند نشوند خیلی اثر دارد. به میزانی که ما به همان ارزش های خردگرایی 
پراگماتیستی و کنش های گفت وگویی نزدیک تر شــویم و این ها در ذهن کنشگران، فعاالن و... 
جا بیفتد، به همین میزان هم می توانیم بگوییم که زمینه های فرهنگی آن دارد فراهم می شود. 
از جهت مالی هم همین طور است؛ یعنی عامل اقتصادی یک مسئله مهم است. نهادهای مدنی 
نباید در تمشیت امور و تأمین مالی خود چشمشان به دولت باشد. باید از منابع صنف خود و منابع 
مردمی آن را تأمین کنند. اگر به دولت وابسته شوند، دنباله روی از آن هم برایشان پیش خواهد آمد. 
از هر دو جنبه فرهنگی و اقتصادی ما ضعیف هستیم؛ در این بحثی نیست؛ اما من فکر می کنم 
که درعین حال، آن عامل اصلی و تعیین کننده تر، همان دیدگاهی است که درون حکومت وجود 
دارد؛ یعنی نخبگان و کسانی که در مواضع قدرت قرار گرفتند، آیا به دنبال یک سامانه سیاسی 
دموکراتیک هســتند یا به دنبال مدل تمامت خواه. مــا در ایران قبل از انقالب، یک دولت و یک 
حکومت خودکامه داشتیم، یک نوع استبداد فردی، به همین دلیل نمی توانست این تشکل ها را 
بپذیرد و به رسمیت بشناسد. بعد از انقالب هم عرض کردم که دو دیدگاه در تعارض بودند. گاهی 
قانونی نوشــته می شد که نهادهای مدنی و صنفی حمایت شوند، اهمیت پیدا کنند، به رسمیت 
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یه ای مشغول هستند،   به فعالیت های خیر
ً
 و صرفا

ً
حاکمیت ممکن است با برخی از نهادهای مدنی که صرفا

بیشتر مدارا کند؛ اما آن ها را هم اگر احساس کند که ممکن است یک سازمان دهی گسترده ای پیدا کند و توان 
یرا نگران است که به یک نیروی سیاسی تبدیل شوند. یابی میکند، ز بسیج کننده داشته باشند تهدید ارز

شناخته شوند. از آن طرف بخش هایی هم به طور همزمان برای آن ها محدودیت ایجاد می کردند. 
به نظر من با این که ضعف ها و محدودیت های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و بر توانمند نشدن 
نهادهای مدنی اثرگذار هستند؛ اما این ها در یک پروسه می توانستند به تدریج کمتر شوند و در درون 
جامعه برای کمتر شدن محدودیت های فرهنگی و اقتصادی ظرفیت وجود داشته و دارد. آن چیزی 
که عامل تعیین کننده است، به نظر من همان نقش دولت است که اجازه نمی دهد که ظرفیت های 
محدودی هم که از حیث فرهنگی، بینشــی و نگرشی و همین طور اقتصادی وجود دارد، بتواند 
خودش را به تدریج بارورتر و توانمندتر کند. به نظرم در این شرایط عامل سیاسی تعیین کننده تر 

است، بدون این که بخواهم نقش آن دو عامل را به طورکلی نادیده بگیرم.
  البته خیلی ها می گویند که اگر نهادهای مدنی وابستگی مالی به دولت نداشته باشد، 	�

می توانند استقالل عمل و بقای مستمری داشته باشد؛ ولی در نقض این مسئله، می توان به 
وضعیت اتاق بازرگانی اشاره کرد.

 بله دقیقاً! در کنار اتاق بازرگانی، نمونه های دیگر هم مثل نظام پزشــکی، نظام مهندســی و 
کانون وکال و مثل این ها را می توان در نظر گرفت. کانون وکال یا نظام پزشکی و نظام مهندسی، 
به لحاظ مالی توانمند هســتند. مشکلی که وجود دارد، این است که تا حدی ظرفیت این که در 
درون خودشان به ارزش ها و هنجارهای فرهنگ عمومی پابند باشند وجوددارد؛ به هرحال چون از 
نخبگان و تحصیل کردگان هستند. باارزش های جهان مدرن و دموکراتیک آشنایی دارند وبه آنها 
عالقه بیشتری دارند. به طور مثال نظام پزشکی، درعین حال که یک نظام صنفی است، خیر جمعی 
و اخالق حرفه ای در آن اهمیت دارد؛ یعنی ســه نهاد و ســازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی و 
کانون وکال، هم از جهت فرهنگی و هم از جهت منابع مالی، ظرفیت های شکوفایی و رشد را دارند. 
نمی خواهم بگویم که محدودیت های مالی و به خصوص فرهنگی در آنها اصالً نیســت؛ ولی این 
ظرفیت را دارند که به تدریج، به نوعی خودشان را با توجه به ارزش های حوزه عمومی سازمان دهی 
کنند و پیش ببرند و روی پای خود بایستند؛ ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم و این ها را محدود 

و ناکارآمد می کند، دقیقاً مداخله های دولت و حکومت است.
  چه مسیری را باید طی کرد که نقش نهادهای مدنی و صنفی در مسیر توسعه از طرف نهاد 	�

قدرت به رسمیت شناخته شود؟
 نهادهای مدنی و تشکل های حرفه ای، باید کوشش های خود را با کنشگری های فعالی که دارند 
و با تأکید بر ارزش هایی که از آن ها صحبت کردیم، پیش ببرند و ادامه بدهند و آن ها را تبدیل کنند 
به مطالبات خود از حکومت. مطالباتی مثل این که حداقل با گفت وگو و آگاهی رسانی آن ها را وارد 
آگاهی عمومی افراد و صنوف خود کنند و به عنوان مطالباتی دنبال شود و این مطالبات در تعامل 
با دولت به این سمت وسو جهت پیدا کند که دولت و حکومت توجه کنند که اگر به دنبال یک 
نظم سیاسی پایدار و بدون تنش های دامنه دار هستند، باید از ظرفیت های مردمی استفاده شود. 
دولت نمی تواند یک ارتباط توده ای با مردم داشــته باشد. چون توده بی شکل می تواند در معرض 
هیجاناتی از ناحیه جریان های مختلف قرار بگیرد. به میزانی که مردم در همین نهادهای مدنی و 
تشکل های صنفی سازمان دهی شوند و مطالباتشان از طریق این ها ابراز و دنبال شود، به همین 

میزان حکومت با یک نوع مطالبات تعدیل شده روبه رو است که می تواند از عهده آن ها برآید چراکه 
این نهادها می توانند مثل حکومت به خیر جمعی اهمیت دهند و در کنار دولت کمک کنند به 
این که مسیرهای توسعه جامعه بهتر پیش رود و آشوب ها و تنش ها و حرکت های مخرب غیرقابل 
پیش بینی شکل نگیرد و حتی منافع صنفی خودشان را هم در یک زمینه گفت وگویی پیش ببرند. 
نمونه اش همین تشــکل معلمان است. اگر با این ها گفت وگو صورت بگیرد، قطعاً مفیدتر خواهد 
بود تا این که حکومت بخواهد آن را در مقابل خود ببیند و آن را سرکوب کند. شاید بتواند به طور 
کوتاه مدت این ها را مهار کند؛ اما وقتی معلمان یک جامعه نگاه مثبتی به یک سیستم مدیریتی 
نداشته باشند، دولت باید خیلی نگران آینده خود باشد. به همین دلیل من فکر می کنم تشکل های 
صنفی در وهله اول باید در درون خودشان ارزش های مرتبط با حوزه عمومی را که مطرح و رعایت 
کنند، روز به روز آنها را نهادینه تر کنند و بعد بر مبنای آن ها، مطالبات صنفی و عمومی جامعه را 

مطرح و دنبال کنند.
  با توجه به شرایطی که جامعه دارد، حاکمیت چگونه می تواند تعارض های جامعه را به 	�

حذف یا تضعیف نهادهای مدنی نکشاند و از این ظرفیت ها بهره بگیرد؟
 در این شرایط، چون حکومت یا بخش قابل توجهی از حکومت، رابطه را به نوعی با این ها تنظیم 
کرده است که مبتنی بر به رسمیت شناختن و حمایت این ها نیست و به نوعی می خواهد از یک 
نظم سیاسی مردم ساالر فاصله بگیرد، در این صورت کار واقعاً دشوار می شود؛ یعنی خود حکومت 
هم نمی داند با این ها چه کار کند و اصوالً معادله پیچیده ای می شود نحوه تعامل با این ها؛ اما اگر این 
آمادگی را در خود ایجاد کند و یک نوع اصالح نهادی صورت بگیرد، اصالحات بنیادی در جامعه 
صورت بگیرد که برود به سمت نهادینه تر شدن یک سامان سیاسی مردم ساالر، آن گاه می توانند در 
تنظیم رابطه دولت و مردم نقش خوبی بازی کنند، به همان ترتیبی که گفتم؛ یعنی درعین حال که 
مطالبات خود را دنبال می کنند، باارزش های بنیادین حکمرانی  و سیاست هم در تعارض جدی قرار 
نگیرند و در تعامل با آن مطالبات خود را پیش ببرند؛ اما اگر دولت این آمادگی را نداشته باشد، و 
بخواهد نوعی انحصار قدرت ایجاد کند که ما این را بیشتر در دیدگاه اصول گرایان افراطی می بینیم، 
یک شرایط دشواری ایجاد می شود و رابطه ها هم نمی تواند به سمت یک رابطه هم افزا، کمک کننده 

و مسالمت آمیز پیش برود و این وضعیت برای آینده جامعه ایران بسیار نگران کننده است.
 ما اآلن در مرحله تقابل سیاست گذاران با کنشگران هستیم؛ به نظر شما اگر قرار باشد 	�

حاکمیت یک گام بردارد، آن گام چه باید باشــد؟ آیا می تواند اعتماد را به جامعه و نهادهای 
مدنی برگرداند؟

 به نظرم نهادهای مدنی باید بر همان ارزش های مبتنی بر گفت وگو و شیوه های مسالمت آمیز و 
خشونت پرهیز برای دنبال کردن مطالبات خود تأکید کنند. از آن طرف حکومت هم باید گام هایی 
را بردارد که اعتماد را جلب کند و سرمایه اجتماعی خودش را افزایش دهد. همان طور که اشاره 
کردم، راهش این است که نوعی حرکت به سمت نهادینه کردن سامان سیاسی مردم ساالر را پیش 
گیرد. اگر این آمادگی نباشد، شرایط خیلی دشوار می شود. مثالی که من در خصوص سیل زدم، 
آن بخشی که می آید به جای این که از این ظرفیت ها در ارتباط با کاهش عوارض نامطلوب سیل 
استفاده کند آنها را محدود می کند، همزمان دو کار را انجام می دهد که نتیجه خوبی ندارد. یکی 
این که درواقع ظرفیتی مردمی را که می تواند در کنارش باشد و بار مشکالتش را کم کند نادیده 
می گیرد و از دست می دهد. از طرفی گروه هایی از مردم که در این تشکل های مردم نهاد هستند را 
هم عمالً تبدیل می کند به کسانی که فعالیت خیرخواهانه مردمی و مطالبات خود در این راستا را 
در تعارض با اراده و خواسته های حکومت مطرح کنند؛ درحالی که اگر رفتارش مثل جریان دیگر 
بود که این تشکل ها را به رسمیت می شناخت، آن گاه این تشکل ها هم در شرایط بحرانی، کمک 
می کردند به این که دیدگاه های رادیکال نســبت به حکومت یا مطالبات غیرواقعی که تناسبی با 
ظرفیت های جامعه ندارد، شکل نگیرد. وقتی برای این ها محدودیت ایجاد می شود، هم ظرفیت 
آن ها برای کمک به مهار بحران ســیل یا هر مشکل دیگری عمالً کنار گذاشته می شود و دولت 
به تنهایی در پاسخ دادن به آن مشکل ناتوان می شود؛ درعین حال یک جبهه تازه دیگری را هم در 
برابر خود باز می کند و بخشی از انرژی و توانش باید برای مدیریت مطالبات این ها برای به رسمیت 
شناخته شدن حق طبیعی خودشان صرف شود. من فکر می کنم که این تغییر نگاه و حرکت به 
ســمت سامان سیاسی مردم ساالر و به رسمیت شناختن حق مردم و سازمان دهی مردمی برای 
پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الزم است و پیش شرط برطرف شدن سوءتفاهم ها از 

بین رفتن این شکاف های ایجادشده بین دولت و مردم و نهادهای مدنی است. 

نکته هایی که باید بدانید

در یک نظم اقتدارگرا نهادهای مدنی جریانی می شوند که مطالباتی دارند 	�
که باارزش ها و معیارهای آن نظم سازگاری ندارد و به همین دلیل پذیرفته 

نمی شوند و با آنها برخورد می شود.
عامل اقتصادی یک مسئله مهم است. نهادهای مدنی نباید در تمشیت 	�

امور و تأمین مالی خود چشمشان به دولت باشد. باید از منابع صنف خود 
و منابع مردمی آن را تأمین کنند. اگر به دولت وابسته شوند، دنباله روی از 

آن هم برایشان پیش خواهد آمد.
اگر کسی فلسفه ای سیاسی را دنبال کند که به یک نوع صورت بندی نظم 	�

اقتدارگرا و تمامیت خواه ختم می شود، قدرت گرفتن نهادهای مدنی برای او 
یک تهدید محسوب می شود، بنابراین نمی تواند کارکرد مفید نهادهای مدنی 

و صنفی را به رسمیت بشناسد.
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توسعه

نهادهای مدنی و راهبری اقتصاد
پرش از موانع

چرا باید خواند:
نهادهای مدنی بر 
نظام اقتصادی و 

تغییر مناسبات درونی 
اقتصادی چه تاثیراتی 

دارد؟ این مقاله را 
بخوانید.

نظــام اقتصادی اگرچه قواعــد و قوانین خاص خــود را دارد و 
مناسبات درونی و روابط بین متغیرهای مختلف آن تابع این قواعد 
است اما با عوامل و نظام های غیر اقتصادی نیز ارتباط دارد، به گونه ای 
که هم بر آن ها تأثیر می گــذارد و هم از آن ها تأثیر می پذیرد. این 
تأثیر و تأثر، در مواردی، تا آن جا پیش می رود که ممکن است قواعد 
و قوانین درونی اقتصاد را نیز دگرگون ســازند و نتایجی ناخواسته 
را پدیــد آورند. نهادهای مدنی که در جوامع مدرن اهمیت فراوانی 
یافته اند، از جمله عواملی هستند که حضور یا فقدان آن ها می تواند 
پیامدهای گوناگونی برای اقتصاد به ارمغان بیاورد. در این نوشــتار، 
این پرسش مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه نهادهای مدنی بر 

اقتصاد مؤثر واقع می شوند؟
نهادهای مدنی هم به صورت سلبی و هم ایجابی بر نظام اقتصادی 

و تغییر مناسبات درونی آن تأثیر دارند:
رفتارهــای اقتصادی افراد یک جامعــه و در یک معنای کلی تر، �	

فرهنگ اقتصادی در حوزه های مختلفــی مانند تولید، مصرف، کار 
جمعی و... بر کیفیت و میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت نظام اقتصادی 
تأثیر می گذارند. نهادهای مدنی به ویژه در جوامع مدرن در چگونگی 
جامعه پذیری افراد نقش بسزایی دارند و از این جهت بر اقتصاد مؤثر 

واقع می شوند.
تجربه توسعه در کشــورهای جنوب شرقی آسیا، نشان داد که 
نقــش فرهنگ و رفتارهای اقتصادی در کمیت و کیفیت توســعه، 
انکارناپذیر است. بسیاری از نظریه پردازان توسعه برای تبیین علل 
توســعه در این کشورها به فرهنگی اشاره می کنند که برای توسعه 
»مناسب« بوده اســت. دیویس با پیروی از وبر، توسعه اقتصادی را 
عبارت از فرآیندی می دانست که به طور متوالی باید از مجموعه ای 
از موانــع و حصارهای مختلف عبور کند، وی برای توضیح بیشــتر 
نظریــه »پرش از موانع«، نظریــه »حصارها« را نیز مطرح می کند. 
در این نظریه، وی به توضیح این نکته می پردازد که چگونه جوامع 
سنتی در مقابل ارزش های نظام سرمایه داری، حصار ایجاد می کنند 
و به دفاع از خویش می پردازند. نظریه دیویس از سه حلقه تشکیل 
می شــود. در حلقــه اول اقتصاد و ارزش های آن نظیر اکتســاب و 
عام گرایی وجود دارد؛ در حلقــه دوم، نهادهای تدافعی وجود دارد 
که بــر اقتصاد نظارت می کنند و مانع از تغییر آن می گردند. حلقه 
سوم نیز نمایان گر جامعه و باورها و ارزش ها و روابط قدرت در درون 
آن می باشد. بر اساس این نظریه و برخالف نظریه »پرش از موانع« 
تحقق توسعه اقتصادی، فقط در مقاطعی از زمان به وقوع نمی پیوندد 
که عاملی خارجی، تغییرات اساســی را در جامعه تحمیل نماید. به 
نظر وی توسعه، در برهه هایی از زمان و در جوامعی نیز اتفاق می افتد 
که حصارها تضعیف گردند و اقتدار خود را از دســت دهند. در این 
حالت نیز امکان توسعه فراهم می آید. به عبارت دیگر توسعه در این 
وضعیت، مرهون وجود و ظهور عامل خارجی نیست، بلکه ضعف و 
ناتوانــی درونی حصارها، زمینه تغییر را هموار یا قدرت آن ها امکان 

توسعه را دشوار می سازد.
حسین عظیمی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، نقش عوامل 
»مناسب و نامناسب« فرهنگی را پراهمیت می داند. وی بر این باور 
است که فرهنگ پایه رفتار انسانی است، در نتیجه، قسمت عمده ای 
رفتارهای اقتصــادی و غیر اقتصادی انســان از باورهای فرهنگی 
سرچشــمه می گیرد و تأثیر می پذیرد. امــا از آنجایی که برخی از 
رفتارهای اقتصادی افراد با اهداف توســعه سازگار نیستند، این امر 
می تواند ناشی از وجود باورهای نامناسب فرهنگی باشد. لذا باورهای 
فرهنگی یک جامعه را می توان به عناصر مناسب و نامناسب تقسیم 
کرد و باورهای نامناســب را به عنوان موانع فرهنگی توسعه قلمداد 
کرد. عظیمی، عناصر مناسب فرهنگی برای توسعه را عبارت از موارد 
زیر می داند: حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی جامعه، باور 
فرهنگی به برابری انســان ها، باور فرهنگی به لزوم احترام به حقوق 
دیگــران، باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی، باور فرهنگی به 
آزادی سیاسی، باور فرهنگی به لزوم توجه معقول به دنیا و مسائل 

مادی مربوط آن و دوری از ریاضت و زهد نامعقول.
امروزه، تغییر و تعدیل بسیاری از عناصر فرهنگی مناسب مانند 
نظم پذیری جمعی، توجه معقــول به دنیا، تضعیف حصارهایی که 
مانع دستیابی به توسعه هستند و... در نهادهای مدنی ممکن و میسر 
اســت. نهادهای مدنی از طریق گفت وگو، مسائل اصلی مطرح در 
حوزه عمومی را به بحث می گذارند و با توجه به این که »توســعه« 
از جنــگ جهانی دوم به بعد، به یک آرمان اجتماعی تبدیل شــده 
اســت، سمت وســوی مباحث در جهت تقویت توسعه و ارزش ها و 
باورهای مرتبط با آن است. این نهادها، به ویژه در جوامع مدرن که 
اقتصاد و توسعه اقتصادی اهمیت فراوانی یافته است نقش بی بدیلی 
در جامعه پذیری افراد و شکل گیری نگرش ها و رفتارهای اقتصادی 

آن ها دارند.
نکتــه حائز اهمیت دیگر آن اســت، از آن جایی که مشــارکت 
و عضویــت در نهادهای مدنی عمدتاً غیرایدئولوژیک و بر اســاس 
پیوندهــای حداقلــی و ضعیف اســت، نگرش و رفتــار اقتصادی 
شکل گرفته در آن، کمترین تأثیرپذیری را از ایدئولوژی های مختلف 
دارد. کاهــش میزان حضور و نفوذ ایدئولــوژی در اقتصاد، موجب 
می شــود تصمیم گیری هــا و برنامه های اقتصــادی، مبنای علمی 
بیشتری داشته باشند و از ســوی دیگر، رفتارهای اقتصادی مردم 
نیز تا حــد زیادی از قواعد و قوانین علم اقتصــاد پیروی کند. اگر 
بپذیریم که بخش عمده ای از علل و عوامل توسعه، درون زا هستند 
و از منابع داخلی جامعه به ویژه فرهنگ تغذیه می شوند، آن گاه نقش 
نهادهای مدنی که در جوامع مدرن، جایگزین بســیاری از نهادهای 
سنتی شده اند، در آماده سازی جامعه برای دستیابی به توسعه بیشتر 

برجسته و نمایان می گردد.
بر اســاس تعریفی که از سرمایه اجتماعی شده است، نهادهای 
مدنی، بخش مهمی از سرمایه اجتماعی هستند. پاتنام بر این باور 

خالدتوکلی
جامعه شناس توسعه
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هنجارها و ارزش های مشترک، شبکه های روابط اجتماعی و نهادها و انجمن های اختیاری و داوطلبانه، سرمایه مهم 
و باارزشی را در اختیار فرد، گروه ها و جامعه قرار می دهند که می تواند آن ها را در رویارویی با فقر و ضعف اقتصادی 
در موقعیت بهتری قرار دهد تا راحت تر بر آن غلبه یابند.

است که ســرمایه اجتماعی از عناصر گوناگون سازمان اجتماعی، 
چون اعتماد، هنجارها و شبکه های اجتماعی تشکیل شده است که 
اقدامات هماهنگ را تســهیل و در نتیجه در حوزه های مختلف از 
جمله اقتصاد، کارآیی جامعه را بهبود می بخشد. مالحظه می شود، 
نهادهای مدنی و شــبکه های اجتماعی به عنوان شکل عمده ای از 

سرمایه اجتماعی مطرح هستند.
برای مثال پاتنام معتقد است اگر در مناطقی چون توسکانی و امیلیا 
رومانا پیشرفت و توسعه اقتصادی به چشم می خورد، ناشی از وجود 
سازمان های مدنی فعال، شهروندان مشارکت جو، شبکه های اجتماعی 
و سیاسی که به صورت افقی سازماندهی شده اند و ارزش هایی از قبیل 
همبســتگی، درستکاری است. در مقابل در مناطقی چون کاالبریا و 
سیســیل، مفهوم شهروندی رشــد چندانی نداشــته است، میزان 
مشارکت در نهادهای مدنی و مسائل عمومی اندک است و وابستگی 
به دولت برای حل معضالت جامعه بســیار باالســت. وی بر این باور 
است که دلیل ثروتمند شدن و توسعه برخی از مناطق ایتالیا نسبت به 
برخی دیگر از مناطق، مدنیت آن ها و به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی 

نهفته در هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی است.
جامعه شناســان و اقتصاددانان توسعه و حتی عالمان سیاست به 
»سرمایه اجتماعی« به مثابه حلقه مفقوده * توسعه، روی آورده اند. ِمِیر 
یکی از مسائل اساســی و وظایف نسل جدید اقتصاددانان توسعه را 
تعریف ســرمایه اجتماعی می داند و برای دستیابی به این هدف که 
تحلیل های اختصاصی و ژرف را امکان پذیر می ســازد، معتقد است 
که باید پیوندهای قوی تر بین اقتصاد توســعه، اقتصاد نهادین جدید 
و جامعه شناسی اقتصادی جدید، برقرار شود. مباحث مختلفی در این 
چارچوب مطرح شده و تحقیقات فراوانی به انجام رسیده است. برخی 
آن را در ســطوح خرد اقتصادی و برخی دیگر آن را در سطح کالن 
مورد مطالعه قرار داده اند. تحقیقات خاصی نیز در دست است که تأثیر 
ســرمایه اجتماعی را بر جنبه هایی خاص از نظام اقتصادی سنجیده 
است. برای نمونه در زمینه سرمایه اجتماعی و صنعت، رشد، توسعه، 
توسعه منطقه ای، توسعه روستایی، صنایع کوچک، کشاورزی، فقر، 
کارآفرینی و... تحقیقات متعددی انجام شده است که نشان از اهمیت 
و جایگاه ویژه این مفهوم در ادبیات اقتصادی دارد. به طور کلی می توان 
گفت که هنجارها و ارزش های مشترک، شبکه های روابط اجتماعی و 
نهادها و انجمن های اختیاری و داوطلبانه، سرمایه مهم و با ارزشی را 
در اختیــار فرد، گروه ها و جامعه قــرار می دهند که می تواند آن ها را 
در رویارویی با فقر و ضعف اقتصادی در موقعیت بهتری قرار دهد تا 

راحت تر بر آن غلبه یابند.
فوکویاما معتقد اســت که ارزش ها رابط و میانجی میان تغییرات 
شــرایط اقتصادی و تصمیمات فردی هســتند. سرمایه اجتماعی با 
گسترش اعتماد در میان مردم، رواج هنجارها و ارزش های مشترک 
و ایجاد شبکه های روابط اقتصادی مختلف، موجب می شود که هزینه 
معامالتی به طور محسوسی کاهش پیدا کند. لذا اکثر اقتصاددانان بر 
این باورند از آنجایی که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی است، 
مهم ترین نقش ســرمایه اجتماعی در توســعه، نقشی است که این 
ســرمایه در کاهش هزینه های معامالتی دارد. رائو بر این باور است 
کــه با توجه به اینکه اعتماد هزینه معامالت را کاهش می دهد لذا با 
رشد اقتصادی به طور مثبتی همبستگی دارد. رنانی نیز معتقد است 
که با کاهش سرمایه اجتماعی، تولید کل پرهزینه تر می شود. به نظر 
وی، سرمایه اجتماعی به مثابه اخالق و قاعده بازی عمل می کند، در 

صورتی که در بازی اقتصادی، قاعده ای وجود نداشــته باشد یا اصول 
اخالقی بر رفتار افراد حاکم نباشد، آن گاه یا کل بازی تعطیل می شود 
یا بازی بسیار پرهزینه می گردد. عکس آن نیز البته صادق است، بدین 
معنی که وجود قاعده اخالقی و پایبندی به قواعد )سرمایه اجتماعی(، 

بازی را کم هزینه تر، روان تر و جذاب تر می سازد.
یکی دیگر از تأثیرات نهادهای مدنی بر اقتصاد به مناسبات درونی 
عوامل و نیروهای موجود در اقتصاد راجع اســت. برای مثال می توان 
به نظارتی که از سوی نهادهای مدنی بر روابط کارگر-کارفرما و حل 

مشکالت آن ها از طریق مذاکره و گفت وگو می شود، اشاره کرد.
نهادهای مدنی به طور عام و سندیکاها و اتحادیه های کارگری به 
طور خاص، عالوه بر آنچه ذکر شد، در دو سطح متفاوت می توانند بر 
اقتصاد جامعه مؤثر واقع شــوند. در یک سطح کلی، حد واسط میان 
بخش خصوصی و دولتی و در سطحی ُخردتر حد واسط میان کارگر و 
کارفرما. شاید تصور معمول و رایج نسبت به نهادها و جامعه مدنی این 
باشد که این نهادها عمدتاً منتقد وضع موجود هستند و اعتراض های 
کارگران یا بخش خصوصی در مقابل دولت را سازماندهی می کنند؛ 
این تصور اگر چه درست است اما رویه دیگر نهادهای مدنی این است 
که برای حکومت یا کارفرماها مانند »سپر« عمل می کنند و از یک سو 
مانع از اعتراض های شدید و مطالبات غیرمعمول و افراطی می شوند 
و از سوی دیگر موجب شکل گیری ساختار نیرومند و توسعه یافته در 

بخش خصوصی می گردند.
عالوه بر این، نهادهای مدنی نقش عمده ای در سالمت و شفافیت 
اقتصاد ایفا می کنند. برای نمونه در مبارزه با فســاد، نقش نهادهای 
مدنی تخصصی، امری پذیرفته شــده است و با توجه به استقالل و 
بی طرفی آن ها، می توانند مشارکت مؤثری در کاهش فساد در نظام 
اقتصادی داشــته باشند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که 
اهمیت نهادهای مدنی در مبارزه با فساد از سوی نهادهای بین المللی 
مانند بانک جهانی مورد تأکید قرار گرفته اســت و فعالیت آزادانه و 

مستقل آن ها برای کاهش فساد ضروری تلقی می شود.
*  Missing link

نکته هایی که باید بدانید

تصور معمول و رایج نسبت به نهادها و جامعه مدنی این باشد که این نهادها عمدتاً منتقد 	�
وضع موجود هستند و اعتراض های کارگران یا بخش خصوصی در مقابل دولت را سازماندهی 

می کنند؛ این تصور اگرچه درست است اما رویه دیگر نهادهای مدنی این است که برای حکومت 
یا کارفرماها مانند »سپر« عمل می کنند.

ِمِیر یکی از مسائل اساسی و وظایف نسل جدید اقتصاددانان توسعه را تعریف سرمایه 	�
اجتماعی می داند و برای دستیابی به این هدف که تحلیل های اختصاصی و ژرف را امکان پذیر 

می سازد، معتقد است که باید پیوندهای قوی تر بین اقتصاد توسعه، اقتصاد نهادین جدید و 
جامعه شناسی اقتصادی جدید، برقرار شود.

سرمایه اجتماعی با گسترش اعتماد در میان مردم، رواج هنجارها و ارزش های مشترک و 	�
ایجاد شبکه های روابط اقتصادی مختلف، موجب می شود که هزینه معامالتی به طور محسوسی 

کاهش پیدا کند. 
اکثر اقتصاددانان بر این باورند که از آنجایی که سرمایه اجتماعی منبع کنش جمعی است، 	�

مهم ترین نقش سرمایه اجتماعی در توسعه، نقشی است که این سرمایه در کاهش هزینه های 
معامالتی دارد. رائو بر این باور است که با توجه به اینکه اعتماد هزینه معامالت را کاهش 

می دهد لذا با رشد اقتصادی به طور مثبتی همبستگی دارد. 

رفتارهای 
اقتصادی افراد 
یک جامعه و 

فرهنگ اقتصادی 
در حوزه های 
مختلفی مانند 
تولید، مصرف، 
کار جمعی و... 
بر کیفیت و 

میزان پیشرفت 
یا عدم پیشرفت 
نظام اقتصادی 
تأثیر می گذارند. 
نهادهای مدنی 

به ویژه در جوامع 
مدرن در چگونگی 

جامعه پذیری 
افراد نقش بسزایی 
دارند و از این جهت 

بر اقتصاد مؤثر 
واقع می شوند
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توسعه

»نهادهای مدنی« عنوانی عام برای مجموعه تشکل هایی 
اســت که در یک جامعه شکل گرفته و به نمایندگی از 
تمام یا بخشــی از اعضای جامعه در تحوالت اجتماعی 
و سیاسی جامعه نقش آفرینی می کنند. به بیان دیگر در 
جامعه ای که توفیق پشت سر گذاشتن خان های اولیه 
مسیر توسعه را داشته است، می توان حضور و تأثیر سه 
بازیگر مهم را در میدان تصمیم گیری مشــاهده کرد: 

مردم، حکومت و نهادهای مدنی.
تشکل های صنفی و اتحادیه ها، احزاب و انجمن های 
سیاسی و ســازمان های مردم نهاد را می توان گونه های 
مختلفی از این نهادهای مدنی دانست که در طی مراحل 
توسعه در جامعه به تدریج شکل گرفته، و نقش آفرینی 

می کنند.
نهادهای مدنی از یک  ســو در مقام نیروی کمکی 
حکومــت در میدان تصمیم گیری ظاهر می شــوند و 
حکومت با کمک آن ها می تواند تصمیمات کارآمدتر و 
سنجیده تری را برای طی مراحل توسعه بگیرد. از سوی 
دیگر این نهادهای مدنی باعث می شوند که صدای همه 
اقشار اجتماعی شنیده شود و مدیریت ارشد جامعه با 
لحاظ کردن همه اقشــار جامعه و منافع پیدا و پنهان آن ها تحوالت اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی را مدیریت کند. ازاین رو در غیاب نهادهای مدنی حکومت از کمک یار و همراهی 
خردمند و خیرخواه بی نصیب می ماند، و مردم نیز برای انتقال نظرات و خواسته های خود به 
حاکمان ابزاری قدرتمند را از دســت می دهند و نمی توانند صدای خود را به خوبی به گوش 

دولتمردان برسانند.
با مروری گذرا بر تاریخ توســعه و تحوالت اقتصادی جهان می توان دریافت در دهه های 
پایانی قرن هجدهم جوامعی که در آن ها نهادهای مدنی توانمندتر و ریشه دارتری شکل گرفته، 
برای شــروع جریان توسعه و مبّدل شدن به کشــورهای پیشگام مستعدتر بودند و با قدم 
گذاشــتن در مسیر توســعه جریان توســعه و انقالب صنعتی را آغاز کردند. همچنین در 
کشورهایی که در دوره های بعد و با تأخیر قدم در راه توسعه گذاشتند، نهادهای مدنی با تأخیر 
ولی به صورت تدریجی در حال رویش و قدرتمندتر شدن هستند. همچنین می توان دریافت 
هرچند یک جامعه ممکن است بدون برخورداری از نهادهای مدنی قدرتمند و فقط با همت 
یک دولت اقتدارگرا و کارآمد قدم در مسیر توسعه بگذارد، اما برای تضمین تداوم توسعه و 
برخورداری بلندمدت از دستاوردهای آن نیازمند تقویت و تحکیم جایگاه نهادهای مدنی است. 
تجربه تبدیل روســیه از یک قدرت اروپایی عقب مانده در اوایل قرن بیستم به یک ابرقدرت 
صنعتی نظامی با عنوان شوروی سوسیالیستی در اواسط قرن و سپس تجربه تلخ فروپاشی در 
دهه پایانی قرن نشان دهنده این واقعیت است که توسعه بدون شکل گیری نهادهای مدنی و 
تقویت روزافزون آن ها لزوماً نمی تواند دستاوردهای تثبیت شده تقدیم جامعه بکند. در جامعه 
شوروی نبود نهادهای مدنی شرایطی را فراهم آورده بود که حکومت نمی توانست صدای مردم 
را بشنود، همان مردمی که عاقبت با بلندتر کردن فریاد خود، حاکمان را مجبور به شنیدن 

صدای خود کردند.
با عنایت به این واقعیت می توان گفت یکی از تکالیف مهم دولت های توسعه گرا در جوامع 
درحال توسعه تالش برای تقویت نهادهای مدنی اعم از تشکل های صنفی، احزاب سیاسی و 

سازمان های مردم نهاد )سمن( است. البته ناگفته پیداست این تقویت به معنی زایش و رشد 
در فضایی سالم و نقش آفرینی دور از هرگونه فساد و توجه به کیفیت به جای کّمیت است.

با مروری بر تاریخ تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران معلوم می گردد که نهادهای مدنی در 
جامعه ایران در طول صدها سال گذشته هرگز نتوانسته اند آن چنان پا گرفته و قدرتمند شوند 
که بتوانند تأثیری جدی بر تحوالت اجتماعی بگذارند. در دوران پیش از اسالم ایران به عنوان 
یکی از کانون های اصلی تمدن بشری هرچند توفیقات جدی در پایه ریزی حکومتی مقتدر و 
ضامن امنیت و بهروزی جامعه داشت، اما در میدان تشکیل و تقویت نهادهای مدنی چندان 
موفق نبود. مجلس مهستان متشکل از اشراف و قدرتمندان جامعه به ویژه در دوران اشکانی 
نقش مهمی در کنترل قدرت حاکمان و مهار قدرت سلطنت داشت، و نمونه ای از یک مجلس 
مقننه و یا تصویری اولیه از یک نهاد تاحدودی مستقل از حاکمیت بود. بااین حال این نهاد 
هرچند در تحکیم حکومت اشکانیان برای دوره ای طوالنی نزدیک به پنج سده نقش بسزایی 
داشت، اما هرگز نمی توان آن را مقدمه ای بر زایش و بالیدن نهادهای مدنی به عنوان سخنگویان 

مطالبه گر توده های مردم در مقابل حکومت تلقی نمود.
حکایت معروفی که حکیم طوس در شاهنامه از دوران انوشیروان ساسانی نقل می کند، 
تصویری قابل تأمل از وضعیت رشد اقتصادی، رابطه مردم و حکومت و وضعیت نهادهای مدنی 
به دست می دهد: مأموران حکومت در پی گردآوری مالیاتی ویژه هستند و به تک تک بازرگانان 
متمّول شهر برای دریافت سهمی معین از نقدینگی موردنیاز حکومت مراجعه می کنند. یکی از 
بازرگانان به فرستاده حکومت می گوید حاضر است تمام وجه نقد موردنیاز حکومت را بپردازد، 
اما در عوض شــاه به فرزند او اجازه آموختن دانش بدهد. شاه این پیشنهاد سخاوتمندانه را 

نمی پذیرد.
رشــد اقتصادی در ســایه اقتدار حکومت مرکزی و امنیت در جامعه در حّدی است که 
ثروتی انبوه برای پیشــه وران تأمین شــده و طبعاً تنها بازرگان موردنظر نبوده که از چنین 
تمکنی برخوردار بوده است. از سوی دیگر پیشه وران چنان اعتمادی به حکومت دارند که از 
افشای عظمت ابعاد دارایی خود هراسی به دل راه نمی دهند و می دانند که کارگزاران حکومت 
جرئت پرونده سازی برایشــان و ربودن اموال آنان یا مصادره به بهانه های مختلف را ندارند. 
کارگزاران حکومت می دانند بهرام پنجم چه بر سر پیش کسوتان طماع و دسیسه گرشان که 
بر مال بازرگانان توانگر طمع کرده بودند، آورد. خواجه نظام الملک در سیاست نامه این پرونده 

را نقل کرده است.
بااین حال، حتی در چنین جامعه ای که در سایه درایت و اقتدار حاکمان وقت رشد اقتصادی 
قابل اعتنایی داشته و ثروتی انبوه به هم زده، نهادی که بتواند صدای مردم را به حکومت برساند 
و خواسته های مشروع مردم را در حد برخورداری از حق باسواد شدن دنبال کند، وجود ندارد.

در دوران بعد از اســالم نیز با آمدن و رفتن حکومت های متعدد و منازعات سیاسی و در 
نهایت شــکل گیری حکومت قبایل ترک آسیای میانه فرصتی برای تقویت نهادهای مدنی 

فراهم نیامد.
به جرئت می توان گفت تجربه جــّدی تالش برای ایجاد نهادهای مدنی و درک ضرورت 
آن از دوران قاجــار به ویژه بعد از صدارت امیرکبیر و دوره ای که به حق از آن به دوره بیداری 
ایرانیان تعبیر شــده اســت، برمی گردد. بازرگانان، فعاالن اقتصادی و نخبگان جامعه که با 
مشاهده پیشرفت برق آسای جوامع فرنگی متوجه ضعف و عقب ماندگی جامعه ایرانی شده، و 
در فکر یافتن راه چاره ای هستند، و از سوی دیگر از خودکامگی، طمع ورزی و فساد کارگزاران 
حکومت به تنگ آمده اند، درنهایت با ایجاد تشکلی موقت متقاضی تأسیس عدالتخانه می شوند 

و درنتیجه این فعالیت ها نهضت مشروطیت متولد می شود.
در دوران پهلوی اول و دوم نیز شاهد تحول جدی در پرونده نهادهای مدنی نیستیم. این 

خیرخواه بی نصیب
نهادهای مدنی و تجربه توسعه ایران

چرا باید خواند:
نهادهای صنفی، 

تشکل های کارگری و 
کارفرمایی و نهادهای 

مدنی چه نقشی در 
مسیر توسعه پایدار 

دارند؟ این مقاله را 
بخوانید.

ناصرذاکری
کارشناس اقتصادی
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یت ارشد جامعه با لحاظ کردن همه  نهادهای مدنی باعث می شوند که صدای همه اقشار اجتماعی شنیده شود و مدیر
یت کند. در غیاب نهادهای  اقشار جامعه و منافع پیدا و پنهان آن ها تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را مدیر
مدنی حکومت از کمک یار و همراهی خردمند و خیرخواه بی نصیب می ماند.

دو حاکم بیشترین هّم خود را مصروف تحکیم پایه های قدرت فردی خویش کرده، و طبعاً از 
افزایش اقتدار نهادهای مدنی اندیشه می کردند، چه رسد به این که با دست خود براین چراغ 
نفت بریزند و برای دستگاه حکومتی خود دردسر درست کنند. تالش حکومت وقت در دهه 
۵0 برای ایجاد نظام تک حزبی بهترین معّرف طرز فکر حاکمان وقت اســت. حکومت حتی 
تحمل صدای احزاب وابسته به خود را هم نداشت و بنا داشت فقط با یک حزب طرف باشد، 
طبعاً چنین حکومتی ترجیح می داد رابطه ای بی واسطه با مردم داشته باشد و اجازه صعود مردم 

از رده رعیت مطیع به سطح شهروند مطالبه گر را ندهد.
بی تردید یکی از عوامل مؤثر در فروپاشــی سریع رژیم پهلوی در سایه گسترش نهضت 
اسالمی در سال ۵7، نبود نهادهای مدنی و حذف هرگونه تریبون مردمی از سوی حکومت 
بود. حکومت حاضر به شنیدن صدای مردم نبود و نهادهای مدنی مدعی نمایندگی مردم را 
تحمل نمی کرد. بااین حال گسترش اعتراضات مردمی باعث شد که شاه سابق در سخنرانی 
معروف خود در 14 آبان 13۵7 رسماً اقرار کند که پیام انقالب مردم را شنیده است؛ البته این 

شنیدن دیرهنگام دیگر فایده ای دربر نداشت.
به عنوان یک جمع بندی از تجربه دوران ایران باستان تا پایان دوران پهلوی دوم، می توان 
گفت از یک  سو شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه در طول تاریخ چندان مستعد زایش و 
رشد نهادهای مدنی نبوده، و از سوی دیگر دولت های حاکم هم تمایلی به شکل گیری این گونه 
نهادها نداشته اند و طبعاً کمکی به این فرایند نکرده اند. زیرا تجربیات تاریخی جوامع پیشرو 
در میدان توسعه نشان می دهد که حتی اگر امکان زایش طبیعی نهادهای مدنی در جامعه ای 
فراهم نباشد، یک دولت توسعه گرا و تحول خواه می تواند تسهیل گر این فرایند شده و به تکامل 

نهادهای مدنی در جامعه به طرز مصنوعی کمک کند.
در دوران بعد از پیروزی انقالب اســالمی هرچند گام های مهمی برای تأسیس نهادهای 

مدنی برداشته شده، اما در مقایسه با آنچه باید اتفاق بیفتد، هنوز در ابتدای راه هستیم.
در عرصه تشکل های بخش خصوصی و نظام صنفی از یک  سو پارلمان بخش خصوصی 
از اقتدار و توانمندی الزم برای تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی 
برخوردار شده، و از سوی دیگر تشکل های صنفی قوام  یافته اند و درحال گسترش و رشد کّمی 
و کیفی هستند. در عرصه سیاست احزاب و انجمن های سیاسی در قالب خانه احزاب گرد آمده 
و با گام هایی استوار هرچند کوچک حرکت خود را به سوی رشد و تکامل طی می کنند. در 
میدان مطالبه گری اجتماعی نیز سمن ها به عنوان بهترین فرصت تأثیرگذاری مردم بر جریان 
تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت با رشدی چشم نواز درحال پیشرفت هستند. فعالیت 
انبوه سمن ها حوزه های مختلفی از جمله مبارزه با فساد، دغدغه های زیست محیطی، مسائل 

جوانان، کودکان کار، حمایت از اقشار آسیب پذیر و... را دربر می گیرد.
بااین حال به نظر می رسد سرعت پیشرفت در این حوزه ها اندک است، و تناسبی با نیاز 
جامعه روبه توسعه ایران امروز ندارد، و درنتیجه با نوعی کاستی در این میانه روبه رو هستیم. از 

جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در بروز این کاستی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رواج باورها و گرایش های رفتاری خاص تمایل به تکروی در جامعه امروز ایران بســیار زیاد اســت، و این بدان  معنی 1
است که اهمیت کار گروهی و تیمی چندان شناخته نیست. طبعاً رواج چنین 
الگوی رفتاری نامناسبی در جامعه می تواند به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در جریان رشد 
نهادهای مدنی ظاهر شود. زیرا نهادهای مدنی جز در سایه کار گروهی و تمایل عمومی جامعه 
به همراهی و همدلی و باور به تسهیل دستیابی به اهداف در نتیجه همکاری شکل نمی گیرند.

از ســوی دیگر بسیار مشاهده می شــود که افراد منتظر می مانند تا فرد دیگری وارد میدان 
شود و کاری را که بر زمین مانده، انجام بدهد. باور به اصل »دستی از غیب برون آید و کاری 
بکند« نیز به عنوان یک باور نامناسب همواره مانع تشکیل جماعات و کار گروهی در جامعه 

ما بوده است.

روزمرگی دولتمردان و بی اعتنایی به افق بلندمدت سال هاست عبارت »برهه حّساس کنونی« و مشتقات آن ورد زبان بسیاری از 2
مسؤوالن کشور و صاحب منصبان شده است. به بیان دیگر آنان به قدری گرفتار 

مشــکالت کوتاه مدت جامعه و معضالت جاری هستند که گویی اصالً فرصت اندیشیدن به 
افق های دوردست و نیازهای بلندمدت جامعه ندارند. اگر چنین نبود، بسیاری از صاحب منصبان 
خدوم و اهل تدبیر متوجه این معنی می شدند که بدون حضور نهادهای مدنی به عنوان حلقه 
واســط بین مردم و حکومت جریان توسعه پایدار در جامعه حتی اگر آغاز هم شود، قابلیت 
تداوم نخواهدداشت. در این صورت آنان عزم خود را جزم می کردند که حتی اگر جامعه امروز 
ایران به دلیل رواج برخی باورها و عادات مستعد زایش طبیعی نهادهای مدنی کارآمد نیست، 
از ظرفیت نهادهای دولتی برای کمک به این فرایند و تقویت نهادهای مدنی استفاده شود. 
لیکن رواج مسلک روزمرگی و باور به این اصل که »چو فردا شود، فکر فردا کنیم«، آنان را از 

درک این مسئله بسیار مهم و حیاتی بازداشته است.

ناباوری دولتمردان به وظیفه نهادسازی دولت دولتمردان حتی اگر گرفتار روزمرگی نباشــند، ممکن اســت درک درستی 3
از اهمیت و نقش تعیین کننده نهادهای مدنی در جریان توســعه و یا وظیفه 
دولت در این میانه نداشته باشند. به بیان دیگر دولتمردان ممکن است کمک به زایش و بالیدن 
نهادهای مدنی را جزو وظایف دولت و حکومت ندانند، و به اصطالح دلشان به این خوش باشد 
که از ظهور و قدرتمند شدن نهادهای مدنی استقبال می کنند، اما بنا نیست دولتیان کاری 
بکنند. درواقع این باور حاصل یک نگاه غلط به فرایند توسعه و نقش محوری دولت در این 

فرایند است.

نگاه سیاسی و امنیتی تجربه تلخ ناآرامی های سال های نخست شکل گیری نظام جمهوری اسالمی 4
و تالش نظام یافته برخی گروه های سیاسی و شبه نظامی رقیب جریان انقالب 
برای تصاحب تشــکل های صنفی و سوار شــدن بر جریان مطالبات مردمی و دامن زدن به 
نارضایتی های اندک موجود در جامعه و تبدیل آن به بحران های اجتماعی گسترده، موجب 
رواج تفکر بی اعتمادی به حرکت های مردمی و صنفی شــده اســت. بسیاری از مسئوالن و 
مدیرانی که فعالیت اجرایی خود را در همان سال ها شروع کرده اند، ناخودآگاه تحت تأثیر آن 
فضای تاریک و نگران کننده هستند. نگاه امنیتی به نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد 
موجب شــده این نهادها در جریان رشد خود با دشــواری بزرگی مواجه شوند و نهادهای 
حکومتی به جای ترویج و تبلیغ شکل گیری چنین نهادهایی، ناخواسته با این نگاه مانع رشد 
این جریان می شوند. در چنین فضایی بسیاری از متولیان امر ترجیح می دهند مثالً تشکل های 

صنفی یا نهادهای مردمی با حضور جدی مدیران دولتی تشکیل شود.
در این راستا نگاهی کوتاه به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خالی از لطف نیست. 
طبعاً از این قانون انتظار می رود نهادهای حکومتی را به حمایت از تشکل های مردمی حامی 
حقوق مصرف کنندگان ملزم سازد. بااین حال بخش اعظم متن قانون به تشریح نحوه تشکیل 
انجمن های استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور مدیران دولتی اختصاص یافته 

است.

رواج باور ناامیدی عوامل مختلف و در رأس آن ها پررنگ شدن تدریجی نگاه امنیتی به نهادهای ۵
مدنی و صنفی موجب شده بسیاری از شهروندان امید خود را به تغییر شرایط 
و امکان نقش آفرینی بیشــتر مردم در تعیین سرنوشت توسعه کشور از دست بدهند. آنان 
می اندیشند وقتی برخی دست اندرکاران تشکیل سندیکاهای کارگری را برنمی تابند، و صدور 
مجوز برای انجمن های مردم نهاد یا احزاب سیاسی و تشکل های صنفی را با دشوارهای متعدد 
مواجه می کنند، شانسی برای تأثیرگذاری این نهادها در آینده جامعه نیست. طبعاً در چنین 

فضایی نهادهای مدنی امکان بروز و ظهور و تکامل پیدا نمی کنند.
با عنایت به آنچه ذکر شد، و به عنوان یک جمع بندی کوتاه می توان گفت در شرایط فعلی 
جامعه تصمیم حکومت به تقویت نهادهای مدنی و تالش همه جانبه برای دستیابی به این 
مهم، تصمیمی بزرگ و دوران ساز است، و هر روز تأخیر در گرفتن این تصمیم بزرگ دستیابی 

به هدف واالی توسعه ایران را گرفتار تأخیر بیشتر می کند.
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توسعه

  138 سال بعد از تشکیل اتاق بازرگانی در ایران، عده ای در تخریب جایگاه این نهاد مدنی 	�
تالش می کنند؛ چرا به اینجا رسیده ایم و این مشکل از کجا سرچشمه می گیرد؟

پاسخ به این پرسش به مجال بیشتری نیاز دارد اما آنچه من می توانم بگویم این است که این اتاق 
در 138 سال گذشته فراز و فرود زیادی داشته و این اولین بار نیست که مورد هجمه قرارگرفته یا 
مشکالت داخلی و بیرونی زیادی بر اتاق تحمیل شده است. در دوران 40 و چندساله بعد از انقالب هم 
چندین بار اتاق مشکالت جدی داشته است. یک  بار در دوره نخست وزیری آقای موسوی بود و تا آنجا 
رفت که کارت بازرگانی را از اتاق گرفتند و دولت وقت اعالم کرد که اتاق ها باید بسته شوند و همه 
وظایف بایستی به وزارت بازرگانی وقت منتقل شود؛ ولی مقاومت و پیگیری روسا و اعضای وقت اتاق 
و اتاق های کشور خصوصاً خود آقای خاموشی که رئیس اتاق ایران در آن زمان بود، باعث شد که از 
این جریان عبور کنند و پس از مدتی قوام و دوام بهتری پیدا کرد. دوره آقای هاشمی رفسنجانی اتاق 
رونق داشت و دوره آقای خاتمی اتاق رونق بیشتری داشت؛ اما همان دوره هم با مشکل جدی مواجه 
شد و آن  هم تفکیک اتاق تهران از اتاق ایران بود و انتخاباتی که در دوره ششم برگزار شد، تغییرات 
جدی را در اتاق به وجود آورد و افراد جدیدی وارد اتاق شدند و مباحثی پیش آمد و حتی در دوره ای 
وزیر وقت، آقای شــریعت مداری اتاق را به یک قهوه خانه تشبیه کرد که حرف وحدیث زیادی ایجاد 
شد. من آن زمان رئیس اتاق کرمان بودم ولی باز هم اتاق جایگاه خود را پیدا کرد. اتاق در دوره آقای 
نهاوندیان شرایط خیلی خوبی داشت، هرچند با دولت ارتباط خیلی نزدیکی نداشت و در زمانی از 
طرف دولت بایکوت شده بود، ولی به دلیل حضور آقای نهاوندیان و هیئت رئیسه تقریباً مقتدری که 
آن دوره داشــت و کارهای خوبی که اتاق در آن دوران کرد، جایگاه خود را ارتقا داد؛ خصوصاً قانون 
بهبود فضای کسب وکار به ارتقای جایگاه اتاق کمک بسیاری کرد. دوره آقای روحانی با توجه به حضور 
آقای نهاوندیان در دولت و شناختی که از اتاق و افراد بخش خصوصی داشت، جایگاه اتاق خوب بود. 
من در این دوره اخیر هجمه فعلی را بیشتر در خود اتاق و از داخل اتاق می بینم تا از بیرون اتاق و 
فکر می کنم مسائلی در درون اتاق به وجود آمده که به اینجا رسیده است. یکی از اصلی ترین مسائل، 
شرایط مالی است که در اتاق ایجادشده به دلیل قانون سه در هزار قدیم و چهار در هزار جدید و به 
سبب سودده شدن بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های بزرگ و مجموعه هایی مانند پتروشیمی ها 
یا مجموعه های شرکت های معدنی مثل گل گهر و مس و یا سایر مجموعه های بزرگ که در کشور 

کارهای توزیعی انجام می دادند و ارقام سنگینی که در کشور به سمت اتاق ها سرازیر شد یک عالقه 
و انگیزه برای حضور در اتاق و حضور در هیئت نمایندگان و حضور در هیئت رئیسه به وجود آورد. 
ارتقایی که مخصوصاً از دوره آقای نهاوندیان به بعد در اتاق پیدا شد و اتاق جایگاه اجتماعی یافت 
و مطرح شــد، برخی روزنامه ها نوشــتند »دولت پنهان« یا نوشتند اتاق برای دولت تعیین تکلیف 
می کند و آن قدر قوی شده که در انتخاب وزرا و تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها نقش مؤثر دارد 
و به عنوان دولت پنهان از اتاق یاد می کردند. قوت و ارتقایی که اتاق پیدا کرد و پولی که وارد اتاق شد 
و جایگاه و شأنی که در اتاق رخ داد، موجب شد خیل عظیمی از عالقه مندان چه آن هایی که عالقه 
به کار و فعالیت و خدمت داشتند و چه آن هایی که به هر دلیل دیگری عالقه داشتند از این جایگاه 
استفاده کنند، برای حضور در اتاق هجوم آوردند و این امکان حضور و امکان رسیدن به جایگاه های 
باالی اتاق به ویژه به هیئت    رئیسه یا کمیسیون ها محدود بود و به اندازه رشد و اعتالی اتاق و اندازه 
نقدینگی که وارد اتاق شــده بود رشد نکرده بود و جایگاه جدیدی تعریف نشده بود این محدودیت 
امکان پست ها و مناصب و حضور با استقبال و عالقه ای که به هر دلیلی رخ داده بود سنخیت نداشت 
و هجمه ها و مسائل داخلی شروع شد و به طبع یک سری اختالفات از اینجا شکل گرفت. همین 
موجی شد که عده ای که از بیرون همواره دنبال این بودند تا اتاق را تضعیف کنند و بخش خصوصی 
را نماینده مخصوصاً در بخش تجارت تجاری را تضعیف کنند، از این موج استفاده کردند و شرایط 
را ســخت تر کردند. این که دالیل این چیســت؟ باید گفت غیر از آنچه در داخل اتاق می بینیم که 
بیشتر به جهت امکانی که به وجود آمده و عالقه به حضور در این جایگاه هاست، در خارج اتاق یک 
بخش خصوصی قوی که واقعاً توان داشته باشد می تواند در بسیاری جاها مانند سیاست گذاری ها، 
تصمیم گیری ها، مناصب مختلف کشور، تصمیم گیری برای جایگاه افراد، تجارت خارجی و ارتباطات 
بین المللی تأثیرگذار باشد. این موضوع مخالفانی دارد و ممکن است در همه جای دنیا چنین چیزی 
باشد و در ایران ممکن است به علت این که فضای سیاسی خیلی پررنگ تر از فضای اقتصادی است 
و عمالً عالقه ای به این که اقتصاد تأثیر جدی در سیاســت و سیاســت گذاری بگذارد چندان وجود 
ندارد ممکن است این هجمه بیشتر باشد. جرقه ای که در اتاق توسط اهالی اتاق و هیئت    نمایندگان 
و اعضای اتاق شــروع شد که اگر برگردیم می بینیم پیشینه از همان جا شروع شده و بستری فراهم 
ساخت که کسانی که سال ها در جاهای مختلف نگران قوت و قدرت و ارتقای اتاق بودند و زمانی از 

اقتصاد رقابتی به جای اقتصاد حمایتی
پاسخ محسن جاللپور به پرسش های آینده نگر درباره نهادهای مدنی در مسیر توسعه اقتصاد

چرا باید خواند:
نهادها و تشکل های 

اقتصادی چه 
تاثیری در مسیر 
سیاست گذاری و 

توسعه اقتصادی 
دارند؟ پاسخ محسن 
جاللپور را دراین باره 

بخوانید.
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اگر روزی برسد که دولت ها نیازمند بخش خصوصی، مالیات گیری و گیرندگی از مردم و بخش خصوصی باشند نه دهندگی و 
یعی به دولت های تولیدی تبدیل شوند و دولت های رانتی به دولت های رقابتی تبدیل شوند و  یع، یعنی به نوعی دولت های توز توز
درنهایت فضا به سمتی برود که کشور اقتصاد سالم، رقابتی و آزادی داشته باشد، آنگاه تأثیرگذاری بسیار جدی می شود.

اتاق به عنوان دولت پنهان و در زمانی به عنوان مجموعه ای از کسانی که تأثیرگذاری بسزایی در اقتصاد 
کشور دارند به نوعی محکوم کردن این افراد اتاق را در طی سال ها نشان داده بودند بر این موج و بستر 

سوار شدند و فضای کنونی به وجود آمد که فضای خوبی نیست.
 با نگاهی به مناســبات دولت و اتاق بازرگانی، فکر می کنید که این مناسبات باید به چه 	�

صورتی پیش می رفت که درنهایت به استقالل اتاق می انجامید؟
من در طول دوره ای که رئیس اتاق کرمان و بعد نایب رئیس اتاق ایران و سپس رئیس اتاق ایران 
بودم یک شعار داشتم و هنوز به این شعارم پایبندم و این است که می گویم اتاق ها برای این که جایگاه 
خود را پیدا کنند و عمالً اثرگذار باشند باید سه ویژگی جدی داشته باشند؛ اول ازهمه این که بایستی 
منافــع ملی را باالتر از هر منفعتی ببینند حتی باالتر از منافع صنفی و حتی منافع باالتر از منافع 
موضوعی و جغرافیایی. اتاق ها هم در جغرافیا و هم در موضوع توزیع شدند؛ یعنی جغرافیا اتاق کرمان، 
اتاق اصفهان و... و همه استان ها اتاق دارند و موضوع هم همه بخش های گوناگون مانند فوالد، پسته، 
سنگ آهن و مجموعه ای از بخش های مختلف اقتصادی کشور به صورت تشکلی و شرکتی وارد اتاق ها 
می شوند. حرف من این است که هم در موضوع و هم در جغرافیا باید منافع ملی اول باشد و حتی 
منافع جغرافیایی استان مربوطه یا منافع صنفی صنف مربوطه به هیچ وجه نباید بر منافع ملی اولویت 
داشته باشد. مثالً صنعت پسته، انجمن پسته دارد که مرکزیتش در استان کرمان است. من که سه 
دوره رئیس این انجمن بودم می گفتم ما هرآنچه در مورد پسته است جمع آوری می کنیم در تولید، 
فرآوری، صادرات، بازرگانی داخلی، صنعتی که در این زمینه در حال کار است، بخش آزمایشگاهی و 
بخش دانشگاهی وقتی می خواهیم تصمیمی بگیریم همه این ها را کنار هم می گذاریم و تصمیممان 
برای ارتقای این صنعت است و ممکن است در جایی این ارتقا باعث شود که در بخش بازرگانی صدمه 
ببینیم اما صنعت ارتقا پیدا کند یا جایی در یک بخش قوت زیادی پیدا کنیم و باز هم به صنعت 
خدمت جدید شود و ارتقای جدی پیدا کند و مهم صنعت است؛ ولی درنهایت این ارتقای صنعت را با 
ارتقای کشور و ارتقای منافع ملی کشور باید همگام کنیم؛ مثالً اگر فکر کنیم صنعت پسته با فراوری یا 
تولید بیشتر می تواند ارزآوری بیشتری بکند بایستی این را با آنچه در کشور در مسائل زیست محیطی 
دارد بسنجیم و مثالً آیا تولید پسته بیشتر، میزان آب بیشتری مصرف نمی کند و آیا کشور ما این 
استحکام، امکان، آمادگی و شرایط را دارد که مصرف آب را بیشتر کنیم؟! پس اگر به منافع ملی که 
آب در کشور است و اصلی ترین نیاز کشور است صدمه بزنیم نباید برای ارتقای صنعت پسته تشویق 
به تولید بیشتر بکنیم و باید متوقف کنیم و بگوییم با توجه به منافع ملی ما که محیط زیست است و 
مسائل اصلی کشور و نیازهای اصلی کشور است اجازه نمی دهیم، هرچند ممکن است صنعت از این 
بابت متضرر شود. پس اولین آیتم این است که منافع ملی بایستی اولویت تشکل باشد که اتاق از همه 
تشکل ها باید بیشتر این را ببیند. ممکن است برخی تشکل ها این را رعایت نکنند و برای منافع صنفی 
یا منافع جغرافیایی شان مطالبی بگویند اما ما به عنوان منافع ملی باید آن را در اتاق ایران ببینیم و 
آنالیز کنیم و اگر به منافع ملی لطمه می زند از آن دفاع نکنیم و از منافع ملی دفاع کنیم. مثالً در 
جغرافیا ممکن است یک استان بگوید در استان من پتروشیمی یا پاالیشگاه احداث شود، استان رونق 
پیدا می کند و ممکن است باعث اشتغال بیشتر شود و ایجاد ثروت بیشتر کند و از آن پشتیبانی کند؛ 
ولی وقتی می دانیم برای محیط زیست کشور مشکل دارد و یک مسئله ملی است ما به عنوان اتاق ایران 
نباید از آن دفاع کنیم که این باید اولویت و نگاه اول در اتاق ها باشد ویژگی اول است. ویژگی دوم این 
است که باید درِ اتاق ها و مجموعه فعالیت ها و مجموعه تشکل ها به روی فعالین اقتصادی باز باشد 
و اتاق ها نباید سیاسی، خطی و جناحی باشند و نباید نگاه یک سونگرانه و یک طرفه و نگاه انتخاباتی، 
مطلوبیت خواهی و محبوبیت خواهی داشته باشند. اتاق ها باید محلی باشند که هر فعال اقتصادی در 
هرکجا و در هر استانی به محض این که مسئله ای به ذهنش خطور کرد و مشکلی مانعش بود بالفاصله 
به اتاق روی بیاورد و فکر کند اینجا محلی است که می تواند مشکل را برایش حل سازد و نگاه نکند 
که خط اتاق چپ یا راست است و نگاه سیاسی اش چیست و مسائل سیاسی را چطور آنالیز می کند، 
بلکه اتاق باید جایگاه اقتصادی باشد و بایستی جایگاه برای همه باشد و هر کس انتقاد یا پیشنهادی 
دارد باید در اتاق انتقاد یا پیشنهاد کند و هر کس مشکلی دارد بایستی در اتاق مشکلش حل شود. 
پس باز بودن درب اتاق به روی همه و همه گیر و فراگیر بودن اتاق ها و مجموعه تشکل ها در صنف 
و موضوع خودشان نیاز ویژگی دوم است. ویژگی سوم این است که باید کار فاخر، شایسته، علمی و 
به روز تولید کند و اگر حرفی از اتاق بیرون می رود باید کامالً تمام جوانبش دیده شود و به روزترین، 
علمی ترین، کارشناسی ترین و کارشناسی شده ترین کار و حرف از اتاق بیرون بیاید. اگر این سه ویژگی 
را در اتاق داشته باشیم مسلماً می توانیم بگوییم اتاق جایگاه خودش را پیداکرده و اتاق طوری است 

که مناسباتش با همه بخش ها اعم از حاکمیت، دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، مردم، کل 
جامعه و دنیا یک ارتباط بسیار معتبر و مورداحترام است؛ اما اگر اتاق ها به منفعت شخصی و منفعت 
صنفی یا کار غیر فاخر و کار معمولی یا برای عده ای خاص باشند مسلماً نمی تواند استقالل اتاق را 

داشته باشد و نمی تواند نگاه با احترام و بااعتبار را به اتاق ببخشد.
 اتاق ایران جزو اتاق های عمومی است که با دستور دولت تأسیس شده؛ همین دستور دولت 	�

برای تشکیل چه تأثیری در ادامه مسیر این نهاد گذاشته است؟
فکر می کنم منظور شــما از این پرسش این است که اگر اتاق خودبه خود تشکیل شده بود و به 
دستور دولت نبود، با یان شرایط فرقی می کرد؟ از نظر من خیلی فرقی نمی کرد. وقتی یک پایگاه و 
جایگاه به وجود می آید اگر این جایگاه و پایگاه را ارتقا بدهیم ویژگی های الزم را برایش ایجاد کنیم 
خودش جایگاه خود را پیدا می کند و جایگاهش را مستحکم تر می کند. مثالً اگر جایگاهی توسط 
بخش خصوصی به تنهایی به وجود بیاید نتواند ویژگی هایی که در باال گفتم داشــته باشد مسلماً 
نمی تواند ارتقا و افزایش اعتماد عمومی را داشته باشد؛ پس مهم این نیست که به چه دستوری یا به 
چه وسیله ای به وجود آمد یا چه کسی به وجود آورده، مهم عملکرد آن است. وقتی عملکرد اتاق در 
همان حیطه ای که گفتم باشد مسلماً برای اتاق اعتبار و اعتماد می آورد و این اعتماد و اعتبار باعث 
می شود روزبه روز جایگاه اتاق بهتر و باالتر برود. بسیاری از مجموعه ها چه تشکل ها و چه نهادهایی 
داشتیم که به دستور دولت تشکیل شدند و به نتیجه نرسیدند و برعکس بخش هایی دولتی نبوده و 
بخش خصوصی به عنوان NGO، خیریه و یا یک کار اجتماعی شکل داده و موفق بوده و نمونه های 
متعدد آن در بخش های مختلف درمان، آموزش و پژوهش کارهای گوناگون خیریه ای و NGOای 
وجود دارد. مهم عملکرد است نه این که دولت دستور داد یا دستور نداد و یا این که دولت عالقه دارد 
یا ندارد. اگر مجموعه ای مانند اتاق آن قدر خوب عمل کند و آن قدر فراگیر باشد و به قدری کار فاخر 
تولید کند و منافع ملی را ببیند حتماً حاکمیت هم به هر طریقی همراهی می کند، حتی اگر بخشی 
از حاکمیت یا یک قوه خاص عالقه نداشته باشد، باالخره کل حاکمیت همراهی می کند و مردم نیز 
پشتیبانی می کنند و با پشتیبانی مردم قدرت پیدا می کند و می تواند در جامعه نفوذی ایجاد کند که 
این نفوذ پشتوانه خودش برای بقا و ارتقای خودش می شود. مهم تر از این که کی به وجود آورده، کی 
دستور داده و کی شکل داده، این است که در طول زمان چه آثاری از خودش به جای گذاشته و در 
زمان مذکور و مذبور چه عملکردی دارد و چه چیزی یا چه صدایی از اتاق بیرون می آید. در اتاقی که 
تشتت و اختالف باشد و هرروز دعوا باشد و هرروز مشکل ایجاد شود مسلماً همه نگاه بد و نگاه غیر 
اعتمادی دارند، ولی در اتاقی که همراهی باشد و صدای فاخر و ارزنده باشد و نتیجه خوب بیرون بیاید 
حتماً همه فکر می کنند دارد برای منافع ملی سینه می زند و حتماً همه پشتیبانی می کنند و مهم 

عملکرد، همراهی، همگرایی و یک صدا بودن است.
 به نظر می رسد که تغییر شرایط اقتصادی کشور بر وضعیت اتاق بازرگانی سایه می افکند؛ 	�

این تأثیرپذیری تا چه اندازه منطقی است؟
تغییر فضای اقتصادی بر اتاق خیلی مســلم است چون اتاق مسائل اقتصادی را رصد می کند و 
هرجا تصمیم اقتصادی نادرست، نابخردانه، غیرعلمی، غیر کارشناسی و یا سلیقه ای باشد، موظف است 

نکته هایی که باید بدانید

 اتاق مسائل اقتصادی را رصد می کند و هرجا تصمیم اقتصادی نادرست، 	�
نابخردانه، غیرعلمی، غیر کارشناسی و یا سلیقه ای باشد، موظف است و جزو 

رسالت و وظایفش است که در این موارد اظهارنظر کند.
صدای حمایتی که امروز بلند می شود ناشی از این ۵0 یا 60 سال اقتصاد 	�

دولتی است که رانت توزیع شده و حمایت را پرورش داده؛ درحالی که باید 
صدای اقتصاد رقابتی در کشور بلند باشد و اقتصاد آزاد در کشور فراهم 

باشد. 
دولت هایی که می آیند مسائل و اختالفاتی دارند ولی ما در اتاق با آرامش، 	�

همراهی و با نگاه ملی و این که دولت ها، دولت این کشور هستند و با آنان 
دشمنی و درگیری نداریم و منتقد هستیم و مطالب را منتقل می کنیم 

واقعیات را می گوییم.
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و جزو رسالت و وظایفش است که در این موارد اظهارنظر کند و یکی از مسائلی که در اتاق هست 
همین مسائل فضای اقتصادی است. این که این فضا باید به سمت تنش برود، به نظر من نه و می تواند 
طوری باشد و مدیریت شود که تنشی ایجاد نشود و حداقل از طریق اتاق نباشد. از سال 1380 که 
من در اتاق حضور داشتم تاکنون که ۲0 سال گذشته دولت های متعددی بودند و در همه این سال ها 
مســائلی داشتیم خصوصاً در دولت آقای روحانی و در دولت آقای احمدی نژاد مسیری را که دولت 
می رفت متوازن، همراه و مناسب اقتصاد کشور و اقتصاد رقابتی و فضایی که بخش خصوصی کشور 
انتظار داشت نمی دیدیم، اما ما هیچ وقت تنش ایجاد نکردیم. در زمانی اتاق به دالیل شخصی مورد 
غضب واقع شد که مثالً رئیس جمهور وقت با رئیس اتاق وقت مسائلی داشتند، ولی یادم است همان 
موقع ما در هیئت    رئیسه تصویب کردیم که ارتباطمان را کامل حفظ کنیم و شورای گفت وگو تشکیل 
می شد و آقای نهاوندیان شخصاً هر صبح به شورای گفت وگو می آمدند و گاهی در سطح مدیرکل های 
وزرا می آمدند و حتی معاونین وزرا نمی آمدند ولی ایشان می آمدند و در جلسات شرکت می کردند تا 
شورای گفت وگو تعطیل نشود؛ هرچند اتاق از طرف وزرا و از طرف رئیس جمهور بایکوت شده بود و در 
همان زمان هرکدام از ما می توانستیم با وزرا رابطه ای پیدا کنیم به عنوان رفاقت، صمیمیت و یا هر نوع 
ارتباط دیگر آن را حفظ می کردیم و دنبال می کردیم. من آن موقع با وزارت بازرگانی وقت که آقای 
غضنفری بود و اداره صنعت، معدن و تجارت هم که ایشان بود رابط بودم و از این ارتباط کمک زیادی 
گرفتیم و توانستیم مسائلی را پیش ببریم و حتی در سال های آخر که طرحی در کشاورزی برده بودند 
و می خواستند دو میلیون هکتار کشاورزی جدید را به کشور اضافه کنند با طرح پیش پاافتاده ای که 
هم زمین و هم آب می دهیم هرکس می خواهد بیاید کشاورزی کند، اتاق یک کار خیلی جدی علمی 
کرد و هم به دولت، هم به رهبری و هم به قوای دیگر این کار را به صورت مســتند کامالً با مدارک 
و مستندات فرستاد و مؤثر بود و درنهایت باعث شد این طرح متوقف شود و اگر این طرح متوقف 
نشده بود مشکالت جدی برای آب و کشاورزی کشور بیش از آنچه امروز داریم به وجود می آمد. آن 
موقع سه کارگروه تشکیل دادیم که یک کارگروه بنده بودم وزارت رفاه و تعاون را دنبال می کردم، 
یک کارگروه آقای اسالمیان بود وزارت صنعت معدن و بازرگانی را دنبال می کردند و یک کارگروه هم 
آقای دکتر سلطانی بود وزارت راه و شهرسازی را دنبال می کرد و ساعت ها جلسه گذاشتیم و صدها 
صفحه مستندات و مدارک را خواندیم و به بحث گذاشتیم و ده ها نفر در این جلسات آمدند و نتیجه 
آن یک کار خالصه به وزارت خانه های مربوطه، به دولت و به مجلس دادیم و تااندازه ای استفاده شد. 
ما نباید وارد تنش شویم. دولت هایی که می آیند مسائل و اختالفاتی دارند ولی ما در اتاق با آرامش، 
همراهی و با نگاه ملی و این که دولت ها، دولت این کشور هستند و با آنان دشمنی و درگیری نداریم 
و منتقد هستیم و مطالب را منتقل می کنیم واقعیات را می گوییم. شرایط اقتصادی تأثیرگذار است 
اما باید باحوصله و صبر و حلم و علم جریان را طوری پیش ببریم که واقعیات منتقل شود و انتقادات 

خیلی سازنده منتقل شود و مسیر، یک مسیر درست برای اقتصاد کشور باشد.
 تشکل های صنفی و حرفه ای چه جایگاهی در سیاست گذاری های اقتصادی دارند و دولت ها 	�

چه نگاهی به تشکل های کارگری، کارفرمایی و صنفی-حرفه ای دارند؟
از دو زاویه باید دید؛ یک زاویه این که آن ها چه نگاهی دارند و زاویه دیگر این که ما چه وظیفه ای 
داریم، که وظیفه ما را در باال گفتم. نگاه آن ها خیلی مشــخص است؛ در دولت هایی که دولت های 
نفتی و رانتی هستند، یعنی دولت های بعد از انقالب و حتی قبل از انقالب، به دلیل این که دولت ها 
اصالً به بخش خصوصی نیازی نداشتند و خودشان کارفرمای بخش خصوصی و باالتر آقای بخش 
خصوصی می دانند و امکان تعامل و مساوات در خود و بخش خصوصی نمی بینند چندان برای ما در 
اتاق و تشکل ها جایگاهی قائل نیستند و ازآنجاکه منابعشان را از منابع زیرزمینی کشور و درآمدهای 
ملی و بین نسلی کشور تأمین می کنند و خیلی وابسته به ما نیستند و به جای دولت هایی که از بخش 
خصوصی گیرنده باشند، عمدتاً رانت توزیع می کنند و رفاه را به طور کاذب به قیمت از بین بردن منابع 
کشور در حال توزیع و ایجاد هستند و انتقاد جدی ما به همین نوع نگاه هاست، خود را در نقطه ای 
می بینند که به بخش خصوصی، اتاق ها و تشکل ها چندان اعتنایی نمی کنند؛ اما این نیست که ما 
وظیفه خود را نباید انجام دهیم. پس اگر دو بخش بکنیم، از بخش اول تا زمانی که دست دولت در 
جیب ملت و منابع ملی است و از ثروت بین نسلی استفاده می کنند نیازی به بخش خصوصی و اتاق ها 
ندارند و تا اندازه زیادی هم آن ها را ذی دخل و ذی تأثیر در جریان تصمیم گیری و سیاست گذاری 
نمی بینند اعتنای چندانی نمی کنند؛ ولی از این طرف ما به عنوان بخش خصوصی وظیفه داریم صدا 
و داد خود را بزنیم و مطالب و حرف هایمان را بگوییم و کار را پیگیری کنیم. اگر روزی برسد که این 
قضیه برعکس شود مانند خیلی از کشورهای دیگر که دولت ها نیازمند بخش خصوصی، مالیات گیری 

و گیرندگی از مردم و بخش خصوصی باشند نه دهندگی و توزیع؛ یعنی به نوعی دولت های توزیعی 
به دولت های تولیدی تبدیل شوند و دولت های رانتی به دولت های رقابتی تبدیل شوند و درنهایت 
فضا به سمتی برود که کشور اقتصاد سالم، رقابتی و آزادی داشته باشد، آنگاه تأثیرگذاری بسیار جدی 
می شود. این نیست که اتاق ایران تا به امروز به دلیل نداشتن افراد مجرب یا نبودن صدای بلند یا 
انجام ندادن وظایف خود چندان نتوانسته در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها تأثیرگذار باشد و 
مثالً اتاق های اروپا توانستند. اصل قضیه این است که دولت های اروپایی خودشان را محتاج اتاق ها و 
بخش خصوصی می دانند و اصوالً گیرنده هستند و باید فضای کسب وکار را مناسب کنند تا بخش 
خصوصی بتواند کار کند تا مالیات دهی داشته باشد و او بتواند کشور را اداره کند. تقریباً اعظم منابع 
کشورشان از مالیات گیری، بخش خصوصی و هزینه ها و پول هایی است که توسط اشتغال، تولید، 
خلق ثروت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی ایجاد می شود؛ اما در کشور ما این طور نیست. برخی 
کشورهای محدودی هستند که دولت ها دست در جیب مردم و منافع مردم و منافع و منابع ملی و 
ثروت بین نسلی دارند و نفت، معادن و منابع را می فروشند و از ظرفیت های طبیعی و خدادادی کشور 
چه سوق الجیشی، چه استراتژیکی، چه منطقه ای، چه جغرافیایی، چه تاریخی و چه هرآنچه منابع 
کشور است استفاده می کنند و کشور را اداره می کنند که در این نوع کشورها مسلماً بخش خصوصی 
جایگاه چندانی ندارد و تشکل هایش نیز خیلی جایگاهی ندارند؛ بنابراین ازیک طرف نگاه یک نگاه 
مطالبه گرانه و همراه و عالقمندانه برای همکاری، همگامی، پیگیری و مساعدت نیست ولی از طرف 
دیگر ما وظیفه داریم تا زمانی که این وظایف ایجاد شود از مطالباتمان، انتقاداتمان، راهبری مان و آنچه 
به عنوان نیازهای بخش خصوصی که انتقالشان باید توسط ما و نمایندگان بخش خصوصی صورت 

بگیرد اندکی فروگذار نکنیم.
  از اتاق ایران به عنوان قدیمی ترین تشکل اقتصادی یاد می شود، مهم ترین مانع در مسیر 	�

این نهاد چیست؟ و امروز چه باید کرد؟
مهم ترین مانع در این که اتاق ایران باید جایگاه خود را پیدا کند این اســت که کشور و اقتصاد 
ما یک اقتصاد دولتی و رانتی است و اقتصاد وابسته به منابع ملی و ثروت ملی است و یک اقتصاد 
توزیعی است. در این گونه اقتصادها دولت ها و حاکمیت ها به بخش خصوصی چندان اعتنایی ندارند 
وقتی به بخش خصوصی اعتنا نداشته باشند جایگاه تشکل های بخش خصوصی نیز ارتقای چندانی 
پیدا نمی کند و این ها الزم و ملزوم یکدیگرند؛ هم جایگاه بخش خصوصی الزمه این است که بخش 
خصوصی ارتقا پیدا کند و هم بخش خصوصی قوی الزمه این است که جایگاه اتاق جایگاه درستی 
باشد و چون دولت های رانتی و توزیعی که دولت و حاکمیت ما یکی از آن هاست که بیشتر به منابع 
ملی سر می کشد و همه نیازهایش را از آنجا تأمین می کند و دست در منابع ملی و ثروت ملی دارد 
و با توجه به این می تواند اداره کشــور با بودجه های آن چنانی را انجام دهد، نگاه چندانی به بخش 
خصوصی ندارد و بخش خصوصی ما هم یک بخش خصوصی سالم و خصوصی کامل نیست و بخش 
عمده ای از آن طی سال ها به رانت و جیره و مواجب آلوده شده و عمالً نداریم آن بخش خصوصی که 
بتواند استقالل و استحکام خود را داشته باشد که بتواند تحکم کند یا انتقاد صریح و جدی کند یا 
مطالبه واقعیات اقتصاد را بکند و لذا در این فضا تشکل بخش خصوصی هم همان تشکلی است که 
امروز می بینیم چندان جایگاهی در جامعه ندارد و گاهی حرف ها و صحبت هایی از آن شنیده می شود 
که به دور از واقعیت های اصلی بخش خصوصی واقعی و آزاد و رقابتی است و گاهی می بینیم بخش 
خصوصی هم به دلیل رشدی که در سال های اخیر و همگامی، همراهی و هم مسیری که خود را با این 
فضا و جریانات اقتصادی داده به نوعی همرنگ فضای اقتصادی کشور شده، مطالباتش نیز مطالبات 
واقعی درست، تخصصی و علمی برای بخش خصوصی نیست و گاهی ضد آنچه باید صحبت شود و 
دنبال گردد دنبال می شود و این ها اصوالً به یک اقتصاد ۵0 60 ساله دولتی رانتی و توزیعی برمی گردد 
که همین بخش خصوصی را در خود پرورانده است. واقعیت قضیه این است که بخش خصوصی اگر 
بخش خصوصی واقعی باشد عمدتاً بایستی تشکل و نهاد واقعی برای ایجاد اقتصاد رقابتی غیر رانتی 
و غیر حمایتی باشد. صدای حمایتی که امروز بلند می شود ناشی از این ۵0 یا 60 سال اقتصاد دولتی 
است که رانت توزیع شده و حمایت را پرورش داده؛ درحالی که باید صدای اقتصاد رقابتی در کشور 
بلند باشد و اقتصاد آزاد در کشور فراهم باشد. روزی پس از گذر از این دوران رانتی و گذر از این دوران 
که منابع ما دارد به اتمام می رسد و نهایتاً به سمتی می رویم که آن سمت دیگر امکان ادامه این مسیر 
را نخواهیم داشت به یک فضای رقابتی برمی گردیم و آن روز احتماالً صدای بخش خصوصی صدای 
بلندتر، رساتر، علمی تر، کارشناسی تر و خصوصی تری است و آن روز حتماً تشکل بخش خصوصی 

جایگاه بهتری خواهد داشت. 
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ً
در برخی از اتاق های عمومی به طور مشخص در بعضی از کشورها، دولت برخی از اختیارات و وظایف خود را به این اتاق ها واگذار کرده است. مثال

در کشور فرانسه اداره بنادر کشور به اتاق های بازرگانی واگذارشده است و همچنین اداره فرودگاه ها در اختیار اتاق بازرگانی است؛ همه واردات و 
یر نظر اتاق بازرگانی فعالیت می کند. یق بنادر و فرودگاه ها را اتاق بازرگانی اداره می کند. در ترکیه بورس اوراق بهادار ز صادرات از طر

 اجازه دهید بحــث را از جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد 	�
ایران شروع کنیم؛ شما این جایگاه را چگونه می بینید؟

اتاق های بازرگانی در دنیا، با سابقه بیش از چهار قرن خود، از 
تنوع و تکثر زیادی برخوردار شده اند. اگرچه اتاق های بازرگانی در 
سراسر جهان تحت این نام شناخته شده اند و عنوان اتاق بازرگانی 
به گوش فعاالن اقتصادی و دولت ها آشــنا است، ولی درواقعیت، 
وظایف اتاق ها یک وجه مشترک عمومی دارد. یعنی تمام اتاق های 
بازرگانــی در دنیا کم وبیش این کارهــا را انجام می دهند و البته 
یــک وجه تمایز هم دارد که آن  هم برمی گردد به وضعیت اتاق ها 
و نوع تشــکیل آن ها. وجه مشترک اتاق ها، شامل کارهایی است 
که برای اعضای خود در این ســال ها انجام می دهند و از یکدیگر 
یاد گرفته اند. به طور مشــخص صدور برخی از اسناد، مثل گواهی 
مبدأ را در سراسر دنیا اتاق های بازرگانی انجام می دهند و یا انجام 
شبکه سازی بین فعاالن اقتصادی یا نمایندگی بخش خصوصی را 
در سطح دستگاه ها و حاکمیت اتاق های بازرگانی انجام می دهند. 
به عبارتی وکالت بخش خصوصی در پیگیری سیاست گذاری های 
مناسب کسب وکار، ازجمله کارهایی است که به صورت معمول در 
اتاق ها انجام می شود. وجه تمایز اتاق ها به ماهیت و ساختارشان 
و طبیعتاً شرایط و وضعیت کشورشان برمی گردد. در طبقه بندی 
اتاق ها در دنیا، دو نوع اتاق داریم که کاماًل متمایز و شناخته شده اند. 
اتاق هایی که طبق قانون ایجاد می شــوند که به این ها اتاق های 
عمومی گفته می شــود و اتاق هایی که مانند یک تشــکل و یک 
NGO تشکیل می شوند که به آن ها اتاق های خصوصی می گویند. 
در کشورهایی که قانونی برای تشکیل اتاق ندارند، اتاق مثل یک 
اتحادیه، یک انجمن، یک تشــکل کارگری یا یک سازمان و نهاد 
مدنی می تواند مراحل تأسیس خود را دنبال کند و تشکیل شود در 
چنین کشورهایی، شما می توانید در برخی شهرها یا استان ها بیش 
از یک اتاق بازرگانی ببینید. چون محدودیتی از جهت تأســیس 
وجود ندارد. این اتاق ها معموالً منابع خود را از طریق خدمات به 
اعضا و حق عضویت تأمین می کنند. در مقایسه با اتاق های عمومی 
یا اتاق هایی که قانون خاص خودشان را دارند، این اتاق ها معموالً 
اتاق های کوچک تری هســتند و توان مالی شان هم محدود است 
به تعداد اعضایشــان. این منابع تغییر می کند و تقریباً همه آن ها 
هیچ مأموریتی از سوی دولت یا حاکمیت به صورت مستمر ندارند. 
امکان دارد که دولت در پروژه ای از آن ها کمک بخواهد، همکاری 
شــکل بگیرد و پروژه انجام شــود، ولی این که به صورت مستمر 
وظیفه تعریف شــده ای به جز کارهای روتیــن و معمول اتاق های 
بازرگانی باشد، ندارند؛ اما معموالً اتاق های مبتکری هستند. این 
اتاق ها برای این که درآمدزایی خود را بیشــتر کنند، به خدمات 
بیشــتری روی می آورند؛ مثل شبکه ســازی، فروش یک سری 

خدمات همتایابی برای اعضایشــان، فروش نرم افزار برای توسعه 
فعالیت اعضا، مشــاوره کســب وکار و در اختیار قرار دادن مکان 
برای شرکت هایی که تازه می خواهند تأسیس شوند، یا برگزاری 
یک ســری نمایشگاه ها، کمپین ها و اصوالً هرکاری که فکر کنند 
می تواند مشــتری برای بخش خصوصی و شرکت ها داشته باشد، 
در این اتاق های خصوصی می توانید ببینید. در اتاق های عمومی 
یا اتاق هایی که در کشورها به واسطه قانون مصوب مجلس یا یک 
مصوبه دولتی تأسیس شــده اند، موضوع یک مقدار فرق می کند؛ 
یعنــی وجه تمایز فعالیت های این اتاق ها، بیشــتر برمی گردد به 
این که قانون گذار یا حکمران چگونه به اتاق نگاه کرده اســت و از 

اتاق چه انتظاری داشته است.
 این تفاوت بین اتاق های عمومی و خصوصی اســت یا به 	�

نسبت کشورها هم تفاوت وجود دارد؟
تقریباً هردو! در برخی از اتاق های عمومی به طور مشخص در 

بن بست اقتصاد در نبود استقالل نهادهای صنفی و مدنی 
پدرام سلطانی در گفت وگو با آینده نگر از جایگاه اتاق های بازرگانی در اقتصاد جهانی می گوید

بدون توجه به اســتقالل نهادهای صنفی، اقتصاد به بن بست می رســد؛ اما تقریباً تمام نهادهای مدنی از 
دخالت های دولت در امان نیستند و سایه دولت بر سر نهادهای صنفی و مدنی است. این بخشی از گفته های 
پدرام سلطانی است. او می گوید: اگر دولت ها دوراندیشی داشتند، دخالت خود را در نهادهای صنفی، تشکلی 
و مدنی کمتر می کردند و اصالً دخالت نمی کردند. به نظر سلطانی ادامه تضعیف نهادهای صنفی و مدنی آینده 
دشواری را برای اقتصاد به همراه دارد و آن انزوا و دوری از کارهای جمعی است. »سیاست در ایران متأسفانه 
حرفه ای نیســت و از یک مدل بروز و مدلی که موجب توسعه بیشــتر شود چه در ابعاد اقتصادی و چه در 
ابعاد اجتماعی برخوردار نیست. این مدل توسعه نیافته حکمرانی منجر به دخالت بیشتر در بخش خصوصی، 

نهادهای صنفی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی هم می شود.

چرا باید خواند:
اتاق های بازرگانی 
در دنیا چه نقشی 
در پیشبرد اقتصاد 
کشورشان دارند و در 
ایران شرایط این نهاد 
در حوزه نقش آفرینی 
در سطح کالن چگونه 
است؟ این مصاحبه را 
بخوانید.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیستم، خرداد 861401

توسعه

بعضی از کشورها، دولت برخی از اختیارات و وظایف خود را به این 
اتاق ها واگذار کرده است. مثالً در کشور فرانسه اداره بنادر کشور به 
اتاق های بازرگانی واگذارشده است و همچنین اداره فرودگاه ها در 
اختیار اتاق بازرگانی است؛ همه واردات و صادرات از طریق بنادر 
و فرودگاه هــا را اتاق بازرگانی اداره می کند. در ترکیه بورس اوراق 
بهادار زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت می کند. این اتاق های عمومی 
در برخی از کشــورها مثل ترکیه، فرانسه، آلمان و اتریش، دارای 
دانشــگاه و مدرسه کسب وکار هســتند و بعضی هایشان چندین 
دانشگاه یا موسسه فنی وحرفه ای برای آموزش در حوزه کسب وکار 
و مهارت هــای الزم برای کارکنان بنگاه ها دارند و مدارکی هم که 
می دهند، مدارک بســیار معتبری است. به طور مثال در آلمان و 
اتریش، اتاق های بازرگانی به عبارتی همکار دولت در اجرای آموزش 
فنی و حرفه ای هستند. سیستم این کشورها که معروف است به 
آموزش دوگانه، به این شکل است که دانش آموزان در دو سال آخر 
تحصیل خود -کسانی که می خواهند وارد بازار کار شوند- در حوزه 
صنعــت و بنگاه های مختلف کارآموزی می کنند و این کارآموزی 
بســیار جدی است. به همین دلیل ساماندهی این کار، تقسیم و 
نظارت بر آن توسط اتاق های بازرگانی انجام می شود. در برخی از 
کشورها، ثبت شرکت ها بخشی از وظایف اتاق های بازرگانی است 
یا عضویت در اتاق های بازرگانی، بخشــی از فرایند تکمیل شدن 
ثبت یک شــرکت اســت. به طور مثال در اتریش، آلمان و ترکیه 
این چنین است و هر شرکتی که ثبت می شود، عضو اتاق بازرگانی 
می شود. در برخی از کشورها، اصناف هم بخشی از اتاق بازرگانی 
هستند و ســازمان دهی اصناف هم توسط اتاق انجام می شود که 
ترکیه ازاین دســت کشورها اســت. بنابراین در اتاق های عمومی 
که به موجب قانون تشکیل می شوند، قانون گذار یا دولت وظایف 
حاکمیتی یا وظایفی را کــه دولت باید در خصوص آن ها تعیین 
تکلیف کند، بعضاً به اتاق های بازرگانی واگذار می کند و معموالً این 
اتاق ها، اتاق هایی بسیار گسترده و قوی هستند و به نوعی جایگاه 

بسیار موردتوجهی نزد دولت های این کشورها دارند.
  فلسفه تشــکیل اتاق بازرگانی در ایران چیست و نوع 	�

مناسبات اتاق با دولت چگونه است؟
 اتاق بازرگانی در ایران حتی پیش از این که نام اتاق بازرگانی یا 
اتاق تجارت به خودش بگیرد در سال های آغازین قرن چهاردهم، 
که با نام مجلس وکالی تجار تشــکیل شــد، هم باید از جنس 
اتاق های عمومی دسته بندی شود. به جهت این که مجلس وکالی 
تجار که اولین نهاد مشابه اتاق بازرگانی در کشور ما است، در زمان 
ناصرالدین شــاه با فرمان او تشکیل شده است. از این بابت، ما اتاق 
بازرگانی را از همان ابتدا با نام مجلس وکالی تجار، بعد با عنوان 
اتاق تجارت در دوره رضاشاه و بعد هم با نام اتاق بازرگانی در دوره 
محمدرضا شــاه و پس از انقالب هم اتاق بازرگانی ایران، همگی 
را با توجه به این که به دســتور حکومتی یا قانون مجلس تشکیل 
شــدند، باید ازجمله اتاق های عمومی بدانیم. اما آنچه شاید وجه 
تمایز اتاق بازرگانی در کشور ما با اتاق های دیگر است، این است 
که اوالً در اتاق بازرگانی ایران فقط کسانی که می خواهند تجارت 
خارجی بکنند موظف هســتند که عضو اتاق باشند. یعنی دیگر 
فعاالن اقتصادی یا شرکت ها، وظیفه یا اجباری برای عضویت در 
اتاق بازرگانی ندارند؛ و نکته دوم این است که عمالً هیچ وظیفه ای 
از وظایف حاکمیتی به اتاق بازرگانی تفویض نشــده است و تنها 

موضوعی که بخشی از آن به اتاق بازرگانی تفویض شده، دریافت 
مدارک و رسیدگی اولیه به مدارک فعاالن اقتصادی در اخذ کارت 
بازرگانی و همچنین تمدید آن  اســت که باز هم این دولت است 
که امضای نهایی را می زنــد و این کارت بازرگانی به عنوان مجوز 
تجارت خارجی در اختیار شــرکت ها قــرار می گیرد. ازاین رو من 
می توانــم بگویم که اتاق بازرگانی ایران یــا اتاق های بازرگانی در 
ایران، اتاق هایی عمومی هســتند؛ اما در مقایسه با همتایان خود 
در دیگر کشــورها، تقریباً کمترین وظایف دولتی و حاکمیتی در 
آن ها دیده شده است. حتی در جاهایی که تعریفی در قانون برای 
اتاق بازرگانی وجود دارد، مثالً دادِن مشــاوره به سه قوه یا داشتن 
نماینده در برخی مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی، در ظاهر 

نوشته و به اجرا گذاشته  شده است.
 یعنی اجرای آن سلیقه ای است؟	�

دقیقاً! در عمل یک فرایند بسیار سلیقه ای است و خیلی بستگی 
دارد به دولت ها و همچنین مسئوالن سازمان های مربوطه که واقعاً 
اعتنا و توجه به نظرات و دیدگاه های نمایندگان اتاق بکنند و آن ها 
را مرجع عمل قرار بدهند یا نه. اتاق در هر نهاد و شورایی هم که 
نماینده دارد، نماینده اش در اقلیت است؛ یعنی با یک نماینده اتاق 
در مجامعی شرکت می کند که دولت 1۵ الی ۲0 نماینده دارد و 
دولت هر اراده ای داشــته باشد، می تواند تصویب کند و به مرحله 

اجرا بگذارد.
 اتاق بازرگانی از همان ابتدا با دستور حاکمیت شکل گرفته 	�

و ســایه دخالت دولت را بر سر خود داشته است. این مسئله 
درنهایت چه بر سر اتاق بازرگانی آورده است؟

اتــاق بازرگانی ایران البته از منظــر دیگری در میان اتاق های 
عمومی یک اســتثنا است. اتاق بازرگانی ایران تنها اتاق بازرگانی 
است که به موجب قانون، دولت در آن نماینده دارد؛ یعنی در هیئت 
نمایندگان، دولت نماینده دارد. این رســمیت داشتن نمایندگان 
در اتاق ها اســت که از نخستین قانون تأسیس اتاق تجارت وجود 
داشــته و تاکنون هم ادامه دارد و به کنترل اتاق ها توسط دولت 
یک وضعیت قانونی داده اســت. بعد از تمام این ســال ها، از آغاز 
قرن چهاردهم تا سال 1394، یعنی به مدت بیش از 90 سال، در 
ترکیب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاق تهران، 
همیشــه نماینده دولت حضور داشته است. در دوره هشتم اتاق، 
برای نخســتین بار نماینده دولت در ترکیب هیئت رئیســه اتاق 
تهــران و اتاق ایران جایی پیدا نکرد کــه در درجه اول به جهت 
هماهنگی و یکپارچگی هیئت نمایندگان اتاق تهران بود که همه 
از یک گروه انتخاباتی بودند و نیازی به رأی دولت برای چیدمان 
هیئت رئیسه نداشتند؛ و در درجه دوم به جهت ایجاد باور عمومی 
در همه اتاق ها برای تعیین نماینده بود که چنین اتفاقی نیفتاد. من 

این اتفاق را یک دستاورد می دانم که در دوره نهم هم تکرار شد.
 فکر می کنید مجدد این شرایط تکرار شود؟	�

امیــدوارم که به همین ترتیب ادامــه یابد و تغییر قانون اتاق، 
موجب پررنگ تر شدن حضور دولت در اتاق های بازرگانی نشود. اما 
غیر از این، موارد دیگری هست که به تسلط حاکمیت با استفاده از 
ابزارهای مختلف در اتاق می انجامد؛ مثاًل حضور دولت در شورای 
نظارت، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق، وزیر بازرگانی یا وزیر 
صنعت، معدن و تجارت اســت و این که اکثریت این نهاد نظارتی 
را دولتی ها تشکیل می دهند و اگر اتاق همراهی با دولت نداشته 

چرا سیاست در 
عملکرد همه 

نهادهای صنفی 
و مدنی این کشور 

سایه انداخته 
است؟! شما 

هیچ استثنایی 
نمی توانید پیدا 

کنید؛ یعنی 
اتاق یک استثنا 
نیست. شما به 
نظام پزشکی 
نگاه کنید، به 

سازمان های نظام 
مهندسی نگاه 

کنید، به انجمن 
روزنامه نگاران 
نگاه کنید، به 

نظام پرستاری، 
نظام مهندسی 

معدن، به وضعیت 
NGOهای بزرگ 
نگاه کنید، تقریبًا 
هیچ کدام این ها 
از باد نامساعد 
دولتی مصون 

نمانده اند
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باشــد، دولت هم در شــوراهای حاکمیتی که اشاره کردیم یا در 
ســازوکار مشاوره اعتنایی به نظر اتاق نمی کند و عماًل اتاق از این 
میزان کارکرد خودش هم می افتد. همه این شرایط باعث می شود 
که اتاق های بازرگانی در ایران کماکان با احتیاط و با نوعی پذیرش 
بازیگری و همراهی با دولت به وظایف خود عمل کنند و ســعی 

کنند این روابط را تا حد ممکن حسنه نگه دارند.
  بعد از این همه سال، فکر می کنید اتاق بازرگانی باید در 	�

کجا باشد و اآلن در کجا ایستاده است؟
 از نظــر من اتاق بازرگانی هــم در پیش از انقالب هم پس از 
انقالب، دوران افول داشــته، دوران سکون داشته و دوران رشد و 
توسعه هم داشته است. در سال های پس از انقالب، با بروز انقالب 
اتاق بازرگانی عماًل به نوعی تعطیل شــد و از ســازوکار انتخاباتی 
خودش خارج شد و بعد با دستور آقای خمینی عده ای ریاست اتاق 
را به دست گرفتند. تا سال ها همان افراد بر اتاق ریاست داشتند و 
مدیریت می کردند تا زمانی که نخستین انتخابات برگزار شد. در 
آن دوره کارکرد اتــاق بازرگانی در کمک به مصون کردن بخش 
خصوصی از گزند تندروی های دوران انقالب بود. اگرچه بسیاری از 
بنگاه های بزرگ مصادره شدند، ولی نقش آفرینی اتاق برای این که 
بنگاه های کوچک تر و متوسط بیش ازپیش تحت فشار تندروی های 
زمان قرار نگیرند، مؤثر بود. بعد از آن دوره و بعد از این که جنگ به 
پایان رسید، اتاق بازرگانی وارد دوره ای از رکود و سکون شد؛ یعنی 
کســانی که بر اتاق ریاست می کردند و مدیریت اتاق را در دست 
داشتند، دیگر ابتکار و کار تازه ای نداشتند و نوعی تفکیک عمومی 
هم در اقتصاد انجام شده بود و نگرانی ها از مصادره ها و برخوردهای 
تند با بخش خصوصی کمتر شــده بود و زمانی فرارسیده بود که 
اتاق فعالیت های خود را برای بخش خصوصی بیشتر کند و تنوع 
ببخشد؛ اما عماًل هیچ تحولی در اتاق ایجاد نشد. از سال 1386 با 
تغییر رئیس اتاق ایران و همچنین رئیس اتاق تهران، دوره تحول 
اتاق و دوره کنشگری بیشتر اتاق در عرصه اقتصاد آغاز شد و این 
دوره کماکان ادامه داشت که ما باز به تحریم های آمریکا برخورد 
کردیم در دوره ترامپ و واقعاً، هم اقتصاد را به شدت تحت الشعاع 
قــرار داد و هم کارکرد اتاق را مختــل کرد. بعد هم دولت عوض 
شد و این شرایط هنوز ادامه دارد و این اختالل به نظر بیشتر هم 

شده است.
  چرا سیاست این قدر بر سرنوشت یا عملکرد اتاق سایه 	�

می اندازد؛ ایراد کار در کجاست؟
 ایراد کار در سیاســت است. چرا سیاســت در عملکرد همه 
نهادهای صنفی و مدنی این کشور سایه انداخته است؟! شما هیچ 
استثنایی نمی توانید پیدا کنید؛ یعنی اتاق یک استثنا نیست. شما 
به نظام پزشــکی نگاه کنید، به سازمان های نظام مهندسی نگاه 
کنید، به انجمن روزنامه نگاران نگاه کنید، به نظام پرستاری، نظام 
مهندسی معدن، به وضعیت NGOهای بزرگ نگاه کنید؛ تقریباً 
هیچ کدام این ها از باد نامساعد دولتی مصون نمانده اند. اگر دولت ها 
مقداری دوراندیشــی داشتند، دخالت خودشــان را در نهادهای 
صنفی، تشکلی و مدنی کمتر می کردند یا اصاًل دخالت نمی کردند؛ 
اما متأسفانه، دخالتشان بیشتر و پررنگ تر شده است. به نظر من 
سیاســت در ایران متأسفانه حرفه ای نیســت و از یک مدل بروز 
و مدلی که موجب توسعه بیشتر شــود، چه در ابعاد اقتصادی و 
چه در ابعاد اجتماعی برخوردار نیســت. این مدل توســعه نیافته 

حکمرانی منجر به دخالت بیشــتر در بخش خصوصی، نهادهای 
صنفی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی هم می شود.

 ادامه این روند در حوزه اقتصادی به کجا ختم می شود؟	�
 به همین جایی که اآلن هستیم. هرچقدر که دست اندازی دولت 
به نهاد صنفی و مدنی بیشتر شــود، آن ها را بیشتر از کارکردشان 
می اندازد و آن ها را وارد یــک دوره ای از چالش می کند. همچنین 
به این دلیل که این مجموعه ها کارکرد عادی خودشــان را از دست 
می دهند، بیشتر مورد اعتراض اعضایشان قرار می گیرند؛ یعنی اعضا 
هم وقتی اتاق کارکرد نداشته باشد، با توجه به این که شرایط اقتصادی 
هم شرایط نامساعدی است، بخشی از این شرایط بد اقتصادی را از 
چشم اتاق می بینند و به اتاق هم معترض می شوند. البته به طورکلی 
در این موقعیت، ضمن این که اتاق هم کارکردش تضعیف می شود، 
انگیزه فعــاالن توانمند بخش خصوصی هم بــرای این که در اتاق 
کنشگری داشته باشند، کم می شود. همان طور که سطح بوروکراسی 
در دولت افت می کند و کیفیت مدیریت و کار کارشناســی پایین 
می آید در زمانی که دولت های تندرو ســر کار می آیند یا وضعیت 
اقتصــادی، وضعیت به هم پیچیده ای اســت، در نهادهای صنفی و 
تشکلی هم این چنین است و افرادی که توان و انگیزه باالیی دارند، 
انگیزه هایشان کاهش می یابد و وقتشان را محدود می کنند به حل 

مسائل و مشکالت بنگاهی و صنفی خودشان.
 درواقــع فردگرایی جای روحیه جمعی و مشــارکت را 	�

می گیرد.
منظور شما فردگرایی نیست؛ اصوالً فردگرایی به این معنا است 
که بهینه کردن منافع فردی اگر در چارچوب قانون باشد، منجر به 
بهینه شدن منافع جمع هم می شود؛ ولی در اینجا یک بی سامانی 
منجر به این می شود که افراد سرشان را به الک مشکالت خودشان 
فرو ببرند و یک انقطاع کار جمعی به وجود بیاید و این انزوا است و 
حتماً به اقتصاد و به جامعه و سیاست آسیب جدی می زند. آنچه باید 
دولت ها به آن توجه کنند، به رسمیت شناختن استقالل نهادهای 

صنفی و مدنی است و جز این اقتصاد به بن بست می رسد. 

سیاست در ایران متأسفانه حرفه ای نیست و از یک مدل بروز و مدلی که موجب توسعه بیشتر شود چه در ابعاد اقتصادی 
و چه در ابعاد اجتماعی برخوردار نیست. این مدل توسعه نیافته حکمرانی منجر به دخالت بیشتر در بخش خصوصی، 
نهادهای صنفی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی هم می شود.

نکته هایی که باید بدانید

فردگرایی در جایی منجر به بهینه شدن منافع جمع هم می شود؛ در اینجا یک بی سامانی 	�
منجر به این می شود که افراد سرشان را به الک مشکالت خودشان فرو ببرند و یک انقطاع 

کار جمعی به وجود بیاید و این انزوا است و حتماً به اقتصاد و به جامعه و سیاست آسیب جدی 
می زند. 

هرچقدر که دست اندازی دولت به نهاد صنفی و مدنی بیشتر شود، آن ها را بیشتر از 	�
کارکردشان می اندازد و آن ها را وارد یک دوره ای از چالش می کند.

از سال 1386 با تغییر رئیس اتاق ایران و همچنین رئیس اتاق تهران، دوره تحول اتاق و 	�
دوره کنشگری بیشتر اتاق در عرصه اقتصاد آغاز شد و این دوره کماکان ادامه داشت که ما باز 
به تحریم های آمریکا برخورد کردیم در دوره ترامپ و واقعاً، هم اقتصاد را به شدت تحت الشعاع 
قرار داد و هم کارکرد اتاق را مختل کرد. بعد هم دولت عوض شد و این شرایط هنوز ادامه دارد 

و این اختالل به نظر بیشتر هم شده است.
اتاق بازرگانی ایران تنها اتاق بازرگانی است که به موجب قانون، دولت در آن نماینده دارد؛ 	�

یعنی در هیئت نمایندگان، دولت نماینده دارد. این رسمیت داشتن نمایندگان در اتاق ها است 
که از نخستین قانون تأسیس اتاق تجارت وجود داشته و تاکنون هم ادامه دارد و به کنترل 

اتاق ها توسط دولت یک وضعیت قانونی داده است.

 همان طور که 
سطح بوروکراسی 

در دولت افت 
می کند و کیفیت 
مدیریت و کار 

کارشناسی پایین 
می آید در زمانی 
که دولت های 
تندرو سر کار 

می آیند یا وضعیت 
اقتصادی، وضعیت 
به هم پیچیده ای 

است، در نهادهای 
صنفی و تشکلی 

هم این چنین است 
و افرادی که توان و 
انگیزه باالیی دارند، 

انگیزه هایشان 
کاهش می یابد و 

وقتشان را محدود 
می کنند به حل 

مسائل و مشکالت 
بنگاهی و صنفی 

خودشان
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توسعه

همه نــام توماس ادیســون را به عنــوان مخترع المپ 
الکتریکی می دانند، حتی امروز که دیگر کمتر نشانی از آن 
المپ ها در زندگی ما وجود دارد. اما مخترع انواع المپ های 
کم مصرف کیست؟ نام گراهام بل به عنوان مخترع تلفن 
برای همه آشناست اما تلفن های همراه و هوشمند توسط 
چه کســی اختراع شده است؟ واقعیت آن است که تالش 
برای حرکت در مســیر پرشتاب توسعه که امروز مسئله 
اول همه ملت های جهان و از جمله ما ایرانیان اســت از 
دوش افراد و قهرمانان و رهبران برداشته شده و بر دوش 
نهادها و مجموعه های انسانی قرار گرفته است. عرصه های 
مختلف از چنان پیچیدگی و وســعتی برخوردار شده که 
جز با هم افزایی عقول انســانی و سازمان دهی هماهنگی 
گروه های بــزرگ افراد در قالب نهادها ممکن نیســت. 
سازنده المپ های کم مصرف و تلفن های هوشمند و هزاران 
محصــول پیچیده کوچک و بزرگ که هر روز از آنها بهره 
می بریم نمی دانیم چه کسانی هستند چون محصول کار 
و فکر مشترک هماهنگ هزاران انسان در سراسر جهان 
است. در همه کشــورهایی که امر توسعه به هر شکل و 
شیوه رخ داده حتماً محصول این هماهنگی و نهادسازی و 
هم افزایی مجموعه های بزرگ انسانی بوده است. این امر در 
طول تاریخ به دو شیوه آمرانه از باال یا خودجوش و مدنی 
از پایین رخ داده است. از کاخ ها و معابد و مقبره های باشکوه باستانی که بیشتر با ضربه تازیانه بر 
پیکر بردگان ساخته شد تا توسعه چشمگیر عصر کمونیستی شوروی استالین و دوران فاشیستی 
هیتلر همه نمونه های موفق سازمان دهی آمرانه است که در مرکز آن یک فرد نیمه خدا قرار دارد. 
منظور من از تمام شــدن دوره امثال ادیسون و گراهام بل توجه به این نکته ظریف 
اســت که امروز دوران فرعون و اســتالین و هیتلر هم به پایان رســیده است. زیرا ابعاد 
مختلــف اجتماعی، اقتصادی، فناوری و خالقیت در دنیای جدید به چنان پیچیدگی و 
ظرافتی رسیده که هماهنگی مورچه وار و از سر اطاعت و تعبد گروه های انسانی جواب گو 
نیست. اگر انگیزه های درونی همه اعضای یک تیم نباشد و همه خالقیت ها با هم جمع 
نشود محصولی پیچیده مثل تلفن همراه هوشــمند یا مریخ نورد به دست نمی آید. در 
دنیای پررقابت امروز که بهره وری حرف اول را می زند، با ترس و شالق نمی توان به نهایت 
آن رســید. برای بهره وری نیاز به نیروی خودجوش و خالق از جنس عشق است. پایان 
کمونیسم دقیقاً به همین دلیل بود. تا قبل از فروپاشی شوروی، در ادبیات توسعه راه رشد 
غیر سرمایه داری کامالً معقول و مورد توصیه بود اما امروز هیچ صاحب نظری در محدودیت 
و بن بست نهایی آن تردیدی ندارد. توسعه همه جانبه و پایدار جز با مشارکت همه مردم 
در قالب نهادهای غیر اجباری و خودجوش و مستقل مدنی امکان پذیر نیست. آدم ها باید 
عاشق باشند تا همه وجود خود را وقف چیزی کنند و عشق با زور نمی آید. مهم نیست 
موضوع عشق چه باشد. می تواند مثل یک سرمایه دار عاشق پول باشد یا مثل یک دانشمند 
عاشــق علم شود یا هر چیز دیگر، مهم آن است که عاشقان به میل خود دور هم جمع 
شوند و برای عشق خود در انجام کاری همسو باشند. البته در نظام های اقتدارگرا هم عشق 
به یک فرمانروای فرهمند، همان کارهای کوچک و بزرگی را که در تاریخ به جا مانده است 
رقم زده، اما مگر بیش از گروهی محدود از ملت می شود عاشق و مطیع فرمانروا بود؟ آن 

هم در عصری که توسعه فضای مجازی و ارتباطات بت شکن شده و برای همین است که 
دستاوردهای نظام های اقتدارگرا، اگر هم باشد تداوم و پایداری ندارد.

متاســفانه نظام های سیاســی متمرکز و اقتدارگرا، هر نهاد مدنی را رقیب بالقوه و تهدیدی 
برای بقای قدرت خود می دانند. جامعه توده ای مقابل جامعه مدنی و خاستگاه سیاسی نظام های 
اقتدارگرا است. در جامعه توده ای هر فرد به شکل یک ذره معلق در میان  ذره ها، هیچ وابستگی 
ارگانیکی بر اســاس عالیق و منافع خود با دیگر افراد ندارد. فرد یا ذوب در مرکز قدرت است یا 
مرعوب آن. به همین دلیل قدرت حاکم از هیچ چیز به اندازه تشــکل افراد در احزاب مســتقل، 
اتحادیه ها و سندیکاها، مجامع صنفی هنری، فرهنگی، علمی، دانشجویی و حتی مراکز تولیدی 
بزرگ بخش خصوصی واقعی و کارآفرین واهمه ندارد. اما تا زمانی که قدرت سیاســی اقتدارگرا 
نفهمد دیگر دوران توســعه آمرانه از باال و بدون مشــارکت آزادانه و خالق همه مردم در قالب 
نهادهای مدنی، سپری شده است، توسعه همه جانبه و پایدار امکان ندارد. از همان زمان که المپ 
ادیسون و تلفن گراهام بل جای خود را به المپ کم مصرف و تلفن هوشمند داد دیگر کمتر خبری 
از اعتصابات سراسری کارگران برای افزایش دستمزد در کشورهای غربی می شنویم. اتحادیه های 
کارگری فهمیده اند افزایش دستمزد در گرو افزایش بهره وری و رقابت بیشتر است و برای همین 
اعتصاب نمی کنند. کارفرما هم می داند با زور و فشار قادر به تولید محصول بهتر و بیشتر نیست و 

باید به انگیزه ها و نیازهای درونی کارگران خود توجه کند.
برای آنکه نقش نهادهای مدنی مستقل را در عرصه توسعه اقتصادی بهتر درک کنیم نمونه های 
زیر قابل تامل است: در حوزه فناوری پیشرفته شرکت هایی چون گوگل پیشتاز هستند. هرچند 
این گونه شــرکت ها بر اســاس هوش و نبوغ افراد خاصی بنیان یافته اند، اما به سرعت تبدیل به 
نهادهایی بزرگ و مجموعه ای از افراد عاشــق شده اند که شــرکت را مثل خانواده خود و حتی 
فراتر از آن دوســت می دارند و شرکت هم بیشترین امتیازات و آزادی ها و امکانات را در اختیار 
آنها قرار داده است. در عین حال دولت آزادی عمل آنها را به رسمیت شناخته و اجازه داده است 
هر روز بزرگ تر و نیرومندتر شوند. مسیر اصلی توسعه اقتصادی در جهان امروز از درون چنین 

شرکت هایی می جوشد.
در حوزه پیشــرفت های علمی دانشگاه های برتر جهان مثال زدنی است. همه آنها مستقل از 
دولت ها و برخوردار از آزادی های علمی، سیاســی و اقتصادی هستند. این دانشگاه ها برای خود 
هیچ رسالتی جز فراهم ساختن زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی های خالقانه و آزادانه استاد 
و دانشجو در همه زمینه ها، قائل نیستند. البته کسی می تواند وارد این دانشگاه ها شود که حقیقتاً 

عاشق باشد و بر عشق خود استوار بماند اما در عشق و رسیدن محدودیتی ندارد. 
نمونه دیگر، احزاب سیاســی مستقل و متکثر است. مشــارکت همه مردم به صورت آزادانه 
در قالب احزاب سیاسی متفاوت، اجازه نمی دهد قدرت، غیر پاسخ گو و نقدناپذیر و مادام العمر و 
درنتیجه فاسد شود. در همه متون توسعه، ثابت شده است که فساد فراگیر مهم ترین مانع توسعه 
اســت و احزاب سیاسی در رقابت با یکدیگر مهم ترین منبع جلوگیری از فساد هستند. مسلما 
می توان در جامعه توده ای نمایش مشارکت سیاسی را به صحنه آورد اما حاصل این نمایش جز 

وعده های توخالی عوام پسند و گسترش فساد و رانت در اعماق قدرت نیست.
از ایــن مثال ها فراوان اســت. حاصل کالم آنکــه فناوری اطالعــات و ارتباطات و 
به هم پیوستگی در دنیای ما، شرایطی به وجود آورده است که حتی اگر تا چند سال پیش 
رقابت و توسعه با شــیوه ای متمرکز و آمرانه شدنی بود، امروز از محاالت است. دیگر نه 
می توان با تبلیغات انحصاری، همه مردم را مجذوب کرد و نه با سرکوب، مرعوب. رسیدن 
به نهایت بهره وری و بهره مندی از همه خالقیت ها و توانایی های جامعه، تنها با مشارکت 
آزاد تک تک افراد در نهادهای خودجوش و مســتقل مدنی امکان پذیر است و بدون این 

شرایط همچنان توسعه، ناموزون و ناپایدار و برگشت پذیر خواهد بود. 

ین مانع توسعه است و احزاب سیاسی در رقابت با یکدیگر  در همه متون توسعه، ثابت شده است که فساد فراگیر مهم تر
ین منبع جلوگیری از فساد هستند. مسلما می توان در جامعه توده ای نمایش مشارکت سیاسی را به صحنه آورد اما  مهم تر
حاصل این نمایش جز وعده های توخالی عوام پسند و گسترش فساد و رانت در اعماق قدرت نیست.

تشکل ها در انتظار استقالل از قدرت
نقش نهادهای مدنی در توسعه اقتصادی چیست؟

چرا باید خواند:
روند توسعه در 

کشورهای مختلف 
چگونه طی شده و 
نهادهای مدنی و 

تشکل ها در این مسیر 
چه نقشی داشته اند؟ 
پاسخ را در این مقاله 

بخوانید.

مسعودسپهر
جامعه شناس سیاسی
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نگـاه

در                ســال ۲011 میــالدی، شــکایتی 14 صفحه ای     بــه یکی از 
دادگاه هــای ایاالت متحده آمریکا رســید. در ایــن 14 صفحه که با 
تصاویری از تلفن های هوشمند همراه بود، شرکت سامسونگ متهم به 
استفاده غیرمجاز از طرح های شرکت اپل شده بود. اپل در این شکایت 
می گفت سامسونگ از پتنت یا حق امتیاز                و اختراع شرکت اپل در تولید 
محصوالت تجاری اش اســتفاده کرده است.                در این شکایت تصاویری 
از دو تلفن هوشــمند هم به دادگاه ارائه شده بود                که نشان می داد در 

بسته بندی و آیکون های به کاررفته در آن، شباهت هایی وجود دارد. 
شکایت اپل در دادگاه علیه سامسونگ آغازی بر یک پرونده حقوقی 
بــزرگ در بازار تجارت فناوری بود. سامســونگ هم در این بین بیکار 
ننشســت و در کشــورهای کره جنوبی و ژاپن، علیه اپل اقامه دعوی 
کرد. سامسونگ می گفت اپل بدون مجوز از فناوری های ارتباطی این 
شرکت استفاده کرده و تصاویری که براساس آن از این شرکت شکایت 
کرده، دستکاری شــده است. دعوای حقوقی این دو شرکت بزرگ در 
حوزه تولید تلفن های هوشمند و دیگر محصوالت در بازار فناوری، به 
مجموعه ای     از شکایت های حقوقی آن دو علیه هم تبدیل شد. این دو 
شرکت در همان ســال نخست طرح شکایت، در دادگاه های 9 کشور 
جهــان با هم رودررو شــدند. اپل در دادگاه های آمریکا پیروز شــد و 

سامسونگ در کره جنوبی، ژاپن و انگلستان اپل را شکست داد. 
این روزها رقبای دیگری هم به عرصه تولید تلفن های هوشمند پا 
گذاشته اند. پای شــرکت های چینی مثل شیائومی و هوآوی به میان 
آمده که سهم قابل توجهی از بازار فناوری را به خود اختصاص داده اند. 
با این حال افزایش تعداد رقبا، مانع رصد همیشــگی شرکت ها توسط  

              همدیگر نیست.                از وظایف مهم                بخش های حقوقی در شرکت های اپل، 
سامسونگ، هوآوی، شیائومی و دیگر شرکت های فعال در حوزه فناوری  
              و تجارت، رصد دیگران و حفاظت از پتنت یا سند ثبت اختراع است. در 
دعواهای حقوقی که این شرکت ها در این باره ترتیب می دهند، حرف 
فقط تولید تلفن هوشمند نیست.                حق امتیاز و ایده شکل گیری و بهبود 
روند کار در محصوالت هم مهم است؛ ایده ها، حق امتیازها و اختراعاتی 
که در قالب حقوق مالکیت فکری در جهان مورد حمایت قرار می گیرد. 

ثبت اختراع تا اسرار تجاری  
مالکیت فکری و معنوی در چهار دســته طبقه بندی می شود: حق 
چاپ یا نشــر، ثبت عالیم تجاری، ثبت اختراع و رازهای تجاری. حق 
چاپ یا نشر، حق قانونی خالقان آثار ادبی و هنری است. این نوع حق 
به طور معمول شامل حقوق خالقان کتاب، موسیقی، فیلم، طراحی و 
نقاشی است اما لزوماً به این دسته ها محدود نمی شود. عالمت تجاری، 
به حقوق کســب کارها در اســتفاده از نام و نشان تجاری برای عرضه 
محصوالت و خدمات مربوط است. درواقع کسب وکارها، با ثبت عالمت 
تجاری خاص خود، از دیگر بنگاه های اقتصادی متمایز می شوند.                ثبت 
اختراع، یکی از چالش برانگیزترین بخش ها در مالکیت فکری و معنوی 
اســت که حقوق مخترعان و افراد خالق را در بر می گیرد. راز تجاری 
شــامل اطالعات محرمانه ای     است که افشــای آن، نقش انحصاری و 
پرچم داری شرکت ها در بازار را تهدید می کند. درواقع محرمانه ماندن 
این اطالعات، مزیت رقابتی یک شرکت در رقابت با دیگر کسب وکارها 

را شامل می شود. 
یکی از نمونه های راز تجاری در بخش مالکیت معنوی به داســتان 
کوکاکوال بازمی گردد. فرمول اسرارآمیز کوکاکوال در تولید نوشیدنی به 
مزیت رقابتی این شرکت در بازار نوشیدنی در سراسر جهان تبدیل شده 
است. در واقع                فرمول کوکاکوال از اسرار تجاری این شرکت است و نقض 

آن، به شکایت شرکت و مجازات متخلفان منجر می شود.
 
رقابت جهان در مالکیت فکری   

گزارش های مربوط به وضعیت کشــورها در مالکیت فکری توسط 
سازمانی به همین نام موسوم به WIPO انجام می شود. براساس گزارش 
این سازمان                در سال ۲019، 14.9 میلیون اختراع در جهان ثبت شده 
است. بیشــترین تعداد ثبت اختراع در آمریکا و به تعداد 3.1 میلیون 
پرونده انجام شده است. چین با ۲.7 میلیون ثبت اختراع در جایگاه دوم 
و در ژاپن ۲.1 میلیون اختراع ثبت شده است.   هم چنین              ، ۵8.۲ میلیون 
عالمت تجاری در ســال ۲019 در سطح جهان ثبت شده است. چین 
در این زمینه با ثبت ۲۵.۲ میلیون عالمت تجاری در جایگاه نخســت 
جهان است. پس از چین، آمریکا با ثبت ۲.8 میلیون عالمت تجاری در 
جایگاه دوم اســت. پس از آمریکا، هندوستان با ثبت ۲ میلیون و ژاپن 
با ثبت 1.9 میلیون عالمت تجاری در جایگاه های سوم و چهارم جهان 
قرار گرفتند. سهم چین در ثبت طراحی های صنعتی از کل کشورهای 

              نجات دهنده 
مالکیت فکری و معنوی چرا در اقتصادها مهم است؟ 

زینبکوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
از ایده ای     که پیاده 

می شود، می توان تا 
 سال ها                   بهره برداری 

کرد. البته اگر به مالکیت 
فکری و معنوی اهمیت 

بدهیم. این پرونده در 
همین باره تهیه شده 

است. 

نکته هایی که باید بدانید

مالکیت فکری و معنوی در چهار دسته طبقه بندی می شود: حق چاپ یا نشر، ثبت عالیم 	�
تجاری، ثبت اختراع و رازهای تجاری. حق چاپ یا نشر، حقوق قانونی خالقان آثار ادبی و هنری 
است. این نوع حق به طور معمول شامل حقوق خالقان کتاب، موسیقی، فیلم، طراحی و نقاشی 

است اما لزوماً به این دسته ها محدود نمی شود.
ثبت اختراع و عالیم تجاری در بعضی کشورها در بعضی بخش های اقتصادی و صنایع 	�

پررنگ تر است. برای نمونه، بیشترین ثبت اختراع در آمریکا و چین در صنایع رایانه ای     انجام 
می شود. در چین، بخش انرژی و الکترونیک دومین جایگاه را در ثبت اختراع و عالیم تجاری دارد.

قانون کپی رایت اکنون در بیشتر کشورهای سرمایه داری و غربی به رسمیت شناخته شده 	�
است اما مدت زمان استفاده انحصاری مولف از مزایا و حقوق اثر، متفاوت است. برای مثال این 

مدت زمان در انگلستان تا 70 سال در نظر گرفته شده اما درکنوانسیون های  بین المللی     این رقم 
به ۵0 سال رسیده است. 

90 درصد از صادرکنندگان آمریکایی شامل شرکت هایی هستند که حق ثبت اختراع دارند. 	�
آمار این شرکت ها را وزارت بازرگانی آمریکا در سال 2018 اعالم کرده است. این شرکت ها پس 
از دریافت حق ثبت اختراع در زمینه صادرات بهتر عمل کردند و تعداد معامالت آن ها افزایش 

یافته است. 
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فرمول اسرارآمیز کوکاکوال در تولید نوشیدنی به مزیت رقابتی این شرکت در بازار نوشیدنی در سراسر جهان تبدیل 
شده است. در واقع                فرمول کوکاکوال از اسرار تجاری این شرکت است و نقض آن، به شکایت شرکت و مجازات 
متخلفان منجر می شود.

جهان به 44 درصد می رســد. عالوه بر این ســهم  این     کشور                در همه 
اقسام مالکیت فکری در سال ۲019،                94.۲ درصد برآورد شده است.                

در بین کشورهای با درآمد کم تا متوسط، در بعضی کشورها ثبت 
اختراع در ســال ۲019 رشد کرده اســت. برای مثال ثبت اختراع در 
برزیل نسبت به سال ۲018 در سال ۲019، با رشد ۲.۲ درصدی به ۲۵ 
هزار و 396 مورد رسیده است. از نکات قابل توجه، رشد 8.3 درصدی 
ثبت اختراع در ترکیه در سال ۲019 است. تعداد اختراعات ثبت شده 
در این کشــور در این سال،                به بیش از 8 هزار مورد رسیده است. این 
درحالی اســت که در همین سال در مراکش، اوکراین و مکزیک، ثبت 

اختراع از ۲ تا 7.6 درصد کاهش یافته است. 
نسبت ثبت اختراع به تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی هم رو 
به افزایش است. در سال ۲019، در کره جنوبی بیش از 7 هزار و 770 
مورد اختراع ثبت شده  درحالی که                   عملکرد چین به ۵ هزار و ۵۲0 مورد 
در این زمینه می رسد.   هم چنین               این رقم در ژاپن 4 هزار و 691 مورد 

بوده و در آلمان، آمریکا و سوئیس کمتر از ۲ هزار مورد است. 
در بین کشورهای مختلف، ثبت اختراع و عالیم تجاری در بعضی 
کشورها در بعضی بخش های اقتصادی و صنایع پررنگ تر است. برای 
نمونه، بیشترین ثبت اختراع در آمریکا و چین در صنایع رایانه ای     انجام 

می شود. در چین، بخش انرژی و الکترونیک دومین جایگاه را در ثبت 
اختراع و عالیم تجاری دارد. آلمان در ثبت اختراع و عالیم تجاری در 
حمل ونقل رتبه نخست را دارد. بیشترین ثبت اختراع و عالیم تجاری 

در ژاپن مربوط به صنایع انرژی و الکترونیک است. 
در ســال ۲019، چین در ثبت اختراع بین المللی از آمریکا پیشی 
گرفت. در این ســال چین بیش از ۵8 هزار و 990 مورد ثبت اختراع 
 بین المللی               را به ســرانجام رســاند که گویای رشد 10.6 درصدی این 
کشــور در این زمینه بود. اما این رقم در آمریکا با رشد ۲.8 درصدی 
به ۵7 هزار و 840 مورد رسید و در ژاپن ۵۲ هزار و 660 ثبت اختراع 
 بین المللی               در سال ۲019، انجام شد. این رقم در آلمان و کره جنوبی 
بیش از 19 هزار مورد اما در فرانسه، انگلستان، سوئیس، سوئد و هلند 

بین 8                تا 4 هزار مورد بوده است.                
براســاس آماری که سازمان مالکیت فکری در سال ۲018 منتشر 
کرده، چین در همه انواع مالکیت فکری، از ثبت اختراع تا ثبت عالیم 
تجــاری و صنایع متکی بر مالکیت معنوی، بیشــترین میزان پرونده 
را ثبت کرده است. ســهم چین از کل پرونده های ثبت اختراع 46.4 
درصد اعالم شده اســت. آمارهای این سازمان نشان می دهد چین از 
کشورهایی با تجربه مثبت در رشد نوآوری و خالقیت است و در زمینه 

دادگاه حامی صاحبان ایده است 
پای قانون چه زمانی به میان آمد؟

حمایت از مالکیت معنوی و فکری در سال 1883 مورد حمایت قانون قرار گرفت. 
در این سال کنوانسیونی به نام پاریس مورد توافق کشورها قرار گرفت که از نوآوری 
و اختراعات، طرح ها و مالکیت صنعتی حمایت می کرد. براساس حمایت های قانونی 
در کنوانسیون پاریس، از حقوق قانونی یک اثر در کشوری جز کشور خودش حمایت 
نمی شد. به همین علت، سه سال بعد در پیمانی به نام پیمان برن، مالکیت یک اثر در 

همه کشورها، محترم و قابل اجرا در نظر گرفته شد. 
در بین همه طرح هایی که باید از نظر معنوی و فکری مورد حمایت قانون قرار 
بگیرد، طرح های ادبی، علمی و هنری جایگاه متفاوتی دارند. حق کپی رایت یا مولف، 
نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده در این زمینه هاست. براساس 
قانون کپی رایت مولفان در حوزه های مختلف مثل                ادبیات، داستان، شعر، نمایش نامه، 
رمان، برنامه رایانه ای، روزنامه، بانک اطالعات، فیلم، موسیقی، نقاشی، عکس، هنرهای 
دستی، تبلیغات، نقشه ها و طراحی های صنعتی مورد حمایت قانون قرار می گیرند. 
براســاس قانونی کپی رایت یا حق مولف، به طور انحصاری از همه حقوق ناشی از 
تکثیر، اقتباس، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده می کند. قانون کپی رایت اکنون 
در بیشــتر کشورهای سرمایه داری و غربی به رسمیت شناخته شده است اما مدت 
زمان استفاده انحصاری مولف از مزایا و حقوق اثر، متفاوت است. برای مثال این مدت 
زمان در انگلستان تا 70 سال در نظر گرفته شده اما درکنوانسیون های  بین المللی               این 
رقم به ۵0 سال رسیده است.  در قرن بعدی، با شکل گیری سازمان جهانی مالکیت 
معنوی در سال 1970، حمایت از مالکیت فکری در جهان با ساختار قانونی بهتری 
دنبال شده است. سازمان جهانی مالکیت معنوی یا فکری دو هدف برای خود تعریف 
کرده است. در نخستین هدف، سازمان از بهبود مالکیت فکری در سراسر جهان در 
همکاری با دولت ها حمایت می کند و عالوه بر دولت ها، سازمان اگر الزم بداند، با دیگر 
سازمان های  بین المللی               برای حمایت از مالکیت فکری و معنوی همکاری خواهد کرد. 
در هدف دوم، سازمان به دنبال ایجاد همکاری های اداری بین اتحادیه هایی است که 

با نظارت این سازمان شکل گرفته اند. 

حقوق مالکیت معنوی در ایران   
برای نخستین بار، در سال 1310 بود که قانونی با نام ثبت عالیم و اختراعات در 
مجلس ایران به تصویب رسید تا از حقوق فکری و معنوی مخترعان حمایت کند. 
این قانون ۵1 ماده داشت و متاثر از کنوانسیون  بین المللی               پاریس در زمینه حمایت 
از مالکیت فکری تهیه شده بود. براساس این قانون اگر یک ایرانی موسسه تجاری یا 
صنعتی یا کشاورزی داشت و عالیم تجاری آن را ثبت می کرد، مشمول قانون در نظر 
گرفته می شــد و می توانست از مزایای آنچه ثبت کرده، تا  سال ها                   بهره مند شود. اما 
عمر این قانون در فضای اقتصاد ایران کمتر از سه دهه بود. در سال 1337، آیین نامه 
اصالحی اجرای قانون ثبت عالیم و اختراعات تصویب شد و در سال 134۲، وزارت 
اطالعات الیحه ای     را با عنوان مالکیت ادبی و هنری به مجلس برد. این قانون شامل 
79 ماده بود که به تصویب نرسید. شش سال بعد، وزارت فرهنگ و هنر قانون حمایت 
از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان را به مجلس برد و تصویب کرد. قانون تازه، 
قانون جامع تری نســبت به انواع گذشته خود بود، با این حال در این قانون حقوق 
پدیدآورندگان سایر کشورها در نظر گرفته نشده بود. پیش از پیروزی انقالب اسالمی، 
قانون مربوط به مالکیت معنوی یک بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. در 6 دی ماه 

سال 13۵۲ بود که قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی تصویب شد. 
پس از پیروزی انقالب، در سال 1379، یعنی پس از گذشت نزدیک به سه دهه از 
آخرین تغییر قانون مربوط به مالکیت معنوی، مجلس شورای اسالمی قانون حمایت 
از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانــه ای     را تصویب کرد. از دیگر تحوالت مربوط به 
تغییر قوانین در حوزه مالکیت معنوی به سال 1380 بازمی گردد که ایران، به عنوان 
178اُمین کشور جهان به سازمان جهانی مالکیت معنوی پیوست اما هنوز، خارج از 

کنوانسیون برن یا کپی رایت در این سازمان عضو است. 
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نگـاه

حقوق معنوی هم از کشــورهای پیشروست. در سال                ۲018، بیش از 
14 میلیون ثبت اختراع در جهان گزارش شــده است. هرچند چین 
مســئول بخش عمده ای     از این پرونده هاســت اما نباید از سهم 3.1 
میلیون پرونده ای     آمریکا گذشت. چین با سهم ۲.4 میلیونی در تشکیل 

پرونده های ثبت اختراع در رتبه دوم بوده است. 
غیر از چین و آمریکا، نباید از وضعیت ســوئیس در رتبه بندی های 
جهانی غفلت کرد. براساس آماری که در سال ۲019 از رتبه کشورها 
در زمینه نوآوری منتشــر شده، سوئیس در رتبه نخست جهان از نظر 
نوآوری اســت. تعهد به توسعه و نوآوری و حمایت از خالقیت و ثبت 
اختراع با حمایت دولتی و ســرمایه گذاری در طول  سال ها                   باعث شده 

سوئیس در این جایگاه قرار بگیرد. 

سال 2020  
براساس آمار سازمان مالکیت فکری تعداد حق اختراع ثبت شده 
در جهان در ســال ۲0۲0، به بیش از 3.3 میلیون مورد رسیده که 
گویای رشــد 1.6 درصدی نسبت به ســال ۲019 است. در همین 
سال بیش از 17.۲ میلیون عالمت تجاری ثبت شده که سهم آسیا 
از کل آن بــه 71.8 درصد و ســهم اتحادیه اروپــا به 14.7 درصد 
می رســد.  هم چنین               آمریکای التین و مرکزی ۵ درصد و آمریکای 
شــمالی از این آمار سهم ۵.9 درصدی را به خود اختصاص داده اند. 
در همین سال، 3.3 میلیون حق ثبت اختراع گزارش شده که سهم 
آسیایی ها از مجموع آن 66.6 درصد است و سهم آمریکای شمالی 
از این میزان ثبت حق اختراع به 19.3 درصد می رسد. سهم اتحادیه 
اروپا در این بین 10.9 درصد گزارش شده و سهم آمریکای التین، 
اقیانوسیه و آفریقا بین ۲ تا 0.۵ درصد است. در بخش طراحی های 

صنعتی، در سال ۲0۲0، 1.4 میلیون پرونده گزارش شده که سهم 
آســیا از آن بیش از 70 درصد است. پس از آسیا، اتحادیه اروپا قرار 
دارد که سهم ۲۲.1 درصدی از کل طراحی های صنعتی ثبت شده 
را به خود اختصاص داده است. در این بین سهم آمریکای شمالی به 
4.۲ درصد می رسد و سهم آمریکای التین، آفریقا و اقیانوسیه کمتر 

از ۲ درصد گزارش شده است. 
در همین ســال بیشــترین ســهم از ثبت اختراع شرکت ها در 
چین انجام شــده است. شرکت هوآوی بیشترین حق ثبت اختراع 
 بین المللی               در چین را درخواســت کرده اســت. پس از این شرکت 
شرکت اوپو موبایل تلکام قرار گرفته و پس از آن شرکت بو تکنولوژی 
بیشــترین ســهم از حق ثبت اختراع در چین را به خود اختصاص 
داده اســت. هوآوی در ســال ۲0۲0، بیش از 6 هزار و 9۵0 مورد 
پتنت  بین المللی               ثبت کرده است. این رقم بری شرکت اوپو موبایل 
تلکام بیش از ۲۲00 مورد و برای شــرکت ســوم نزدیک به ۲ هزار 

مورد است. 
در ژاپن نام ســه شــرکت میتسوبیشــی الکترونیک، سونی و 
پاناســونیک در رتبه بندی شــرکت ها با باالترین میزان تقاضا برای 
پتنت  بین المللی               ثبت شــده است. میتسوبیشی در سال ۲0۲0، ۲ 

هزار و 673 مورد تقاضای حق اختراع  بین المللی               ثبت کرده است. 
 پس از ژاپن، نوبت به کره جنوبی رســیده که نام شــرکت های 
سامســونگ و ال جی در                 رتبه بنــد              ی این کشــور در                ثبت اختراع 
 بین المللی               دیده می شــود. این دو شــرکت نزدیک به 3 هزار مورد 
اختراع  بین المللی               را ثبت کرده اند. در ایاالت متحده آمریکا بیشترین 
حق اختراع  بین المللی               توســط شرکت کوآلکوم اینکورپوریتد ثبت 

شده و تعداد آن نزدیک به 4 هزار مورد گزارش شده است. 

در ژاپن نام 
سه شرکت 

میتسوبیشی 
الکترونیک، سونی 

و پاناسونیک 
در رتبه بندی 
شرکت ها با 

باالترین میزان 
تقاضا برای پتنت 

بین المللی ثبت شده 
است. میتسوبیشی 
در سال 2۰2۰، 2 
هزار و ۶۷۳ مورد 

تقاضای حق 
اختراع بین المللی 
ثبت کرده است 

رقابت چین و آمریکا در  ایده پرداز                  ی                
سهم باالی بخش خصوصی در آمریکا از مالکیت معنوی

درست در سالی که بیشتر کشــورها با همه گیری کرونا دست و پنجه نرم می کردند، 
ارزش خرید و فروش                آثار هنری در جهان به 6۵.1 میلیارد دالر                رســیده اســت.                خرید و 
فروش آثار هنری در ســال ۲0۲0 با ۲۲ درصد افت نســبت به عملکرد این بازار در سال 
۲019، ۵0.1 میلیارد دالر تخمین زده شــده است. در همین سال در فضای آنالین تنها 
1۲.4 میلیارد دالر آثار هنری و عتیقه خرید و فروش شــده اســت. ایاالت متحده آمریکا 
پیشروترین بازار اقتصاد هنر است که سهم آن از این بازار در جهان به 43 درصد می رسد. 
پس از آمریکا، چین قرار گرفته که سهم آن از اقتصاد هنر را ۲0 درصد تخمین می زنند. در 
ایاالت متحده آمریکا سهم صنایع متکی بر مالکیت معنوی از تولید ناخالص داخلی به 38.۲ 
درصد رسیده است. آمارها می گوید سهم ایاالت متحده آمریکا از نوآوری در جهان فناوری 
۲۲ درصد است. البته کشورهای شرق آسیا فاصله کمی از این نظر با آمریکا دارند. در سال 
۲018، چین با ۲1 درصد سهم از نوآوری در جهان فناوری، فاصله کمی با آمریکا داشت. 
آمارهای ثبت اختراع و مالکیت معنوی در آمریکا گویای سهم اندک دولت ها از سهام این 
بخش است. سهم شرکت های بخش خصوصی از کل سهام صنایع متکی بر مالکیت معنوی 
به 8۵ درصد می رســد. سهم اشخاص 9 درصد، موسسات آموزشی 4 درصد و سهم دولت 
یک درصد اعالم شــده است. بیش از 80 درصد از سهام صنایع تولیدی در حوزه مالکیت 
معنوی به شرکت هایی با سطح فناوری متوسط و باال تعلق دارد. در آمریکا ۲۲.7 درصد از 
مشاغل بر پایه توسعه صنایع متکی بر مالکیت معنوی ساخته می شود. وزارت بازرگانی ایاالت 
متحده آمریکا اعالم کرده صنایع متکی بر مالکیت معنوی 40 میلیون شغل در این کشور 

ایجاد کرده اند. بنابراین تهدید مالکیت معنوی، نه تنها تهدید رشد اقتصادی و تولید ناخالص 
داخلی، بلکه چالشی برای بازار کار این کشور هم به شمار می رود. سهم این صنایع از کل 
تولید ناخالص داخلی آمریکا 38.۲ درصد است که بالغ بر 6 تریلیون دالر برآورد شده است. 
90 درصد از صادرکنندگان آمریکایی شامل شرکت هایی هستند که حق ثبت اختراع 
دارند. آمار این شــرکت ها را وزارت بازرگانی آمریکا در ســال ۲018 اعالم کرده است. این 
شــرکت ها پس از دریافت حق ثبت اختراع در زمینه صــادرات بهتر عمل کردند و تعداد 
معامالت آن ها افزایش یافته است. دنیس شی، نماینده آمریکا در سازمان سازمان تجارت 
جهانی                در سال ۲018 از فاصله 38 درصدی دستمزد کارکنان کپی رایت، حق نشر و چاپ 
نسبت به دیگران خبر داده است. به گفته او صنایع چاپ و کپی رایت در آمریکا ۵.6 میلیون 
شغل ایجاد کرده است و انتظار می رود فعالیت این بخش در اقتصاد آمریکا در  سال ها                  ی آینده 

رونق بیشتری بگیرد. 
ارزش مالکیت معنوی از ســهامی عام در آمریکا نزدیک به 70 درصد است. درواقع این 
سهم صنایع متکی بر مالکیت معنوی از اقتصاد آمریکاست که در سال ۲006 به این میزان 
تخمین زده شده است. تخمینی که رسانه های غربی آن را چالش برانگیز می دانند. براساس 
آماری که ســایت لگال جابز منتشر کرده،                در هر سال نزدیک به 1۲ هزار پرونده در حوزه 
مالکیت معنوی در دادگاه تشکیل می شود. این درحالی است که هزینه سرقت داده در آمریکا 
8.64 میلیون دالر تخمین زده شده است.  هم چنین               سرقت های ادبی و معنوی در این کشور 

در سال ۲۲۵ تا 600 میلیارد دالر هزینه ثبت کرده است.                
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یکا پیشی گرفت. در این سال چین بیش از 5۸  در سال 2۰۱9، چین در ثبت اختراع بین المللی از آمر
هزار و 99۰ مورد ثبت اختراع بین المللی را به سرانجام رساند که گویای رشد ۱۰.6 درصدی این 
کشور در این زمینه بود.

جهان برای چه می جنگد؟  
بررسی آمار جهانی نشــان می دهد بخش عمده ای     از اقتصادهای 
 بین المللی               بر پایه مالکیت فکری و احترام به حقوق پدیدآورندگان به 
حیات خود ادامه می دهد. آمارهای جهانی می گوید بخش های فرهنگی 
و هنری ســالیانه مسئولیت تولید ۲.۲۵ تریلیون دالر و ۲9.۵ میلیون 
شغل در اقتصاد جهان را بر عهده دارند. شهرهای پایتخت کشورهایی  
              مثل کره جنوبی، فرانســه، انگلســتان، ژاپن، مکزیک، ایتالیا، و کانادا، 
برای مثال، که معموالً بزرگ ترین شهرهای آن کشورها هم محسوب 
می شوند، دارای بیشترین سهم در استخدام نیروی کار در بخش های 
هنری خالق اند. بعضی مطالعات دیگر مدعی اســت                ســهم اشــتغال 
بخش های فرهنگی و هنری در شهرهایی مانند آستین )آمریکا(، گوانژو 
)چین(، لندن )انگلستان(،  لوس  آنجلس               )آمریکا(، میالن )ایتالیا(، سئول 

)کره جنوبی(، و توکیو )ژاپن(، بیشتر از 10 درصد است. 
بین  ســال ها                  ی ۲00۲ تا ۲01۵، اندازه بازار جهانی کاالهای هنری 
بیشــتر از دو برابر افزایش پیدا کرده است.                در سال ۲01۵ این رقم به 
بیش از ۵00 میلیارد دالر رســیده است. کشورهای ASEAN نزدیک 
بــه                40 درصد ســهم                از تمام صادرات جهانی کاالهــای خالقانه را به 
خود اختصاص داده اند.                حتی با نادیده گرفتن ســهم صنایع فرهنگی 
که به خدمات گردشــگری سرریز کرده است، در چین، فرانسه، هند، 
ایتالیا، انگلســتان، و ترکیه کاالهای خالقانه مسئول ۵ درصد از تمام 
صادرات ملی بوده اند.   هم چنین                              در کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان، 

و استرالیا، کاالهای خالقانه نمایند ه                   بخش قابل توجهی از واردات اند. 
ســهم باالی اقتصادهایی مثل آمریکا و چین به عنوان اقتصادهای 
برتــر جهان از بخــش فرهنگ و هنر نشــان می دهــد فرصت های 
بی شــمار اقتصادی در دل این بخش های به ظاهر غیراقتصادی نهفته 
اســت. عالوه براین، اقتصادهایی مثل کــره جنوبی، ترکیه و برزیل به 
عنــوان اقتصادهای درحال ظهور و پیشــرو، از امتیازهای مالی بخش 
فرهنگ و هنر برای خلق فرصت های شغلی بیشتر و انگیزه بخشی به 
سرمایه گذاری در این بخش ها، اســتفاده می کنند. نکته مهم در این 
زمینه، رویکرد حقوقی این کشــورها بــه قوانین  بین المللی               مربوط به 
فعالیت های هنری و فرهنگی اســت. رویکردی که  سال ها                   در ایران به 
دلیل عدم پذیرش کنوانسیون های مربوط به کپی رایت و حفظ حقوق 
مولفان خارجی در کشــور مورد بحث است. روند بررسی  قانون گذا                  ری 

در ایران نشــان می دهد حق ثبت اختراع و حقوق مصنفان و مولفان 
در کشــور در قوانین ایران مورد توجه بوده است.  هم چنین               در زمینه 
صنعتی، تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم  افزارهای رایانه ای، 
توجه  قانون گذا                  ران به ارتباط صنعت و فرهنگ و هنر را نشان می دهد. با 
این حال عدم عضویت کامل ایران در کنوانسیون های  بین المللی               مربوط 
به مالکیت فکری و معنوی و عدم وجود ساختارهای                موثر در                بخش های 
    خصوصی و دولتی، برای اعاده حقوق پدیدآورندگان از  خأل                  هایی است 
که به اجرای دقیق قوانین و حمایت هرچه بیشتر از مالکیت معنوی و 

فکری در ایران دامن زده است.  

منابع
1. آشنایی با حقوق مالکیت معنوی، نشریه نامه اتاق بازرگانی، شماره 470. 

2. اقتصاد هنر در ایران، آیینه خیال، شماره 3.
3. بررسی حقوق مالکیت معنوی در قوانین ایران و اسناد  بین المللی              ، مطالعات علوم سیاسی، 

حقوق و فقه، شماره 4.
4. نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی، مطالعات رسانه ای، شماره 45.

5. نقش مدیریت مالکیت معنوی در توســعه اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها، مجله اقتصادی، 
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OECD-G20-CULURE-JULY-2021 ترجمه ارشیا عشقی  در اتاق بازرگانی تهران.

بین  سال ها                  ی 
2۰۰2 تا 2۰۱۵، 

اندازه بازار جهانی 
کاالهای هنری 
بیشتر از دو برابر 
افزایش پیدا کرده 

است.                در سال 
2۰۱۵ این رقم 
به بیش از ۵۰۰ 

میلیارد دالر رسیده 
است 

 عملکرد ۱0 کشور برتر جهان در پیمان همکاری حق ثبت اختراع در سال ۲0۲0 
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نگـاه

توجه  قانون گذا                  ران به حقوق مالکیت معنوی در ایران به سال 	�
1310 بازمی گردد. با این حال و با وجود تغییر و بهبود سطح قانونی 
حمایت از مالکیت معنوی، اقتصاد از محل عدم مواجهه حقوقی با 
سرقت در حوزه های هنر و فرهنگ، دچار چالش است. چرا در زمینه 

مالکیت معنوی در ایران به جایی که باید نرسیده ایم؟ 
مالکیت فکری را می توان به دو بخش تقســیم کرد. بخش نخست،  
              حقوق صنعتی و بخش دوم حق کپی رایت یا نسخه برداری است. هرکدام 
از این بخش ها هم تقسیم بندی هایی دارد.                حقوق صنعتی را می توان از 
حق اختراع،                عالیم نام های تجاری،                حق طرح های صنعتی و همین طور 
شــاخصه های جغرافیایی و منطقه ای     متشکل دانست. حق کپی رایت 
و نســخه برداری در حوزه های ادبی، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، 
عکاسی و هنرهای دستی و... مطرح می شود. در این بخش ها مالکیت 
فکری مطرح می شود چراکه واقعیت ملموس خارجی دربرگیرنده همه 

ارزش اثر نیســت. فکر و ایده ای     که به ایجاد اثر منجر شده هم اهمیت 
دارد. در این زمینه در ایران قوانین متعددی به تصویب رســیده که از 

حقوق مالکان معنوی و فکری به اندازه ای     حمایت می کند. 
 در قانون اساسی ایران به طور مشخص ماده ای     وجود دارد که به 	�

مالکیت فکری و معنوی مربوط شود؟ 
در قانون اساسی ایران، به طور خاص به مالکیت معنوی اشاره نشده 
اســت. اما در قوانین عادی، حقوق مورد نظر در مورد مالکیت معنوی و 

فکری مورد اشاره قرار گرفته است. 
 خب این مسئله نشــان نمی دهد که حقوق مالکان معنوی و 	�

فکری در ایران در بدنه قانون اهمیت ندارد؟ 
خیر، این مســئله از اهمیت این حقوق کم نمی کند، به ویژه امروز 
که با توســعه اینترنت و افزایش امکان دسترسی به اطالعات، احتمال 
سوءاستفاده از آثار فکری دیگران در جهان و از جمله کشور ما بیشتر شده 
است. در این شرایط، قوانین مربوط به حمایت از حقوق پدیدآورندگان 

هنری و طراحی های صنعتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
 در زمینه حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری، در سطح 	�

همین قوانینی که در ایران به تصویب رسیده،                با دیگر کشورهای 
جهان چه تفاوت هایی داریم؟ 

ببینید، در ایران از ســال 1348، قانون حمایت از مولفان، مصنفان 
و هنرمنــدان، حمایت های مالی و معنوی از پدیدآورندگان آثاری مثل 
کتاب، شــعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه، معماری، عکاسی و هنرهای 
دستی را پیش بینی کرده بود. براساس این قانون، این حمایت ها تا                سه 
دهــه پس از مرگ پدیدآورنده ادامه پیــدا می کند. این مدت زمان در 
بعضی کشورهای دیگر بیشتر است. برای مثال در هندوستان این مدت 
زمان به 60 سال پس از مرگ پدیدآورنده می رسد. در کنوانسیون برن  
              هم تا ۵0 ســال پس از مرگ پدیدآورنده حقوق معنوی او، قابل انتقال 
نیست. حتی اگر بخواهیم به طور مشخص به تفاوت حقوق مربوط به 
مالکیت فکری و دیگر حقوق نگاه کنیم، باید گفت درواقع حقوق مالکیت 
معنــوی از این منظر با حقوق مربوط به امور ملموس و مادی متفاوت 

است. 
 در ایران در زمینه  قانون گذا                  ری منابع دیگری هم در اثربخشی 	�

به رویه های قانونی وجود دارد. از جمله این منابع نظر فقها و مسائل 
شرعی است. اثربخشی نظر فقها در حوزه مالکیت معنوی و فکری 
و حقوق مربوط به آن چگونه بوده است؟ آیا مخالفتی در این زمینه 

وجود دارد؟
موازین فقهی نمی تواند با حقوق مالکیت فکری و معنوی مخالفت کند 
چراکه این قوانین براساس یک حق شکل گرفته و شناسایی مصادیق 
آن تابع نظر عرف است. این عرف که منشأ ثروت را مشخص می کند، از 
نظر فقهی مورد احترام است. حق مالکیت معنوی هم                در عرف پذیرفته 
شده بنابراین، موازین فقهی در عمل نمی تواند با این حق مخالفت کند. 

 اما به فتاوایی در این زمینه اشاره می شود. 	�
بله، به دو فتوا از مرحوم امام خمینی )ره( در این زمینه اشاره شده و 

حسین میرمحمدصادقی، حقوق دان، در گفت وگو با آینده نگر پاسخ می دهد:

چطور باید از حقوق مالکان معنوی و فکری حمایت کرد؟ 
مسئله اصلی، پیوستن به معاهدات  بین المللی               است

حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری در ایران را می توان در دل قوانینی جست که از دهه های                آغازین 
قرن گذشته، در مجلس شورای ملی تصویب شده است. به گفته حسین میرمحمدصادقی، حقوق دان، 

آخرین  قانون گذا                  ری مربوط به حقوق پدیدآورندگان به سال 1379 یعنی بیش از 20 سال پیش بازمی گردد. 
در این سال قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای     برای حمایت از رشد این صنعت به 

تصویب رسیده است. هرچند تالش هایی از سال 98 به این سو، در مجلس شورای اسالمی انجام شده 
اما هنوز، با گذشت دو دهه و نیاز وافر جامعه ایرانی به حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری، تغییر یا 

اصالحی در قوانین مربوط به این موضوع انجام نشده است. حسین میرمحمدصادقی، حقوق دان، می گوید 
در این زمینه به همکاری بخش های مختلف از جمله اتاق های بازرگانی با نهادهای اجرایی و مجلس شورای 

اسالمی نیاز داریم. او در این گفت وگو به تناسب مجازات ها در قوانین تصویب شده امروزی اشاره می کند 
و دیگر نکته مورد تاکید او در این گفت وگو، پیوستن به کنوانسیون های  بین المللی               برای تسهیل حمایت از 

حقوق مالکان فکری و معنوی در کشور است. 
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مسئله اصلی در این زمینه  بین المللی               شدن فرایند حمایت از مالکان آثار فکری و معنوی در کشور است. 
عضویت در سازمان هایی مثل سازمان مالکیت فکری موسوم به WIPO و کنوانسیون های حهانی به تسهیل 
حمایت بهتر و بیشتر از مالکان و پدیدآورندگان در کشور کمک می کند.

حسین میرمحمدصادقی، حقوق دان، در گفت وگو با آینده نگر پاسخ می دهد:

چطور باید از حقوق مالکان معنوی و فکری حمایت کرد؟ 
مسئله اصلی، پیوستن به معاهدات  بین المللی               است

نکته هایی که باید بدانید

در ایران از سال 1348، قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان، حمایت های مالی و 	�
معنوی از پدیدآورندگان آثاری مثل کتاب، شعر، موسیقی، نقاشی، مجسمه، معماری، عکاسی و 

هنرهای دستی را پیش بینی کرده بود.
در سال 13۵2 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی را تصویب کردیم. این 	�

قانون نوعی تکمیل قانونی است که در سال 1348 به تصویب مجلس وقت رسیده و تفاوت های 
جزئی با آن دارد. ضمن اینکه ما قانون ثبت عالیم و اختراعات را در سال 1310 داشتیم                که 

بیشتر در حوزه صنعت موضوعیت پیدا می کند.
در تولید نرم افزارهای رایانه ای     مثل دیگر آثار هنری و ادبی، وقت و هزینه ای     صرف می شود. 	�

اما اینکه شرایط کپی برداری و فروش آن به آسانی در کشور فراهم شود،                و افراد از حفظ 
حقوق خود مطمئن نباشند، دیگر نمی توان انتظار داشت کسی در حوزه های هنری و فکری 

سرمایه گذاری کند.

بعضی استدالل می کنند که منظور از این فتاوا بی اهمیتی حقوق مالکیت 
معنوی است،  درحالی که                   این طور نیست. در بررسی این موضوع باید مورد 
ســوال و زمان طرح آن را بررسی کنیم و ببینیم فقیه در چه زمینه ای، 
به چه پرسشی چه پاسخی داده است. یکی از مواردی که در این زمینه 
به آن اســتدالل می کنند مربوط است به کسی که کتاب فقیه معروف 
در زمانه ای     را چاپ می کند و پشــت جلد کتاب می نویسد حق چاپ 
محفوظ است،  درحالی که                   دلیلی برای محفوظ نگاه داشتن حق چاپ در 
مورد آن کتاب وجود نداشته است. مثل اینکه کسی شاهنامه فردوسی 
یا کتاب هایی مثل گلستان و بوستان سعدی را چاپ کند و بگوید کس 
دیگری حق چاپ این کتب را ندارد. در این زمینه از امام خمینی )ره( 
پرسیده بودند و ایشان هم در پاسخ به این پرسش، فتوایی دادند. درواقع 
پاسخ امام خمینی )ره( به معنای این نیست که ایشان حقوق مالکیت 
معنوی و فکری را به رسمیت نمی شناختند. این تجربه ها به ما می گوید 
در بررســی                مواضع هر بخش باید به مســئله ای     که مورد پرسش بوده 

نگاه کرد. 
 در پاسخ نخستین پرســش ما به طراحی صنعتی در زمینه 	�

حمایت از حقوق پدیدآورندگان اشاره کردید. در زمینه های صنعتی 
و اقتصادی در  سال ها                  ی پس از 1348 چه تغییرهایی در قوانین رخ 
داده که ناظر به مسائل صنعتی بوده باشد؟ یعنی به طور مشخص 
حقوق پدیدآورندگان در بخش های صنعتی را به عنوان کسانی که 

فکر و پولی را هزینه می کنند، در نظر گرفته باشد؟ 
ما در سال 13۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی 
را تصویب کردیم. این قانون نوعی تکمیل قانونی اســت که در ســال 
1348 به تصویب مجلس وقت رسیده و تفاوت های جزئی با آن دارد. 
ضمن اینکه ما قانون ثبت عالیم و اختراعات را در سال 1310 داشتیم  
              که بیشتر در حوزه صنعت موضوعیت پیدا می کند. تازه ترین قانون در 
حوزه مالکیت معنوی و فکری، قانونی است که در سال 1379 تصویب 
شده و از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای     حمایت می کند. در 
این قانون برای ناقضان مجازات هایی مثل حبس و جریمه پیش بینی 
شــده است. انتظار این اســت که با تصویب و اجرای قانون حمایت از 
پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،     حمایت های الزم برای توسعه این 
صنعت و رشــد آن در کشور انجام شود. در تولید  نرم افزا                  رهای رایانه ای 
    مثل دیگر آثار هنری و ادبی که به آن اشــاره کردم، وقت و هزینه ای 
    صرف می شــود. اما اینکه شرایط کپی برداری و فروش آن به آسانی در 
کشــور فراهم شود،                و افراد از حفظ حقوق خود مطمئن نباشند، دیگر 
نمی توان انتظار داشت کسی در حوزه های هنری و فکری سرمایه گذاری 

کند. 
 در زمینه حمایت از حقوق مخترعان چه وضعیتی داریم؟ 	�

ایران به عضویت کنوانسیون پاریس درآمده است. این کنوانسیون 
از حقوق مخترعان کشــورها از جمله ایران حمایــت می کند. اما در 
مورد حقوق ادبی،                هنری و  نرم افزا                  ری، براســاس ماده ۲ قانون حمایت 
از پدیدآورندگان  نرم افزا                  رهای رایانه ای، تنها حمایت های قانونی زمانی 
شامل حال مالکان فکری و معنوی می شود که آن آثار در ایران تولید 
شده باشد. این شرایط تنها زمانی تغییر می کند که ایران به کنوانسیون 
برن یا ســازمان تجارت جهانی بپیوندد. غیر از این، در قانون ترجمه و 
تکثیر کتب و آثار صوتی که در سال 13۵۲ تصویب شده هم، مسئله 
اصلی اعطای حمایت از آثار اتباع خارجی پیش بینی شده اما این مسئله 
موکول به عهدنامه و عمل متقابل دولت هاســت. درواقع تنها به شرط 
وجود عهدنامه و عمل متقابل اســت که از آثار اتباع خارجی در ایران 

براساس این قانون حمایت می شود. در سطح  بین المللی               معاهداتی مثل 
معاهده کپی رایت را داریم که مربوط به ســال 1996 میالدی است. 
کنوانســیون برن و معاهدات و کنوانسیون های دیگری هم در سراسر 

جهان مورد توجه کشورهاست. 
 آیا در حوزه مجازات ها در بخــش قوانین مربوط به حمایت 	�

از حقــوق مالکان فکری و معنوی، خلئی وجــود دارد که                زمینه 
برخوردهای سلبی با متخلفان را کمرنگ و به زیان پدیدآورندگان 

عمل کند؟ 
به نظر می رسد در بدنه قوانین مربوط به مالکیت فکری و معنوی از 
نظر مجازات  خأل                   جدی نداریم. به نظر من مسئله اصلی در این زمینه 
 بین المللی               شدن فرایند حمایت از مالکان آثار فکری و معنوی در کشور 
است. عضویت در سازمان هایی مثل سازمان مالکیت فکری موسوم به 
WIPO و کنوانسیون های جهانی به تسهیل حمایت بهتر و بیشتر از 

مالکان و پدیدآورندگان در کشور کمک می کند. 
 در سه سال گذشته با تشکیل کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر در 	�

اتاق بازرگانی توجه فعاالن بخش خصوصی به نقش اتاق های بازرگانی 
در حمایت از حقوق مالکان معنوی و فکری بیشتر از همیشه جلب 
شــده است. شاید این مدت زمان کوتاهی برای توجه بیشتر بدنه 
پارلمان بخش خصوصی به مسئله حقوق مالکان معنوی است. در 
این زمینه بهترین حمایت از بخش خصوصی دنبال کردن چه اموری 
در بخش حاکمیتی است؟ و اینکه به نظر شما اتاق بازرگانی باید                برای 

حمایت از حقوق مالکان فکری و معنوی چه کند؟
 به روزرسانی                   قوانین در این زمینه بهترین حمایت از بخش خصوصی 
است. این نکته ای     است که اتاق های بازرگانی در زمینه کمک رسانی به 
بخش های موثر در آن، باید احساس مسئولیت کنند. اتاق های بازرگانی 
وظیفه دارند براساس نقشی که برای آن ها تعریف شده به تغییر و اصالح 
قوانین به نفع پدیدآورنــدگان و مالکان معنوی و فکری کمک کنند. 
اتاق های بازرگانی می توانند با نهادهای اجرایی در این زمینه مذاکره و 
از مسئوالن و سازمان های موثر حمایت کنند. سرمایه گذاران در بخش 
خصوصی زمانی به ســرمایه گذاری های فکری و مادی در بخش های 
هنری و طراحی های صنعتی عالقه نشــان می دهند که انگیزه الزم را 
پیدا کنند، و مسئله قوانین و حمایت از حقوق مالکان از عناصر اصلی 
در این انگیزه بخشی است. سرمایه گذار باید اطمینان پیدا کند که پس 

از صرف وقت و هزینه، از او حمایت می شود، به ویژه از نظر قانونی. 

 به روزرسانی                   
قوانین در این زمینه 
بهترین حمایت از 
بخش خصوصی 
است. این نکته ای 
    است که اتاق های 
بازرگانی در زمینه 

کمک رسانی به 
بخش های موثر در 
آن، باید احساس 
مسئولیت کنند 
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نگـاه

حقوق مالکیت معنوی، ابعاد مختلفی دارد. این موضوع برای                 سا
ل ها                   در کشور ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پس از سال 
1398                و تشــکیل کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر در پارلمان بخش 
خصوصی، توجه اتاق بازرگانی تهران به این موضوع بیشــتر شــده 
اســت. این کمیته با حضور فعاالن بخــش خصوصی در حوزه های 
سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب، بازی های رایانه ای،     انیمیشن، هنرهای 
تجسمی، مد و لباس و دیگر بخش ها تشکیل شد. در کمیته اقتصاد 
فرهنگ و هنر، به طور ادواری نشست هایی برگزار شده است. روسای 
سازمان ها و نهادهای ذی ربط از جمله رئیس سازمان توسعه تجارت، 
مدیر بخــش مالکیت معنوی و صنعتی در قــوه قضاییه، مدیرکل 
حقوقی وزارت ارشــاد و صاحب نظران در این نشست ها حضور پیدا 

کردند.                
در وهله نخســت، در این نشســت ها به رابطه سرمایه با بخش 
هنر پرداختیم و اینکه چطور می توان سرمایه بخش خصوصی را به 
عرصه های مختلف در اقتصاد فرهنگ و هنر جذب کرد. مشــکالت 
در این بخش، در نشســت های برگزارشده مطرح شده است و یکی 
از مهم ترین آن ها، مسئله حقوق مالکیت فکری در حوزه های هنری 
است. امروز در ایران می بینیم که یک فیلم، به محض نمایش دادن 
بر پرده ســینما، در شبکه های مختلف در جهان عرضه می شود. در 
حوزه کتاب و موسیقی و بازی های رایانه ای     هم، چنین وضعیتی در 

نشر محصوالت وجود دارد. 

دغدغه صادرات   
ایــران در مقطعی زمانی، بیشــتر واردکننده محصوالت هنری 
بــوده تا تولیدکننــده. اما امــروز در حوزه محصــوالت فرهنگی، 
ســرمایه گذاری های خوبی انجام شده و کسانی که در حوزه اقتصاد 
هنر سرمایه گذاری کردند، اکنون صادرکننده اند. با این حال، به دلیل 
عدم عضویت ایران در سازمان مالکیت فکری و معنوی، محصوالت 
تولید شده در بخش فرهنگ و هنر، به راحتی کپی می شود. همین 
مســئله هنرمندان و ســرمایه گذاران حوزه هنر را دچار مشکالت 

متعدد کرده است. 
بنابراین، ما باید به عنوان یک کشــور، ضوابط  بین المللی               را که 
در جهان، در این حوزه اجرا می شــود بپذیریم. ممکن است بعضی 
بگویند با عضویت در پیمان های مربوط به حمایت از مالکیت فکری 
و معنوی، در داخل کشــور برای اســتفاده از محصوالت فرهنگی، 
مجبور به پرداخت هزینه می شویم. بعضاً در حوزه های مختلف مثل 
کتاب، برای ترجمه اثر باید نظر مولف و خالق هنری آن را جلب کرد. 
در مورد فیلم های ســینمایی، نمایش های تئاتر و دیگر محصوالت 
فرهنگی هم  چنین               ادعایی مطرح می شــود. حامیان این ادعا باور 
دارند عضویت ایران در پیمان های  بین المللی               برای حمایت از حقوق 
معنوی خالقان آثار هنری و سرمایه گذاران، نفع اقتصادی برای کشور 
ندارد. شــاید در دهه های 60 یا 70، این مسئله مهم بود، اما اکنون 
بخش خصوصی ایران عالقه مند به عضویت در این پیمان هاست. به 
ویژه در این روزها که  استارت آ                  پ های بسیاری در اقتصاد فرهنگ و 
هنــر فعالیت می کنند و عمده نگرانی آن ها به حقوق مولف و کپی 
رایت محصوالت در خارج از مرزهای کشور بازمی گردد. عالوه بر این، 
نباید از یاد برد که در داخل ایران هم کپی رایت از دعواهای حقوقی 
اســت، چراکه در این زمینه قانون کاملی نداریم تا صدور احکام در 

دادگاه ها به نفع مالکان معنوی و فکری آثار تسهیل شود. 
در کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر در اتاق بازرگانی تهران، پس از 
برگزاری نشســت های متعدد با مسئوالن، وکالی حقوقی و فعاالن 
این عرصه به جمع بندی رســیدیم. تصمیم نخســت ما انجام یک 
کار پژوهشــی بود. هیئت رئیســه اتاق بودجه ای     را برای انجام این 
کار پژوهشــی ارزنده تعیین کرد. محصول این پژوهش را از مبادی 
ذی ربط به قوه قضاییه، دولت به ویژه وزارت ارشاد، و حتی مجلس 
شــورای اسالمی فرستادیم. امید داریم که دولت در قالب الیحه ای 
    حمایت از حقوق معنوی و فکری خالقان و ســرمایه گذاران در آثار 

هنری را دنبال کند. 
در دهه های گذشته دولت با تهیه الیحه                و تقدیم آن به مجلس 
شــورای اســالمی گام هایی در حمایت از حقوق معنوی و فکری 
برداشته است. من به یاد دارم که در دهه 70، معاون قوه قضاییه و 
ریاســت سازمان ثبت، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و فکری را 
دنبال کردند و الیحه ای     به مجلس شورای اسالمی رفت، اما مجلس 
ایــن الیحــه را تصویب نکرد. در مجلس قبلی هم در کمیســیون 
فرهنگی تالش هایــی برای تصویب الیحه ای     در حمایت از مالکیت 
معنوی و فکری انجام شــد، اما این تالش، مثــل مورد قبل از آن، 
متوقف شد. باتوجه به این سابقه، به نظر می رسد اگر دولت الیحه ای 
    را به مجلس ببرد، با همکاری نمایندگان این الیحه تصویب می شود. 
اتاق بازرگانی هم در تالش اســت تا حمایت های الزم برای تصویب 
این الیحه را جلب کند. امیدواریم این تالش ها به نتیجه برسد چراکه 
حمایت از حقوق مالکیت معنوی، از ضروری ترین نکات در حمایت از 

هنرمندان و سرمایه گذاران اقتصاد هنر است.  

به عنوان صادرکنندگان در اقتصاد هنر 

باید ضوابط  بین المللی               را بپذیریم 

نکته هایی که باید بدانید

این روزها  استارت آ                  پ های بسیاری در اقتصاد فرهنگ و هنر فعالیت می کنند و عمده نگرانی 	�
آن ها به حقوق مولف و کپی رایت محصوالت در خارج از مرزهای کشور بازمی گردد.

ایران در مقطعی زمانی، بیشتر واردکننده محصوالت هنری بوده تا تولیدکننده. اما امروز در 	�
حوزه محصوالت فرهنگی، سرمایه گذاری های خوبی انجام شده و کسانی که در حوزه اقتصاد 

هنر سرمایه گذاری کردند، اکنون صادرکننده اند.
نباید از یاد برد که در داخل ایران هم کپی رایت یا حقوق مولف از دعواهای حقوقی است، 	�

چراکه در این زمینه قانون کاملی نداریم تا صدور احکام در دادگاه ها به نفع مالکان معنوی آثار 
تسهیل شود.

مهدیکرباسیان
رئیس کمیته اقتصاد فرهنگ و 

هنر اتاق بازرگانی تهران



97 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیستم، خرداد 1401

تمرکز بر توسعه اقتصاد هنر می تواند نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی، گسترش دیپلماسی 
ینی ارزان قیمت )هزینه اشتغال در هنر یک سوم سایر  و تجارت ملی، اشتغال زایی و کارآفر
یک توسعه در سایر کسب وکارها داشته باشد. حوزه هاست( و تحر

کمیته اقتصاد هنر در اتاق بازرگانی تهران از  ســال ها                  ی 	�
پایانی دهه 90، کارش را آغاز کرده است. امروز ایده تشکیل 
فدراســیون اقتصاد هنر را مطرح کرده اید. پیشنهاد تشکیل 
فدراسیون چه زمانی مطرح شد و اکنون در چه مرحله ای     قرار 

دارد؟
ایده تشکیل فدراسیون اقتصاد هنر از مشاهده چند روند شروع 
شــد. روند اول اینکه در دنیا اقتصــاد این حوزه، هم در یک قرن 
اخیر با توسعه صنعت ســینما و موسیقی رشد قابل مالحظه ای 
    یافته و هم تحت تاثیر توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
و وابســتگی این عرصه به خالقیت و مهارت های هنری گستره 

وسیع تری یافته است.
دوم کشــورهای رقیب سیاســی ما در منطقــه در این حوزه 
ســرمایه گذاری گســترده ای     انجام داده و سهم قابل مالحظه ای 
    از اقتصــاد و تاثیرگذاری سیاســی و فرهنگی را برای خود فراهم 

آورده اند و حوزه نفوذ ما را تحت تاثیر قرار داده اند.
 سوم اینکه با وجود ظرفیت های باالی انسانی و پتانسیل باالی 
فرهنگی کشور سهم اقتصاد هنر در تولید ناخالص ملی، تجارت و 
اشتغال زایی،                سهمی اندک و بل ناچیز در قیاس با روندهای جهانی 

و منطقه ای     است. 
چهارم توســعه در اقتصاد هنر نقش بســیار زیادی در توسعه 
کســب و کارها در داخل و خــارج دارد و از محرک های مهم در 

توسعه کسب و کارهای صنعتی و خدماتی محسوب می شود. 
پنجم اینکه بــا وجود نقش آفرینی و اهمیــت این عرصه، نه 
نمایندگان این بخش در اتاق بازرگانی حضور داشــتند و در این 
عرصه در کشــور نمایندگی می شدند، نه کانالی برای شناسایی و 
طرح انتظارات و مطالبات اقتصادی بخش هنر به حاکمیت وجود 
داشت و نه کانالی برای رابطه هنرمندان با بخش خصوصی شکل 
گرفته بــود. بنابراین، با حمایت اتاق تهــران کمیته ای     با حضور 
نمایندگان تشــکل های هنری و فعاالن شناخته شده این عرصه 
شکل گرفت که پس از بحث های فراوان ایده تشکیل فدراسیون 

اقتصاد هنر شکل گرفت. 
کمیته بر این نظر است که تمرکز بر توسعه اقتصاد هنر می تواند 
نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی، گسترش دیپلماسی و تجارت 
ملی، اشتغال زایی و کارآفرینی ارزان قیمت )هزینه اشتغال در هنر 
یک سوم سایر حوزه هاست( و تحریک توسعه در سایر کسب وکارها 

داشته باشد.
برای فدراســیون اقتصاد هنر چه ماموریت هایی در نظر 	�

گرفته شده؟ 
                در بحث هایی با فعاالن این حوزه،                4 مأموریت برای فدراسیون 

طراحی شده است: 
بهبود محیط کسب و کار اقتصاد هنر�	
توسعه تجارت محصوالت، آثار فرهنگی و هنری �	
بهبود نظام مالکیت معنوی�	
جذب سرمایه بخش خصوصی در تولید و عرضه آثار هنری.�	

مسئله تغییر قانون یا استفاده از ظرفیت قوانین موجود را 	�
در فدراسیون دنبال می کنیم؟                انتظار تشکل ها از این فدراسیون 

چیست؟ 
اعضای کمیته و بانیان تشــکیل فدراسیون بر این نظرند که 
موضوع اقتصاد هنــر در بین همه موضوعــات مطرح در عرصه 

فرهنگی و هنری چند ویژگی شاید منحصر به فرد دارد: 
اول اینکه موضوع مشترکی بین همه تشکل ها و فعاالن هنری 

می تواند باشد؛ 
دوم حاکمیت با توســعه و تجارت این حوزه مخالفتی ندارد و 

بلکه می تواند نقش حمایتی داشته باشد؛
ســوم، بخش خصوصی نیــز به توســعه آن عالقه مند و بلکه 
نیازمند است؛ بنابراین، از معدود موضوعاتی است که ظرفیت های 
اجماع ســازی و همراه ســازی بین حاکمیت و بخش خصوصی و 
فرهنگی کشور در خود دارد و می تواند فضاهای گفتمانی و همکاری 
بین بخشی و فرابخشــی ایجاد کند. ما گمان می کنیم این حوزه 
می تواند ریل های همکاری این سه بخش را در آینده روغن کاری 
کند و شاید زمینه ســاز همکاری در سایر مسائل و مشکالت نیز 

باشد. از این منظر اثرگذاری آن می تواند خیلی زیاد باشد.
نکته ای     درباره فدراسیون اقتصاد هنر حائز اهمیت هست 	�

که تمایلی به طرح آن داشته باشید؟ 
به نظرم تجارب شکست و شــکل گیری سندروم شکست در 
جامعه و افول ســرمایه اجتماعی مهم ترین تهدید شــکل گیری 
این گونه نهادها در کشور محسوب می شود و اگر با همکاری بخش 
خصوصی و هنر تعدادی پروژه مشترک موفق در کوتاه مدت شکل 
بگیرد، می تواند تصویر مطلوبی از همکاری سه جانبه دولت- بخش 

خصوصی- هنرمندان را برای اقتصادی پررونق نوید دهد.  

هادی حدادی، دبیر کمیته اقتصاد هنر اتاق تهران،                در گفت وگو با                آینده نگر مطرح کرد:

                فدراسیون اقتصاد هنر چگونه جان می گیرد؟ 

ایده تشکیل 
فدراسیون اقتصاد 

هنر از مشاهده 
چند روند شروع 

شد. روند اول اینکه 
در دنیا اقتصاد این 
حوزه، هم در یک 

قرن اخیر با توسعه 
صنعت سینما و 
موسیقی رشد 

قابل مالحظه ای 
    یافته و هم تحت 

تاثیر توسعه 
فضای مجازی 
و شبکه های 
اجتماعی و 

وابستگی این 
عرصه به خالقیت و 
مهارت های هنری 
گستره وسیع تری 

یافته است

              فدراسیون اقتصاد هنر، محصولی است که از دل نشست ها و مذاکرات کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر در اتاق تهران با 
فعاالن در تشکل های هنری و صنعتی شکل گرفته است. به گفته هادی حدادی، دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر 
اتاق تهران، فعالیت فدراسیون اقتصاد هنر می تواند به افزایش سهم هنر و فرهنگ در تولید ناخالص داخلی کشور 

بینجامد و امیدها به سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه را افزایش دهد. 
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نگـاه

              امروزه یکی از مشخصه های وجود نظام حقوق مالکیت ادبی 
و هنری مدرن در دنیا، وجود ســازمان های مدیریت جمعی 
کپی رایت و حقوق مرتبط است. مدیریت جمعی کپی رایت و 
حقوق مرتبط، نظامی است که به موجب آن سازمان مدیریت 
جمعی به عنوان واســطه ای     میان صاحبان آثار ادبی و هنری 
و ذی نفعان حقوق مرتبط )هنرمندان مجری، تولیدکنندگان 
فونوگرام و سازمان های مدیریت جمعی( و مصرف کنندگان 
آثار عمل می کند. ســازمان مدیریت جمعــی از یک طرف 
باعث اجرای موثر حقوق صاحبان آثار، تسهیل کسب درآمد و 
بازاریابی آثار ادبی و هنری و حرفه ای     شدن تجارت می شود و 

از طرف دیگر امکان دسترسی آسان و منصفانه مصرف کنندگان را فراهم می کند.
صنایع خالق یا صنایع فرهنگی یعنی فعالیت هایی که تکیه بر مهارت و استعداد فردی داشته 
و پتانسیل تولید ثروت را دارند. این صنایع ترکیبی از خالقیت، تولید و تجاری سازی با ماهیت 
فرهنگی هســتند، مانند صنایع دستی، اشیای تزئینی، معماری، مد، فیلم، موسیقی، هنرهای 
نمایشی، چاپ و نشر،  نرم افزا                  ر، رادیو و تلویزیون، بازی های ویدئویی و رایانه ای. محصوالت ناشی از 
صنایع خالق عمدتاً تحت حمایت قوانین کپی رایت و حقوق مرتبط قرار دارند و به همین جهت 

گاهی از آنها به عنوان صنایع کپی رایت نیز نام برده می شود. 
مطالعات ســازمان جهانی مالکیت فکری در 30 کشور جهان در سال ۲014 نشان 
می دهد ســهم اقتصادی صنایع فرهنگی در ثروت اقتصادی کشورها قابل توجه است و 
به طور متوسط ۵/4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین 
مدیریت جمعی کپی رایت و حقوق مرتبط با اثرگذاری مستقیم در رشد و موفقیت صنایع 

فرهنگی کشورها، می تواند اثر مستقیم در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.1
انجام مطالعات جامع و آماری در خصوص صنایع اصلی، وابسته و نسبی کپی رایت و نقش 
آنها در تولید ارزش افزوده بسیار حائز اهمیت است و می توان بر اساس نتایج چنین مطالعاتی، 
برای بخش های مختلف برنامه ریزی اقتصادی و فرهنگی کرد. در این رابطه، بررسی و مطالعه 
تحقیقات صورت گرفته توسط سایر کشورهای منطقه یا جهان بسیار جالب و قابل توجه است 

که نمونه آن مطالعه صورت گرفته در کشور ترکیه در  سال ها                  ی پیش است.۲
با توجه به تقاضای عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت، بهتر است شرایط داخلی کشور را 
در رابطه با این بخش از حقوق مالکیت فکری و صنعت )صنایع فرهنگی( نیز بهبود بخشیده و ارتقا 
دهیم که یکی از موثرترین عوامل، ایجاد سازمان ها یا شرکت های مدیریت جمعی است. الزم به ذکر 

است از تشکیل اولین سازمان های مدیریت جمعی بیش از صد سال می گذرد. نخستین سازمان 
مدیریت جمعی در این زمینه در سال 18۵1 در فرانسه تحت عنوان ساسم3 شکل گرفته است.

سیستم مدیریت جمعی به اشــکال مختلفی در دنیا دیده می شود، مانند سازمان4، 
انجمن۵، شرکت با مسئولیت محدود6، بنیاد7 و مشارکت8 که همه موارد در مباحث حقوقی 
تحت عنوان کلی سازمان های مدیریت جمعی شناخته می شوند و در غالب موارد ساختار 
کلی یکسانی شامل مقامات، اعضا، ادارات اصلی )اداره اعضا و صاحبان آثار/ اداره مشتریان( 

و ادارات فرعی )نظیر اداره امور مالی، اداره امور حقوقی، اداره امور فنی و...(                دارند.
امروزه شــبکه های جهانی قدرتمندی از ســازمان های مدیریت جمعی شامل فدراسیون ها، 
کنفدراسیون ها و سازمان های چتر  بین المللی               تاسیس شده است که موجب همکاری و هماهنگی 
ســازمان های مدیریت جمعی کشورهای مختلف دنیا با هم می شــود. عالوه بر این، سازمان های 
مذکور تحت موافقت نامه های نمایندگی دوجانبه یا متقابل نیز با هم همکاری و هردو طرف تعهد 
می کنند مجموعه آثار خارجی موجود در محدوده ملی آنها مدیریت شود، اطالعات الزم مبادله شود، 
ناقضان حقوق مورد تعقیب قرار گیرند و حق تالیف یا مبالغ دریافت شده به سازمان خارجی طرف 
موافقت نامه پرداخت شود.                به طور نمونه در حال حاضر در کشور ترکیه برای همه انواع آثار ادبی و 
هنری اعم از علمی، ادبی، موسیقایی، هنری و سینمایی، ده ها اتحادیه مدیریت جمعی وجود دارد 

که اغلب آنها به عضویت فدراسیون ها و سازمان های چتر  بین المللی               نیز درآمده اند.
مدیریت جمعی موثر و کارآمد تا حد زیادی به قوانین ملی در خصوص کپی رایت و حقوق 
مرتبط بستگی دارد و بازنگری در قوانین فعلی یا تصویب قانون جدید یا حداقل ماده واحده ای     در 
این زمینه، مشروعیت و قوت بیشتری به کار بخشیده و تکلیف بخش های مختلف کشور از جمله 
بخش های دولتی و قضایی را در رابطه با مسائل مختلف مربوط به این سازمان ها مشخص می کند 

و قانون                یک نقشه راه برای سازمان های در حال تاسیس خواهد بود.
در قوانین فعلی ج.ا.ایران اشاره ای     درخصوص سازمان های مدیریت جمعی و ساختار 
آنها نشده است اما به نظر می رسد می توان برای تاسیس چنین نهادی مانند برخی کشورها 
از ساختار شرکت های تجاری، انجمن یا موسسه غیرانتفاعی استفاده کرد. البته در اغلب 
کشورها این سازمان ها به صورت غیرانتفاعی هستند. عالوه بر این می توان با تغییر ساختار  
              و سازوکار برخی نهادهای فعلی کشور مانند انجمن های مختلف ادبی و هنری همچون 
خانه سینما، خانه هنرمندان، خانه تئاتر، خانه موسیقی، بنیاد سینمایی فارابی و... سیستم 

مدیریت جمعی را اجرایی کرد.
الزم به ذکر اســت سازمان جهانی مالکیت فکری جهت تاسیس و راه اندازی سیستم 
مدیریت جمعی در کشورها، عالوه بر ارائه مشاوره های فنی و حقوقی، زیرساخت های فنی 
نظیر  نرم افزا                  رهای ضروری را نیز در اختیار کشــورها و سازمان ها قرار می دهد که از جمله 
شامل ارائه  نرم افزا                  رهای جامع و کاربردی رایگان جهت مدیریت صحیح اطالعات و داده های 
اعضا، آثار، جمع آوری و توزیع درآمد و همچنین مستندسازی مدارک برای عملکرد موثر و 

صحیح یک سازمان در سطح ملی، منطقه ای     و جهانی می شود.9   

پی نوشت ها
1. Wipo studies on the economic contribution of the copyright industries,2014
2. Study on the economic contribution of copyright industries in Turkey,2014
3. SASEM: Society of Authors, Composers and Music publishers
4. organization
5. association
6. Limited liability company
7.foundation 
8. partnership
9.WIPOCOS, WIPOCONNECT 

سازمان های مدیریت جمعی چه می کنند؟ 

کپی رایت و حقوق مرتبط با آن

شیماپورمحمدی
پژوهشگر حقوق

نکته هایی که باید بدانید

مدیریت جمعی موثر و کارآمد تا حد زیادی به قوانین ملی در خصوص 	�
کپی رایت و حقوق مرتبط بستگی دارد.

سازمان مدیریت جمعی از یک طرف باعث اجرای موثر حقوق صاحبان 	�
آثار، تسهیل کسب درآمد و بازاریابی آثار ادبی و هنری و حرفه ای 

    شدن تجارت می شود و از طرف دیگر امکان دسترسی آسان و منصفانه 
مصر ف کنندگان را فراهم می کند.

بازنگری در قوانین فعلی یا تصویب قانون جدید یا حداقل ماده واحده ای 	�
    در این زمینه، مشروعیت و قوت بیشتری به کار بخشیده است.



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

صنعت نشــر در ایران به شــکل حرفه ای از ابتدای قرن 
شمسی گذشته پا گرفت و به تدریج رشد کرد تا جایی که 
به یک صنعت ریشه دار اما با گردش مالی کم حجم تبدیل 
شد. یکی از فعاالن صنعت نشر مدتی پیش گفته بود که 
گردش مالی یک سال صنعت نشر در ایران به اندازه گردش مالی یک روز بازار موبایل است. اما 
با این حال، صنعت نشر به راه خود ادامه می دهد و حاال با خارج شدن از دوران شیوع کرونا، 

دوباره تالش می کند خود را احیا کند.

اندازه بازار کتاب ایران  
طبق نتایج آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در مرکز آمار ایران، در ســال 1399 که 
آخرین ســال آمارگیری بوده است، 4۵.۵ درصد از جمعیت 1۵ ساله و بیشتِر باسواد کشور 
گفته اند که در یک ســال منتهی به گردآوری آمار مطالعه کتاب غیردرسی نداشته اند. این 
میزان افرادی که کتاب غیردرسی مطالعه نمی کنند نسبت به سال 1396 افزایش هم داشته 
اســت. در سال 1396 سهم این افراد 41.8 درصد بوده است. در هر حال، وقتی می خواهیم 
اندازه بازار کتاب در ایران را مشخص کنیم، از همان ابتدا باید تقریباً نیمی از جمعیت کشور 
را که بالقوه می توانند کتاب خوان باشند کنار بگذاریم. در سال 1399، افراد 1۵ ساله و بیشتِر 
باسواد در ایران به طور میانگین در ماه 6 ساعت و 3۲ دقیقه مطالعه غیردرسی داشته اند. این 
رقم نیز در حدود یک ساعت و 10 دقیقه نسبت به مطالعه ماهانه 7 ساعت و 41 دقیقه ای 

سال 1396 کاهش داشته است.
طبق آمار خانه کتاب که متولی جمع آوری و ارائه  آمار نشر در ایران است، در سال 1400 

در مجموع حدود 111 میلیون نسخه کتاب منتشر شده است. آمار خانه کتاب ماهانه است 
و برای رسیدن به آمار کتاب در سال گذشته، خبرنگار آینده نگر این آمار را جمع زده است و 
دوباره میانگین گرفته است. میانگین قیمت کتاب در ابتدای سال 1400 در حدود 47 هزار 
و ۵00 تومان بوده است اما در انتهای سال به 74 هزار و 800 تومان رسیده است. میانگین 
شــمارگان کتاب هم بین 10۵0 تا 11۲0 نسخه بوده است. با این حال، مشاهدات میدانی 
خبرنگار آینده نگر نشان می دهد که شمارگان کتاب در بازار نشر ایران برای هر نوبت چاپ 
در حدود 300 نسخه است. این شمارگان نسبت به جمعیت باسواد ایران بسیار پایین است و 
به طور متناوب اهالی نشر و کتاب ایران از چنین شمارگانی ابزار تأسف و ناخرسندی می کنند 

اما واقعیت های بازار نشر باعث می شود که در همین حدود بماند.
اگر بخواهیم اندازه بازار کتاب های منتشرشــده در سال 1400 را محاسبه کنیم، شاید 
بتوانیم این کار را با ضرب شمارگان کل کتاب ها در میانگین قیمت کتاب ها به دست آوریم. 
البته این محاســبه تقریبی است اما می تواند چشم اندازی از بازار نشر در سال را به ما نشان 
بدهد. البته باید توجه داشت که این میانگین بر اساس خوداظهاری ناشران است و آمار چندان 
دقیقی برای محاسبه شمارگان کتاب وجود ندارد. عدد به دست آمده در حدود هفت میلیارد 
و ۵64 میلیون تومان است. البته این عدد فقط مربوط به کتاب های تولیدی در سال 1400 
اســت و کتاب های سال های قبل را که در انبار مانده است باید به این عدد اضافه کرد. ایرنا 
گزارش کرده است که آذر ماه سال 1400 نیز مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اعالم کرده 

بود گردش مالی در صنعت کتاب و نشر ایران حدود شش هزار میلیارد تومان است.
بر اســاس آمارهای رسمی خانه کتاب در ســال گذشته  103 هزار و 80۵ عنوان کتاب 
منتشر شده است که از این میان 7۵ هزار و 70 نسخه  تألیف و ۲8 هزار و 73۵ عنوان ترجمه 

اکبرمنوچهری
خبرنگار

صنعت شش هزار میلیاردی نشر
از مشکالت کاغذ تا کمک های فناوری
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جریده

کل مصرف کاغذ در 
کشور ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
هزار تن است و ۹۰ 

درصد کاغذ مصرفی 
در ایران نیز وارداتی 
است. با اینکه صنایع 

کاغذسازی در 
ایران سابقه زیادی 
دارند اما هیچ گاه 
نتوانسته اند کاغذ 

تحریر مناسب برای 
بازار داخلی تهیه 

کنند، خاصه اینکه در 
سال های اخیر کاغذ 
مصرفی بسیاری از 
ناشران برای تولید 
کتاب کاغذ بالکی 

سبک بوده است که 
تماماً خارجی است

شــده بودند که معیار اولیه برای شناسایی ناشر فعال بودن آن است. به 
این معنی که ناشــر در یکسال حداقل یک عنوان کتاب اعم از چاپ اول 
یا مجدد منتشر کرده باشد. به گفته مدیرعامل وقت مؤسسه خانه کتاب 
برای ابهام زدایی و دقیق تر شدن تعریف ناشران و تعیین تعداد آن ها خانه 
کتاب تالش کرده ناشــران را براساس تعداد کتاب هایی که در هر سال 
منتشــر می کنند در چهار گروه دسته بندی کند. بر این اساس، ناشران 
فعال حداقل یک عنوان کتاب منتشر کردند. ناشران کم کار کمتر از ۲0 
عنوان کتاب در سال منتشر کردند. ناشران پرکار بین ۲0 تا ۵0 عنوان 
کتاب در سال منتشر کردند و ناشران حرفه ای تولید کتاب های ساالنه 
آن هــا بیش از ۵0 عنوان کتاب بوده اســت. به گفته او، »هیچ گاه تعداد 
ناشران حرفه ای کشور ساالنه به 300 ناشر هم نرسیده است و بیشترین 

تعداد به ناشران کم کار تعلق دارد«.

یارانه های دردسرساز  
صنعت نشــر ایران نیز مثل خیلی از فعالیت های فرهنگی کشور از 
یارانه های پیدا و پنهانی استفاده می  کند که عمدتاً وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از محل بودجه عمومی به آ ن ها اختصاص می دهد. یارانه پیدا را 
می توان در قالب کاغذهــای ارزان قیمتی دید که دولت با ارز کم قیمت 
می خرد و به ناشران می دهد تا با آن ها کتابی چاپ کنند که برای خواننده 
ارزان تر دربیاید. البته حاال که دولت برای مصارف خیلی واجب تر هم ارز 
کافی در اختیار ندارد، یارانه های کاغذ چندانی در اختیار همه ناشران قرار 
نمی گیرد اما در هر حال، می توان هنوز ناشرانی را سراغ گرفت که با توجه 

به تعداد زیاد عناوینی که در سال منتشر می کنند، یارانه هم می گیرند. 
اما یارانه هایی نیز به شــکل پنهان به ناشران داده می شود که یکی از 
مهم ترین آن ها کمک به خرید کتاب ها برای نهاد کتابخانه های عمومی 
در سرتاسر کشور است. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شورایی دارد که 
فهرســت کتاب هایی که باید نهاد کتابخانه ها از ناشران بخرد را تعیین 
می کند و برای حمایت از ناشــران می توان به جای اینکه به آن ها یارانه 
اختصاص داد، کتاب هایشان را در فهرست خریدهای نهاد کتابخانه ها وارد 
کرد. هیات انتخاب و خرید کتاب نزدیک به دو دهه است که فعالیت خود 

بوده است. حدود ۲0 درصد کل شمارگان کتاب های منتشرشده در سال 
گذشته در حوزه کتاب های آموزشی و کمک آموزشی بوده و حدود ۲۵ 

درصد کل کتاب ها در حوزه کتاب های کودک و نوجوان بوده است. 
می توان گفت که بخش اعظم بازار کتاب ایران در انحصار ناشــران 
تهرانی اســت. 71.6 درصد کتاب های منتشرشــده در ایران در تهران 
به چاپ می رســد. شرکت های پخش سراسری کتاب در تهران مستقر 
هســتند و تقریباً همه ناشــران معتبر و بزرگ کشور در تهران فعالیت 
می کنند. انحصار تهران در بازار نشــر شبیه به انحصار این شهر در بازار 
مطبوعات است. تقریباً همه مطبوعات و نشریات بزرگ ایران در تهران 
منتشر می شوند مگر اســتثناهایی مثل روزنامه »خراسان«. به همین 

ترتیب، نشر ایران نیز از نوعی مرکزگرایی رنج می برد.

تعداد زیاد ناشران  
سال گذشته، خبرگزاری کتاب ایران در گفت وگو با علی اکبر اشعری 
که زمانی رئیس  کتابخانه ملی بود، نوشــت که در حدود ۲0 هزار پروانه 
نشر در ایران صادر شده است. البته آماری که البه الی سخنان مقامات 
مســئول منتشر شده است، کمی از این عدد کمتر است اما وضعیت را 
تغییر نمی دهد. تعداد زیاد ناشران در شرایطی که شمارگان کتاب های 
بخش خصوصی به حدود 300 نسخه در هر نوبت چاپ رسیده است، از 
مشکالتی که در نقد صنعت نشر ایران مدام به آن اشاره می شود تعداد 
زیاد ناشران در مقایسه با شمارگان و تعداد نسخه های منتشرشده کتاب 
است. کارشناسان می گویند که اگر تعداد ناشران حرفه ای و معتبر کشور 
را در نظر بگیریم، شــمار آن ها به حدود 300 انتشارات می رسد و سایر 
ناشران چندان حرفه ای با مقوله صنعت نشر برخورد نمی کنند. در انتهای 
سال 1397، نیکنام حسینی پور، مدیرعامل وقت خانه کتاب اعالم کرد 
که 14هزار و 708 ناشــر از ابتدای انقالب تا آذر سال 1397 پروانه نشر 
دریافت کرده بوده اند اما این به منزله فعال بودن آن ها نیست زیرا برخی 
از آن ها اساساً هیچ گاه اقدام به نشر کتاب نکردند و برخی دیگر نیز پس 
از مدتی فعالیت متوقف شدند. اما در بانک اطالعات خانه کتاب در طول 
40 ســال پس از انقالب، تا ســال 1397 بیش از 10 هزار و ناشر ثبت 

جدول 1: آمار کتاب های منتشرشده و شمارگان و قیمت های آن در سال 1400
میانگین قیمتمیانگین شمارگانشمارگان کلچاپ مجددچاپ اولشهرستان هاتهرانترجمهتألیفکل کتاب هاسال 1400
7۵۵7۵۲۲0۲33761761381477۵۲78۲773۵866104447۵179اردیبهشت

9911714۲۲769678731۲46۲9136۲010338683106۲۵48۲70خرداد

10018733۵۲683719۲۲8۲66۵0۵3۵13106669171083۵90۲۲3تیر

98186786303۲791۲1906616636۵۲10۵8484۵1094۵6۵۲18 مرداد

9۲1۵66۲9۲۵867۲391976۵70۲3۵139۵309641047639838شهریور

914۵6833۲31۲۵86۲3۲83۵91۵3۲30110698۲31۲346۲69۲4مهر

88۵66۵97۲۲۵9۵910۲946۵6۵7319910۵90۵0۲1۲91611۲36آبان

11۵1۵8۲۲63۲89819333۲۲709844171۲۵۵6999111۲6791۵3آذر

117318۲6033718۲۵33478730۵44۲61۲6610011108711763دی

130۲6981۵3۲118۵0۲4۵۲47903۵1۲3140849691081۵93310بهمن

10830796۲۲8687908۲9۲۲648643441۲731۲۲7117۵7483۲1اسفند

1116228080۵3071779934316886980341819122۵۵17961121617221جمع کل
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بر اساس آمارهای رسمی خانه کتاب در سال گذشته  ۱۰3 هزار و ۸۰5 عنوان کتاب منتشر شده است که از این میان 75 هزار و 7۰ نسخه  تألیف 
و 2۸ هزار و 735 عنوان ترجمه بوده است. حدود 2۰ درصد کل شمارگان کتاب های منتشرشده در سال گذشته در حوزه کتاب های آموزشی و 
کمک آموزشی بوده و حدود 25 درصد کل کتاب ها در حوزه کتاب های کودک و نوجوان بوده است.

اکنون 
کتاب فروشی های 
اینترنتی مشهوری 
در کشور مشغول 

فعالیتند که در اغلب 
موارد بین ۱۰ تا 

2۰ درصد تخفیف 
برای کتاب ها در 

نظر می گیرند و با 
پیک یا پست کتاب ها 

را به مشتریان 
خود در سراسر 

کشور می رسانند. 
سایت هایی همچون 

»۳۰بوک«، »بنو 
بوک«، »آدینه بوک« 
و »شهر کتاب آنالین« 

از جمله مهم ترین 
کتاب فروشی های 

اینترنتی ایران 
هستند

را با هدف کمک به ناشران از طریق پرداخت یارانه و نیز مجموعه   سازی 
بخشــی از کتابخانه   های سراسر کشور شــروع کرده است و در راستای 
همین هدف به توســعه کتابخوانی در حوزه فرهنگ عمومی از طریق 
انتخاب، خرید و اهدای کتاب   ها اقدام می   کند. چهار کارگروه تخصصی 
دین، علوم اجتماعی و انسانی و دانش عمومی، کودک و نوجوان و هنر و 
ادبیات تشکیل شده است که نسبت به ارزیابی کتاب های ارسالی از سوی 

ناشران در زمینه خرید عناوین و میزان شمارگان آنها تصمیم می   گیرند.
گذشته از یارانه ای که دولت به ناشران خصوصی می دهد، باید گفت 
بسیاری از ناشران بزرگ نیز به نهادهای دولتی یا عمومی وابسته اند و در 
واقع، به طور غیرمســتقیم از طریق دریافت بودجه دولتی یا درآمدهای 
عمومی، از پولی بهره می برند که متعلق به همه مردم اســت. بسیاری 
از ناشران شکایت دارند که یارانه ها عمالً رقابت در بازار نشر را ناعادالنه 
می کند و همچنین در برخی مواقع باعث فســاد و رانت چشــمگیری 

می شود که کل صنعت نشر را آلوده می سازد.

مشکل همیشگی کاغذ  
کمبود کاغذ از ســال های دور یکی از بحران های بزرگ صنعت نشر 
ایران بوده اســت اما آخرین موج کمبود از سال 1396 شروع شد و در 
سال 1397 به اوج رسید. بازار چنان ملتهب شد که در روزهایی، حتی 
کاغذ برای مصرف روز هم به زحمت در بازار گیر می آمد. بحران کاغذ از 
پاییز ســال 1396 شروع شد اما در آن زمان، دولت یک محموله بزرگ 
کاغذ روزنامه وارد کرد و مشکل به طور موقت حل شد. در تابستان 1397، 
دالر چنان گران شد و اقتصاد کشور را متالطم کرد که بحران کاغذ در آن 
گم بود. قیمت کاغذ روزنامه تقریباً سه برابر شد. سرانجام دولت دخالت 
کرد، کارگروه هایی تشکیل داد و این طور به نظر می رسید در تالش است 
که برای روزنامه ها کاغذ تامین شــود. ولی تا بازار به  ثبات برســد و ارز 
برای این »کاالی استراتژیک« که بخشی از وظیفه اطالع رسانی به افکار 
عمومی را برعهده دارد تامین شود، هفته ها طول کشید و مطبوعات فشار 

زیادی را تحمل کردند. برخی از روزنامه ها دیدند اصال انتشارشان بصرفه 
نیستند و تعطیل شدند. صنعت نشر هم همین فشار را تحمل کرد. حدود 
30 درصد هزینه های مطبوعات و همچنین صنعت نشر کتاب مربوط به 
هزینه کاغذ است. در نهایت، برای ساماندهی این وضعیت کمیته ای در 
وزارت ارشاد تحت عنوان کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ ایجاد 

شد تا به ناشران کاغذ تحویل دهد. 
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، کل مصرف کاغذ در کشور 300 
تا 400 هزار تن اســت و 90 درصد کاغذ مصرفی در ایران نیز وارداتی 
است. با اینکه صنایع کاغذسازی در ایران سابقه زیادی دارند اما هیچ گاه 
نتوانسته اند کاغذ تحریر مناسب برای بازار داخلی تهیه کنند، خاصه اینکه 
در سال های اخیر کاغذ مصرفی بسیاری از ناشران برای تولید کتاب کاغذ 
بالکی سبک بوده است که تماماً خارجی است. ایران به طورکلی در سال 
حدود یک میلیون و 900 هزار تن انواع کاغذ و مقوا مصرف می کند. این 
اقالم از کاغذ روزنامه تا کاغذ تیشو )دستمال کاغذی( را شامل می شود. 
در تابســتان 1397 در تمام این اقالم کمبــود به وجود آمد و حتی در 
فروشگاه ها برای خرید دستمال کاغذی هم صف بسته شد. از این میان، 
ســاالنه حدود یک میلیون و ۲00 هزار تن واردات کاغذ و مقوا صورت 
می گیرد. ساالنه حدود 900 هزار تن کاغذ و مقوای بسته بندی در ایران 
به مصرف می رســد و 380 هزار تن هم کاغذ چاپ و تحریر و همچنین 
کاغذ روزنامه مصرف می شود که برای سال هایی این رقم باالتر یا پایین تر 

می رود. 

گرفتاری های توزیع  
پخش کتاب یکی از حوزه های کلیدی زیرمجموعه صنعت نشر است. 
شــرکت های پخش هســتند که می توانند یک کتاب را موفق کنند یا به 
شکست بکشانند. اگر ناشری کتاب خیلی خوبی هم تولید کند، تا این کتاب 
درست پخش نشود و در دسترس مخاطب نباشد، نمی تواند کتاب را بفروشد. 
مشکل بزرگ شرکت های توزیع کتاب این است که ساختار و روش کار آن ها 

جدول 2: آمار کتاب های منتشرشده در سال 1 400 به تفکیک موضوع

فلسفه و کلیاتسال 1400
علوم دینروان شناسی

علوم طبیعی و زباناجتماعی
تاریخ و ادبیاتهنرعلوم عملیریاضیات

جغرافیا
آموزشی و 

کمک آموزشی
کودک و 
جمع کلنوجوان

710308670۵03444۵09۲97۲410809074۲90789700۲14۲10118۲3۵630۵119888۲771961470773۵866اردیبهشت

10979063310۲100961094374616۲۲40116۵371019۵۲436138416۲6۵9۵۵0۲6071۲8۵30۵۲۵68۲4310338683خرداد

769607۲166۵10۲9770103891314۵1۲01144601۵6۵3۵0۲843491448۵۲0۵9۵000۲179340146747010666917تیر

68۵00۵6۲470774۲3991074070630896۲۵778480۲616401۲9719۲37473۵۲۵۵79۲6۲83866810۵8484۵مرداد

۵3130۵1۵11۵77۵33۵77619۵864۲0۵6۵306903۲7۲41090136668۲346130۲۵6۵400۲0۵86109۵30964شهریور

97۲60496۲008399۲09404۲3974۲01146۲08660۲0۲6640۵1134930۲86۲143313141۲617۲70110698۲3مهر

688104993۵067۵30۵91714096۲۲۲7984۵67۵480۲۵033۲130898038۵747۲4164613۲1673010۵90۵0۲آبان

8۵3۲0877۵801۲۵۵30014۵0۵1۵1404۵011816۵93148۵309۵۵۵1613۲8۵49۲704۲6100۲0۲67۲6۲01۲۵۵6999آذر

986607۲63۲09999101۲۲3۵601۲۲۵۵010۲1801077063۲974101۵9838۵۵۵9097۲443331341۲۵۲۵1۲661001دی

831406607۵۵17071071۲9616۲۲3۲9۵113۲64010۵148841478۵1866۲4889۲60816961۲۵40۵096014084969بهمن

7049061468۵74۵7۵0110363۵13۵36۵1۵1۲1097316۵۲8۵۵6۵1709097۵0۲8۵0۲۲73670416۵74۵1۲731۲۲7اسفند

8830907174292101۵669611۵307۵313974۵811۵010210418082318672۵161۵2270۵2428112422899631030311122۵۵1796جمع کل
0.7۵.88.29.41.10.98.۵2.613.14.219.72۵.3100درصد
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جریده

قدیمی است و همچنان به شکل ســنتی و با بازاریابان کتاب که فروشگاه 
به فروشــگاه می روند، کار می کنند. البته در سال های اخیر، توانسته اند از 
شبکه های رایانه ای برای سفارش کتاب بهره بگیرند اما همچنان جای کار 

زیادی در این زمینه دارند.
توزیع کتــاب در دوران همه گیری اینترنت و اپلیکیشــن های فروش 
الکترونیکی تحول زیادی پیدا کرد. درســت است که هنوز کتابفروشی ها 
مرجع خرید کتاب هستند و بسیاری از خوانندگان عالقه دارند که با حضور 
فیزیکی در فروشــگاه ها کتاب بخرند، اما روز به روز شاهد افزایش استقبال 
از کتاب فروشی های اینترنتی هســتیم. در دو سال اخیر که کشور درگیر 
همه گیری ویروس کرونا بود نیز فروش کتاب چاپی با استفاده از فضاهای 
اینترنتــی رونق روزافزونی یافت و دو نمایشــگاه مجازی کتاب نیز به جای 
نمایشــگاه کتاب تهران برگزار شد. نتایج فروش دومین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران که در بهمن 1400 برگزار شد و مقایسه آمار فروش این رویداد 
با نخستین دوره از آن در سال 1399، می تواند گواهی باشد بر رونق بیشتر 
فروش مجازی کتاب. در نمایشگاه دوم، فروش کتاب 33 درصد از نظر مبلغ 
افزایش داشت و البته باید گفت از نظر تعداد نسخه های فروش رفته با ۲.4 
درصد کاهش مواجه بود که بیشتر ناشی از تورم قیمت کتاب در این دوره 
یک ســاله بوده است. در نمایشگاه مجازی ســال 1400، در مجموع 8۵.۲ 

میلیارد تومان کتاب به فروش رفت.
اکنون کتاب فروشی های اینترنتی مشهوری در کشور مشغول فعالیتند که 
در اغلب موارد بین 10 تا ۲0 درصد تخفیف برای کتاب ها در نظر می گیرند 
و با پیک یا پست کتاب ها را به مشتریان خود در سراسر کشور می رسانند. 
ســایت هایی همچون »30 بــوک«، »بنو بوک«، »آدینه بوک« و »شــهر 
کتاب آنالین« از جمله مهم ترین کتاب فروشی های اینترنتی ایران هستند. 
بســیاری از ناشران بزرگ کشور نیز در وب سایت های خود با تخفیف هایی 
که برای مشتریان قایل می شوند، کتاب ها را مستقیماً به خوانندگان خود 
می فروشــند. اتفاق دیگری که در سال های اخیر افتاده است این است که 
برخی فروشــگاه های اینترنتی کاال نیز وارد حوزه کتاب شــده اند و تالش 
می کنند که ســهمی از بازار کتاب را از آن خود کنند. برای مثال، فروشگاه 
اینترنتی »دیجی کاال« به یکی از فروشگاه های بزرگ کتاب تبدیل شده است 
که در سال 1399 کتاب »1984« جورج اورول یکی از 10 کاالی پرفروش 
ـ پرفروش این فروشگاه اینترنتی بوده است.  ـ  و نه فقط کتابـ  دیجی کاالـ 

این شرکت در سال 1399، سه میلیون و 900 هزار نسخه کتاب فروخت.

قاچاق و کتاب های ۵0درصد تخفیف  
یکی از بزرگ ترین مشــکالت صنعت نشر ایران قاچاق کتاب است. 
نشــر ایران به علت مواجهه به پدیده ممیزی، همــواره با محدودیت در 
انتشــار آزادانه کتاب روبه رو بوده اســت و به طور طبیعی بخشی از بازار 
کتاب ایران به شکل زیرزمینی با انتشار کتاب های ممنوعه به شکل افست 
جریان داشته است. اما در سال های اخیر، یک نوع قاچاق دیگر وارد بازار 
غیرقانونی و زیرزمینی کتاب شــده که مربوط به کتاب های روز است. 
بخشــی از این کتاب ها به شکل چاپ غیرقانونی کتاب در چاپخانه های 
نامشخص منتشر می شود و بخش زیادی از این کتاب ها توسط ناشران 
و به شکلی شبه قانونی منتشر می شوند. در واقع، این کتاب ها کپی شده 
کتاب های ترجمه شــده توسط ناشــران معتبری است که توسط یک 
ویراستار کمی دســتکاری شده اند و تحت عنوان ترجمه جدید به بازار 
عرضه می شوند. این کتاب ها غالباً هزینه تولید و حق مؤلف ندارند و تنها 
هزینه ای که برای ناشر دارند هزینه چاپ آن هاست. به همین دلیل است 
که می توانند با تخفیف هایی در حد ۵0 درصد که برای هیچ ناشری که 

مســتقل و حرفه ای باشد مقرون به صرفه نیست، به بازار عرضه شود. در 
حال حاضر، کتاب های ۵0 درصد تخفیف در خیابان انقالب تهران یا در 
ایستگاه های مترو و فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد، عمدتاً از این 
دست کتاب های کپی شده اند. بسیاری از ناشران حرفه ای در بازار از این 
کتاب ها شاکی اند و مدعی اند که بازار آن ها را به هم ریخته اند و از حاصل 
زحمت آ ن ها سوءاستفاده می کنند اما چون این کتاب ها به شکلی ظاهراً 

قانونی منتشر می شوند، نمی توان به راحتی با آن ها برخورد کرد.
عالوه بر خسارت زدن به ناشران با استفاده از دسترنج آن ها به شکل 
ویرایش های جدید چاپی، بســیاری از ناشران کتاب های الکترونیکی و 
صوتی از این شکایت دارند که فایل های آن ها به ثمن بخس در برخی از 
فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد. برای مثال، خبرگزاری تسنیم 
در اردیبهشت سال 1401 گزارش داده بود که 394 عنوان کتاب صوتی 
و 7۵ هزار و 7۲6 عنوان کتــاب به صورت فایل پی دی اف در غرفه های 
فروشگاه اینترنتی »با سالم« عرضه شــده است. قیمت هایی که فایل 
این کتاب ها دارند، کامالً نشان می دهند که فایل ها غیرقانونی به فروش 
می رسد. برای مثال، کتاب صوتی 60 هزار تومان فقط هزار تومان در این 
وب سایت به فروش می رسد. از این گذشته، هیچ ناشری فایل پی دی اف 
خــام خود را برای فروش به مخاطبان عرضه نمی کند چون می داند که 

به راحتی این فایل کپی می شود. 

رقابت با کتاب الکترونیک و صوتی  
فناوری به تدریج در حال یاری دادن به صنعت نشر ایران است. چاپ 
دیجیتال یکی از انواع چاپ های مبتنی بر فناوری است که کتاب های با 
تیراژ کم با این روش منتشر می شوند. اما عالوه بر فناوری در سخت افزارها، 
باید گفت فروشگاه های اینترنتی هم توانسته اند به فروش نسخه چاپی 
کتاب ها کمک کنند و از وقتی که شرکت فیدیبو و بعدتر شرکت طاقچه 
وارد بازار کتاب ایران شدند، بخشی از بازار به کتاب های الکترونیکی که 
در این دو شرکت عرضه می شوند قرار گرفته است. استقبال از کتاب های 
دیجیتال از اواخر سال 1398 که ویروس کرونا در ایران شایع شد شدت 
گرفت.  مدیرعامل فیدیبو در سال 1396 با هفته نامه »شنبه« مصاحبه ای 
کرده بود و گفته بود که در بــازار هزار میلیارد تومانی کتاب آن موقع، 
کتاب های الکترونیکی در حدود ۲ درصد بازار را در دارند. بنابراین در بازار 
شش هزار میلیارد تومانی امروز شاید بتوان اندازه این بخش از بازار کتاب 
را تخمین زد، افزون بر اینکه در طی این پنج سال بازار کتاب دیجیتالی 
بســیار بزرگ شده و شیوع ویروس کرونا هم به توسعه آن کمک کرده 
است. مدیران شرکت های کتاب دیجیتالی امیدوارند که روزی برسد که 

سهم آن ها از بازار نشر ایران به 10 درصد برسد.
نوع دیگری از کتاب الکترونیکی که این روزها در ایران هوادار زیادی 
پیدا کرده اســت، کتاب صوتی اســت. کتاب هــای صوتی و همچنین 
پادکست هایی خالصه کتاب های را برای شنوندگان خود تعریف می کنند 
از قالب های جدیدی رسانه ای هستند که در سطح جهانی نیز مخاطبان 
زیادی پیدا کرده اند و پیش بینی می شود که بازار آن ها رو به رشد باشد. 
در تحقیقات خبرنگار آینده نگر، 1۲ انتشارات مشخص شدند که مجوز 
انتشار کتاب صوتی دارند. نشــر »نوین کتاب گویا« و نشر »آوا نامه« و 
نشر »نوار« از جمله انتشاراتی هستند که می توانند کتاب صوتی تولید 
کنند. برخی از شرکت های تولید کتاب صوتی تالش کرده اند با استفاده 
از گویندگان و راویان حرفه ای، کتاب های صوتی باکیفیتی تولید کنند 
که جذابیت آن برای مخاطبان به قدری باشد که مشتری دائم این قالب 

رسانه ای بشوند.

صنعت نشر ایران 
نیز مثل خیلی 
از فعالیت های 
فرهنگی کشور 
از یارانه های 
پیدا و پنهانی 

استفاده می  کند 
که عمدتًا وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از محل 

بودجه عمومی به 
آ ن ها اختصاص 
می دهد. یارانه 

پیدا را می توان در 
قالب کاغذهای 
ارزان قیمتی دید 
که دولت با ارز 

کم قیمت می خرد و 
به ناشران می دهد 
تا با آن ها کتابی 

چاپ کنند که برای 
خواننده ارزان تر 

دربیاید



............................ چشم انداز ............................

گرانی ملی و بین المللی
موج تورمی که از آسیا آغاز شد

افزایش قیمت ها در آسیا به این معنی است که کل جهان اکنون با 
تورم دست و پنجه نرم می کند.

بــا افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در آســیا، جهان اکنون با 
گسترش همزمان تورم مواجه است. شرایط نسبت به چند ماه پیش 
که به نظر می رسید این منطقه از تب قیمتی که آمریکا و بخش هایی 

از اروپا را فراگرفته بود، اجتناب کرده، تغییر کرده است.
نرخ تورم در سراسر منطقه -چین، هند، اندونزی، فیلیپین، تایلند 
و کره جنوبی- به تازگی بیش از پیش بینی ها افزایش یافته است، در 
حالی که نیوزیلند به دلیل نگرانی های قیمتی، نرخ ها را به بیشترین 
میزان در ۲۲ ســال اخیر افزایش داد. افزایش هزینه های تولید نشان 

می دهد که بدترین اتفاقات هنوز رخ نداده است.
بازارها با افزایش انتظارات تورمی و اقدامات تهاجمی تر بانک مرکزی 
در بیشتر آسیا شروع به قیمت گذاری کرده اند. این روند نشان دهنده 
روندهای مشــابه در آمریکا اســت، جایی که داده ها نشــان داد که 

قیمت های مصرف کننده در ماه گذشــته به بیشترین میزان از اواخر 
سال 1981 افزایش یافته است و فشار جدیدی را بر فدرال رزرو برای 

پاسخ دادن به آن وارد می کند.
بازده اوراق قرضه دولت منطقه ای در ســال جاری به رهبری کره 
جنوبی افزایش یافته است و شاخص بازده کل نوظهور آسیا ۲.6 درصد 
کاهش یافته اســت، که این بدترین عملکرد آن از سال ۲013 بوده 
است. همچنین ارزهای آنها به عنوان سرمایه از منطقه خارج می شود.

نقطه عطف، تهاجم روســیه به اوکراین بود که موجب تحول در 
بازارهای کاال شد. این امر قیمت انرژی و سوخت را باالتر برد و عرضه 
غالت را به منطقه پرمصــرف جهان تهدید کرد. افزایش هزینه های 
کــود و حمل ونقل نیز در حال عبور از رکورد قیمت های جهانی مواد 

غذایی است.
بانک توسعه آسیایی در اوایل این ماه اعالم کرد که افزایش قیمت 
کاالها باعث افزایش تورم در آســیا، به خصوص بخش های در حال 

انداکوران،میشل
جمریسکووآنوپروی

تایم
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پــز که تقریباً 30 درصد افزایش یافته و به 960 روپیه رســیده بود، 
صحبت می کرد. واکنش بانک مرکزی هند نمادی از فشارهای فزاینده 
آسیا است. فرماندار شــاکتیکانتا داس هفته گذشته به یک »تغییر 
تکتونیکی« در چشم انداز اقتصاد کالن و تورم از اواخر فوریه اشاره کرد 
- به خصوص حمله روسیه به اوکراین - که »پیش بینی های قبلی« 

فشارهای قیمتی آرام تر در سال جاری را تغییر داد.
داس گفت: »در ترتیب اولویت هایمان، اکنون تورم را بر رشد قرار 

داده ایم.«
در چین، قیمت های تولیدکننده 8.3 درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافت که نســبت به 8.8 درصد در فوریه کاهش داشــت اما 
همچنــان باالتر از میانگین تخمین 8.1 درصــدی بود. قیمت های 
مصرف کننده بدون احتســاب مواد غذایی تازه در ژاپن، معیار بانک 
مرکزی ژاپن، در ماه فوریه نسبت به سال گذشته 0.6 درصد افزایش 
یافت که بیشترین نرخ در دو سال اخیر است که ناشی از هزینه های 

انرژی است.
بانک های مرکزی کره جنوبی و سنگاپور نیز تشکیل جلسه می دهند 
و اقتصاددانان در مورد چشم انداز افزایش نرخ دیگر در سئول اختالف 
نظر دارند، در حالی که انتظار می رود بانک های ایالت-شهر سنگاپور 

تنظیمات را برای مبارزه با تورم وارداتی، به ویژه انرژی، تشدید کنند.
همبستگی بین قیمت کارخانه و هزینه های مصرف کننده تحت 
تأثیر طیفی از عوامل است، که برخی از شرکت ها هزینه ها را پرداخت 
می کنند یا با کاهش نرخ ارز ضربه را کاهش می دهند، اما تحلیل گران 
ANZ و Nomura Holdings Inc.  تــورم بیشــتری در آینده را 

پیش بینی می کنند.
کریستالتان، اقتصاددان در ANZ با اشاره به قیمت هایی که توسط 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت می شود، گفت: »شکاف بین 
PPI و CPI در حال حاضر بسیار زیاد است. این به من نشان می دهد 
 CPI که فشــارهای قیمتی قابل توجهی وجود دارد که در نهایت، به

سرازیر می شود.«
یکی از افرادی که این فشار را احساس می کند، کنت ونگ است که 
از تولیدکنندگان پیشرو در جهان است که کارخانه های تولید لباس را 
در چین، کامبوج و تایلند اداره می کند. او شاهد جهش قیمت نهاده 
برای حدود ۲0 جزء مورد نیاز برای لباس اصلی مانند پارچه، پدهای 

فوم، سیم فلزی و تنظیم کننده های پالستیکی است.
به گفته وونگ، سرپرست شرکت Top Form Bras، یک شرکت 
مستقر در هنگ کنگ که توسط پدرش تأسیس شده است، قیمت ها 

همچنان در حال افزایش است.
به گفتــه هلدینــگ HSBC علی رغم اینکه ایــن منطقه یک 
صادرکننده خالص است، غذا بزرگ ترین خطر تورم را برای بانک های 
مرکزی آسیا ایجاد می کند. قرنطینه در چین برای سرکوب کووید-19 

یکی دیگر از دالیل افزایش تورم در منطقه است.
عالوه بر این، با ادامه افزایش هزینه های تولیدکنندگان، احتمال 

افزایش بیشتر قیمت مصرف کننده وجود دارد.
در حالی که در شرایط عادی وونگ قیمت محصول تا آخر چرخه 
عمر یکســان است - برای مثال تا سه ســال - و به مشتریان اعالم 

می کند، او اکنون قیمت ها را به صورت متوالی به روزرسانی می کند.
وونگ گفت: »در گذشته وقتی چیزهایی مانند کش یا نخ یا سگک 
می خریدم، حتی نیازی به فکر کردن به آن نداشتیم. اما اکنون، باید 

آن را مدیریت کنیم.« 

نرخ تورم جهانی از سال ۲0۱۶ تا ۲0۲۶ )مقایسه با سال گذشته(

توســعه شده است. در این بخش ها تورم با یک واحد افزایش، به 3.7 
درصد در سال جاری رسیده است. در حالی که این نرخ در مقایسه با 
نرخ در آمریکا کم است، سیاست گذاران را مجبور می کند تمرکز خود 

را تغییر دهند و برخی از سرمایه گذاران را به وحشت می اندازد.
بر اساس گزارش گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند، ماه گذشته ۲۲.3 
میلیارد دالر سرمایه گذاری خالص از آسیای نوظهور به استثنای چین 

سرازیر شد - که بزرگ ترین فروش از مارس ۲0۲0 است.

تورم در هند  
هند، دومین کشور پرجمعیت جهان، کمبود غذا و انرژی را احساس 
می کند. در غرفه سبزی جات در حومه بمبئی، مشکالت فردی به نام 
دنیانشوار اوتام ســانته را می توان در کیسه پالستیکی سبزی جات 
مخلوطی که به تازگی برای مشــتری بسته بندی کرده بود مشاهده 
کــرد: او 4۵0 روپیه یا حــدود 6 دالر دریافت می کرد که حدود 80 

درصد بیشتر از چند هفته پیش است.
سانته گفت: »من درمانده هستم.« این سخن همزمان بود با اینکه 
یک مشــتری در مورد هزینه »باورنکردنی« یک سیلندر گاز پخت و 

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

۲۰۲۲

۲۰۲۳

۲۰۲۴

۲۰۲۵

۲۰۲۶

2.7 درصد

3.23 درصد

3.۵9 درصد

3.47 درصد

3.18 درصد

4.3۵ درصد

3.81 درصد

3.3 درصد

3.21 درصد

3.16 درصد

3.12 درصد

قیمت های مصرف کننده 
بدون احتساب مواد غذایی 

تازه در ژاپن، معیار بانک 
مرکزی ژاپن، در ماه فوریه 

نسبت به سال گذشته 
۰.۶ درصد افزایش یافت 

که بیشترین نرخ در دو 
سال اخیر است که ناشی از 

هزینه های انرژی است
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 در این شرایط دشوار، سیاست های سطح ملی و تالش های چندجانبه نقش مهمی ایفا خواهند کرد. 
بانک های مرکزی باید سیاست های خود را قاطعانه تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که انتظارات تورمی 
میان مدت و بلندمدت ثابت باقی می مانند.

پیراولیورگورینچس
نویسنده صندوق بین المللی پول

چشم  انداز اقتصاد جهانی به شدت به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین 
افت داشته است. این بحران حتی در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز به 
طور کامل از این بیماری همه گیر بهبود نیافته اســت، آشکار شده است. 
حتی قبل از جنگ، تورم در بسیاری از کشورها به دلیل عدم تعادل عرضه-

تقاضا و حمایت از سیاست ها در طول همه گیری جهانی در حال افزایش 
بود که باعث تشدید سیاست های پولی شد. آخرین قرنطینه ها در چین 
می تواند باعث ایجاد گلوگاه های جدیدی در زنجیره های تامین جهانی شود.

در این زمینه، جنــگ فراتر از تأثیر فوری و غم انگیز بشردوســتانه، 
رشــد اقتصادی را کاهش داده و تورم را افزایش خواهد داد. به طور کلی 
ریسک های اقتصادی به شــدت افزایش یافته است و مبادالت سیاستی 

حتی چالش برانگیزتر شده است.
در مقایسه با پیش بینی ژانویه، ما پیش بینی خود را برای رشد جهانی به 
سمت پایین به 3.6 درصد در سال های ۲0۲۲ و ۲0۲3 بازبینی کرده ایم. 
چشم انداز رشد اتحادیه اروپا در سال جاری به دلیل تأثیرات غیرمستقیم 
جنگ 1.1 درصد به ســمت پایین بازنگری شده است و آن را به دومین 

سهم بزرگ در بازنگری نزولی کلی تبدیل کرده است.
بازنگری ساالنه همراه با جنگ به مجموعه شوک های عرضه می افزاید 
که در سال های اخیر به اقتصاد جهانی ضربه زده است. مانند امواج لرزه ای، 
اثــرات آن از طریــق بازارهای کاال، تجــارت و ارتباطات مالی به مناطق 
دوردست نیز منتشر می شود. روسیه تامین کننده عمده نفت، گاز و فلزات 
و همراه با اوکراین، گندم و ذرت اســت. کاهش عرضه این کاالها قیمت 
آنها را به شــدت افزایش داده اســت. واردکنندگان کاال در اروپا، قفقاز و 
آســیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا بیشترین آسیب را متحمل می شوند. اما افزایش قیمت مواد غذایی 
و سوخت به خانوارهای کم درآمد در سطح جهان از جمله در قاره آمریکا و 

بقیه آسیا آسیب می رساند.
اروپای شرقی و آسیای مرکزی ارتباطات مستقیم تجاری و حواله ای 
بزرگ با روســیه دارند و انتظار می رود که آسیب ببینند. آوارگی حدود ۵ 
میلیون اوکراینی در کشورهای همسایه به ویژه لهستان، رومانی، مولداوی 

و مجارستان بر فشارهای اقتصادی در منطقه می افزاید.

تقویت فشارها  
چشم انداز میان مدت برای همه گروه ها به جز صادرکنندگان کاال که از 
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی سود می برند، به سمت پایین حرکت 
کرده اســت. تولید کل برای اقتصادهای پیشــرفته مدت بیشتری طول 
می کشــد تا به روند پیش از همه گیری خود بازگردد. و انتظار می رود که 
واگرایی که در سال ۲0۲1 بین بازارهای پیشرفته و نوظهور و اقتصادهای 
در حال توسعه باز شد همچنان ادامه داشته باشد که نشان دهنده برخی 

زخم های دائمی از این همه گیری است.
تورم برای بســیاری از کشــورها به یک خطر آشــکار و زنده تبدیل 
شــده اســت و حتی قبل از جنگ، به دلیل افزایش قیمت کاالها و عدم 
تعادل عرضه و تقاضا افزایش یافت. بســیاری از بانک های مرکزی، مانند 

فدرال رزرو، در گذشته به سمت تشدید سیاست های پولی حرکت کرده 
بودند. اختالالت مربوط به جنگ این فشارها را تشدید می کند. ما اکنون 
پیش بینی می کنیم که تورم برای مدت طوالنی تری باال باقی بماند و در 
آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، در شرایط بازار کار فشرده، به باالترین 

سطح خود در بیش از 40 سال گذشته رسیده است.
خطر دور شدن انتظارات تورمی از اهداف تورمی بانک مرکزی در حال 
افزایش اســت که باعث واکنش سختگیرانه تری از سوی سیاست گذاران 
می شــود. عالوه بر این، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت نیز ممکن 
است چشم انداز ناآرامی های اجتماعی را در کشورهای فقیرتر افزایش دهد.

بالفاصله پس از تهاجم، شرایط مالی برای بازارهای نوظهور و کشورهای 
در حال توسعه سخت تر شد. تاکنون این قیمت گذاری بیشتر منظم بوده 
اســت. با این حال، چندین ریسک شکنندگی مالی باقی مانده است که 
چشــم انداز سخت شدن شدید شــرایط مالی جهانی و همچنین خروج 

سرمایه را افزایش می دهد.
از جنبه مالی، فضای سیاست گذاری در گذشته در بسیاری از کشورها 
به دلیل بیماری همه گیر فرسوده شده بود. پیش بینی می شد که برداشت 
حمایت های مالی فوق العاده ادامه پیدا کند. به ویژه برای بازارهای نوظهور 
واردکننده نفت و مواد غذایی و اقتصادهای در حال توسعه افزایش قیمت 
کاالها و افزایش نرخ های بهره جهانی فضای مالی را بیشتر کاهش می دهد .

چه چیزی آینده اقتصادی جهان را تضعیف کرده؟

عامل مهم تورم جهانی: جنگ
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تورم کل بازنگری می شود و انتظار می رود برای مدت طوالنی تری باال بماند.
)درصد، سال به سال(
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منطقه یورو

آمریکا
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چشمانداز

این جنگ همچنین خطر تکه تکه شــدن دائمــی اقتصاد جهانی به 
بلوک های ژئوپلیتیکی با اســتانداردهای متمایز فناوری، سیســتم های 
پرداخــت فرامــرزی و ارزهای ذخیره را افزایــش می دهد. چنین تغییر 
تکتونیکی باعث تلفات بلندمدت کارایی، افزایش نوسانات و چالش بزرگی 
برای چارچوب مبتنی بر قوانین است که روابط بین المللی و اقتصادی را در 

7۵ سال گذشته حاکم کرده است.

اولویت های سیاست  
عدم قطعیت با توجه به این پیش بینی ها بسیار فراتر از محدوده معمول 
اســت. به عنوان مثال، اگر تحریم صادرات انرژی روســیه گسترش پیدا 
کند، رشد می تواند بیشــتر کاهش پیدا کند در حالی که تورم می تواند 
از پیش بینی های ما فراتر رود. گســترش مــداوم ویروس می تواند منجر 
به انواع کشــنده های بیشتری شود که از واکسن ها فرار می کنند و باعث 

قرنطینه های جدید و اختالالت تولید می شوند.
در این شرایط دشوار، سیاست های سطح ملی و تالش های چندجانبه 
نقش مهمی ایفا خواهند کرد. بانک های مرکزی باید سیاست های خود را 
قاطعانه تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که انتظارات تورمی میان مدت 
و بلندمدت ثابت باقی می مانند. ارتباطات شفاف و راهنمایی های آینده در 
مورد چشم انداز سیاست پولی برای به حداقل رساندن خطر تعدیل های 

مخرب ضروری است.
چندین اقتصاد باید ترازهای مالی خود را تحکیم کنند. این امر نباید 
مانع از حمایت هدفمند دولت ها از جمعیت های آسیب پذیر، به ویژه با توجه 
به قیمت باالی انرژی و مواد غذایی شود. گنجاندن چنین تالش هایی در 
چارچوبی میان مدت با مسیری روشن و معتبر برای تثبیت بدهی عمومی 

می تواند به ایجاد فضایی برای ارائه حمایت های مورد نیاز کمک کند.
حتی با توجه به تمرکز سیاست گذاران بر کاهش تأثیر جنگ و بیماری 

همه گیر، اهداف دیگر توجه آنها را می طلبد.
فوری ترین اولویت پایان دادن به جنگ است.

در مورد آب و هوا، ما باید شــکاف بین جاه طلبی های اعالم شــده و 
اقدامات سیاسی را ببندیم. کف قیمت بین المللی کربن که بر اساس سطح 
درآمد کشور متمایز می شود، راهی برای هماهنگی تالش های ملی با هدف 

کاهش خطرات رویدادهای آب و هوایی فاجعه بار فراهم می کند. به همان 
اندازه، به ایمن کردن دسترسی عادالنه در سراسر جهان به مکمل ابزارها 
برای مهار ویروس کرونا و پرداختن به سایر اولویت های بهداشت جهانی نیاز 

است. همکاری چندجانبه برای پیشبرد این اهداف ضروری است.
سیاست گذاران همچنین باید اطمینان حاصل کنند که شبکه ایمنی 
مالی جهانی به طور موثر عمل می کند. برای برخی از کشــورها، این به 
معنای تضمین حمایت نقدینگی کافی برای رفع مشــکالت کوتاه مدت 
تامین مالی مجدد اســت. اما برای سایرین، بازسازی جامع بدهی دولتی 
مورد نیاز خواهد بود. چارچوب مشــترک گروه بیست برای درمان بدهی 
راهنمایی هایی برای چنین تجدید ساختاری ارائه می دهد، اما هنوز ارائه 
نشده است. فقدان یک چارچوب موثر و سریع یک خط گسل در سیستم 

مالی جهانی است.
همچنین باید به ثبات کلی نظم اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شود تا 
اطمینان حاصل شود که چارچوب چندجانبه ای که صدها میلیون نفر را از 

فقر خارج کرده است، از بین نرود.
این ریســک ها و سیاســت ها به روش های پیچیده در بازه های 
زمانی مختلف تعامل دارنــد. افزایش نرخ بهره و نیاز به محافظت از 
جمعیت آســیب پذیر در برابر قیمت های باالی مواد غذایی و انرژی، 
حفظ پایداری مالی را دشوارتر می کند. به نوبه خود، فرسایش فضای 
مالی، سرمایه گذاری در انتقال آب و هوا را دشوارتر می کند، در حالی 
که تاخیر در مقابله با بحران آب و هوا، اقتصادها را در برابر شوک های 
قیمت کاالها آســیب پذیرتر می کند، که منجر بــه تورم و بی ثباتی 
اقتصادی می شود. تکه تکه شدن شرایط ژئوپلیتیک همه این مبادالت 
را بدتر می کند، خطر درگیری و نوسانات اقتصادی را افزایش و کارایی 

کلی را کاهش می دهد.
در عــرض چند هفته، جهان دوباره یک شــوک بزرگ را تجربه کرد. 
درســت زمانی که بهبودی پایدار از همه گیری مشهود بود، جنگ شروع 
شــد و به طور بالقوه دستاوردهای اخیر را از بین برد. چالش های بسیاری 
که ما با آن روبه رو هستیم مستلزم اقدامات سیاستی متناسب و هماهنگ 
در ســطوح ملی و چندجانبه برای جلوگیری از پیامدهای بدتر و بهبود 

چشم انداز اقتصادی برای همه است. 

روسیه تامین کننده 
عمده نفت، گاز و 
فلزات و همراه با 
اوکراین، گندم و 

ذرت است. کاهش 
عرضه این کاالها 
قیمت آنها را به 

شدت افزایش داده 
است. واردکنندگان 
کاال در اروپا، قفقاز 
و آسیای مرکزی، 
خاورمیانه و شمال 
آفریقا و کشورهای 

جنوب صحرای 
آفریقا بیشترین 
آسیب را متحمل 

می شوند

خطر دور شدن انتظارات 
تورمی از اهداف تورمی 
بانک مرکزی در حال افزایش 
است که باعث واکنش 
سختگیرانه تری از سوی 
سیاست گذاران می شود. 
عالوه بر این، افزایش قیمت 
مواد غذایی و سوخت نیز 
ممکن است چشم انداز 
ناآرامی های اجتماعی را در 
کشورهای فقیرتر افزایش 
دهد



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهم ترین شهرهای جهان و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

بوســان بزرگ ترین بندر کره جنوبی، یکی از مهم ترین بنادر 
دنیاست و به صورت رسمی از سال 1876 میالدی در حوزه 
تجارت بین المللی فعالیت می کند. موقعیت بوسان بسیار ممتاز 
است و به خصوص در تجارت با چین و ژاپن به صورت تاریخی 
اهمیت زیادی داشــته است. بندر بوسان در دهانه رود ناکتونگ قرار دارد؛ خلیج عمیقی که رو به 

جزیره سوشیمای ژاپن در تنگه کره قرار دارد و مرکز تجارت با این کشور بوده است.
بوســان بعد از سئول پرجمعیت ترین شهر کره جنوبی است و بیش از 3.4 میلیون نفر در آن 
زندگی می کنند. این شــهر که پیش تر با اسم پوسان شناخته می شد، مرکز اقتصادی، فرهنگی و 
آموزشی در منطقه جنوب شرقی کره جنوبی به شمار می آید. حجم ترافیک محموله و جمعیت 
شهری بوسان این شهر را در رده یک ابرشهر-اَبربندر قرار داده است؛ به طوری که بندر بوسان حاال 

بزرگ ترین بندر هندلینگ کانتینر در کره است.
بوسان دومین شهر بزرگ در کره است و مرکز لجستیک دریایی در منطقه شمال شرق آسیا 
به شمار می آید و دروازه ای به سمت اوراسیا نیز هست. در حال حاضر بندر بوسان پنجمین بندر 
کانتینری پررفت وآمد جهان به شمار می آید. همچنین در اطراف بوسان منطقه اقتصادی جنوب 
شرق )شامل اولسان و گیونگ سانگ جنوبی( قرار گرفته که آن هم به اهمیت اقتصادی این بندر 

اضافه می کند. 

تاریخ کوتاه بوسان  
از آغاز قرن پانزدهم میالدی، بوسان بندری برای تجارت با ژاپن به شمار می رفت و جمعیتی قابل 
توجه از ژاپنی ها در آن زندگی می کردند. برخی نقاط دیگِر ُکره با جمعیت ژاپنی )مثل اولســان و 
جینهائه( بعداً اهمیت شان را از لحاظ تجاری از دست دادند اما حضور ژاپنی ها در بوسان و مناسبات 
ُکره با حکومت شوگانی ژاپن حتی بعد از حمله ژاپن به ُکره هم ادامه یافت. بندر بوسان درواقع از 
سال 1876 میالدی به صورت رسمی تجارت را با ژاپن آغاز کرد و از 1883 میالدی هم وارد تجارت 

با سایر کشورهای جهان شد. اینجا اولین بندر بین المللی کره بود. 

در دوران اشغال توسط ژاپن در فاصله سال های 1910 تا 194۵ میالدی، بوسان به یک بندر 
مدرن تبدیل شد. مثالً اولین تراموای بخار در این شهر بندری ساخته شد. همچنین حمل و نقل 
با کشــتی های کوچک بین بوســان و شیمونوســکی در ژاپن برقرار بود و خطوط ریلی از بوسان 

می توانست کره را به چین و روسیه وصل کند. 
در دهه های بعد هم بوسان نقش تاریخی خود را به شکل های دیگر ادامه داد. دوران جنگ کره، 
تنها دو شهر در کره جنوبی بودند که در سه ماه اول جنگ تحت حمله قرار نگرفتند. یکی از آنها 
بوسان و دیگری داگو بود. درنتیجه بوسان جزو مناطقی بود که آوارگان جنگ به آن پناه می بردند. در 
حوالی سال 19۵1 میالدی تنها در بوسان نیم میلیون جنگ زده زندگی می کردند. موقعیت بندری 
بوسان باعث شده بود که کاالهای مهم برای معیشت مردم در دوران جنگ مثل کنسرو و منسوجات 

به این شهر برسد و جلوی بی ثباتی اقتصادی را بگیرد.
از آنجا که کنترل بوســان در دوران جنگ هم در دست کره جنوبی باقی مانده بود، به آنجا به 
چشم پایتخت موقت هم نگاه می شد و این باعث شد که بعد از جنگ هم بوسان همچنان اهمیت 
خود را حفظ کند و حتی خودمختاری نســبی هم داشــته باشد و فضای شهری متفاوتی در آن 

شکل بگیرد.

بوساِن دیروز و امروز  
بعد از جنگ و در دهه 1970 میالدی، به نظر می رســید که بوســان همچنان در راه توســعه و 
مدرنیزاسیون قرار دارد. به تدریج صنایع دیگری مثل کفش سازی هم در بوسان رونق گرفت و باعث 
مهاجرت های گسترده نیروی کار به بوسان شد و جمعیت این شهر بندری را از 1.8 میلیون نفر به 3 
میلیون نفر رساند. بندر بوسان در دهه های بعد نیز به رشد خود ادامه داد و در سال ۲003 میالدی 
به بزرگ ترین بندر کانتینری دنیا تبدیل شد. علتش این بود که کره جنوبی که در سال 1970 تنها 
سهم 0.7 درصدی از تجارت جهانی داشت،  در سال ۲003 این رقم را به ۲.۵ درصد رسانده بود. 
همچنین 83 درصد از صادرات کره جنوبی به شکل کانتینری صادر می شوند و همین هم اهمیت 

بوسان را زیاد کرده است. 

فرزانهسالمی،کاوهشجاعی
گروه همسایه ها

فراز و فرودهای توسعه بندر بوسان

َاَبر بندر شمال شرق آسیا
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همسایهها

دسترسی آسان به بندر بوسان در میان ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ نیز باعث رشد گسترده این 
بندر شد. در حال حاضر پنجاه درصد از مشاغل تولیدی در بوسان مربوط به صادرات هستند. بندر 

اینچون در مقایسه با بوسان تنها 7 درصد از کانتینرها را هندل می کند. 
اقتصاد بوســان از بخش خدمات )70.3 درصد(، بخش تولید )19.8 درصد(، بخش ساخت و 
ساز )۵.9 درصد(، بخش کشــاورزی و شیالت )0.8 درصد( و سایر بخش ها )3.۲ درصد( تشکیل 

شده است.
بندر بوسان بخشی از جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم است که از بنادر چین تا سنگاپور 
به سمت بنادر جنوب هند و تا بندر مومباسا کشیده می شود و از آنجا از طریق دریای سرخ تا کانال 
سوئز و مدیترانه ادامه دارد و از آنجا هم به منطقه شمال دریای آدریاتیک و بندر ایتالیایی تریسته 

می رسد که به مناطق مرکزی اروپا و دریای شمال وصل می شود.
بخش شــرقی و بزرگ تر بندر بوســان برای تجارت خارجی استفاده می شود و بخش غربی و 
کوچک تر آن برای ماهی گیری به کار می رود. صنایع موجود در بندر بوسان عبارت اند از کشتی سازی، 
خودروســازی، ساخت وسایل الکترونیک، فوالدســازی، سرامیک سازی، ساخت مواد شیمیایی و 
کاغذسازی. بندر بوسان محموله های باری مختلف شامل کود، گوشت، قراضه فلزات، نفت و بنزین، 
زغال سنگ، چرم، روغن، سنگ آهن، چوب، ماسه، شکر و محصوالت دیگر را هندلینگ می کند. 
مجتمع های بزرگ صنعتی در بوسان توانســته اند تولیدکنندگان زیادی در حوزه تکنولوژی های 
پیشــرفته را به خود جلب کنند. گردشــگری هم توانسته در بوســان پا بگیرد؛ زیرا ریزورت ها و 
چشمه های آب گرم زیادی در مناطق شرقی بوسان قرار دارد که مطلوب گردشگران است. بوسان 
به دالیل فرهنگی مثل وجود دانشگاه ملی بوسان و فستیوال فیلم بوسان هم اهمیت دارد و البته از 
لحاظ مالی هم جای مهمی است. بورس کره )کی. آی. ایکس( در آنجا واقع شده و نهادهای مالی و 

بیمه ای مهم زیادی هم در بوسان فعالیت می کنند. 

بوسان چطور بوسان شد؟  
اما بندر بوســان چطور این قدر پیشرفت کرد؟ ماجرا از دهه 1990 شروع شد. در این زمان، توجه 
بین المللی به دو پدیده جلب شد:  اولی رشد سریع زیرساخت های بندری در چین و دومی توسعه 
پویا و ســریع بندر بوســان در کره جنوبی بود. دولت کره جنوبی تصمیم گرفته بود که به عنوان 
مدیر اکثر بنادر کشور وارد عمل شود و توسعه لجستیکی و رقابت پذیری این بنادر را افزایش دهد. 
کره ای ها می دانستند که برای داشتن فرصت واقعی در رسیدن به جایگاهی باال در منطقه شمال 
شرق آسیا حتماً باید حداقل یک هاب مهم داشته باشند؛ و احداث منطقه اقتصادی در بنادر بوسان، 
گوانگ یانگ و اینچون در همین راستا صورت گرفت. هدف از احداث این مناطق اقتصادی، تشویق 
به جریان بین المللی کاال در بنادر، جذب سرمایه های خارجی و احیای هرچه بیشتر توسعه اقتصادی 

در بنادر بود. بندر بوسان موفق ترین نمونه در اهداف این برنامه بود. 
بوســان درواقع یک ابربندر )مگاپورت( اســت و امکانات واقعاً زیادی دارد که اجازه هندلینگ 
ترافیک زیادی را به آن می دهد. بوسان در موقعیتی استراتژیک واقع شده است؛ یعنی محل تالقی 

مناطق شمال شرقی چین، ژاپن و روسیه و همچنین کریدور انتقال بار به اروپا و آمریکا. 
بوســان شــهروندانی دارد که قدرت خریدشان خوب اســت و بنابراین یک بازار ایده آل برای 
امتحان کردن تکنولوژی های جدید و محصوالت نو به شمار می رود. همچنین قوانین مالیاتی مناسب 

باعث شده که مراکز تحقیق و توسعه زیادی در منطقه آزاد تجاری آنجا وجود داشته باشد. 
البته موانع زیادی هم بر سر راه توسعه بوسان قرار داشت: هر چند که حاال خطر آنها کم شده 

است. واقعیت این است که کره جنوبی در منطقه ای از 
شبه جزیره کره واقع شده که به دلیل اختالفات تاریخی 
و سیاسی با کره شمالی، ارتباط زمینی به سرزمین اصلی 
آســیا ندارد. بعد از جدا شــدن دو کره، کره جنوبی به 
عنوان یک کشور بی تجربه در زمینه حمل و نقل ریلی 
بین المللی در نظر گرفته می شد و این می توانست نقطه 
ضعف بزرگی در آینده و تشکیل کریدور آسیایی باشد. با 
این حال، کره جنوبی با ســرعت وارد عمل شد و شبکه 
حمل و نقل مهمی را در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایجاد 

کرد و بندر بوسان هم یکی از مهم ترین رئوس آن بود. 

با این حال، همچنان برخی از تهدیدها علیه آینده موقعیت بوسان عبارت اند از: گسترش دائمی 
بنادر چین، افزایش هزینه نیروی کار، احتمال بروز مناقشات در منطقه و نیاز به توجه به مسائل 

محیط زیستی در عین توسعه بندر. 

بوسان و رشد اقتصادی کره جنوبی  
حرف زدن درباره بوسان بدون پرداختن به اینکه اقتصاد کره جنوبی در دهه های اخیر چطور پیشرفت 

کرده، کامل نیست. 
واقعیت این است که در اوایل دهه 1960، صادرات کره جنوبی تنها 3۲ میلیون دالر بود. اما در 
سال 1977 این رقم به 10 میلیارد دالر رسید و در سال ۲019 از ۵4۲ میلیارد دالر هم باالتر رفت. 
این نشان دهنده برنامه های توسعه اقتصادی صادرات محوری است که از دهه 1960 به بعد در کره 
جنوبی دنبال می شود. در ابتدا اکثر اقالم صادراتی اصلی کره جنوبی شامل محصوالت صنعتی سبک 
)که در کارخانه های کوچک تولید شده بودند( و یا مواد خام می شد. اما در دهه 1970 این کشور 

روی صنایع شیمیایی سنگین سرمایه گذاری کرد و آنها را مبنای صادرات خود قرار داد. 
کره جنوبی در سال 1988 میزبان بازی های المپیک تابستانی بود که به عنوان سئول 1988 
شهرت پیدا کرد و توجه جهانی را به این کشور جلب کرد. این دوران در توسعه اقتصادی کره جنوبی 
و حضور جهانی اش تاثیر داشت و رسانه های دنیا از کره جنوبی به عنوان یکی از چهار ببر آسیایی 
-در کنار تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ- نام بردند. در سال 1996 نیز کره جنوبی به عضویت سازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی درآمد که اکثرا از اقتصادهای پیشرفته تشکیل شده بود.
در سال 1997 بحران ذخایر ارزی گریبان اقتصاد کره جنوبی را گرفت و باعث شد این کشور 
برای نجات مالی از صندوق بین المللی پول کمک بخواهد. این اولین دردســر بزرگی بود که کره 
جنوبی بعد از رشد سریعش باید با آن دست و پنجه نرم می کرد. کره جنوبی بالفاصله گام بزرگی 
برداشت و کسب و کارهای ضررده را از بازار خارج کرد و به ساختاردهی مجدد به صنایع روی خوش 

نشان داد. تنها ظرف دو سال، کره جنوبی دوباره به رشد اقتصادی سابقش بازگشت.
در دورانی که کره جنوبی با بحران ارزی دست و پنجه نرم می کرد، سیاست هایی مثل پذیرش 
سیستم های جهانی اقتصادی و مالی را دنبال کرد که درنهایت به سودش شد. با این حال مشکالتی 
هم از دل این دوران درآمد که از جمله آنها به افزایش هزینه های دولت و افزایش نابرابری درآمدی 

در جامعه می توان اشاره کرد.
بعد از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی، اقتصاد کره جنوبی همچنان رشد خوبی داشت و تولید 
ناخالص داخلی اش از ۵04 میلیارد دالر در سال ۲001 به 1646 میلیارد دالر در سال ۲019 رسید 
و مقام دوازدهم در جهان را به خود اختصاص داد. درواقع در فاصله سال های ۲008 تا ۲010 که 
اکثر کشورهای جهان با بحران مالی سختی مواجه بودند، کره جنوبی رشد اقتصادی عالی بالغ بر 6.3 
درصد داشت. در سال ۲010 کره جنوبی به هفتمین اقتصاد صادرکننده بزرگ در جهان تبدیل شد. 
این کشــور مدت هاست که در رقابت پذیری جهانی در حوزه های مختلف مثل ساخت گوشی 
موبایل، نیمه رساناها، خودرو، مواد شیمیایی و فوالد پیشرفت کرده و حاال در بخش های نیمه رسانا و 
صفحه نمایش پیشرو است. در سال های اخیر محصوالت فرهنگی در حوزه سریال و فیلم، موسیقی 
و بازی های کامپیوتری نیز به درآمدزایی عظیمی برای دولت و شرکت ها در این کشور منجر شده 

است. 
اصلی ترین صادرات کره جنوبی شــامل مدار، خودرو، نفت پاالیش شــده، کشتی های باری و 
مسافری و قطعات خودرو می شود. بیشترین صادرات کره جنوبی به چین، آمریکا، ویتنام، هنگ کنگ 
و ژاپن است و بیشترین واردات به کره جنوبی نیز از چین، 
ژاپن، آمریکا، آلمان و کشورهای آسیایی مختلف انجام 

می گیرد. 
ساختار اقتصادی کره جنوبی همچنان صادرات محور 
اســت و روی کســب و کارهای بزرگ تمرکز دارد. این 
شرکت های بزرگ خانوادگی )که به ِچیبول معروف اند( 
کامالً صنایع کره جنوبی را در کنترل خود دارند و باعث 
شده اند که ســاختار اقتصادی این کشور به صادرات و 
واردات وابسته باشد و احتمال تاثیرپذیری آن از شرایط 

اقتصادی خارجی را باال ببرد. 
کره ای ها به نشانه احترام و سالم کردن رو به افراد مسن تر تعظیم 
می کنند. همیشه شخص جوان تر است که اول تعظیم می کند. 
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در فرهنگ های آسیایی از جمله کره وجهه  فرد اهمیت بسیار دارد. هرکس سعی می کند 
شأن خود را حفظ کند و به شأن دیگری احترام بگذارد. این یعنی مثاًل شما از شریکتان »نه« 
صریح نخواهید شنید چون این را نشانه توهین به طرف مقابل می دانند.

کنفوسیوس را به خاطر بسپار اعتقاد به آموزه های کنفوسیوس در فرهنگ کره ای ریشه دار 1
است و درک کنفوسیوس گرایی برای تجار خارجی عالقه مند به بازار 
کره اهمیت فراوان دارد. احترام به افراد با سن و قدرت باالتر و همچنین 
توجه ویژه به آموزش در کره ناشی از همین کنفوسیوس گرایی است. 
البته نســل جدید کمتر از نســل های قبل به اینها پایبند است اما 
تعداد زیادی از قواعد و شیوه های انجام کسب و کار در کره از مکتب 

کنفوسیوس سرچشمه گرفته اند. 

سلسله مراتب بر تمام جنبه های تعامالت اجتماعی در کره 2 کره ای ها به که احترام می گذارند؟
تاثیر می گذارد. احترام گذاشــتن به جایگاه و سن افراد از ضروریات 
فرهنگ این کشور است. سلسله مراتب یعنی هرکس در جامعه نقشی 

را باید ایفا کند و بنابراین باید به نقش تک تک افراد احترام گذاشت.
یک کره ای اگر جایگاه طرف مقابل را با خود برابر فرض کند با او بسیار 
راحت برخورد خواهد کرد. عوامل مختلفی مثل وضعیت تاهل، نقش 
فرد در محل کار و دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده جایگاه فرد 

را در جامعه مشخص می کند. 

کره ای ها به نشانه احترام و سالم کردن رو به افراد مسن تر 3 تعظیم کنید
تعظیم می کنند. همیشه شخص جوان تر است که اول تعظیم می کند. 
تعظیم او عموماً بلند اســت و شخص بزرگ تر در واکنش، تعظیمی 

کوتاه انجام می دهد و جواب تعظیم و احترام نفر اول را می دهد.
وقتی با گروهی از کره ای ها دیدار می کنید اول با فرد با باالترین جایگاه 
احوال پرسی کنید و بعد با مسن ترین فرد. در شناخت فرد با باالترین 
جایگاه احتماالً اشتباه نخواهید کرد: او همان کسی است که نفر اول 
وارد اتاق می شــود. دســت دادن با طرف مقابل طی سال های اخیر 
به امری مرســوم تبدیل شده است. اگر دیدید طرفتان دستش را به 
سمتتان دراز کرد با او دست بدهید و همزمان تعظیم کوتاهی انجام 
دهید. موقع دســت دادن با اشخاص، اگر جایگاهتان از آنها پایین تر 
اســت می توانید از هردو دستتان استفاده کنید. زنان کره ای به جای 

دست دادن عموماً تعظیم می کنند. 

در دیدارهای اولیــه کارت ویزیت تان را آماده نگه دارید تا 4 کارت ویزیت تان آماده باشد
به طرف کره ای بدهید. کره ای ها عاشق این هستند که جایگاه طرف 
مقابل را سریع درک کنند. کارت ویزیت به آنها این فرصت را می دهد 
که ســمت و جایگاه شریک تجاری احتمالی خود را بفهمند. قبل از 
شروع مذاکره و قبل از نشستن پشت صندلی، مودبانه کارت ویزیت 

خود را با هردو دست تقدیم طرف کره ای کنید و کارت او را بگیرید.
کارت را در جیب خود نگذارید. در عوض به ســرعت آن را بخوانید تا 

فرهنگ تجاری کره جنوبی
در برخورد با تجار کره ای چگونه رفتار کنیم و چه انتظاری از آنها داشته باشیم؟

مقصد صادرات کره جنوبی )به میلیارد دالر آمریکا(

چین
آمریکا
ویتنام

هنگ کنگ 
ژاپن

تایوان
هند

سنگاپور
مکزیک 

آلمان

۱۶۲.۹۱
۹۵.۹
۵۶.۷۳
۳۷.۴۷
۳۰.۶
۲۴.۲۹
۱۵.۶
۱۴.۱۵
۱۱.۲۹
۱۱.۱۱

ارزش صادرات به میلیارد دالر
در سال ۲۰۲۰ کشورهای چین و آمریکا دو مقصد اصلی صادرات کره جنوبی به حساب می آمدند. 

با نام و جایگاه افراد حاضر در مذاکره آشنا شوید. کارت ویزیت طرف 
مقابــل را روی میز کنار خودتان بگذارید و بعد از پایان مذاکره آن را 
بردارید. داشتن کارت ویزیت به زبان انگلیسی و کره ای به طرف مقابل 

نشان می دهد که شما فرد منظم و دقیقی هستید.
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همسایهها

در کره جنوبی از هدیه استقبال می شود چون آن را نشانه ۵ قوانین ضد هدیه
اهمیت رابطه می دانند. اما موقع هدیه دادن بامالحظه باشــید. اگر 
هدیه ای که می دهید آن قدر گران قیمت باشــد که شخص دریافت 
کننده نتواند آن را جبران کند، ممکن اســت شما را بی فکر قلمداد 

کنند.
رنگ های قرمز و زرد نماد وفاداری به حساب می آیند پس هدیه تان 
را در کاغذ کادوی قرمز یا زرد بپیچید. )رنگ های زرد و صورتی هم 
نشانه خوشحالی اند و می توانید از آنها هم استفاده کنید. هیچ وقت 

تعداد خودروهای سواری صادرشده از کره جنوبی از ۲0۱۲ تا ۲0۲۱ )به ۱000 خودرو(
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صنعت خودروسازی کره دهه ها به عنوان نشانه رشد عالی اقتصاد این کشور شناخته می شد اما 
همان طور که می بینید طی دهه گذشته صادرات کره کاهش پیدا کرده. علت اصلی اوضاع بد اقتصاد 

جهان و کاهش تقاضا بوده است.

از کاغذ کادوی سیاه یا سفید استفاده نکنید و هیچ وقت با جوهر 
سبز یا قرمز کارتی را امضا نکنید.

هر بار که به خانه ای کره ای دعوت می شــوید با خود هدیه ببرید. 
بهترین هدایا گل، شکالت یا میوه اند. فراموش نکنید که هدیه را 
با هردو دست تقدیم کنید. کره ای ها عموماً هدایا را همان لحظه 

باز نمی کنند. 
در کره از سال ۲016 قوانین ضد هدیه تصویب شده و این یعنی 
هدیه به مقامات دولتی از حد معینی نباید فراتر رود. شــما حتی 
نمی توانید روزنامه نگاران، معلمان مدرس خصوص و همسران آنها را 
به غذای گران تر از ۲7 دالر مهمان کنید. حتی در مراسم خصوصی 
مثل عروسی یا ترحیم هم ارزش هدایا باید زیر 90 دالر باشد. برای 

South Korea اطالعات دقیق تر عبارت

اگر واقعاً می خواهید طرف کره ای را تحت تاثیر قرار دهید 6 کره ای حرف بزنید
باید زبان کره ای یاد بگیرید. حتی چند کلمه هم کافی اســت که 
تاثیر مثبتی روی دیگــران بگذارید چون یادگیری زبان خارجی 

نشان دهنده وفاداری و قدردانی شماست. 

شام مهم ترین وعده غذایی روزانه در کره است و عموماً 7 در اهمیت شام
بین ساعت های 7 تا 9 صرف می شود. شام های تجاری فقط برای 
افرادی است که با هم رابطه کاری دارند پس همسر و دوستانتان را 
همراه نبرید. میزبان عموماً غذا را سفارش می دهد. بگذارید میزبان 
از شــما دعوت به خوردن کند و بعد شروع کنید. وقتی ظرف غذا 

را به کس دیگری پاس می دهید از دست راست استفاده کنید.
کره ای ها هم غذاهای بسیار تند دارند هم غذاهای معمولی. اگر با 
غذاهای بسیار تند مشکل دارید حواستان باشد. کره ای ها عموماً 
موقع صــرف غذا حرف نمی زنند و بر خــوردن تمرکز می کنند. 
گفت وگوهای تجاری عموماً بعد از غذا موقع نوشیدن چای و قهوه 

صورت می گیرد.
میزبان همیشه پول غذا را می دهد اما تعارف ضرری ندارد. فراموش 
نکنید اینکه شما به عنوان خارجی طرفتان را به شام دعوت کنید 

نشانه قدردانی شما از محبت میزبان کره ای است. 

در فرهنگ های آسیایی از جمله کره وجهه  فرد اهمیت 8 شکل مذاکره در کره
بسیار دارد و هرکس سعی می کند شأن خود را حفظ کند و به شأن 
دیگری احترام بگذارد. این یعنی مثالً شما از شریکتان »نه« صریح 
نخواهید شنید و بهتر است در مذاکرات به صراحت با پیشنهاد و 
درخواست طرف مقابل مخالفت نکنید. کره ای ها در عوض به شکلی 
غیرمستقیم پیشنهاد دیگری می دهند تا احترام طرف مقابل حفظ 
شود. خارجی هایی که این بخش فرهنگ کره را نمی فهمند دچار 

مشکالت عدیده در مذاکرات می شوند. 
کره ای ها مذاکره کنندگان قابلی هســتند پس صبــور و آرام اما 
مصمم باشــید. فراموش نکنید که زیاد به طرف کره ای فشــار 
نیاورید و با خشونت در مذاکره رفتار نکنید اما به آسانی واندهید 
چون کره ای ها هم سرسخت هستند و این ویژگی را در دیگران 

ستایش می کنند.  

حجم بار جابه جاشده در بندر بوسان بین سال های ۲0۱۲ تا ۲0۲0 )به واحد هزار کانتینر(
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همان طور که در نمودار می بینید در سال ۲۰۲۰ به خاطر کرونا حجم بار جابه جاشده در بندر بوسان 
اندکی کاهش پیدا کرده است.
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........................... کــارآفـریـن ...........................

بلندپروازی
»شاید بتوانم بگویم مهم ترین دلیل موفقیتم خصلت 
بلندپروازی و جاه طلبی من است. مثل همه آدم های 
موفق من هم از پشتکار فراوان نتیجه گرفتم. من 
دوســت دارم در کارهایم چالش ایجاد کنم برای 
همین سعی کردم  در خیلی از کارها فعالیت داشته 
باشم. چون به خودم قول موفقیت در هر چالشی 
را دادم توانایی هایم خیلی زود نمایان شد.« این ها 
از بزرگ ترین مدیران حوزه فناوری  جمالت یکی 
در جهان است؛ ماریا خرسند، زن کارآفرین ایرانی 
که مدیریت پروژه ابداع بلوتوث را برعهده داشته 
و مدیرعامل شــرکت اریکســون و دل، دو غول 
بزرگ تکنولوژی بوده است. درس و فرمول مهم او 
برای کسانی که می خواهند در راه کارآفرینی قدم 
بگذارند بلندپروازی به اضافه جاه طلبی همزمان با 

داشتن پشتکار و ایجاد چالش های جدید است.  
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کارآفرین

بانکداری است که ریشه های عمیق و خانوادگِی صنعتی دارد و اگرچه امروز بیشتر او را 
به عنوان کارشناس حوزه بانکداری و مالی می شناسند، اما خودش ترجیح می دهد که با برند 
یک تولیدکننده شناخته شود. کارآفرینی که بیش از 7 دهه از عمر خود را به فعالیت های 
اقتصادی مشغول بوده و ذهنش مانند ساعت سوئیسی دقیق و منظم کار می کند و بسیاری 
از شــرکت های بخش خصوصی و دولتی و البته بانک ها از او مشــاوره های مالی، بانکی و 

سرمایه گذاری می گیرند.  
حسین سلیمی متولد سال 1318 )83 ساله( در تهران است. او درخانواده ای اهل یزد 
و صنعتگر بزرگ شده است و پدرش از پیشگامان تولید گچ )به صورت سنتی( در کشور 
محسوب می شود که در دهه 30 بزرگ ترین واحد تولید گچ را در ایران مدیریت می کرد. 
حسین سلیمی در دوران نوجوانی هر سال تابستان با پایان روزهای مدرسه در واحد تولیدی 
پدرش کار می کرد و همین شد که به تدریج با روش تولید سنتی گچ آشنا شد، اگرچه که 

همیشه به فکر راهی می گشت تا در تولید گچ تغییراتی به وجود بیاورد.
 او بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و 7 سال در ایران نبود. او 
فارغ التحصیل کارشناسی شیمی و کارشناسی ارشد مواد تولید و صنایع بسته بندی است 
و اتفاقاً ســه سال هم در این حوزه فعالیت کرده است. خودش در مصاحبه ای با روزنامه 
دنیای اقتصاد گفته اســت: »زمانی که به ایران برگشــتم قرار بود به سربازی بروم؛ ولی 
طرحی در زمان رژیم گذشته بود که براساس آن با کسانی که با معدل باال فارغ التحصیل 
می شــدند برای ورود به یک کار دولتی، مصاحبه می کردند. این کار برای افراد به جای 
رفتن به سربازی تلقی می شد. من هم چون با نمره A فوق لیسانس گرفته بودم توانستم 
در این مصاحبه شرکت کنم. در مصاحبه قبول شدم و گفتند می توانی دو سال در دولت 
خدمت کنی، من هم به وزارت صنایع رفتم و در آنجا کارشناس بسته بندی شدم. به دلیل 
عالقه ای که به این کار داشتم به جای دو سال، به مدت سه سال در آنجا مشغول بودم؛ 
ولی برای اینکه می خواســتم کار تولیدی را ادامه دهم، از وزارت صنایع بیرون آمدم و به 

کارخانه گچ برگشتم.«

سلیمی بعد خروج از وزارت صنایع در واحد تولیدی خانوادگی مشغول به کار شد و 
تالش کرد با استفاده از دانشی که در دانشگاه آموخته بود و تجربه های روز جهان تحوالتی 
را در تولید گچ به وجود آورد و آن را از حالت ســنتی به مدرن و صنعتی بدل کند. او با 
چراغ سبز پدرش توانست تحوالت مهمی در واحد تولیدی خانوادگی شان به وجود آورد؛ 
آن ها در سال 1348 مجوز راه اندازی کارخانه تولید صنعتی گچ را از وزارت صنایع وقت 
دریافت و در سال 1349 ماشین آالت صنعتی مورد نیازشان را از آلمان خریداری و به ایران 
منتقل  کردند و در نهایت سال 13۵0 کارخانه »ایران گچ« )اولین واحد صنعتی تولید گچ 
در ایران( به طور رســمی به عنوان بزرگ ترین واحد تولیدی گچ در ایران و خاورمیانه به 
بهره برداری رسید. سلیمی درباره شروع کار کارخانه ایران گچ گفته است: »محل جدیدی 
که ما برای ایران گچ گرفته بودیم در حدود 30 کیلومتری تهران بود. در سال اول با تولید 
300 هزار تن در سال شروع کردیم؛ ولی نتوانستیم بیشتر از ۲0 هزار تن عرضه کنیم، 
برای همین در ابتدای کار کمی دلسرد شدیم. در ادامه روند کارمان سعی کردیم شکل 
عرضه گچ را تغییر دهیم. گچ را به شــکل سنتی در درون »جوال« که نوعی گونی بود 
می ریختند و عرضه می کردند؛ ولی ما شکل جوالی را تغییر دادیم و در قالب بسته بندی 
پاکتی عرضه می کردیم و بــه مصالح فروش ها می دادیم. هرچند آن زمان هنوز فرهنگ 
اســتفاده از جوال وجود داشت، ولی ما این تغییر را ایجاد کردیم و برای آن ماشین آالت 
بسته بندی آوردیم. می توانم بگویم ایران گچ یک کارخانه مدرن و به روز در سطح بین المللی 
بود که باالترین ظرفیت تولید گچ را در منطقه داشت. ما اولین کارخانه ای بودیم که به گاز 
دسترسی پیدا کردیم. کوره پزهای دیگر با انواع سوخت ها مثل نفت سیاه کار می کردند؛ 

ولی کارخانه ما در سال 1349 توانست گاز دریافت کند.«
بزرگ ترین مشکل کارخانه ایران گچ در زمان راه اندازی توزیع محصول بود. این کارخانه 
به اندازه کافی فروش و مشــتری نداشت و مصرف کنندگان اصلی بیشتر خریدشان را از 
شــرکت های سنتی و متفرقه انجام می دادند؛ همین شد که حسین سلیمی سال 13۵۲ 
با عالء میرمحمدصادقی که او هم از تولیدکنندگان بزرگ گچ در کشور بود، شرکتی برای 

پیشگام در صنعت و بانکداری 
نگاهی به روند کار و کارآفرینی حسین سلیمی، از راه اندازی کارخانه ایران گچ تا پایه گذاری بانک خصوصی در ایران

ولیخلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

سلیمی و پدرش در سال 
۱۳۴۸ مجوز راه اندازی 
کارخانه تولید صنعتی گچ را 
از وزارت صنایع وقت دریافت 
و در سال ۱۳۴۹ ماشین آالت 
صنعتی مورد نیازشان را از 
آلمان خریداری و به ایران 
منتقل  کردند و در نهایت 
سال ۱۳۵۰ کارخانه »ایران 
گچ«، اولین واحد صنعتی 
تولید گچ در ایران را به طور 
رسمی افتتاح کردند
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پخش گچ و ســیمان راه اندازی کردند که تاثیر بسیار زیادی بر فروش محصوالت کارخانه 
ایران گچ داشت. 

کارخانه ایران گچ در طول حدود نیم قرن فعالیت مبدأ بسیاری از تحوالت صنعت تولید 
مصالح ســاختمانی در کشور بوده است از جمله تولید بلوک های گچی و Dry wal. این 
مجموعه همچنین با استفاده از وام بانک جهانی واحد تولید صفحات گچی را راه اندازی کرد. 
واحد تولیدی که هم اکنون بخشی از سهام آن در اختیار شرکت آلمانی »کناف« است. این 
واحد تولید ساالنه صادرات بسیار زیادی به امارات، کشورهای آسیای میانه، روسیه و اروپا از 

طریق شرکت کناف انجام می دهد و جوایز صادراتی متعددی دریافت کرده است. 
حسین سلیمی خاطرات این تحوالت را این گونه تعریف می کند: »آن زمان دیوار خشک 
در دیواره های آپارتمان های شهرک اکباتان استفاده می شد که از آلمان وارد شده بود. بعدها 
من به همراه پدرم به صورت مشارکتی با بانک ساختمان، ماشین آالت نصب Dry wall  را 
آوردیم؛ اما راه اندازی نهایی آن به انقالب خورد، آلمانی ها رفتند و کار متوقف شد تا اینکه در 
 Dry سال 1368 توانستیم فعالیت آن را از سر بگیریم و در نهایت در کنار ایران گچ، واحد
wall  را راه اندازی و بهره برداری کردیم. همچنین بانک جهانی وامی برای کار تولیدی می داد 
و ما توانستیم از این وام که بهره حدود ۲/۵ درصدی داشت، برای بلوک سازی استفاده کنیم 

و برای تولید صفحات گچی از تسهیالت ریالی استفاده کردیم.«
کارخانه ایران گچ در سال 13۵6 باتوجه به اینکه سرمایه اش به بیش از ۲0 میلیون تومان 
رسید، طبق قانون، سهامِی عام و وارد بورس شد و 30 درصد سهام آن به کارگران واگذار 
شد و 70 درصد سهام در اختیار خانواده سلیمی باقی ماند. سلیمی دراین باره گفته است: 
»این اقدام به دلیل قانونی که پیش از انقالب وجود داشت صورت گرفت. بر اساس این قانون 
کسی که فروش و سرمایه واحد تولیدی اش بیش از ۲0 میلیون تومان بود مشمول قانون 
واگذاری 49 درصد ســهام به کارگران می شد. البته شاید اگر با خودم بود ترجیح می دادم 
کارخانه را به صورت خانوادگی اداره کنم، اما از ســهامی عام شدن هم پشیمان نبودم. 30 
درصد از سهام به کارگران کارخانه و واحد معدنی اختصاص یافت و خودمان 70 درصد سهام 
را داشتیم. این اتفاق باعث شد کارگران عالقه بیشتری به واحد پیدا کنند و ما هم کمتر 

مشکل اخراجی داشتیم؛ چون کارگران از واحد سود دریافت می کردند.«
حســین سلیمی در سال 136۲ کارخانه فروســیلیس را که اولین و بزرگ ترین واحد 
صنعتی بعد از انقالب در سمنان بود افتتاح کرد و به مدت 1۲ سال ریاست هیئت مدیره 
این شــرکت را بر عهده داشت. همچنین در دهه 70، او دو دوره عضو هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانــی ایران بود و در همین زمان هم به همراه تعدادی از کارآفرینان قدیمی و اعضای 
اتاق ایران ایده های جدیدی به ذهنشان رسید که خروجی آن راه اندازی بانک خصوصی بود. 
سلیمی خاطره راه اندازی بانک خصوصی را در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد این گونه 
تعریف کرده اســت: »من به همراه آقای خاموشی که رئیس اتاق بازرگانی ایران بودند، دو 
دوره در دهه 70 عضو هیئت رئیسه اتاق بودم. آقای خاموشی پیشنهاد کردند شرکتی را 
تاسیس کنیم تا واحدهایی را که روی دست دولت مانده است، درست کنیم. برای این کار 

هم در آن دوره شــرکت سرمایه گذاری صنایع را تاسیس کردیم که آقای مهندس خلیلی 
رئیس هیئت مدیره آنجا بودند. بعد خدمت وزیر صنایع وقت آقای نژادحسینیان رفتیم و 
این موضوع را با ایشان هم مطرح کردیم و گفتیم آماده هستیم که واحدهایی را که دولت 
نمی تواند تکمیلشان کند، انجام دهیم. این سیستمی بود که در کشورهای دیگر از جمله 
آلمان هم پیاده شــده بود. بعد از این ماجرا آقای دکتر عقیلی که از اقوام مهندس خلیلی 
بودند از آمریکا به ایران آمدند و ما هم ایشان را به دلیل سوابقی که داشتند به عنوان مدیر 
شرکت سرمایه گذاری صنایع انتخاب کردیم. ایشان از قبل از انقالب سابقه مدیریت بانکی 
داشتند و در خارج از کشور هم کار بانکی انجام می دادند. وقتی دکتر عقیلی آمدند، گفتند 
که قصد دارند یک بانک خصوصی تاسیس کنند، من هم این پیشنهاد را با آقای خاموشی 
مطرح کردم. ابتدا برای این کار مواد قانونی را بررســی کردیم و دیدیم که بر اساس اصل 
44، راه اندازی بانک خصوصی در صورتی که به دولت ضرری وارد نشود، امکان پذیر است. 
آقای خاموشی هم گفتند برای این اقدام باید خدمت آقای امامی کاشانی که آن زمان عضو 
شورای نگهبان هم بودند، برویم. در کنار این دیدار، دکتر عقیلی هم با دکتر نوربخش، رئیس 
کل وقت بانک مرکزی در همین رابطه مالقات کردند و دکتر نوربخش هم این موضوع را 
در شورای نگهبان مطرح کردند. طی جلسات طوالنی که دکتر نوربخش در شورای نگهبان 
داشتند، در نهایت با تاسیس بانک خصوصی ما موافقت شد و گفته شد در صورت رعایت 
قوانین بانکی و پرهیز از رباخواری امکان فعالیت وجود دارد. بعد هم اولین مجوز تاسیس 
موسسه اعتباری خصوصی به گروه ما یعنی شرکت سرمایه گذاری صنایع داده شد. البته در 
کنار ما یک گروه دیگر هم توانست مجوز بانک خصوصی دریافت کند. در مراحل بعد هم 
دوره های بانکداری را گذراندم و با قبولی در امتحان بانک مرکزی، صالحیتمان برای فعالیت 
بانکی تایید شد.« این موسسه بعد از گذشت چندی به بانک کارآفرین تبدیل شد. سلیمی 
به جز عضویت در هیئت مدیره بانک کارآفرین از موسســان و اعضای هیئت مدیره بانک 
خاورمیانه هم هست البته او خود را همچنان بیشتر یک فعال صنعتی و تولیدی می داند تا 
مدیر مالی و بانکی: »من خودم را یک فعال صنعتی می دانم. کار بانکی روتین است البته 
دانش بین المللی را باال می برد؛ اما بیشتر ارتباطات من در کار تولیدی است و بیشتر افراد هم 

مرا به عنوان پیش کسوت صنعت می شناسند.«
حســین سلیمی همچنین در سال 1380 کارخانه گچ ســرامیک ایران را برای تولید 
گچ ســرامیک یا گچ قالب ریزی راه اندازی کرد. تولیدات این کارخانه گچ سرامیک یا گچ 
قالب ریزی بود که در قالب های تولید لوازم بهداشــتی، دستشویی، توالت و ظروف چینی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با تاســیس کارخانه گچ و سرامیک در محل جدید در حوالی سمنان، گرمسار و 
با استفاده ازماشین آالت  های تک موفق به تولید گچ آلفا و گچ ریخته گری و قالب سازی 
شد. محصوالت این کارخانه با توجه به کیفیت و استاندارد باال نیاز اکثر کارخانه جات تولید 
لوازم بهداشــتی و ظروف چینی را تامین  کرد و واردات این محصوالت از خارج کشور را 

کاهش داد. 

سلیمی با وجود فعالیت گسترده در حوزه مالی و بانکداری همچنان بیشتر خود را یک فعال صنعتی و تولیدی می داند تا مدیر مالی 
و بانکی: »من خودم را یک فعال صنعتی می دانم. کار بانکی روتین است. البته دانش بین المللی را باال می برد؛ اما بیشتر ارتباطات 
من در کار تولیدی است و بیشتر افراد هم مرا به عنوان پیش کسوت صنعت می شناسند.«

کارخانه ایران گچ در طول حدود نیم قرن فعالیت، مبدأ بسیاری از تحوالت صنعت تولید مصالح ساختمانی در کشور بوده است از جمله تولید بلوک های گچی و Dry wal. این مجموعه همچنین با 
استفاده از وام بانک جهانی واحد تولید صفحات گچی را راه اندازی کرد؛ واحد تولیدی که هم اکنون بخشی از سهام آن در اختیار شرکت آلمانی »کناف« است
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کارآفرین

آرزوهایشان را در هوا و فضا و صنایع دنبال می کردند اما زندگی آن ها 
را به مســیری دیگری برد و شرایط جامعه راهی دیگر پیش پایشان قرار 
داد که از فضا و صنعت هیچ خبری در آن نیست. دو جوان کارآفرینی که 
تازه وارد دهه 30 زندگی شــان شده اند اما ایده ای برای کارآفرینی انتخاب 
کرده اند که برگرفته از روح زمانه اســت و با نیاز زندگی بســیاری از مردم 
در روزگار گرانی کاالها و کاهش قدرت خرید در جامعه ارتباط مســتقیم 
دارد. محمدرضا آشتیانی و سید علیرضا رادمنش بنیان گذاران استارت آپ 
»قسطا« هستند؛ استارت آپی که در شرایط سخت اقتصادی و نبود پول نقد 
این امکان را برای هزاران ایرانی فراهم کرده است که بدون پرداخت نقدی، 
لوازمی را که احتیاج دارند خریداری کنند و به صورت قســطی پول آن را 
بدهند. استارت آپی که با توجه به چالش های معیشتی و اقتصادی خیلی زود 
توانسته مورد توجه قرار گیرد و ظرف سه سال در اکوسیستم استارت آپی 
جایگاهی برای خود دست و پا کند و حتی نظر سرمایه گذاران را هم جلب 
کند. قسطا اولین لندتک اعطای اعتبار برای خرید اقساطی کاال و خدمات 
است که با رشــد ماهانه بیش از 30 درصد محبوببت زیادی نزد کاربران 
ایرانی پیدا کرده است. کاربران قسطا می توانند با اعتباری که در قالب یک 
کارت اعتباری عضو شتاب، به نام »قسطاکارت« دریافت می کنند از تمام 
فروشــگاه های سراسر کشور حتی فروشگاه های اینترنتی، خرید اقساطی 

داشته باشند و برای دریافت این اعتبار نیازی به ضامن ندارند.

هم بنیان گذاران قسطا  
محمدرضا آشتیانی و ســید علیرضا رادمنش دو هم بنیانگ ذار جوان 
قسطا هستند که در سال 1397 این استارت آپ را راه اندازی کردند. آن ها 
هردو دانش آموختگان نخبه دانشگاه شریف اند و رابطه دوستی شان به دوران 
دانشــجویی در این دانشگاه برمی گردد. محمدرضا آشتیانی متولد 1370 
و فارغ التحصیل کارشناسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی 

نگاهی به زندگی دو جوان کارآفرین و استارت آپی که 
امکان خرید قسطی را فراهم کرده اند

استارت آپ قسطی

ارشد هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف و دکتری هوافضا، دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیر است و سید علیرضا رادمنش هم متولد 1369 و تحصیل کرده 
رشته کارشناسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد صنایع، 
دانشــگاه شریف و دکتری صنایع دانشگاه صنایع دانشگاه صنعتی شریف 
اســت. اولین همکاری محمدرضا آشتیانی و ســید علیرضا رادمنش که 
رفاقتشان از دوران دانشجویی شــکل گرفت به راه اندازی استارت آپی در 
حوزه رمزارزها بازمی گردد؛ آن ها همزمان با اوج گیری موج خرید و فروش 
ارز دیجیتال در کشور باتوجه به دانش ریاضی و صنایع به این فکر افتادند 
که استارت آپی )رمزینکس( در این حوزه راه اندازی کنند که عالوه بر ایجاد 
امکان خرید و فروش ارز دیجیتال، افراد را هم در این بازار که پیچیدگی های 
بسیاری هم دارد راهنمایی کنند. آن ها همچنین در کنار این استارت آپ 
به فکر راه اندازی ســایتی هم برای خرید و فروش و تعمیرات انواع کواد به 
نام آی کواد افتادند. در ســایت آی کواد نوشــته شده: »آی کواد را گروهی 
از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف در رشته های هوافضا، مکانیک، 
صنایع و مدیریت تشکیل داده اند. آی کواد، همراه همیشگی شما.« اما در 
کنار فعالیت دو مجموعه رمزینکس و آی کواد حدود 4 ســال پیش و بعد 
از خروج آمریکا از برجام و شــروع دور جدید تحریم های ایران محمدرضا 
آشتیانی و سید علیرضا رادمنش باتوجه به رکود تورمی در کشور و مشکالت 
اقتصادی مردم و رشــد روزانه انواع کاالها به فکر راه اندازی اســتارت آپ 
جدیدی افتادند که شرایط خرید قسطی را برای افرادی که دچار مشکالت 

اقتصادی هستند فراهم کند. 
محمدرضا آشــتیانی در گفت وگویی با ســایت »راه پرداخت« درباره 
شکل گیری این مجموعه گفته است: »سال اول دکتری با موضوعات مختلف 
فین تکی از جمله کریپتوکارنسی، ولث تک، لندتک و... آشنا شدم. مردادماه 
97 ایده اولیه قســطا به ذهنم رسید که طبق دسته بندی های موجود، در 
دسته لندتک قرار می گرفت. آن روزها در حوزه لندتک استارت آپ خاصی 
با این شیوه در کشور وجود نداشت یا اگر بود، خیلی کوچک و محدود بود. 
ناگفته نماند برخی از فروشگاه های اینترنتی هم در آن زمان امکان خرید 
اقســاطی را به کاربران می دادند اما این امکان شــکلی گسترده نداشت و 
محدودیت های زیادی داشتند. ایده من، فروش اقساطی اعتبار به مشتری 
بود و نه فروش اقســاطی محصول. چالش مشتری برای خرید قسطی بر 
اساس دو موضوع اساسی بود. اول اینکه برندهای معتبر محصوالت خود را 
به شکل قسطی عرضه نمی کردند و در نتیجه محصوالت باکیفیت قسطی 
فروخته نمی شد. دومین موضوع هم مربوط به نحوه محاسبه مالی در فروش 
اقساطی بود. فروشگاه هایی که امکان فروش قسطی را فراهم کرده بودند، 
سود فروش خود را پشت قیمت نقدی محصول پنهان می کردند. به عبارت 
دیگر، ایده این بود که اعتبار بدهیم و این فرصت را برای مشــتری فراهم 
کنیم تا محصول موردنظر خود را از هر فروشگاهی که ترجیح داد انتخاب 
کند چراکه یکی از بزرگ ترین محدودیت های فروش اقساطی کاال این بود 
که مشتری مجبور بود فقط همان کاالها یا برندهایی را خریداری کند که 
فروشگاهِ ارائه دهنده تسهیالت موجود داشت و این شد که در نهایت کنار 

دوستان دیگر قسطا را راه اندازی کردیم.«
»قسطا« یک فروشگاه اینترنتی اســت که به کاربر اعتبار می فروشد. 
درواقع این امکان را برای مشــتریان خود فراهم کرده تا با تکیه بر قسطا 
تا سقف ۲0 میلیون تومان خرید اقساطی برای هر محصولی که نیاز دارند 
و از هر فروشــگاهی که دلشان می خواهد، داشته باشند. به عبارت دیگر، 
قسطا یک لندتک محسوب می شود. در قسطا اعتبار خرید به شکل قسطی 

فروخته می شود. 
همچنین ویژگی اصلی قسطا که باعث شده مخاطبان و مشتریان زیادی 

حدود ۹۰ درصد 
مشتریان قسطا 
در گروه سنی بین 

2۵ تا ۴۵ سال قرار 
دارند. همچنین 
از آنجایی که این 
استارت آپ در کل 
ایران سرویس 
ارائه می دهد 

مشتریانش در 
سراسر کشور 

حضور دارند اما 
بر اساس تحلیل 

دسته بندی 
مشتریان ۶۰ 

درصد آن ها غیر 
تهرانی و ۴۰ 

درصد تهرانی 
هستند
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از خدمات آن استفاده کنند در نحوه محاسبه میزان سود تسهیالت است. 
محمدرضا آشتیانی در این باره گفته است: »مدل های محاسبه مختلفی وجود 
دارند و خیلی وقت ها می توانند باعث ایجاد اختالف شوند به همین جهت ما 
عددی را به عنوان سود فروش اقساطی ذکر نمی کنیم. بلکه مقدار سود، دوره 
و نحوه بازپرداخت را به صورت شفاف به مشتری نشان می دهیم. مشتری 
می تواند به هر روشــی که صحیح می داند این سود را محاسبه کند. البته 
اکنون ســود فروش اقساطی ما جزو کمترین سودهای موجود در صنعت 

دسته بندی می شود. حداکثر زمان بازپرداخت 10 ماه تعیین شده است.«
محمدرضا آشتیانی و سید علیرضا رادمنش برای توسعه قسطا و مدیریت 
بهتر روند، از فروشگاه های اینترنتی شروع کردند. مشتری سایت و محصول 
موردنظرش را انتخاب و به ســبد خرید خود در آن سایت اضافه می کرد و 
در مرحله بعد اپراتور قسطا با اســتفاده از نام کاربری و گذرواژه مشتری، 
وارد ســایت مورد نظر می شــد و پرداخت را انجام می داد. البته این مدل 
بعدها با ارائه قسطا کارت تغییر کرد. در واقع از مرداد 98 با سرمایه گذاری 
شرکت مدیریت ثروت ستارگان مدل اقساطی به سمت کارت اعتباری رفت 
و افراد خودشان می توانند مرحله خرید را هم انجام دهند. با این روش حاال 
مشتری ها نه تنها از فروشگاه های اینترنتی، بلکه از فروشگاه های فیزیکی هم 
می توانند خرید کنند. محمدرضا آشتیانی در گفت وگو با سایت راه پرداخت 
گفته است: »مشتریان ما با قسطا کارت، حاال خریدهایی را می توانند به سبد 
خرید اقساطی خود اضافه کنند که قبالً امکانش وجود نداشت. مثالً برخی 
کاالها در فضای آنالین گران تر از فروشگاه فیزیکی است که با وجود قسطا 
کارت، دیگر کاربر می تواند هرجایی که کاالی مورد نظرش ارزان  بود خرید 
را انجام دهد یا اینکه می تواند خدمات زیبایی مثل عمل بینی را به صورت 

اقساطی انجام دهد.«
اما مشتریان قسطا تاکنون بیشتر چه کسانی بوده اند؟ بنیان گذاران قسطا 
در مصاحبه ای درباره تحلیل رفتاری مخاطبان قسطا گفته اند که حدود90 
درصد مشتریان قسطا در گروه سنی بین ۲۵ تا 4۵ سال قرار دارند. البته 
گروه های سنی باالتری نیز در ردیف مشتریان قسطا هستند. همچنین از 
آنجایی که این استارت آپ در کل ایران سرویس ارائه می دهد مشتریانش 
در سراسر کشــور حضور دارند اما بر اساس تحلیل دسته بندی مشتریان 
60 درصد آن ها غیر تهرانی و 40 درصد تهرانی هســتند. در حال حاضر 
فروشگاه هایی که با قسطا در تعامل هستند نیز 70 درصد در شهرستان و 
30 درصد تهرانی هستند. عالوه بر این ها نکته جالب این است که حدود 
1۵ درصد مشتریان قسطا از جامعه متمول تر هستند. آشتیانی در این باره 
گفته اســت: »ما تجربه داشته ایم که مشــتری با استفاده از قسطا کاالی 
لوکس و غیرضروری هم خریداری کرده است. مردم اغلب نگران پرداخت 
پول زیاد برای خرید کاالی لوکس هســتند و ترجیح می دهند به شکل 
اقســاطی هزینه را پرداخت کنند. همچنین بعد از مجازی شدن آموزش، 
والدین ابزاری همچون گوشــی موبایل و لپ تاپ را برای ایجاد زیرساخت 
آموزشی فرزندانشان تهیه می کنند که به دلیل باال بودن قیمت ترجیحشان 

بر استفاده از خدمات پرداخت اقساطی است.«
اما قسطا چگونه مطمئن می شود که افرادی که از امکانات این استارت آپ 
استفاده می کنند افراد حقیقی هستند و بازپرداخت ها را انجام می دهند؟ این 
اســتارت آپ برای احراز هویت از سامانه های متداول ثبت احوال و سامانه 
شاهکار استفاده می کند همچنین در قســطا شیوه و روش دیگری برای 
اعتبارسنجی تنظیم شده که  پروسه دانش بنیان شدن قسطا نیز به دلیل 
همین شیوه ویژه است. یکی از بنیان گذاران این استارت آپ درباره این روش 
گفته است: »به طور کلی در شبکه بانکی در فرایند اعتبارسنجی مشتری، 
دو شاخص مهم است: اول نداشتن چک برگشتی و دوم نداشتن تسهیالت 

معوق. به نظر ما در قسطا اینکه فردی برای دریافت اعتبار خرید تا امروز این 
شاخص ها را دارا باشد الزم است اما کافی نیست. هرچند برخی مجموعه ها 
کافی می دانند. چراکه این امکان وجود دارد که افراد با وجود سیستم مالی 
منظم، برای مثال بعد از بحران کرونا دچار مشکل شده باشند که این سوابق 
بعد از وصول چک یا پرداخت اقساط معوق در بانک مرکزی پاک می شود. 
در نهایت اســتعالم نداشتن تســهیالت معوق و نداشتن چک برگشتی 
دریافت می شود، اما آخرین مرحله کاری نیست. راهکار اصلی قسطا برای 
پیگیری های اعتبارســنجی بر اساس شیوه های استوار بر هوش مصنوعی 
است. در قسطا با تکنیک هوش مصنوعی گردش مالی مشتری را تحلیل و 
بررسی می کنیم. با این شیوه دو پارامتر روشن می شود: نخست، اینکه فرد 
ماهانه امکان پرداخت چه میزان قسط را دارد؛ از سویی دیگر بهترین زمان 

پرداخت قسط برای مشتری چه زمانی است.«
قســطا از مشتری خود می خواهد خروجی اطالعات حساب را به 
شکل پی دی اف همراه با عکس کارت ملی و عکس چک برای قسطا 
ارســال کند و سپس آن ها با اســتفاده از هوش مصنوعی به بررسی 
حساب و اعتبارسنجی مشتریان اقدام می کنند. قسطا در کنار فروش 
آنالین از ابتدای ســال 1400 امکان خرید قسطی حضوری از 100 
فروشــگاه را هم در کل کشــور برای کاربران خود فراهم کرد که تا 
پایان ســال 1400 این تعداد 7 برابر شده است. آشتیانی درباره این 
تحول در قسطا می گوید: »اوایل 1400 تصمیم گرفتیم فروشگاه های 
فیزیکی را تحت پوشش قسطا قرار دهیم و در شرایط سخت اقتصادی 
و همچنین کرونا باعث مدیریت و افزایش فروش آنها شــویم. نتیجه 
پیگیری ها و این برنامه ریزی آن شد که با 100 فروشگاه فیزیکی در 
کل کشور شــروع کردیم و امروز این عدد از 700 فروشگاه گذشته 
اســت. برای ارائه خدمات فروشــگاه از طریق مدیرش در پنل قسطا 
ثبت نام می کند و در صورت خرید قسطی مشتری، هزینه محصول را 
قسطا نقداً به فروشگاه پرداخت می کند و جالب اینکه در شهرستان ها 
با استقبال چشــمگیر در این خصوص مواجه شدیم. یکی از دالیل 
توجه بیشتر به قســطا کارت در شهرستان ها این است که از طرفی 
مردم امکان خرید نقد ندارند و از ســویی دیگر فروشنده هم امکان 
فروش اقســاطی کاال را ندارد. فروشنده به پول نقد نیاز دارد تا بعد از 
فروش کاال، تأمین کاال انجام دهد. با توجه به امکانات قســطا کارت 
فروشگاه فیزیکی بی آنکه درگیر ریسک دریافت قسط شود محصول را 

می فروشد و پول نقد را از قسطا دریافت می کند.« 

محمدرضا آشتیانی و سید علیرضا رادمنش دو هم بنیان گذار جوان قسطا هستند که در سال ۱397 این 
یف اند و رابطه دوستی شان به  استارت آپ را راه اندازی کردند. آن ها هردو دانش آموختگان نخبه دانشگاه شر
دوران دانشجویی در این دانشگاه برمی گردد.

راهکار اصلی 
قسطا برای 
پیگیری های 

اعتبارسنجی بر 
اساس شیوه های 
استوار بر هوش 
مصنوعی است. 

در قسطا با تکنیک 
هوش مصنوعی 

گردش مالی 
مشتری را تحلیل 
و بررسی می کنیم. 

با این شیوه دو 
پارامتر روشن 

می شود: نخست، 
اینکه فرد ماهانه 
امکان پرداخت 
چه میزان قسط 
را دارد؛ از سویی 

دیگر بهترین زمان 
پرداخت قسط 

برای مشتری چه 
زمانی است
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کارآفرین

از ساری تا استکهلم؛ نگاهی به زندگی ماریا خرسند، کارآفرین ایرانی که مدیرعامل دو غول حوزه تکنولوژی بوده است

ملکه ایرانی بانی بلوتوث
»بلندپروازی و اشــتیاق من به دست و پنجه نرم کردن با مشکالت 
مهم ترین دالیل موفقیت من در کار و زندگی بوده است.« این جمله زن 
کارآفرین و دانشمند ایرانی است که مدیر و مسئول پروژه های اساسی در 
حوزه تکنولژی در دو دهه گذشته بوده و با نبوغ و توانایی هایش توانسته 
دریچه هــای جدیدی را در دنیای فناوری باز کند و تحوالت مهمی را در 
زندگی ما رقم بزند. نام او ماریا خرسند است. او متولد ۲۲ خرداد 1336 
)6۵ســاله( در شهر ساری اســت و امروز به عنوان یکی از دانشمندان و 
مدیران ارشــد حوزه تکنولوژی و کامپیوتر در جهان شــناخته می شود. 
ایرانی ای که البته بزرگ شده و تحصیل کرده آمریکا و ساکن سوئد است و 
در کارنامه اش مدیرعاملی شرکت های اریکسون و دل را دارد و در جهان 
تکنولوژی به عنوان یکی از بنیان گذاران فناوری بلوتوث و مدیر ارشد این 
تیم شناخته می شود. او را باید موفق ترین زن ایرانی حوزه فناوری در جهان 
دانست که تاکنون مدیرعامل دو شرکت معتبر اریکسون و دل بوده است.  
ماریا خرسند در 1۵ سالگی به همراه خانواده اش جهت ادامه زندگی 
به لس آنجلس مهاجرت کرد. او پس از پایان دوران دبیرســتان در ابتدا 
وارد رشته روان شناسی شد اما پس از مدتی به دلیل عالقه تغییر رشته 
داد و در رشــته کامپیوتر تحصیل کرد و مدرک فوق لیسانس خود را از 
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در فولرتون گرفت. خرسند در زمان تحصیل با 
یک دانشــجوی ســوئدی ازدواج کرد و با پایان تحصیل برای زندگی به 
ســوئد رفتند. خود او در مصاحبه ای گفته است: »در سال 1987 با یکی 
از هم دانشگاهی هایم که سوئدی بود آشنا شدم و ازدواج کردم و به سوئد 
رفتم. زمانی که من تحصیلم تمام شد و تصمیم به کار کردن گرفتم دقیقاً 
بعد از انقالب اسالمی ایران بود. به دلیل این اتفاقات سیاسی پیدا کردن 
کار در کشوری مثل آمریکا برای من که ملیت ایرانی داشتم اصالً راحت 
نبود. در خیلی از مصاحبه ها و یا حتی لیست استخدامی ها نام مرا فقط 
چون ایرانی بودم، خط می زدند. من اما یاد گرفته بودم که هیچ وقت نباید 
دست از هدفم بکشم و ناامید شوم، برای همین وقتی به سوئد رفتم باز هم 
برای یافتن کار تالش کردم. در سوئد موفق شدم چند کار در شرکت های 

مختلف پیدا کنم و استخدام شوم. من همیشه در هر کجا و هر زمان که 
بــودم هیچ گاه هویت و ملیت خودم را فراموش نکردم و با افتخار و غرور 

ایرانی بودن خودم را به همگان اعالم می کنم.«
ماریا خرســند در دهه 1980 برای شرکت هایی مانند اتحادیه نفت 
کالیفرنیا، باروز و یونیســیس کار می کرد تا اینکــه یک تحول مهم در 
زندگی کاری اش رخ داد و مســیر زندگی اش عوض شد و آن پیوستنش 
به اریکسون بود. خود او درباره ورود به شرکت اریکسون گفته است: »با 
کار در شرکت های مختلف توانستم رزومه خودم را قوی کنم. سپس به 
شرکت اریکسون رفتم و در سال ۲001 توانستم ریاست بخش الیسنس 
تکنولوژی اریکسون را از آن خود کنم و چندی بعد با اعتمادی که جلب 
کرده بودم باالخره مدیرعامل این شرکت شدم. همیشه در کارم با انگیزه 
و شوق فراوان فعالیت می کردم. برای همین توانستم با پشتکار و تالش 
فراوان به موفقیت های بزرگی در زمینه کاری خودم برسم و نشان دهم 
که من یک زن ایرانی موفق هســتم. در کنار این کارها من عضو هیئت 
مدیره شــرکت OMX هم بوده ام البته قبل از اینکه به ریاست امور مالی 

آن برسم.«
اما ماریا خرســند پیش از اینکه در شرکت مهم اریکسون به عنوان 
مدیرعامل انتخاب شود کاری کرد کارســتان که نام او را نه تنها در این 
شرکت، بلکه در تمام شرکت های حوزه فناوری و تکنولوژی مهم جهان 
سر زبان ها انداخت. او به کمک تیم بزرگی از همکارانش که البته رهبری و 
هدایت آن ها را خرسند برعهده داشت در سال 1994 توانستند با اختراع 
بلوتوث تحول عظیمی در ارتباطات به خصوص موبایل در جهان به وجود 
آورند؛ تکنولوژی ای سرشار از موفقیت و سود برای شرکت اریکسون. اما 
چرا مدیران اریکسون مدیریت تیم فناوری های جدید این شرکت را که 
خروجی آن به بلوتوث رسید به خرسند سپردند؟ خود او در پاسخ به این 
سوال گفته است: »کسی به من کلمه ای درباره اینکه چه صالحیتی برای 
رهبری این عملیات داشــتم نگفت اما آن ها اشتیاق من برای رسیدن به 
نتیجه و گرسنگی ام برای چالش های جدید را شناخته بودند.« او همچنین 
در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر )1393( درباره اهمیت اختراع بلوتوث 
گفته است: »من مدیر پروژه برنامه و فناوری جدیدی با نام بلوتوث بودم. 
اختــراع بلوتوث، یکی از فناوری هایی بود که توانســت بازار فناوری را با 
جهش قابل توجهی مواجه کند و تمام اســتانداردهای قبلی دستخوش 
تغییرات گسترده ای شدند. بلوتوث تجربه بزرگی بود و باعث شد نه تنها 
گروهی که در این پروژه فعالیت داشتند درس های زیادی بیاموزند، بلکه 
به سایر همکارانم نیز کمک کرد. این پروژه برای جامعه بشری نیز دارای 

ارزش بزرگی بود.« 
طراحی و ســاخت فناوری بلوتوث و انتقال این فناوری شــبکه های 
بی ســیم کوتاه برد به محصوالت انبوه مانند لپ تاپ و تلفن های همراه، 
مأموریت تقریباً ۲00 کارمند اریکســون بوده است که 70 درصد از آنها 
را مهندسان تشکیل می داده اند. مدیران شرکت اریکسون و ماریا خرسند 
برای نام فناوری اختراع شده این شرکت از اسم یکی از پادشاهان دانمارک 
در قرن دهم میالدی اســتفاده کردند که دانمارک و نروژ را متحد کرد. 

چرا مدیران 
اریکسون مدیریت 
تیم فناوری های 
جدید این شرکت 
را که خروجی آن 

به بلوتوث رسید به 
خرسند سپردند؟ 
خود او در پاسخ 
به این سوال گفته 

است: »کسی 
به من کلمه ای 
درباره اینکه 

چه صالحیتی 
برای رهبری این 
عملیات داشتم 
نگفت اما آن ها 

اشتیاق من برای 
رسیدن به نتیجه 
و بلندپروازی ام 
برای چالش های 
جدید را شناخته 

بودند.«
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لوگوی بلوتوث هم از ترکیب حرف اول اسم و فامیل این پادشاه تشکیل 
شده اســت. انتخاب این نام در واقع نشــان دهنده  بلندپروازی شرکت 
اریکســون سوئدی برای تبدیل آن به یک اســتاندارد واحد برای انواع و 

اقسام گجت ها، تلویزیون ها، گوشی ها و دیگر لوازم جانبی بوده است. 
ماریا خرسند بعد از چند ســال مدیرعاملی شرکت اریکسون برای 
تجربه هــای جدید از این شــرکت بیرون آمد و به یکــی از بزرگ ترین 
شرکت های تولیدکننده کامپیوتر در جهان پیوست و در این شرکت هم 
همچون اریکسون خیلی سریع پله های پیشرفت را طی کرد. او با واگذاری 
مدیرعاملی شــرکت اریکسون مدیریت تولید سخت افزار شرکت دل در 
سوئد را بر عهده گفت و مدتی بعد مدیرعامل این غول تکنولوژی حوزه 
کامپیوتر شد. البته او هیچ گاه دلیل اصلی خروجش از شرکت اریکسون 
را توضیح نداده است و یک بار در پاسخ به سوالی در این باره گفت: »مهم 
این است که هم اکنون من مدیرعامل شرکت دل در سوئد هستم و هفت 
سال از زمانی که اریکسون را ترک کردم، می گذرد.« خود او گفته است 
مهم ترین دستاوردش در شرکت دل توسعه بازارها و بهبود خدمات این 

شرکت بوده است.  
ماریا خرســند بعد از چند ســال کار در شــرکت دل مدیریت این 
شــرکت را هم واگذار کرد و تمرکز اصلی خــود را روی حوزه تحقیق و 
پژوهش گذاشت: »من مدیریت شرکت تحقیقات فناوری SP را هم انجام 
می دادم. شرکت تحقیقاتی SP در شش زمینه  انرژی، تکنولوژی اطالعات 
و مخابرات، علوم حیات، ریســک و امنیت، محیط زیست و حمل ونقل 
به کارش ادامه می دهد. این کمپانی در زمینه های نام برده شــده به کار 
پژوهشی و تحقیقات اشتغال دارد. این شرکت اطالعاتی را که به دست 
می آورد در اختیار سایر شرکت های بزرگ دنیا قرار می دهد تا آن ها یرای 
رسیدن به اهدافشان از آن ها استفاده کنند. بازدهی مالی این شرکت در 
دوران مدیریت من چندین برابر شده است. در هفت سال مدیریت من 
پیشــرفت شرکت در رابطه با پروژه های مختلف چشمگیر بوده است به 
طوری که هر سال نسبت به سال قبل 10 درصد پیشرفت داشته است. 
بیشتر پروژه هایی که در چند سال اخیر انجام داده ایم در رابطه با انرژی 
و محیط زیســت بوده که به نتایج خوبی نیز رسیده ایم و پروژه ها رشد 

سریعی داشته اند.« 
بیرگیتا بولین رئیس هیئت مدیره  کمپانی بزرگ پژوهش های تکنیکال 
SP همیشــه از انتخاب ماریا خرســند به عنوان مدیرعامل این شرکت 
بسیار خوشحال بود و این تصمیم را یکی از بهترین تصمیمات کاری اش 
عنوان کرده اســت. شرکت SP در ســال 19۲0 میالدی تأسیس شده 
است و بیرگیتا بولین در مصاحبه های خود درباره انتخاب خرسند گفته 
است توانایی های رهبری او تأثیر فوق العاده زیادی در پیشبرد اهداف این 
شرکت گذاشته و مدیریت خرسند باعث توسعه این مجموعه شده است. 
این شرکت نتایج تحقیقات خود را به صنایع منتقل می کند و صنایع با 
استفاده از آنها راه حل های کارآ برای افزایش رقابت پذیری پیدا می کنند. 
طی سال هایی که ماریا خرسند در سمت مدیریت عاملی شرکت بوده، 
این شرکت در مســیر نوآوری و توسعه با سرعت حرکت کرده و ارزش 
افزوده باالیی برای صنایع به خصوص کوچک و متوسط به وجود آورده 
اســت. از دید ماریا خرسند کمک به شرکت های کوچک و متوسط که 
قلب نوآوری و خالقیت هستند زمینه را برای افزایش رقابت پذیری اقتصاد 

فراهم می کند.
البته جالب اســت بدانید ماریا خرسند باوجود اینکه در بیست سال 
گذشته همیشه از مدیران ارشد شرکت های فناوری بوده است خودش 

طرفدار پر و پاقرص تکنولوژی نیست و در پاسخ به چرایی این موضوع 

در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است: »تکنولوژی و فناوری به معنای 
استفاده از تمامی ابزارهایی است که برای تسهیل شدن زندگی روزانه از 
آنها استفاده می شود. من یکی از طرفداران همیشگی این موضوع هستم 
اما انسان ها بزرگ ترین دارایی و منابع هر کشوری محسوب می شوند و به 
نظرم انسان ها مهم تر هستند، همانند من که دخترم و همسرم مهم ترین 
افراد زندگی ام هســتند. من در تمامی شرکت ها با هر عنوانی که بوده ام 
بســیار تالش کرده ام و تمام تالش هایم را به جامعه بین المللی و صنعت 

تزریق کرده ام، اما همیشه برایم خانواده مهم تر بوده است.«
عالوه بر مدیرعاملی اریکســون و دل و مدیریت پروژه های مختلف 
تحقیقاتی، ماریا خرســند عضو شــورای فناوری اطالعات دولت سوئد 
بوده و در ســال ۲011 به عنوان عضو آکادمی علوم مهندســی انتخاب 
شــد. او در ســوئد به عنوان یکی از بزرگ ترین مدیران حوزه فناوری و 
ملکه تکنولوژی های نوین شناخته می شود. خود او درباره اینکه چگونه 
در صنعتی که اصوالً مردساالر است و بیشتر مهندسان مردها هستند به 
عنوان حاکم و ملکه شناخته می شود، گفته است: »البته من مدیران زن 
دیگری را در اریکسون می شناسم و همچنین دوستان زنی دارم که رئیس 
جمهور و مقامات دولتی هستند. زمان هایی بوده است که تنها زن حاضر 
در میــان صدها مرد در کنفرانس های بزرگ فناوری بوده ام اما هیچ وقت 
مبهوت این فضاها نشده ام و همیشه تالش کرده ام بهترین و درست ترین 

کار را انجام بدهم، فارغ از جنسیت.«
او درباره دالیل موفقیتش در زندگی گفته است: »شاید بتوانم بگویم 
مهم ترین دلیل موفقیتم خصلت بلندپروازی و جاه طلبی من است. مثل 

همــه آدم های موفق من هم از پشــتکار فراوان نتیجه 
گرفتم. من دوست دارم در کارهایم چالش ایجاد 

کنم برای همین ســعی کردم  در خیلی 
از کارها فعالیت داشته باشم. چون به 

خودم قول موفقیت در هر چالشی 
را دادم توانایی هایــم خیلی زود 

نمایان شد.« 

یا خرسند: »من دوست دارم در کارهایم چالش ایجاد کنم برای همین سعی کردم  مار
در خیلی از کارها فعالیت داشته باشم و چون به خودم قول موفقیت در هر چالشی را 
دادم، توانایی هایم خیلی زود نمایان شد.«

خرسند: »زمانی که من 
تحصیلم تمام شد و تصمیم 
به کار کردن گرفتم دقیقًا 
بعد از انقالب اسالمی ایران 
بود. به دلیل این اتفاقات 
سیاسی پیدا کردن کار در 
کشوری مثل آمریکا برای 
من که ملیت ایرانی داشتم 
اصًال راحت نبود. در خیلی 
از مصاحبه ها و یا حتی 
لیست استخدامی ها نام مرا 
فقط چون ایرانی بودم، خط 
می زدند. من اما یاد گرفته 
بودم که هیچ وقت نباید 
دست از هدفم بکشم و 
ناامید شوم.«
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کارآفرین

داستان شاپیفای  
داســتان شاپیفای به سال ۲004     بازمی گردد. لوتکه و یکی از دوستانش در این سال 
تصمیم گرفتند برای فروش اســنوبورد یا تخته اســکی روی برف، یک فروشگاه آنالین 
تاســیس کنند، اما برنامه مناسبی برای عرضه محصول پیدا نکردند. پس از این لوتکه، 
دنیل ویناند و اسکات لیک به فکر راه انداز    ی شرکتی در حوزه تجارت الکترونیک افتادند. 
اکنون ارزش ثروت توبی لوتکه 4.4 میلیارد دالر برآورد می شــود. در سال ۲018، ارزش 
دارایی های توبی لوتکه 1.۲ میلیارد دالر تخمین زده شده است. در سال ۲019، این رقم 
به 1.6 میلیارد دالر رســید و در سال ۲0۲0، این رقم 3 میلیارد دالر برآورد شده است. 
سال ۲0۲1، ارزش دارایی های توبی لوتکه در فوربز 9.8 میلیارد دالر اعالم شد اما این رقم 

در سال ۲0۲۲ ریخت و به ۵ میلیارد دالر رسیده است. 

کارآفرین آلمانی-کانادایی   
لوتکه در سال 1981، در آلمان غربی به دنیا آمد. وقتی شش ساله بود، با هدیه گرفتن 
یک رایانه معروف به اشــنایدر سی پی سی از والدینش هیجان زده شد. سال های بعدی 
زندگی او، سال های سرگرمی با سخت افزارها و بازنویسی کدهای بازی ویدئویی اش بود. 
چند سال بعد او     مدرسه را رها کرد، سراغ آموزش در حوزه برنامه نویسی رفت و     در سن 16 
سالگی، به عنوان برنامه نویس رایانه ای  کارش را شروع کرد. لوتکه درسال ۲00۲ آلمان را 

به مقصد کانادا ترک کرد و به کشوری قدم گذاشت که اکنون به عنوان کارآفرین نیکوکار 
و بانی رشد صنعت فناوری در آن شناخته می شود. 

او از ســال ۲004 و پس از ناکامی در اســتفاده از نرم افزاری که بتواند تجارت آنالین 
فروش تجهیزات اســکی روی برف را رونق بدهد، تالش برای راه انداز    ی شاپیفای را آغاز 
کرد. سرانجام شاپیفای در سال ۲006 تاسیس شد. کسب وکار شاپیفای به اندازه ای  رونق 
گرفت که روزنامه گلوب  اند میل )The Globe and Mail( در کانادا از لوتکه در سال 
۲014 به عنوان مدیر ســال تقدیر کرد.     در سال ۲018،     لوتکه به عنوان کارآفرینی که 
خدمات او باعث رشد صنعت فناوری در کانادا شده، صلیب خدمات شایسته دریافت کرد. 
توبی لوتکه با اهدای چند کمک مالی قابل توجه به جنبش های محیط زیســتی، به 
عنوان کارآفرین نیکوکار در کانادا هم شناخته می شود. او در سال ۲019، 1000001 دالر 
پول به جنبش کاشت درخت در آمریکای شمالی با نام تیم تریز )Team Trees( اهدا 
کرد. دو ســال بعد، مبلغ اهدایی لوتکه به تیم سیز )Team Seas(     جنبش حفاظت از 
آب، به 1۲00001 دالر رسید.       اکنون لوتکه در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان در 
جایگاه ۵۵۲ام ایستاده است. این کارآفرین خودانگیخته 41 سال سن دارد و با همسر و سه 
فرزندش در کانادا زندگی می کند.     او از مدیرانی بود که پس از همه گیری کرونا اعالم کرد 

کارکنان شرکت پس از پایان همه گیری هم می توانند به دورکاری ادامه دهند. 
لوتکه در گفت وگویی با پادکست دانش  پروژه در کانادا به ساده سازی فرایند مشارکت 

توبیاس لوتکه چطور به جمع میلیاردرها راه یافت؟ 

مسلح کردن شورشیان     

1995

والدین توبی یک رایانه به او هدیه کردند که توبی را 
به مسیر برنامه نویسی     سوق داد. 

1981

توبی لوتکه در آلمان غربی به دنیا آمد.

2002

توبی لوتکه به کانادا مهاجرت کرد. 

زینبکوهیار
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟
 توبیاس لوتکه 

)Tobias Lütke(، در آوریلی 
که گذشت، در فهرست 
میلیاردهای بلومبرگ 
در جایگاه ۴85ُام قرار 
گرفت. او در فهرست 

فوربز هم در جایگاه 552ُام 
میلیاردرهای جهان است. 
لوتکه از کارآفرینانی است 

که براساس توسعه نرم  افزار 
و فناوری به بیش از ۴ 

میلیارد دالر ثروت رسیده 
است. 
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و کارآفرینی اشاره کرده است. توبی در این گفت وگو می گوید: »می خواهیم اضافه شدن 
صدای هرکس به این جریان را ساده کنیم. قصد ما این است که مرزها را کمرنگ کنیم و 

کارآفرینی را به کاری تبدیل کنیم که هرکسی می تواند آن را انجام دهد.« 
لوتکه در این گفت وگو  از تالش شاپیفای برای تبدیل شدن به ابرنیرویی می گوید که 
مردم آن را کشف می کنند و پس از آن، به مهارت هایی می رسند که پیش تر آن را تجربه 

نکرده بودند. او می گوید: »زمانی می رسد که نوادگان و فرزندان شما، از شما به عنوان یک 
کارآفرین یاد می کنند چراکه در شاپیفای ثبت نام کرده اید و با شاپیفای کارهایتان را پیش 
برده اید. نکته مهم این است؛ شاپیفای از شما کارآفرین نمی سازد، شما هستید که کار را 
می آفرینید. شاپیفای به مردم این قدرت و فرصت را می دهد تا از فرصت ها استفاده کنند 

و شکوفا شوند.«  

2004

    توبی لوتکه با همکاری ویناند از 
دوستانش تالش کرد یک مغازه فروش 
چوب اسکی روی برف راه بیندازد اما 

موفق نشد. 

2018

    از توبی لوتکه به عنوان کارآفرینی که به رشد صنعت 
فناوری در کانادا کمک کرده، تقدیر شد. 

2006

    توبی لوتکه و دوستانش شرکت شاپیفای را راه انداز    ی کردند که در زمینه تجارت 
الکترونیک به صدها فروشگاه آنالین در جهان خدمات می دهد. 

لوتکه درسال 2۰۰2 آلمان را به مقصد کانادا ترک کرد و به کشوری 
ین نیکوکار و بانی رشد  قدم گذاشت که اکنون به عنوان کارآفر
صنعت فناوری در آن شناخته می شود.

معلمی به نام اشتباه     
چطور به بهترین تصمیم برسیم؟ 

دنیل ویناند )Daniel Weinand( هم بنیان گذار  شــاپیفای در اتاوای کاناداست. او و 
لوتکه با هم شــرکتی را راه انداز    ی کردند که تا امروز به صدها کســب وکار کوچک برای 
استفاده از فرصت ها و فروش آنالین کمک کرده است. اکنون بیش از ۲7۵ هزار کسب وکار 
در بیش از 1۵0 کشــور در سراسر جهان از خدمات شاپیفای استفاده می کنند. شاپیفای 
بیش از یک هزار کارمند دارد و با شــرکت هایی مثل اوبر، پینترســت، توئیتر ، فیس  بوک  
و آمازون همکاری می کنــد. دنیل ویناند می گوید وقتی به عقب نگاه می کند، به خوبی 
می فهمد که هر تصمیم اشتباهی چه نتایجی برایش داشته است. او می گوید: »من باور دارم 
که ما از اشتباه هایمان است که چیزهایی یاد می گیریم. البته تا زمانی که بخواهیم. از دل 
هر شکستی که تجربه کردم، فرصت هایی برای من ساخته شد. فرصت هایی که از قبلی ها، 
قوی تر بود. بنابراین باید بگویم خوشحالم که تجربه ها و شکست های گذشته را انکار نکردم.« 
دنیل ویناند در گفت وگو  با سایت کارآفرین در پاسخ به سوالی در این باره که چه توصیه ای 
 برای کارآفرینان تازه وارد دارد می گوید:     »کلمه های زیادی وجود دارد که توصیف کننده یک 
اصل مهم در کارآفرینی است و آن اصل مهم چیزی جز آتش درونی نیست. شما می توانید 
آن را هیجان، انگیزه، حرکت و سرسختی بدانید. به هرحال این چیزی است که در مسیر 
کاری که آن را شروع کرده اید، نگه می دارد. شما زمانی به طور کامل به کسب وکاری که 
راه انداخته اید متعهد می شوید که به ماموریت آن کسب وکار باور پیدا کرده باشید.« ویناند 
می گوید راه انداختن کسب وکار سخت است و تجربه شکست ها اجتناب ناپذیر. دیر یا زود، 
کارآفرین خودش را در جایگاه حسرت نسبت به تصمیم هایش می بیند. اما در این بین نکته 

مهم اطمینان داشتن از استفاده از همه ابزارها برای گرفتن بهترین تصمیم هاست. 

سودهای کرونا برای شاپیفای 
شاپیفای چه می کند؟

راه انداز    ی فروشگاه اینترنتی پیش از تاسیس شرکت هایی مثل شاپیفای آسان 
نبــود. اما این روزها با وجود خدماتی که شــاپیفای عرضه می کند، حضور در 
تجارت الکترونیک سخت نیســت. شاپیفای به راه انداز    ی بیش از یک میلیون 
فروشگاه اینترنتی در جهان کمک کرده است. مشتریان شاپیفای در 17۵ کشور 
جهان از خدمات این شــرکت استفاده می کنند. شرکتی که لوتکه آن را از دل 
ناکامی خودش در راه انداز    ی ســایت خرید و فروش وسایل اسکی ساخت، به 

گردش میلیاردها دالر پول در سراسر جهان کمک کرده است. 
همه گیری کرونا در دو سال اخیر به توسعه کسب و کار شاپیفای کمک کرد. 
در ســال ۲0۲0، میزان فروش شاپیفای 86 درصد رشد کرد. این رقم در سال 
۲0۲1 به ۵7 درصد رسید اما به نظر می رسد در سال ۲0۲۲، با توجه به کاهش 
محدودیت های ناشــی از همه گیری کرونا در بیشتر کشورها و واکسیناسیون، 
این رقم به حدود 30 درصد برسد. در هفته های گذشته از سال ۲0۲۲، ارزش 
سهام شاپیفای در بازه زمانی یک ساله ۵۵ درصد کاهش یافت که تحلیل گران 
آن را به بازگشت مشتریان به فروشگاه های فیزیکی نسبت دادند. عالوه بر این، 
بعضی تصمیم های داخلی در شرکت شاپیفای سرمایه داران را نسبت به ارزش 
سهام این شرکت نگران کرده است و آن ها فکر می کنند آیا شاپیفای می تواند به 
رقابت با آمازون ادامه دهد؟ شاپیفای اعالم کرده برنامه های بزرگی برای توسعه 
زیرســاخت هایش در سال جاری میالدی و سال های آینده دارد که به کاهش 

درآمد هر سهم می انجامد. 

توبیاس لوتکه در مصاحبه ای  می گوید:     »زمانی می رسد که نوادگان و فرزندان شما، از شما به 
عنوان یک کارآفرین یاد می کنند چراکه در شاپیفای ثبت نام کرده اید و با شاپیفای کارهایتان 

را پیش برده اید.« 

دنیل ویناند و توبی لوتکه، در سال ۲۰۰۶ شاپیفای را راه انداز    ی کردند. شاپیفای به توسعه 
تجارت الکترونیک و راه افتادن فروشگاه های اینترنتی در نزدیک به ۱۷۵ کشور جهان کمک 

کرده است. 
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کارآفرین

نخســتین شــغلی که والدیمیر کیم تجربه کرد، آجرکاری بود. اما او اکنون یکی از 
ثروتمندان جهان و از ثروتمندترین صاحبان کســب وکار در قزاقستان است. والدیمیر 
کیم مدیر و رئیس سابق شــرکت معدنی قزماینرالز     )KAZ Minerals( از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان مس در قزاقستان است. این شرکت که در آمستردام سه معدن مس روباز را 
مدیریت می کند، در سال ۲0۲0 در گزارش های مالی از درآمد ۲.4 میلیارد دالری اش خبر 
Ka� )داده است. اما این تنها سرمایه گذاری والدیمیر کیم نیست. او در شرکت قزاق مس 

zakhmys( از دیگر تولیدکنندگان مس در قزاقستان     و بانک RBK هم سرمایه گذار ی 
کرده است. با این حال بخش عمده ثروت والدیمیر کیم را ناشی از سرمایه گذار ی او در 
معادن مس قزاقستان و شرکت قزماینرالز می دانند. کیم 63.۵ درصد از سهام این شرکت 
را در اختیار دارد. هم چنین گزارش های رسمی از شرکت قزاق مس نشان می دهد والدیمیر 

کیم مالک 70 درصد از این شرکت است. 

صاحب بیش از 4 میلیارد دالر ثروت   
 براســاس آنچه در سایت فوربز از مجموع دارایی های والدیمیر کیم منتشر شده، او 
در سال ۲013 صاحب ۲.3 میلیارد دالر ثروت بود. ثروتی که در سال های اخیر به مرور 
افزایش یافت. در سال ۲014، مجموع ثروت کیم را 1.7 میلیارد دالر تخمین زدند. این 

رقم در ســال ۲01۵ به 1.8 میلیارد دالر و در ســال ۲016 به 1.۵ میلیارد دالر رسید. 
سال های ۲017 تا ۲0۲0، سال های اوج گرفتن رقم دارایی های کیم بود. در سال ۲017 
ارزش دارایی های کیم به سال ۲013 بازگشت. در سال ۲018 او مالک 3.1 میلیارد دالر 
دارایی بود. این رقم در سال ۲019 به 4.۵ میلیارد دالر رسید اما در سال ۲0۲0 به 3.7 
میلیارد دالر سقوط کرد. در ۲ سال گذشته، والدیمر کیم را مالک 4.6 میلیارد دالر دارایی 

معرفی کرده اند. او در سال ۲0۲۲ مالک ۵ میلیارد دالر ثروت است. 
در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان در سال ۲0۲۲، والدیمر کیم در رتبه ۵۵۲اُم 
جهان ایستاده است. این کارآفرین 61 ساله قزاقستانی ازدواج کرده و سه فرزند دارد. او در 

آلماتی در قزاقستان با دختر، داماد و نوه اش زندگی می کند. 

زندگی کیم  
در نخستین روز از نخســتین ماه سال 1960، والدیمیر کیم در قزاقستان به دنیا آمد. 
خانواده او از کره ای  تبارهای قزاقســتان اند. در دوره ای  که قزاقســتان بخشی از خاک اتحاد 
جماهیر شوروی به شمار می رفت، به دلیل سیاست های استالین، بخشی از خانوارهای کره ای 
 به خاک این اتحادیه آمدند. خانواده والدیمیر کیم هم در بین خانوارهایی بودند که پیش از 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به این کشور منتقل شده و در آن زندگی می کردند. 

کارآفرینی     والدیمیر کیم در دل استقالل قزاقستان 

کارآفرین مسی 

اوکیست؟
والدیمیر کیم 

)Vladimir Kim( میلیاردر 
قزاقستانی است. او 
در آوریل سال جاری 
میالدی در فهرست 

5۰۰ نفره بلومبرگ از 
میلیاردرهای جهان در 
جایگاه ۴69ُام ایستاد.     

1982

والدیمیر در موسسه آلما-آتا که اکنون به عنوان دانشگاهی در قزاقستان 
شناخته می شود، در رشته مهندسی عمران تحصیل کرد و فارغ التحصیل شد. 

1960

والدیمیر کیم به دنیا آمد. 

1995

والدیمیر کیم به گروه قزماینرالز پیوست. شرکتی که در 
دهه استقالل قزاقستان، به بخش خصوصی سپرده شد. 

والدیمیر کیم اکنون بیش از 
۵ میلیارد دالر ثروت دارد. او 
پس از به استقالل رسیدن 
قزاقستان به مدیریت 
شرکت های مس در این 
کشور رسید. 
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والدیمیر کیم در این خانواده مهاجر تحصیل کرد. او در سال 198۲ پس از تحصیل در 
دانشگاه مهندسی و معماری قزاقستان که در آن زمان موسسه آلما-آتا نامیده می شد، در 

رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شد. 
در همین ســال ها، او وارد دستگاه های دولتی شد و تا سال 1991 و فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی، توانست سابقه و تجربه خوبی در مشاغل اجرایی کسب کند. در سال 
1991، همه چیز در خاک اتحاد جماهیر شــوروی با فروپاشی این اتحادیه تغییر کرد. 
جمهوری قزاقستان در همین سال به عنوان کشوری مستقل در آسیای مرکزی و اروپا 
شــکل گرفت. آلماتی به عنوان پایتخت این کشور در جنوب انتخاب شد، پایتختی که 
هفت سال بعد به نورسلطان در شمال این کشور تغییر کرد. این جمهوری تازه تاسیس 
که جمعیتی کمتر از ۲0 میلیون نفر داشــت، باید برای تامین نیازهایش روی پای خود 
می ایســتاد. در آغاز راه، در قزاقستان بیشتر شرکت ها زیر ید دولت قرار گرفت اما پس 
از مدتی جریان خصوصی ســازی در این کشــور کلید خورد. این جریان، دروازه ای  برای 

شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی در قزاقستان بود. 
اقتصاد قزاقستان هم اکنون بیش از هر بخش دیگری به بخش کشاورزی متکی است. 
اما غیر از این، از نظر منابع زیرزمینی از کشورهای غنی جهان است. از سال 1993 تا امروز 
بیش از 40 میلیارد دالر سرمایه گذار ی خارجی در این کشور انجام شده است و تخمین ها 
می گوید قزاقســتان صاحب دومین منابع بزرگ در اورانیوم، کروم، روی و ســرب     است. 
قزاقستان را چهارمین کشور جهان از نظر منابع مس می دانند و هم چنین نام این کشور 
در بین 10 کشور نخست جهان قرار دارد. با اتکا به همین منابع زیرزمینی بود که سرانجام 
نام والدیمیر کیم در بین کارآفرینان جهانی قرار گرفت. پس از تشــکیل شرکت معدنی 
قزماینرالز در این کشور، دولت قزاقستان که تازه طعم استقالل از شوروی را می چشید، در 
جریان چند دوره خصوصی سازی، این شرکت معدنی را واگذار کرد. شرکتی که در سال 
1996، 40 درصد از سهام غول فناوری کره جنوبی یعنی سامسونگ را صاحب شده بود. 
کیم در ســال میالدی به این گروه معدنی پیوست. او پس از مدتی به آمریکا رفت و 
در رشته  ام بی ای  در دانشگاه جان اف کندی در کالیفرنیا تحصیل کرد.     او      سال 1998 از 
این دانشگاه فارغ التحصیل شد و این آغاز راه دیگری برای این کارآفرین و مدیر کسب وکار 

قزاقستانی بود.
 نام والدیمیر کیم     از این ســال تا ســال ۲004 در بین مدیران شرکت بود. در سال 
۲00۵، شرکت سهامش را در بازار سهام انگلستان در لندن عرضه کرد و کمی بعد به دو 
شرکت قزماینرال و     قزاق مس تبدیل شد. کیم تا سال ۲013 به عنوان رئیس قزماینرالز در 
این شرکت کار کرد اما در این سال از ریاست کنار کشید و اکنون به عنوان یکی از مدیران 

در شرکت شناخته می شود. 
ساندی تایمز ثروت والدیمیر کیم را ۵79 میلیون پوند تخمین زده که نسبت به رقم 
۲19 میلیون پوند در ســال ۲019، رشد قابل توجهی را در سال ۲0۲0 نشان می دهد. 
    ارزش بازار شرکت قزماینرالز در بورس لندن بیش از 1.۲ میلیارد پوند برآورد شده است. 
در این شرکت 33 درصد از سهم متعلق به کیم و خانواده اوست که همسر و دو فرزندش 

را شامل می شود. 
کار در شرکت های     وطنی، عرضه سهام شرکت های قزاقستانی در بورس های بین المللی 
و دیگر سمت هایی که کیم در کسب وکارهای قزاقستانی دارد، گوشه ای  از کارهای اوست. 
والدیمیر کیم در سال ۲000 به عنوان عضوی از  ای  ام اف، صندوق بین المللی پول انتخاب 

شد و هم چنین در این سال از اعضای مجمع جهانی اقتصاد بود. 

1998

والدیمیر کیم به آمریکا رفت و در دانشگاه جان اف کندی 
در کالیفرنیا در رشته  ام بی ای  تحصیل کرد. 

2022

    والدیمیر کیم اکنون صاحب بیش از 5 میلیارد دالر 
ثروت است. 

2013

والدیمیر کیم از ریاست شرکت کنار رفت. او اکنون به عنوان یکی از 
مدیران غیراجرایی در شرکت معدنی قزاقستان شناخته می شود. 

یکا رفت و در رشته  ام بی ای  در دانشگاه جان  کیم در سال میالدی به گروه معدنی قزماینرالز پیوست. او پس از مدتی به آمر
اف کندی در کالیفرنیا تحصیل کرد.     او      سال ۱99۸ از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و این آغاز راه دیگری برای این 
ین و مدیر کسب وکار قزاقستانی بود. کارآفر

شرکت های مس
نگاهی به کسب وکارهای کیم 

نام کیم به عنوان مدیر و مالک دو شرکت قزاق مس و قزماینرالز دیده می شود. 
این شرکت ها چه زمانی شکل گرفتند و چه می کنند؟

قزماینرالز  
ســابقه فعالیت گــروه معدنی قزماینرالــز به ســال های 1930 در این خاک 
بازمی گردد. این شــرکت پس از استقالل قزاقســتان در سال 1991 به گروه 
تجاری تبدیل شــد. پس از مدتی خصوصی شــد و نام آن در سال ۲00۵ در 
فهرست بورس اوراق بهادار لندن قرار گرفت. پس از انجام چند مرحله بازسازی 
در شرکت و تشکیل قزاق مس، نام شرکت به قزماینرالز تغییر کرد و اکنون آن 
را به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های معدنکار در قزاقستان می شناسند. 
قزماینرالز یکی از کم هزینه ترین شرکت ها در استخراج مواد معدنی از جمله مس 
است. هزینه کشف و استخراج مس در این شرکت بسیار پایین است. عالوه بر 
این، قزماینرالز در سال های گذشته، به باالترین میزان رشد در تولید محصوالتش 
رسیده است. در آوریل سال گذشته، این شرکت نامش را از بورس اوراق بهادار 

لندن خارج کرد. 

قزاق مس   
قزاق مس شرکت تولیدکننده مس در قزاقستان است. نام این شرکت را می توان 
در بین 10 شرکت نخست تولیدکننده مس در جهان دید. این شرکت بیش از 
۲0 معدن روباز و زیرزمینی را در قزاقستان مدیریت می کند. یک کارخانه روی 
و دو کارخانه ذوب و پاالیش از دیگر بخش های قزاق مس اســت. عالوه بر این، 
گروه قزاق مس برای تامین انرژی مورد نیاز خود، دو معدن زغال ســنگ و یک 
نیروگاه انرژی را خریده است. مازاد محصوالت این بخش ها که در فرایند تولید 

محصوالت معدنی صرف نشود، در بازار عرضه می شود. 

شرکت قزماینرالز سهامش را از سال ۲۰۰۵ در بورس لندن عرضه کرد. از دل این شرکت، 
شرکت مس دیگری به نام قزاقمیس متولد شده است. 
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کارآفرین

پاتریزیو برتلی، مدیرعامل شرکت پراداست که از آن 
با عنوان امپراتور ُمد جهان یاد می کند. در ســال ۲0۲۲، 
ارزش دارایی های پاتریزیو برتلی را 4 میلیارد دالر تخمین 
زدنــد درحالی که این رقم در ســال ۲013، نزدیک به 7 
میلیارد دالر بود. در این ســال برتلــی 6.7 میلیارد دالر 
دارایی داشت اما این رقم در سال های گذشته کاهش یافته 
اســت. در سال ۲014 ارزش دارایی پاتریزیو را 6 میلیارد 
دالر تخمین زدند. این رقم در سال های ۲01۵ و ۲016 
به ترتیب به 4.1 و ۲.3 میلیارد دالر رســید. سال ۲017 
پاتریزیــو برتلی صاحب 3.۲ میلیارد دالر دارایی بود. این 
رقم در سال ۲018 باالی سه میلیارد دالر باقی ماند اما در 

سال ۲019 به ۲.8 میلیارد دالر رسید. سال ۲0۲0 سال افت ارزش دارایی های پاتریزیو به ۲.۲ 
میلیارد دالر بود. اما در ۲ ســال گذشته، ارزش دارایی های مدیرعامل پرادا رشد کرد و در سال 

۲0۲1 به 4.6 میلیارد دالر و در سال ۲0۲۲ به 4 میلیارد دالر رسید. 

پرادا چطور جان گرفت؟  
پرادا شرکتی است که در سال 1913 تاسیس شد. در سال 1977، میوچیا پرادا نوه موسس 
پرادا و برادر و خواهرش آلبرتو و مارینا، شرکت پرادا را از پدربزرگشان به ارث بردند. یک سال پس 
از این، پارتیزیو برتلی برای مدیریت شرکت به آن ها پیوست. او پیش از این، یک شرکت تولید 
چرم را مدیریت می کرد. زمانی که او به پرادا پیوســت، همه تالشش را به کار گرفت تا شرکت 

محصوالتی بیش از چمدان و کیف های دستی تولید کند.     

ازدواج خوش سرانجام   
پاتریزیو برتلی در سال 1946 در شهر توسکان در آریزو متولد شده است. او فرزند یک خانواده 
ایتالیایی ســنتی است. زندگی حرفه ای  او به عنوان کارآفرین خیلی زود جان گرفت. نخستین 
کســب وکار پاتریزیو در صنعت چرم شکل گرفت و آینده شغلی او را رقم زد. پاتریزیو در سن 
۲1 سالگی و زمانی که در دانشگاه تحصیل می کرد، یک شرکت کوچک چرم به اسم سر روبرت 
تاسیس کرد. این شرکت پایه و اساس کارآفرینی او در آینده بود.     در دهه 1970 میالدی، پاتریزیو 
این شانس را یافت تا میوچیا پرادا را مالقات کند. در آن زمان میوچیا از ماریو پرادا پدربزرگش 
شرکت پرادا را به ارث برده بود و باید آن را مدیریت می کرد. مالقات او و برتلی که در نهایت به 

ازدواج آن دو انجامید، فرصتی بزرگ برای هردوی آن ها بود. 
در دهه 1980، این زوج توانســتند نگاه جامعه مد و لبــاس به پرادا را تغییر دهند. برتلی 
توانســت هویت برند پرادا را با نگاه های مدرن تغییر دهد. او     برای تولید محصوالت نو در خط 
تولید پرادا همه فرایندهای داخلی در شرکت را تغییر داد و استانداردهای تازه ای  در پرادا پیاده 

کرد. استراتژی تولید محصوالت تغییر کرد. توسعه مجموعه محصوالت جدید از روش های نو 
آغاز شد و ظاهر همه بوتیک ها و عرضه کنندگان محصوالت پرادا از نو ساخته شد. با این تغییرها 
که با مدیریت برتلی در پرادا پیاده می شد، این شرکت مسیری متفاوت را در دهه های 80 و 90 

در پیش گرفت. 
برتلی در ســال ۲000 مدرک دکترای افتخاری از دانشــگاه اقتصاد و کسب وکار دانشگاه 
فلورانس را دریافت کرد. کمی بعد در سال ۲013، فوربز اسم برتلی و همسرش را در فهرست 

زوج های     اثرگذار جهان قرار داد. 

میوچیا   
میوچیا از مدیران و طراحان کیف های دستی پراداست که این شرکت را از پدربزرگش به ارث 
برده است. رقم دارایی میوچیا نوه پرادا موسس این شرکت در سال ۲013 به 1۲.4 میلیارد دالر 
می رسید اما اکنون او میلیاردری با 4.9 میلیارد دالر دارایی است. از سال ۲014 روند افول ارزش 
دارایی میوچیای آغاز شد. در این سال او صاحب 11.1 میلیارد دالر بود. این رقم در سال ۲01۵ 
به 4.1 میلیارد دالر و در سال ۲016 به ۲.3 میلیارد دالر رسید. از سال ۲017 تا ۲0۲0، ارزش 
دارایی های او از 3 میلیارد دالر به ۲.۲ میلیارد دالر افول کرد. اما در سال ۲0۲1 این رقم را 4.6 
میلیارد دالر تخمین زده اند. فوربز در گزارش خود از ارزش دارایی های میوچیا پرادا او را صاحب 
بیش از 4 میلیارد دالر ثروت معرفی کرده است. در فهرست تازه فوربز از میلیاردرهای جهان در 
ســال ۲0۲۲، او در جایگاه 7۲8اُم جهان ایستاده است. هم چنین در فهرستی که فوربز از زنان 

نگاهی به زندگی مدیران شرکت پرادا 

    طراحِی دگرگونی

اوکیست؟
پاتریزیو برتلی، ۴56ُامین 

میلیاردر در فهرست 
5۰۰ نفره بلومبرگ 
است. در فهرست 

فوربز در سال 2۰22 
از میلیاردرهای جهان 

او در جایگاه 728ُام 
ایستاده است. 

1976

پاتریزیو برتلی، شرکت چرم خود را 
تاسیس کرد. 

1978

میوچیا با برتلی مالقات کرد. این مالقات سرآغاز 
مدیریت برتلی در پرادا بود. 

1913

شرکت پرادا توسط پدربزرگ 
میوچیا راه انداز    ی شد. 

1977

میوچیا و خواهر و برادرانش     شرکت را از 
پدربزرگ خود به ارث بردند. 

شرکت پرادا در سال ۱۹۱۳ توسط 
پدربزرگ میوچیا تاسیس شد. او سال ها 
بعد این شرکت را به ارث برد. از پرادا 
بارها در ایتالیا به دلیل اثر مثبت این 
شرکت بر صنعت مد و لباس تقدیر 
شده است. 
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قدرتمند جهان در سال ۲017 تهیه کرده، میوچیا پرادا در جایگاه 73اُم جهان است. 
میوچیا پرادا، دو فرزند دارد و در رشــته دکوراسیون در دانشگاه میالن تحصیل کرده است. 
میوچیا پرادا و همسرش پاتریزیو برتلی غیر از فعالیت در صنعت مد و لباس، عالیق دیگر را هم 
دنبال می کنند. میوچیا برای پنج سال     در حوزه آموزش و اجرای نمایش های بدون صدا فعالیت 
کرده است. هم چنین برتلی، از حامیان مسابقات قایق رانی و تیم لونا روساست. از نکات قابل توجه 
دیگر درباره میوچیا پرادا، تحصیل در رشته علوم سیاسی در دانشگاه میالن ایتالیاست. او در سال 

1973 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و مدتی عضو حزب کمونیست ایتالیا بود. 

مینیمالیست       
بریتانیکا می گوید میوچیا پرادا را نه فقط به عنوان مدیر در پرادا بلکه به عنوان یکی از طراحان 
اصلی می شناسند. او در طراحی هایش به استفاده از نکات مینیمالیستی برای رسیدن به     ترکیبی 
جذاب از سبک های سنتی و مدرن معروف است. او درسال 1970 به شرکت پیوست و با مدیریت 

شعب فروشگاه ها کارش را آغاز کرد. 
در ســال 1978 او توانست مادرش را که در آن زمان یکی از مدیران شرکت بود، نسبت به 
عرضه محصوالت تازه راضی کند. او از پاتریزیو برتلی دعوت به کار کرد. همکاری برتلی و میوچیا 
پرادا آغاز تغییری بزرگ در شــرکت بود. میوچیا در نخستین ایده اش، تالش کرد     با استفاده از 
نوعی پارچه که در صنایع نظامی استفاده می شد، کیف دستی تولید کند. این نوع پارچه برابر 
آب مقاوم بود. خط تولید این نوع کیف در سال 1979 در پرادا ایجاد شد اما آن طور که انتظار 
می رفت، محصول تازه مورد استقبال مشتریان قرار نگرفت. با این حال میوچیا متوقف نشد. او 
در دهه 1980 در کنار برتلی برای عرضه جهانی محصوالت شرکت تالش کرد. در سال 1983 
شعب تازه ای  از پرادا افتتاح شد و آن دو در سال 1984، خط تولید کفش را تاسیس کردند.     کسب 
وکار پرادا و همکاری برتلی و میوچیا زمانی اوج گرفت که آن ها کیفی به اسم پوکونو را طراحی و 
روانه بازار کردند. پوکونو محصول پرادا بود اما از نظر شکل لوگو به محصول شنل شباهت داشت. 
شاید همین شباهت بود که باعث شد این کیف دستی مورد توجه مشتریان و تحلیل گران بازار 

مد و لباس در اروپا قرار بگیرد. 
میوچیا ســرانجام در ســال 1987 با پاتریزیو برتلی ازدواج کرد. در سال های پس از این، او 
بــه طراحی ادامه داد درحالی که بیش از هرچیز به مقاومت و همراهی محصوالت شــرکت با 
نیازهای زنان در طبقه های مختلف اجتماعی فکر می کرد. ایده های جسورانه میوچیا را می توان در 
طراحی های او دید که در تقابل با فروش از محل خودنمایی زنان اجرا می شود. او در طراحی هایش 
از خطوط ساده، تمیز و رنگ های اصلی برای رسیدن به سبکی متین استفاده می کند. بریتانیکا 
درباره طراحی های او از متانت و فروتنی پوشندگان لباس های طراحی میوچیا نوشته است و اینکه 
پرادا پس از یک دهه پرفراز و نشــیب در طراحی و عبور از تجمل به سادگی توانست     با زنان با 

اعتماد به نفس، روشنفکر و مرفه همراه شود.
 
پرادای بدهکار   

پرادا در سال های نخست قرن ۲1، به بیش از یک میلیارد دالر درآمد رسید. با این حال گروه پرادا 
از شرکت های بدهکار است. همین بدهی میوچیا و برتلی را وادار به انحالل بعضی معامالت کرد. در 
سال ۲011، این زوج در هنگ کنگ سهام پرادا را عرضه کردند که به طور تقریبی ۲.1 میلیارد دالر 
ارزش دارد. شرکت پرادا با این وجود، به دلیل تالش هایش در سالیان دراز و اثر مثبت بر جامعه مد 
و لباس ایتالیا، بارها مورد تقدیر قرار گرفته است. از جمله این تقدیرها، بزرگداشت شرکت با اهدای 

صلیب بزرگ، باالترین نشان افتخاری در جمهوری ایتالیا در سال ۲01۵ است. 

1987

میوچیا و برتلی با هم ازدواج 
کردند. 

1980

مدیریت همزمان این زوج در پرادا به تولید محصوالت متفاوت از 
جمله کیف و چمدان در شرکت انجامید و نگاه ها را     متوجه پرادا کرد.

2011

میوچیا و برتلی سهام پرادا را در بورس 
هنگ کنگ عرضه کردند. 

برتلی در سال 2۰۰۰ مدرک دخترای افتخاری از دانشگاه اقتصاد و کسب وکار 
یافت کرد. کمی بعد در سال 2۰۱3، فوربز اسم برتلی و  دانشگاه فلورانس را در
همسرش را در فهرست زوج های     اثرگذار جهان قرار داد. 

برتلی و میوچیا در سال ۱۹۸۷ ازدواج کردند. حاصل این ازدواج دو فرزند است. میوچیا و 
برتلی عالیق ورزشی و هنری شان را هم دنبال می کنند. برتلی حامی مسابقات قایق رانی 

است. میوچیا هم سال ها در حوزه نمایش فعالیت کرده است. 
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کارآفرین

گئورگ شفلر یا گئورگ فردریک ویلهلم شفلر از تاجران بزرگ آلمانی و میلیاردرهای 
این کشــور است. او 80 درصد از سهام هولدینگ بزرگ     شفلر را در اختیار دارد که گروه 
 ای  جی شفلر از زیرمجموعه های آن است.     غیر از مدیریت هولدینگ و شرکت های گروه 
شفلر، از گئورگ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کانتیننتال هم یاد می شود، شرکتی 
که پس از خریده شــدن توسط گروه شفلر، از یک شرکت بدهکار، به شرکتی موفق در 

حوزه تولید لوازم و قطعات یدکی خودرو تبدیل شد.     
گئورگ که نام او در آوریل ســال جاری میالدی در جایگاه 498اُم در فهرست ۵00 
نفره بلومبرگ قرار گرفت، با دارایی به ارزش 7.9 میلیارد دالر در جهان کارآفرینی شناخته 
می شود. در فهرســتی که فوربز از میلیاردرهای جهان در سال ۲0۲۲ تهیه کرده، او در 
جایگاه ۲7۵اُم جهان ایستاده است. ارزش دارایی های گئورگ شفلر در سال ۲013، ۲.۲ 
میلیارد دالر بود. این رقم در سال ۲014 به 14.3 میلیارد دالر و در سال ۲01۵ به بیش 
از ۲6 میلیارد دالر رسید.     در سال ۲016، گئورگ میلیاردری با 18.1 میلیارد دالر دارایی 
بود. این رقم تا ۲ سال بعد افزایش یافت و     در سال ۲017 به ۲0.7 میلیارد دالر و در سال 
۲018 به ۲۵.3 میلیارد دالر رسید. فوربز در گزارش خود از برآورد دارایی گئورگ شفلر، 
رقم ثروت او در سال ۲019 را 13.4 میلیارد دالر اعالم کرده است. این رقم در سال ۲0۲0 
به 6.3 میلیارد دالر و در سال ۲0۲1 به 14.9 میلیارد دالر رسید. در سال جاری میالدی 

اما، رقم ثروت گئورگ را 8.1 میلیارد دالر اعالم کرده اند. 
گئورگ در ایاالت متحده آمریکا زندگی می کند. او     با برنادت موهلن ازدواج کرد. این 

زوج چهار فرزند دارند اما اکنون از هم جدا شده ا ند. 
گئورگ شــفلر     را می تواان از معدود کارآفرینانی دانست که کسب وکاری را در کنار 
مادرش اداره می کند. گروه شفلر، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان بلبرینگ و قطعات 
خودرو در جهان اســت. در سال ۲009، گئورگ به مادرش در مدیریت شرکت پیوست. 
مادر او پس از مرگ همســرش ویلهلم، که شرکت را در سال 1946 تاسیس کرده بود، 

مدیریت گروه شفلر را بر عهده داشت. 
یک سال پیش از پیوستن گئورگ به مادرش در جریان مدیریت شرکت، گروه شفلر، 
شرکت بزرگ کانتیننتال را به قیمت 1۵ میلیارد دالر خرید. شرکتی که دچار مشکالت 
مالی از جمله بدهی بود. در برهه ای  که بحران اقتصادی، کشــورهای مختلف جهان را 

درگیر کرده بود، بســیاری از تحلیل گران پیش بینی 
می کردند این خرید گروه شفلر به نتیجه خوبی نرسد 
اما در نهایت خرید این شرک قطعه ساز خودرو هم به 
نفع گروه شفلر تمام شد. درواقع پس از احیای دوباره 
بازار، قیمت سهام کانتیننتال رشد کرد. گئورگ و ماریا 
الیزابت مادر گئورگ، 46 درصد از سهام کانتیننتال را 
در اختیار دارند. گروه شــفلر در49     کشور جهان و در 
170 نقطه در سراسر این کشورها خدماتش را عرضه 
می کند و 80 هزار نفر به طور مستقیم در این کشورها 

برای گروه شفلر کار می کنند. 

همکاِر مادر       
گئورگ شفلر در 19 اکتبر سال 1964 در ارالنگن 
آلمان به دنیا آمد. ماریا الیزابت و ویلهلم شــفلر، گروه 
شــفلر را با هم مدیریت می کردنــد اما پس از مرگ 
ویلهلم، ماریا الیزابت در اداره گروه تنها شد. رسانه های 
غربی می گویند اطالعات زیادی از پدر گئورگ شفلر تا امروز منتشر نشده است اما مادر 
او از زنان فعال تجاری و سیاســی در آلمان اســت. ماریا الیزابت از نمایندگان حاضر در 
کنوانسیون فدرال در آلمان بوده که در سال ۲004 برای انتخاب ریاست جمهور در این 
کشــور کار می کرد. او در سال ۲016، در جمع 1۵ رهبر تجاری آلمان قرار گرفت که از 
باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا میزبانی می کردند. از ماریا الیزابت در سال های 
گذشته با اهدای جوایز بسیاری تقدیر شده است. در سال ۲014، دارایی های ماریا الیزابت 
شفلر را 3.6 میلیارد دالر تخمین زدند. این رقم در سال ۲01۵ به 6.7 میلیارد دالر رسید. 
اما پس از این سال، ماریا الیزابت همواره مالک کمتر از 6.۵ میلیارد دالر دارایی بوده است. 
در سال ۲016 تا ۲018 ارزش دارایی های او از 4.۵ تا 6.3 میلیارد دالر در نوسان بود. در 
سال ۲019 این رقم به 3.3 میلیارد دالر و در سال ۲0۲0 به 1.6 میلیارد دالر رسید. در 
ســال ۲0۲1 ارزش دارایی های ماریا الیزابت شفلر را 3.7 میلیارد دالر تخمین زدند و در 

نگاهی به زندگی گئورگ شفلر
از مدیران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان بلبرینگ     

    بازی آهنین

1946

راه انداز    ی شرکت شفلر توسط پدر گئورگ در آلمان. 

1943

ازدواج ماریا الیزابت با ویلهلم شفلر. 

1964

گئورگ در آلمان به دنیا آمد.

اوکیست؟
گئورگ شفلر در 

فهرست بلومبرگ از 
5۰۰ میلیاردر جهان 
در آوریل سال جاری 

میالدی در رتبه ۴98ُام 
قرار گرفته است. او 
فرزند ویلهلم و ماریا 
الیزابت شفلر است. 

گئورگ و مادرش پس 
از مرگ پدر، کسب وکار 
خانوادگی را به بهترین 

شکل اداره کرده اند. 
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ینانی دانست که کسب وکاری را در کنار  گئورگ شفلر     را می توان از معدود کارآفر
ینگ و  ین تولیدکنندگان بلبر مادرش اداره می کند. گروه شفلر، یکی از بزرگ تر
قطعات خودرو در جهان است.

سال ۲0۲۲ در فهرست فوربز او دارای ۲ میلیارد دالر ثروت است. اما او کیست و پای او 
چگونه به کسب وکار خانوادگی شفلرها باز شده است؟

ماجرای ماریا   
 ماریا الیزابت در سال 1941 و در شهر پراگ، پایتخت امروزی جمهوری چک به دنیا 
آمد. کشوری که در آن زمان تحت حکومت بوهمیا و موراویا بود. او در وین پایتخت اتریش 
بزرگ شــده است. ماریا در سال 1963 با پدر گئورگ ازدواج کرد. این زوج برای زندگی، 
شهری در منطقه باواریا در آلمان را انتخاب کردند. ازدواج ماریا با ویلهلم بود که پای او را به 
این کسب وکار خانوادگی باز کرد. پس از مرگ ویلهلم در سال 1996، ماریا الیزابت مجبور 
شد بار مدیریت شرکت خانوادگی را به دوش بکشد؛ باری که از توانایی های او فراتر نبود. 
او طی ســال ها با تالش بسیار توانست کسب وکار خانوادگی را بزرگ تر کند. میراث 
همسر او پس از مدیریت ماریا الیزابت بزرگ و بزرگ تر شده است. از سال 1996 به این 
سو، گروه شفلر چند شرکت زیرمجموعه راه انداز    ی کرده که  ای  ان ای، ال یو کی و اف  ای 
 جی از آن جمله اند. این سه شرکت به طور مشخص در زمینه تولید بلبرینگ از قطعات 
خودرو فعالیت می کنند. فعالیت این سه شرکت، گروه شفلر را به بزرگ ترین تولیدکننده 

بلبرینگ در جهان تبدیل کرده است. 
شرکت شفلر تا یک سال پیش از شــروع قرن ۲1، توانست در یک خرید خوب ۵0 
درصد دیگر از سهام شرکت  ای  یو کی را به دست آورد. به این ترتیب، این شرکت به طور 
کامل در اختیار گروه شفلر قرار گرفت. در سال ۲001، دیگر خرید خوب گروه شفلر، به 
سکوی پرتابی برای این کسب وکار خانوادگی تبدیل شد. ماریا الیزابت در این خرید، سهام 
شرکت اف  ای  جی را از آن خود کرد. در این سال، گروه شفلر دومین تولیدکننده بزرگ 
بلبرینگ در جهان بود. در ســال ۲009، گروه شفلر با معامله سهام شرکت کانتیننتال، 
حرکت خود را برای تبدیل به بزرگ ترین شرکت تولیدکننده بلبرینگ در جهان تکمیل 

کرد. ارزش این شرکت 1۵ میلیارد دالر بود و این شرکت بدهی های بزرگی داشت. 
از سالی که ماریا الیزابت مدیریت این شرکت خانوادگی را بر عهده گرفته، گروه شفلر 
در مسیر رشد حرکت کرده است. تا پیش از سال ۲013، گردش مالی سالیانه شرکت به 
طور تقریبی به 10 میلیارد یورو رسیده است و اکنون بیش از 70 هزار نفر به طور مستقیم 

مجموع سهام جوج و ماریا الیزابت     به ۴۶ درصد می رسد. این سهم بیشترین منشأ ثروت 
خانواده شفلر را تشکیل می دهد. 

شرکت شفلر در سال ۱۹۴۶ توسط ویلهلم شفلر تاسیس شد. پس از مرگ او در سال ۱۹۹۶، 
همسرش ماریا الیزابت مدیریت شرکت را برعهده گرفت. 

گئورگ شفلر در سال ۲۰۰۹ به گروه خانوادگی شان پیوست. در همان سال ها بود که 
خریدهای خوب، گروه شفلر را به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان قطعات خودرو از جمله 

بلبرینگ در جهان تبدیل کرد. 

1996

ویلهلم شفلر موسس شرکت شفلر از دنیا رفت. ماریا 
الیزابت مدیریت شرکت را بر عهده گرفت. 

2010

    گروه شفلر شرکت کانتیننتال را خرید. شفلرها این شرکت بدهکار را به مسیر 
رشد بازگرداندند. این یکی از بهترین خریدهای گروه شفلر بود. 

2009

گئورگ پس از پایان تحصیالت به مادرش در 
شرکت شفلر پیوست. 

برای این شرکت کار می کنند. گروه شفلر به طور کامل خصوصی است. 
ماریا الیزابت 46 درصد از ســهام شرکت کانتیننتال را در اختیار دارد و بخش عمده 

ثروت او از محل همین شرکت تامین می شود. 
براساس فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان ماریا الیزابت در سال ۲0۲۲ در جایگاه 
۵13اُم است. او اکنون 80 سال دارد و     در سال ۲014 با یورگن تومان رئیس سابق سازمان 
صنایع آلمان ازدواج کرد. ماریا الیزابت می گوید »اغلب مردم باور دارند راه انداختن کسب 
وکارهــای خانوادگی به مدت زمان طوالنی نیاز دارد. برای گروه شــفلر این باور دقیق و 
درست است. عالوه بر موفقیت های اقتصادی، ارزش ها ریشه های ما هم اهمیت ویژه ای 

 برایمان دارد.« 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

پول در آوردن کار بزرگ ترهاست، مدیران از همه سن و سال بیشتری دارند و صاحب کسب وکار یعنی 
یک بزرگسال؟ این تصورات مربوط به سال های گذشته است. سال هایی که نوآوری شکل امروز را نداشت 
و فناوری نقشی تعیین کننده در زندگی بشر ایفا نمی کرد. این روزها اما، همه چیز تغییر کرده است. برای 
داشتن استارت آپ، صاحب کسب وکاری شدن و مدیریت کردن،     لزومی به داشتن ریش و موی سفید 
نیست. یک کودک     هم می تواند استارت آپ خودش را داشته باشد. این ایده اصلی کتاب »استارت آپ 
کودک« است. کتابی که می خواهد به مخاطب خود نشان دهد چطور می توان با داشتن ایده ای  خوب، 
از دل زمین خاکی به زمین های بزرگ چمن رســید. در معرفی کتاب در آغاز، چند پرســش ساده از 
مخاطب پرسیده شده است. نویسندگان می گویند آیا فکر می کنید ایده خوبی برای راه انداز    ی کسب 
وکار دارید؟ آیا می خواهید به مردم برای حل مشکالتی که در روزمرگی آن ها جای گرفته کمک کنید؟ 
آیا می خواهید پول درآورید و به درآمد برسید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش ها مثبت است، می توان 
گفت ظرفیت های کارآفرینی در شما وجود دارد. فقط باید ایده های برنده را پیدا کنید، کسب وکارتان را 
راه بیندازید و به درآمدی که می خواهید برسید. نویسندگان کتاب استارت آپ کودک به مخاطب خود 
توصیه می کنند که یکی از کســب وکارهای مناسب     را انتخاب کنند و زمان را از دست ندهند. آن ها 
می گویند راه انداز    ی یک دکه برای فروش لیموناد تا کسب وکارهای مدرن تر مثل راه انداختن مغازه از 
جمله کارهای مناسب برای     عالقه مندان به کارآفرینی است اما منظور از کودک، لزوماً کودک بودن به 
سن و سال نیست. هر میلیاردری روزی کودکی بوده با ایده های عالی! درست مثل مخاطبان این کتاب. 

شروع کســب وکار جدید دشوار اســت اما نه زمانی که راهنمای خوبی دارید. کتاب »جرئت 
راه انــداز    ی«، نقش همین راهنما را برای عالقه مندان به کارآفرینی بازی می کند. در این کتاب 
می توانیــد توصیه های عملی از کارآفرینان در دره ســیلیکون را بخوانید. با خواندن این کتاب 
درباره چارچوب های استراتژیکی که می تواند نظم ذهنی کارآفرینان را تغییر دهد، آگاهی پیدا 
می کنید و ضرورت های اثربخشــی زمان بر راه انداز    ی کســب وکارتان را درک می کنید. کتاب 
»جرئت راه انداز    ی« ترکیبی از دانش قدیم با نکات تازه در فضای کســب وکارهاست. به همین 
دلیل این کتاب را از نمونه های موفق در اکوسیستم کارآفرینی توصیف می کنند. جرئت راه انداز    ی 
به مخاطب خود کمک می کند تا با سرعت کافی درباره تاسیس و راه انداز    ی کسب وکارش تصمیم 
بگیرد، با آخرین مراحل تدوین شده در ثبت کسب وکارها آشنا شود، شرکتی را که ساخته به 
خوبی کنترل کند و زبان کارآفرینان در دره سیلیکون را درک کند. کارآفرینی به خطر انداختن 
منابع و چیزی به نام کسب وکار برای رسیدن به اهدافی مشخص است. به همین دلیل داشتن 
منابعی که قدرت تصمیم گیری در کارآفرینان را تقویت کند، از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. 
کتاب جرئت راه انداز    ی از کتاب هایی است که به طور مشخص پاسخ پرسش هایی دراین باره     را در 
آن پیدا می کنید. پرسش هایی مثل اینکه چگونه شروع کنم و چطور گروهم را کنار هم قرار دهم، 
چطور افراد را برای همکاری قانع کنم، چه کسی مرا همراهی می کند و     آیا من جرئت راه انداز    ی 

یک کسب وکار را دارم؟ 

استارت آپ کودک؛ 
شما چگونه کارآفرین می شوید؟ 

شان پاتل، مارک کیوبن، یان مک کیو

جرئت راه انداز    ی 
آن کاکوئیت 

در اکوسیستم کارآفرینی جهان، کتاب های بسیاری درباره چگونگی راه انداختن کسب وکارها منتشر 
شده است. نویسندگان در این کتاب ها با پاسخ به پرسش های متعدد درباره چگونگی راه انداز    ی کسب 
وکارها، تالش می کنند عالقه مندان به کارآفرینی و داشتن کسب کارهای شخصی را به حضور در این 
اکوسیستم ترغیب و تشویق کنند. اما همه این کتاب ها در تحقق این هدف موفق عمل نمی کنند. 
اینکه کتاب ها به چه جزئیاتی توجه کنند و داستان را چطور روایت کنند هم اهمیت دارد.     مهم نیست 
چند سال سن دارید یا اهل کجایید. می توانید با هر سن و ملیتی، کسب وکاری سودآور خلق کنید. 
کتاب »راهنمای کارآفرینان جوان؛ ایده هایتان را به پول تبدیل کنید!«     به مخاطب خود نشان می دهد 
چطور می توان با داشتن ایده های جذاب در بازار، کسب وکاری موفق راه انداخت. از نکات مهم درباره 
این کتاب، اتکای آن بر داستان زندگی کارآفرینان موفق است. درواقع عالقه مندان به کارآفرینی، با 
خواندن داستان زندگی و کار نمونه های موفق گذشته، از فراز و نشیب های کارآفرینی آگاهی پیدا 
می کنند. مخاطب این کتاب با خوانش این داستان ها به خوبی درک می کند که چطور تغییر عادت ها 
و کسب مهارت ها، سرنوشت کسب وکارها را تغییر می دهد. هم چنین سفر ماجراجویانه کارآفرینی با 
توجه به عالئق کارآفرینان جوان مسیری متفاوت از دیگران را طی می کند. نویسنده این کتاب استیو 
ماریوتی، برای راهنمایی بهتر مخاطبان، شخصیت کارآفرینان موفق را توصیف می کند و اینکه چطور 
آن ها بر فراز و نشیب های مسیر کارآفرینی غلبه کرده اند. صاحبان کسب وکارهای موفق در این کتاب 

به گونه ای  دست یافتنی برای عالقه مندان به کارآفرینی توصیف شده اند. 

حتماً دیده اید که بسیاری افراد با وجود استعدادهای فردی، ذره ای  موفقیت شغلی کسب نمی کنند 
اما بعضی دیگر، مدارج ترقی را طی می کنند و باالتر می روند. در چنین جهانی که این پدیده بارها 
تکرار شده، شرایط ناعادالنه به نظر می رسد. اما بررسی ها نشان می دهد تنها داشتن استعداد کافی 
نیست و نوع نگاه افراد به استعدادهایشان هم نقشی تعیین کننده  در اجرا و استفاده از آن ها بازی 
می کند. بررسی های تاریخی نشان می دهد افرادی که به موفقیت رسیدند و به نظر دیگران زندگی 
درخشانی دارند، برای رسیدن به اهدافشان به سختی تالش کرده اند. درواقع تفاوت آدم های موفق 
از ناموفق، داشتن استعدادی خاص یا سطح باالی هوش نیست. نکته مهم باور افراد به اهدافشان 
است. تفاوت افراد موفق با کسانی که ناموفق اند، باور آن ها به کاری است که انجام می دهند. یک 
نمونه روشن از این افراد موفق، والت دیزنی است. او زمانی کارش را در ایاالت متحده آمریکا شروع 
کرد که کســی باوری به فعالیت اقتصادی از جنس کار او نداشــت. اما او، الهام بخش و باورمند، 
بــه راهش ادامه داد. کتاب »نظم ذهنی و عادت های کارآفرینان« تالشــی برای معرفی عادت ها 
و نظم های ذهنی اســت که از افراد کارآفرین می ســازد. جیمز مور در این کتاب تالش کرده به 
ویژگی هایی بپردازد که در نهایت، از یک فرد با استعدادهای متوسط، کارآفرین می سازد. او در این 
کتاب از ذهنیت هایی گفته که به کارآفرینی افراد کمک می کند. تغییر بازی به نفع فرد، عناصری 
که به کارآفرینانه زندگی کردن کمک می کند، برنامه های 30 روزه برای موفقیت و... از موضوعاتی 

است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. 

راهنمای کارآفرینان جوان؛ 
ایده هایتان را به پول تبدیل کنید! 

استیو ماریوتی

نظم ذهنی و عادت های کارآفرینان 
جیمز مور 



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

  ترامپ به توئیتر بازنمی گردد
پس از خرید توئیتر توسط ایالن ماسک 

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

پیشــنهاد ایالن ماسک برای اعضای هیئت مدیره 
توئیتر به اندازه ای  وسوسه کننده بود که آن ها، تنها 
یک روز پس از اعالم خبر بررســی پیشنهاد مالی 
ماســک به این شبکه اجتماعی، خبر فروش آن را 

رسانه ای  کردند. 
باالخره ایالن ماســک، از صاحبان حاشیه ساز کســب وکار در توئیتر، این شبکه 
اجتماعی را خرید. او برای خرید توئیتر، بیش از 44 میلیارد دالر پول به اعضای هیئت 
مدیره غول شبکه های اجتماعی پیشنهاد کرده بود. گزارش ها می گوید ایالن ماسک 

باید به ازای هر سهم از توئیتر، ۵4.۲0 دالر   بپردازد. 
در روزهای پس از انتشار خبر فروش توئیتر به ایالن ماسک، اخبار دیگری از   فروش 
سهام تسال برای تامین مالی این خرید بزرگ منتشر شد. اما این اخبار تنها حواشی 
فروش این شبکه اجتماعی به مدیرعامل تسال نبود. ایالن ماسک و ایده های عجیبش، 
سطح ابهام در آینده شبکه های اجتماعی را بیشتر می کرد. پرسش های بسیاری درباره 

آینده توئیتر و دیگر شبکه های 
اجتماعــی با حضــور او مطرح 
شد که از جمله آن ها، بازگشت 
رئیس جمهور  ترامــپ،  دونالد 

سابق آمریکا به توئیتر بود. 

ترامپ چرا از توئیتر   
رفت؟

ایــن روزهــا جو بایــدن و 
بــه  نابخردانــه اش  حــرکات 
موضوعی پرطرفدار در شبکه های 
اجتماعی بدل شده است. بایدن 
و گفته های ناهوشیارانه و دست 
دادنش بــا   موجــودی خیالی، 

به اندازه ای  در شــبکه های اجتماعی پرطرفدار شده که به نظر می رسد کمتر کاربری 
روزهای پرفشار آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به یاد می آورد. روزهایی که 
با   هجوم طرفداران دونالد ترامپ، نامزد شکست خورده در انتخابات به ساختمان کنگره 

همراه شده بود. 
حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره نشان می داد دموکراسی تا چه اندازه در 
وضعیت شکننده ای  قرار دارد. این جمله ای  بود که بایدن در نخستین سخنرانی پس 
از رسیدن به مقام ریاست جمهوری   گفت. محافظت از رای اکثریت در ایاالت متحده 
آمریکا، پای ارتش را به ساختمان کنگره کشاند اما این همه ماجرا نبود. محتوایی که 
ترامپ در شــبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرد، کار را به لغو عضویت او در این شبکه 

رساند. 
پیش از لغو عضویت ترامپ، او از کاربران مشتاق در توئیتر به نظر می رسید. دونالد 
ترامپ در زمان ریاست جمهوری اش به طور متوسط در هر روز بیش از 30 توئیت را 
با دیگر کاربران در این شبکه اجتماعی به اشتراک می گذاشت و این رقم تا پایان دوره 

ریاست جمهوری و لغو عضویت او   در توئیتر پابرجا بود. تا روزی که عضویت او در توئیتر 
لغو شد، او بیش از 90 میلیون دنبال کننده از   سراسر جهان داشت. اما در 8 ژانویه سال 

۲0۲1، عضویت او در توئیتر لغو و حساب کاربری اش از دسترس خارج شد.   
در همان زمان، ترامپ   و پنج نفر دیگر، از شرکت توئیتر و مدیران آن از جمله   جک 
دورسی شکایت کردند. آن ها در شکایت خود به نقض اصل نخست متمم قانون اساسی 
آمریکا اشــاره کردند و اینکه توئیتر، با قطع دسترسی ترامپ به حساب کاربری اش، 
آزادی بیان را محدود کرده و به سانســور تن داده است. ترامپ در این شکایت از این 
گفته بود که شرکت توئیتر تحت فشار اعضای دموکرات کنگره و دیگر سیاستمداران 
در حزب رقیبش تن به لغو حضور او   داده اســت.   رئیس جمهور سابق آمریکا در آغاز 
این شــکایت را در دادگاه فلوریدا طرح کرد اما پس از مدتی این شــکایت در دادگاه 
دیگری در کالیفرنیا پیگیری شد. سرانجام در ماه گذشته، قاضی چهارمین دادگاهی که 
این شکایت را بررسی می کرد، شکایت دونالد ترامپ از توئیتر را رد کرده است. قاضی 
دوناتو، در بررســی این شکایت از این نوشت که توئیتر یک شرکت خصوصی است و 
اصل نخست متمم قانون اساسی 
آمریکا درباره بیانیه شرکت های 
دولتی است که اعمال می شود نه 
شرکت های خصوصی. این قاضی 
هم چنین ادعای ترامپ مبنی بر 
فشــار دولتمردان دموکرات به 
شرکت توئیتر را رد کرده است. 

حاال با مالکیت تازه در شبکه 
اجتماعی توئیتر، تــا چه اندازه 
وجود  ترامپ  بازگشــت  امکان 
دارد؟ چند روز پس از اعالم خبر 
فروش توئیتر به ایالن ماســک، 
ترامپ که حاال خودش شبکه ای 
اجتماعی بــه نام »حقیقت« راه 
انداخته، اعالم کرد که عالقه ای  به حضور در توئیتر ندارد. ترامپ در مصاحبه با رسانه ها 
از خدماتش به توئیتر در زمان ریاست جمهوری اش در کاخ سفید گفت اما ادامه داد: 

»رفتار توئیتر من را ناامید کرد. من به این شبکه اجتماعی برنمی گردم.« 

ترامپ می گوید برنمی گردد  
به نظر می رسد ترامپ تکلیف حضورش در توئیتر را روشن کرده اما اخبار بررسی 
شکایت او از توئیتر نشان می دهد راه برای شاکیان غول شبکه های اجتماعی در قالب 
طرح شکواییه های جدید هم چنان وجود دارد. عالوه بر این، باید منتظر تغییر و تحوالت 
آتی در شــبکه اجتماعی توئیتر ماند که با فروش به ایالن ماسک، آینده پرچالشی را 
انتظار می کشــد. براساس قرارداد فروش توئیتر به ایالن ماسک، اگر مدیرعامل تسال 
نتواند پول الزم برای خرید غول شبکه های اجتماعی را فراهم کند، باید یک میلیارد 
دالر خسارت به این شرکت بپردازد. شرکت توئیتر هم اگر بخواهد قرارداد فروش را به 

هر دلیلی به هم بزند، باید همین میزان خسارت به ایالن ماسک بپردازد.  

مهرانعلییاری
خبرنگار بخش تجربه
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تجـربــه

صاحب   کســب وکاری کوچک بودن، رویای بسیاری از ماست. 
مدیریت کسب وکاری که متعلق به خودمان است، مزایای بسیاری 
دارد. برنامه ریزی شخصی برای ساعت های کاری یکی از آن هاست. 
انعطاف بیشــتر در مدیریت کارها، زندگی در هر جا و هر کشوری 
از جهان کــه بخواهید و هزاران امتیاز دیگر در مدیریت کســب 
وکار شــخصی وجود دارد تا جایی که بتوان گفت، فهرســت این 
امتیازها بی پایان است. با این حال، نمی توان از دشواری های داشتن 

کسب وکارهای کوچک هم گذشت که گاه طاقت فرساست. 
اینکه سفر ماجراجویانه تان را به عنوان کارآفرین آغاز کرده اید، 
خوب است اما ممکن اســت در میانه راه به این فکر کنید که به 
عنوان صاحب و ســازنده یک کسب وکار، باید در همه جنبه های 
آن، از بودجه ریزی گرفته تا اســتخدام کارکنان، به بهترین شکل 
ممکن عمل کنید. داشتن چنین نظام ذهنی که حرف از بهترین 

عملکردها می زند، کارآفرینان را به جایی می رساند که حس کنند 
هیچ زمانی برای خودشان در اختیار ندارند.

 بعضی کارآفرینان بیش از 16 ساعت در یک روز کار می کنند 
بدون وقفه ای  کوتاه برای انجام کارهای دیگر. جولیا ژو از مشاوران 
کســب وکارهاست. او در ســایت کارآفرین در مطلبی در این باره 
از کارآفرینــان و صاحبان کســب وکارهای کوچک می پرســد: 
  »کارهایتان را فهرست کرده اید؟ این فهرست در حال طوالنی شدن 
است بدون سرنخی که بگوید حتی نیمی از این کارها انجام شدنی 
اســت؟« جولیا ژو می گوید اگر پاسخ کارآفرینان به این پرسش ها 
مثبت است یعنی آن ها به زمان بیشتری نیاز دارند. او در ادامه به 
پنج نکته برای کاهش بار کاری صاحبان کسب وکارهای کوچک 
اشاره می کند که خواندن آن برای عالقه مندان به بهبود بهره وری 

الزم است. 

برنامه ریزی، برنامه ریزی و برنامه ریزی
یکی از مهم ترین، و شاید بهتر است بگوییم اصلی ترین 1

اشتباهات صاحبان کسب وکار در گزینه نخست قابل 
بررسی است. آن ها   فکر می کنند به عنوان یک کارآفرین باید همه 
کارها را خودشان انجام دهند، آن هم از روز اول. نکته دوم و اما بدتر 
اینکــه آن ها از اصول خاصی در انجام این کارها پیروی نمی کنند. 
مشــکل از جایی با این رویکرد شروع می شود که بدانیم هرچند 
بسیاری از کارها باید انجام شــود اما برنامه ریزی بلندمدتی برای 

انجام آن ها وجود ندارد. 
جولیا ژو می گوید »نبود برنامه ای  بلندمدت برای انجام این کارها 
مشکل زاست چراکه زمان هر کس محدود است. شما نمی توانید 
بــرای انجام این کارها برنامه ریزی کنید درحالی که روزها در حال 
گذار اســت و هفته ای  که آن را ســپری می کنید به زودی تمام 
می شــود. شما برای انجام کارها به برنامه های بیشتری نیاز دارید. 
برنامه ای  با اهداف مشخص، نقاط عطف و اهدافی که باید به آن ها 
برسید. با برنامه ریزی درباره این کارها می توانید بفهمید کدام یک از 

آن ها برای انجام به تنظیم های دوباره مقدمات نیاز دارند.« 

از برنامه ریزی بلوکی استفاده کنید 
وقتی بــرای انجام کارها برنامــه می ریزید، متوجه 2

نکاتی درباره سبک کارتان می شوید. می فهمید که 
بیش از 16 ساعت در روز کار می کنید، هر لحظه درگیر موضوعی 
می شوید، هرچند دقیقه ایمیلی می رسد که باید آن را بررسی کرده 
و پاسخ دهید، پیام های صوتی و تصویری احاطه تان کرده است و 
صدها نکته دیگر منحرف کننده حواس به سراغتان می آید. به گفته 
جولیا ژو، فهرســت نکات منحرف کننده، طوالنی تر از این هاست. 
برای همین، بهتر است برای برنامه ریزی از روش های درست مثل 
برنامه ریزی بلوکی استفاده کنید. در این شکل از برنامه ریزی، هر 
بلوک، چند ســاعت از زمان کاری شماست که به نظر من، بهتر 

رسیدن به بازار مناسب 
برای محصول، در شبکه های 
اجتماعی، کاری زمان  بر و در 

عین حال روزانه است که 
باید انجام شود. با این حال 

قرار نیست زمان زیادی را 
در مرحله بازاریابی از دست 

بدهید

تجـربــه

برنامه ریزی
استراحت و ساده سازی 

  ۵ نکته برای صاحبان کسب وکارهای کوچک 

صاحب یک کسب وکار کوچک و شخصی 
هم به استراحت نیاز دارد. به همین 

دلیل باید برای استراحت کردن هم 
برنامه ریزی کنید. گفتن این حرف 

در اکوسیستمی که امروز می بینیم 
دشوار است
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است یک ساعت و نیم تا دو ساعت برای هر بلوک در نظر بگیرید. 
در هریک از این بلوک ها باید بر انجام کارها و وظایف مشــخصی 
تمرکز کنید. این تمرکز به شــما کمک می کنید کمتر حواستان 
از انجام کارها پرت شــود و مهم تر اینکه در زمان انجام کارها هم 

صرفه جویی کنید. 

برون سپاری وظایفی که زمان زیادی 
می گیرد 3

گام بعدی و مهم در انجام کارهای کوچک و متعدد 
در کسب وکارهای کوچک، رسیدن به فهرستی از مشخصات این 
کارهاست. به این فکر کنید که کدام وظیفه است که تجربه کافی 
در انجام آن یا دانش به انــدازه درباره آن را ندارید. همان طور که 
پیش تر به آن اشاره کردیم، ممکن است در جریان انجام کارها به 
این فکر کنید که باید همه کارها را خودتان انجام دهید یا دســت 
کم به طور تمام وقت، برای شرکت خودتان کار کنید. اما این طرز 
فکری اشتباه در مدیریت کسب وکارهای کوچک و شخصی است. 
چنین طرز فکری وقت شما را می کشد و مانع رشد و مقیاس پذیری 
کسب وکارهای شخصی است. جولیا ژو می گوید: »راه حل درست 
برای گرفتار نشــدن در دل چنین اشتباهی، برون سپاری وظایفی 
است که زمان زیادی از شما می گیرد. استخدام یک دستیار مجازی 
یا پیدا کردن استعدادهای جوان تر و کم تجربه تر که مشخصاتشان را 
در سایت هایی مثل فیور و آپ وورک منتشر می کنند، کمک کننده 

است.«

بازاریابی خود را ساده و ساده و ساده کنید
بازاریابی از کارهایی اســت که از صاحبان کســب 4

وکارهای کوچک و شــخصی زمان زیادی می گیرد. 
دلیل از دســت رفتن زمان زیــادی از کارآفرینان در این بخش از 
کار مشــخص است. در شــبکه های اجتماعی برای بازاریابی باید 
مســیرهایی را گام به گام طی کرد و پســت به پست پیش رفت. 
برای رســیدن به بازار مناسب برای محصول، این کاری زمان بر و 
در عین حال، روزانه اســت که باید انجام شــود. با این حال قرار 
نیست زمان زیادی را در مرحله بازاریابی از دست بدهید. به جای 
صــرف زمان زیادی در این مرحله، می توان با ایجاد تقویمی برای 
محتوا و دســته بندی محتوای مورد نظر، مقداری از زمانی را که 
در این مرحله کشــته می شود زنده کرد. با داشتن تقویم محتوا و 
دســته بندی محتواها، دقایق و ساعات ارزشمندی از زمان خود را 
در برنامه های بازاریابی، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن ها صرف 

نمی کنید چراکه بسیاری از کارها، پیش از   این انجام شده است. 

استراحت کنید
جولیا ژو می گوید »در پایان، باید به نکته ای  اشــاره ۵

کنم که شاید کلیشه ای  به نظر برسد اما درست است. 
صاحب یک کســب وکار کوچک و شخصی هم به استراحت نیاز 
دارد. به همین دلیل باید برای اســتراحت کردن هم برنامه ریزی 
کنید. گفتــن این حرف در اکوسیســتمی که امــروز می بینیم 
دشوار است. سرمایه گذاران انفرادی، بنیان گذاران استارت آپ ها و 
کارآفرینان، همه عاشــق کارکردن اند. اما ما در اینجا می خواهیم 
به صاحبان کســب وکارهای کوچک یک پند بزرگ بدهیم و آن 

هم کار نکردن اســت. ما می خواهیم به آن ها بگوییم که بیش از 
اندازه کار نکنند.«   اما نتیجه کار بیش از اندازه چیست؟ فرسودگی، 
مهم ترین و اصلی ترین نتیجه بیش از اندازه کار کردن است و اینکه 
در طوالنی مدت، قدرت تمرکز بر موضوعات از افراد گرفته می شود. 
به همین دلیل، باید استراحت را به طور جدی در برنامه کاری تان 

بگنجانید.  

نبود برنامه ای  بلندمدت برای انجام این کارها مشکل زاست چراکه زمان هرکس 
یزی کنید درحالی که روزها  محدود است. شما نمی توانید برای انجام این کارها برنامه ر
در حال گذار است و هفته ای  که آن را سپری می کنید به زودی تمام می شود.

کار بدون استراحت بی عوارض نیست
مشاوران کسب وکار چه می کنند؟ 

تمایز از رقبا و نشان دادن کسب وکارها در فضای آنالین به دانش مشاورانی مثل جولیا ژو   نیاز 
دارد اما تجربه به امثال او   ثابت کرده، کار بدون استراحت و فشار بیش از اندازه بر روان کارآفرینان، 

عوارض جبران ناپذیری برای آنان به همراه خواهد داشت. 
جولیا ژو از استراتژیست های بازاریابی است که در نیویورک کار می کند. مشتریان او کارآفرینان و 
صاحبان کسب وکارهای کوچک اند. ساده سازی فرایند بازاریابی، شناخته شدن به عنوان متخصص 
در امور کســب وکار و جذب مشــتریان بیشــتر بدون صرف هزینه های هنگفت از خدمات او به 

کارآفرینان است. 
نکته مهم درباره مشــاوران کارآفرینان و صاحبان کســب وکارهــای کوچک،   تجربیات آنان 
در مشــاوره دادن به صاحبان بنگاه های اقتصادی اســت. این مشاوران برنامه هایی را برای کشف 
ظرفیت های کارآفرینان، صاحبان کسب وکارهای کوچک و افراد خالق در اکوسیستم کارآفرینی 
تدوین می کنند.   مهم ترین نکته در چنین برنامه هایی کمک به کارآفرینان برای   هرچه بیشتر دیده 
شــدن در فضای مجازی است. اصلی ترین هدف در برنامه مشاوران، رسیدن به بهره وری مناسب 
با ظرفیت های کســب وکارهاست. بهره وری ای که در نهایت به صرفه جویی کارآفرینان در زمان و 

رسیدن به درآمد بیشتر کمک می کند. 
از دیگر نکات مهم در برنامه ریزی مشــاوران کسب وکارها، اســتفاده از توانایی و مهارت های 
کارآفرین برای حرکت مالیم   در بازاریابی آنالین اســت. هم چنین   عــدم درگیری کارآفرینان در 
اطالعات متناقض در فضای بی مرز آنالین از دیگر نکاتی اســت که باید به آن به طور ویژه توجه 
کرد. زمانی که کارآفرینان از چگونگی اعتباربخشی به برندشان ناامید و خسته می شوند، نکته های 
مشاوران کمک کننده است. با این حال، غرق شدن در فضای کار بدون توجه به فرسودگی های ناشی 

از کار مداوم، آسیب زننده است. 
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تجـربــه

»محتوا شــاه اســت«. این جمله ای  معروف از بیل گیتس و عنوان 
مقاله ای  اســت که او در سال 1996 نوشت. موسس مایکروسافت پیش 
از توســعه شــبکه های اجتماعی در فضای کارآفرینی به نقش اساسی 
محتوا اشــاره کرد. اما امروز، با وجود گذشــت   ۲۵ سال از طرح مسئله، 
جمله »محتوا شاه اســت«، هم چنان درست است. تهیه محتوا یکی از 
مهم ترین نکات در استراتژی کسب وکارهاست. این نکته استراتژیک در 
فعالیت استارت آپ ها اهمیت بیشتری دارد. جینا گارنری از متخصصان 
روابط عمومی و مشاور کسب وکارها در سایت فوربز از لزوم برنامه ریزی 
طوالنی مدت استارت آپ ها در حوزه محتوا نوشته است. جینا می گوید: 
  »این روزها، اینکه کجا دنبال محتوا می گردیم، کمتر اهمیت دارد. محتوا 
همه جا هســت، در وبالگ ها، مقاله ها، روزنامه هــا، توئیت ها، طرح های 
گرافیکی، ویدئوها، شــبکه های اجتماعی، پلت فرم ها و اپلیکیشن های 
پرطرفدار. هر زمان که تلفن هوشمندتان را برمی دارید و صفحه ها را باال و 

پایین می کنید، محتوایی به شما عرضه می شود.« 
زمانی که نوبت به تولید محتوا می رسد، هدف اصلی ارتباط و پیوند 
هرچه بیشتر با مخاطبان است. مخاطبانی که می خواهیم رابطه ای  وفادارانه 
و صادقانه با آن ها بسازیم و در نهایت به تعداد بیشتری از دنبال کنندگان 
در شبکه های اجتماعی برسیم. به ویژه در فضای دیجیتالی که امروز در 
آن زندگی می کنیم، بیش از همیشه، محتوا نقش اساسی در رسیدن به 

اهداف کسب وکار ما ایفا می کند. 

استارت آپ ها و محتوا   
برای شرکت های استارت آپی، نه تنها رشد کردن بلکه موفق ماندن کار 
دشواری اســت. به همین دلیل، برای کسب وکارهای نوپا، سخت کار 
کردن و خلق ارتباطات با مخاطبان و رسانه ها که در نهایت به ایجاد دانش 
و اطالعات می انجامد، ضرورت دارد. برجســته بودن در هر جایگاهی در 

نهایت به فرایند رشد کسب وکارهای نوپا کمک می کند.
 رشد برای کسب وکارها، زمانی که به عنوان متخصص در حوزه ای 
 معرفی می شوند، ساده تر است، به این دلیل که مردم به متخصصان هر 
حوزه ای  اســت که اعتماد می کنند و با استخدام آنان از خدماتش بهره 

می گیرند. 
به طور کلی، زمانی که نوبت به تمرکز بر محتوا می رسد، باید عناصر 
الزم بر تولید محتوای باکیفیت را در نظر بگیرید. سه نکته در این بین 
نقش مهمی ایفا می کند. شما باید ممطئن شوید که اول، محتوایی که 
تولید می کنید، مورد عالقه مخاطب است، دوم،   به پیوند هرچه بیشتر 

مخاطب با کسب وکار شما کمک می کند و سوم، باارزش است. 
اینترنت سرشار از اطالعات است بنابراین هیچ کسب وکاری عالقه ای 
 به تولید محتوایی ندارد که در دریای اطالعات گم شود. زمانی که برای 
محتــوا برنامه ریزی می کنید به کلیت پیام فکــر کنید و اینکه چطور 
می توانید آن پیام را از مسیری متفاوت از رقبایتان با مخاطبان به اشتراک 

بگذارید. 
برای اطمینان از اتکابخش بودن روش ها، برنامه ریزی اســتراتژیک 

برای محتوا ضروری است و تداوم، یکی از اصلی ترین بخش ها در چنین 
برنامه ای  اســت. به عبارت ســاده تر، تولید محتوا برای برجسته سازی 
کســب وکارها چند روز پیش از روز اول کار و خلق آن محتوا آغاز شده 
اســت. خلق محتوا کاری نیست که شــرکت ها در لحظه آن را عملی 
کنند. استراتژی ای که شرکت ها برای محتوا در نظر می گیرند، به اندازه 

استراتژی برای روابط عمومی ها اهمیت دارد. 
محتوای خوب، توانایی آموزش، اقناع و اطالع رســانی به مخاطب را 
دارد. در فرایند به اشــتراک گذاشتن محتوا، شما تصویری از برند خود 
را توســعه می دهید و به مردم اجازه می دهید آن طور که شما هستید، 
شما را بشناســند. به ویژه در شرکت های تازه تاسیس، نکته حیاتی در 
به اشتراک گذاری محتوا، مخابره روزانه اخبار و به روز نگه داشتن مخاطب 
درباره فرایند کار در شرکت هاست. اگر برندی هیچ محتوایی تولید نکند، 
چطور دنبال کنندگان آن بدانند شرکت قصد گفتن چه حرف هایی را دارد؟ 
  چه اولویت هایی برای شرکت ها به ویژه استارت آپ ها و کسب وکارهای 
نوپا برای انتشار محتوای مناسب وجود دارد؟ در اینجا صحبت های جینا 

گارنری را می خوانید که در این باره در فوربز منتشر شده است. 

ترافیک وب   
محتوای خوب می تواند بازدیدها از سایت کسب وکارها را 1

دوبرابر کند.   با افزایش ترافیک، مشتریان آسان تر به کسب 
وکارها دسترســی پیدا می کنند. گوگل محتواهای تازه را اولویت بندی 
می کند بنابراین، به روزرسانی آنچه در وب سایت شرکت ها با مخاطبان 

به اشتراک گذاشته می شود، ضرورت دارد. 

آگاهی از برند 
یکی از مشــکل ترین وظایف در اســتارت آپ ها، آگاهی 2

یافتن از برندهاست. آگاهی از برند مجموعه ای  از اقدامات 
شــرکت ها را برای شناساندن خودشان به مخاطبان در بر می گیرد. اما 
بخش مهمی از این مجموعه اقدامات به یادآوری و شناسایی کسب وکارها 
از طریق نام آن ها بازمی گردد. درواقع شناسایی شدن از طریق نام و نشان 
کســب وکارها و نشان دادن آنچه شرکت ها را   بین رقبا سرآمد می کند، 
بخش مهمی از فرایند آگاهی از برند در کســب وکارهای نوپا به ویژه در 

مراحل نخست کار آن هاست. 
نکته مهم در فراینــد آگاهی از برند، آگاهی از نقش محتوا در انجام 
این کار اســت. محتوا می تواند با شفاف سازی فرایندها در کسب وکارها 
پیوند شــرکت ها و مخاطبان را تقویت کند. جینا گارنری می گوید: »از 
توصیه های جدی من به کسب وکارها این است که فرایند آگاهی از برند 
را از طریق پست های وبالگ دنبال کنند. پست های وبالگ ابزاری برای 
اطالع رسانی و آگاهی   سازی است. اما باید مطمئن شوید هر محتوایی که 
در رسانه های اجتماعی با مخاطب به اشتراک می گذارید، به اندازه کافی 
برای آگاهی سازی از برند شما معتبر است. برای اطمینان از این مسئله، 
فکر کنید هر بخش از محتوای شما، تنها راه ارتباط شما با مردم است.« 

چرا بیل گیتس می گوید محتوا شاه است؟   
۵ اولویت برای کسب وکارها در انتشار اطالعات 

زمانی که نوبت 
به تولید محتوا 
می رسد، هدف 
اصلی ارتباط 

و پیوند هرچه 
بیشتر با مخاطبان 
است. مخاطبانی 
که می خواهیم 

رابطه ای  وفادارانه 
و صادقانه با آن ها 
بسازیم و در نهایت 
به تعداد بیشتری 
از دنبال کنندگان 
در شبکه های 

اجتماعی برسیم
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یزی استراتژیک  برای اطمینان از اتکابخش بودن روش ها، برنامه ر
ین بخش های  برای محتوا ضروری است و تداوم، یکی از اصلی تر
چنین برنامه ای  است.

ساختن روابطی که   وفاداری در آن حرف 
اول را می زند 3

در فضای کســب وکار، وفاداری مهم اســت. درواقع 
وفاداری همان قدرتی است که سود را افزایش می دهد، فروش موفق 
را بیشتر می کند و به رشد پایدار کسب وکارها می انجامد. ارتباط برقرار 
کردن یک چیز است   اما ساخت ارتباطاتی که وفاداری در آن حرف اول 
را بزند، چیز دیگری است. زمانی که با مخاطبان کسب وکارها رابطه ای 
 بسازید که ارزشمند است، مردم به تداوم این روابط اهمیت بیشتری 

می دهند و برند شما را به دوستان و خانواده شان توصیه می کنند. 

ساختن خانه   شهرت به عنوان متخصص و رهبر 
هرچه محتوای بیشــتری با مخاطبان به اشــتراک 4

می گذارید، بیشــتر در مسیر شناساندن خود به مردم 
به عنوان متخصص در حوزه ای  که در آن کار می کنید، جلو می روید. 
درواقع انتشار و به اشتراک گذاری محتوای بیشتر به معنای بیشتر دیده 

شدن در بین کسب وکارهای دیگر و مشتریان است. 
زمان خلق محتوا اندازه بازار محصول و خدمات را در نظر بگیرید و 
به این فکر کنید که مخاطب شما در   چنین بازاری چه چیزی را دنبال 
می کند و بهترین راه کمک شما به او چیست. محتوایی که به اشتراک 
می گذارید به پرسش های مخاطب شما پاسخ می دهد؟ آیا راه حل هایی 
ارائه کرده اید یا سراغ آموزش گام به گام رفته اید؟ شما در واقع با انجام 
هریک از این کارها به دنبال خلــق ارزش در رابطه با مخاطب خود 

هستید و می خواهید اطالع کافی و الزم را به او عرضه کنید. 
جینا گارنر به کسب وکارها می گوید در این فرایند از تجربه های 
حرفه ای  و موفقیت های شخصی خود هم استفاده کنند. او می گوید: 
»داستان خودتان را برای مخاطب تعریف کنید. بینشی را که باعث 
شــده بر مشکالت غلبه کنید با آن ها به اشتراک بگذارید. این نوعی 
کمک به دیگران اســت و   در این شرایط بسیار محتمل است که به 
عنوان یک رهبر فکری شناخته  شوید.« رهبری  فکری به معنای تجربه 

ایده ها و نشان دادن تجربه های افراد در زمینه ها و موضوعات مشخص 
است. با ســاخت کتابخانه ای  از محتوایی که مربوط به داستان های 
خودتان است، مقدمه الزم برای شناخته شدن به عنوان متخصص و 

منبعی در حوزه کاری فراهم می شود. 

حرف زدن از ویژگی های شخصیتی 
از زیبایی های محتوا این اســت که به کســب وکارها ۵

فرصت   بیــان ویژگی های خاص برندهــا را می دهد. 
وبالگ ها نمونه ای  از خروجی هایی اســت که کسب وکارها می توانند 
در آن از خودشان بیشتر حرف بزنند، اطالعات را به اشتراک بگذارند 
و به مخاطبان نشان دهند چه کسی هستند. مردم زمانی باهم ارتباط 
برقرار می کنند که شباهت های بین خودشان را تشخیص دهند. این 
شــباهت ها نکاتی قابل اتکا در ارتباطات انسانی اند. بنابراین برندها و 
صاحبان کســب وکارها نباید از حرف زدن درباره خودشان بترسند. 
جینــا گارنری می گوید: »اگر اهل صداقت و انســانیت هســتید، و 
مخاطبان را هــم در چنین جایگاهی می بینید، فرایند تولید محتوا 

می تواند موثرتر از آنچه فکر می کنید، عمل کند.« 
به اشــتراک گذاشــتن محتوا مزیت های بی شماری برای کسب 
وکارها دارد و روش های به اشتراک گذاری محتوا هم بی نهایت است. 
از رســانه های مختلف گرفته تا شبکه های اجتماعی و پلت فرم های 
اینترنتی، امکان به اشــتراک گذاری محتوا با مخاطبان در همه این 

خروجی ها وجود دارد. 
دریافت محتوا در اشکال گوناگون و مناسب سازی آن و به اشتراک 
گذاری اش در خروجی های مختلف، امکاناتی است که در اختیار کسب 
وکارها قرار دارد. این دری است که برای هر کسب وکاری حتی کسب 
وکارهای کوچک هم باز است، چراکه امکان انتشار برخط در فضای 
اینترنت برای همه کسب وکارها وجود دارد. همان طور که بیل گیتس 
در مقاله اش در ســال 1996 نوشته، »هیچ شرکتی آن قدر کوچک 

نیست که نتواند در این کار، مشارکت کند.«  

وفاداری همان 
قدرتی است که 
سود را افزایش 
می دهد، فروش 
موفق را بیشتر 

می کند و به رشد 
پایدار کسب 

وکارها می انجامد. 
ارتباط برقرار 
کردن یک چیز 
است   اما ساخت 
ارتباطاتی که 
وفاداری در آن 
حرف نخست را 

بزند، چیز دیگری 
است
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تجـربــه

عشق خریدنی نیست 
۳ نکته درباره موفقیت و سرمایه گذار ی از وارن بافت 

ارزش دارایی های وارن بافت به 116 میلیارد دالر می رســد، بنابراین 
نباید بی توجه از حرف های او درباره پول گذشــت. تنها نگاهی کوتاه   به 
مســیری که   وارن بافت پیموده نشان می دهد او چیزهای زیادی درباره 
پول و سرمایه گذار ی های درست می داند. در اینجا 3 نکته از حرف های 
تازه او را می خوانید که در سایت های سی ان بی سی و مانی کنترل منتشر 

شده است. 

پول هایتان عامل موفقیت شما نیست
حرف های تازه مدیرعامل برکشــایر هاتوی درباره اندازه 1

حســاب بانکی و اثر آن در موفقیت افراد جالب اســت. 
وارن بافت باور دارد میزان پولی که در حســاب بانکی تان نگه می دارید، 
مقیاس درستی برای ارزیابی شما به عنوان یک فرد موفق نیست. تعریف 
او از موفقیت، فراتر از پول، چارچوب ها و اصول مالی است. در کتابی که 
درباره زندگی   او نوشته شده، به تعریف وارن بافت از موفقیت اشاره شده 
است. نویسنده کتاب می گوید از وارن بافت میلیاردر در سال ۲001 در 
گفت وگویی در دانشــگاه جورجیا درباره موفقیت پرسیدند و وارن بافت 
پاسخ داد: »زمانی که به سن من می رسید، موفقیت خودتان را با تعداد 
آدم هایی که شما را دوســت دارند و شما به واقع به آن ها عالقه دارید، 
اندازه می گیرید. من آدم های ثروتمند زیادی را می شناســم که به اسم 
آن ها بیمارستان ســاخته اند و توصیه شان ردخور ندارد. اما واقعیت این 
است که هیچ کس در جهان آن ها را دوست ندارد. به نظر من این آخرین 

آزمون در زندگی است.« 
وارن بافت در گفت وگوهایش درباره پول و   موفقیت، از ترکیب دارایی و 
عشق صحبت می کند. به گفته بافت »مشکل عشق این است که فروشی 
نیســت.« او به دانشجویان در دانشگاه جورجیا گفت: »تنها راه دریافت 
عشــق این است که دوست داشتنی باشید و برای کسی که پول زیادی 
دارد، این نکته آزاردهنده ای  است. وقتی زیادی پول دارید   فکر می کنید 
با نوشتن یک ورق چک، همه چیز از جمله عشق را می خرید. اما ماجرای 

عشــق متفاوت اســت و با چک و پول خریدنی نیست. هرچقدر عشق 
بیشتری خرج کنید، به همان میزان عشق می گیرید.« بنابراین، این میزان 
پول شما در حساب بانکی تان نیست که از شما آدم موفقی می سازد. این 

عشق است که در موفق بودن و نبودن شما نقش مهمی بازی می کند. 

وقتی تورم باالست، روی خودت 
سرمایه گذار ی کن 2

تورم به چالشــی جدی در اقتصاد آمریکا تبدیل شــده 
اســت. قیمت همه چیز در آمریکا در حال افزایش است. شهروندان، در 
هیچ کجای جهان در سیاســت های تورم زای دولت ها نقشی ندارند، اما 
وارن بافت باور دارد مردم می توانند با انجام حرکاتی در شرایط تورمی بر 

وضعیت مالی شان اثر بگذارند. 
وارن بافت در گفت وگوی سالیانه با سهامداران برکشایر هاتوی یک 
توصیه جدی برای محافظت از دارایی ها در شرایط تورمی را تکرار کرده 
است. او می گوید مردم در شرایطی که درصد افزایش قیمت ها بر مسیر 
فراز است باید بر مهارت ها و توانایی های کاری شان سرمایه گذار ی کنند و 

در صدر شرایط کاری قرار بگیرند. 
وارن بافت گفت:   »بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است 
که در انجام کاری خیلی خوب شــوید.« وارن بافت 91 ساله با اشاره به 
افرادی حرفه ای  مثل پزشکان و پرستاران گفت:   »مردم چیزی را که تولید 
می کنند به شما عرضه می کنند و از شما چیزی می گیرند.« بافت باور 
دارد مهارت ها برعکس پول های رایج، ضد تورم عمل می کنند. اگر فردی 
مهارت پرتقاضایی دارد، فارغ از ارزش دالر، همیشه امکان فروش برای او 
فراهم اســت. به گفته وارن بافت »هر مهارت و توانایی ای که دارید، مال 
شماســت و کسی نمی تواند آن را از شما بگیرد. بهترین سرمایه گذار ی، 
سرمایه گذار ی روی خودتان اســت و این سرمایه گذار ی است که هیچ 
مالیاتی هم به آن تعلق نمی گیرد.« این توصیه ای  است که وارن بافت، در 
سال ۲009 همزمان با درگیری اقتصادهای سرمایه داری با رکود بزرگ 
به آن اشاره کرده بود. او در آن زمان 78 سال داشت و گفت بهترین کار، 

سرمایه گذار ی روی خود است. 

سرمایه گذار ی روی کسب وکارهای خوب 
از دیگر توصیه های مهم وارن بافت در شــرایط تورمی، 3

ســرمایه گذار ی بر کسب و کارهایی اســت که او آن ها 
را شــگفت انگیز توصیف می کند. بافت می گوید پس از سرمایه گذار ی 
روی خود، دومین اقدام مناســب این اســت که روی کسب و کارهای 
شگفت انگیزی ســرمایه گذار ی کنیم که محصوالت آن بدون   توجه به 
ارزش دالر، همیشه پرتقاضاســت. او در توضیح این نوع سرمایه گذار ی 
به شرکتی مثل کوکاکوال اشاره می کند که تقاضا برای محصوالت آن در 
بیــن مردم، بی توجه به ارزش دالر و نرخ تورم، همواره وجود دارد. بافت 
در این باره گفت: »اینکه در سطح قیمت ها چه اتفاقی افتاده مهم نیست؛ 

مردم همیشه برای بعضی محصوالت پول می دهند.«   

»مشکل عشق این است 
که فروشی نیست.« او به 

دانشجویان در دانشگاه 
جورجیا گفت: »تنها راه 
دریافت عشق این است 

که دوست داشتنی باشید 
و برای کسی که پول زیادی 

دارد، این نکته آزاردهنده ای 
 است.«



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

بحران نوبتی اقتصادی
در اقتصادهای تورم زده دنیا چه خبر است؟
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آیندهپژوهی

جنگ سرد هرگز تمام نمی شود
اوکراین، چالش چین و بقای غرب

آیا کسی حق دارد که شگفت زده شود؟ یک رژیم گنگستری در 
کرملین اعالم کرده است که امنیتش با همسایه خیلی کوچک ترش 
به خطر افتاده است؛ همسایه ای که این رژیم ادعا می کند واقعاً یک 
کشور مستقل نیســت بلکه بازیچه دست کشورهای غربی خیلی 
قدرتمندتر اســت. کرملین اصرار دارد که بــرای اینکه خودش را 
امن تر نگه دارد، الزم است که یک تکه از قلمرو همسایه اش را بکند. 

مذاکرات بین دو طرف قطع شد و مسکو مداخله کرد.
سال 1939 است. رژیم کرملین را ژوزف استالین رهبری می کند 
و کشور همسایه فنالند است. استالین پیشنهاد داد که یک قلمرو 
را بــا فنالندی ها معاوضه کند: او جزایر فنالند را می خواســت تا از 
آن برای ساخت پایگاه های نظامی در دریای بالتیک استفاده کند 
و همچنین کنترل بخش اعظم باریکه کارلیا را در دســت بگیرد، 
منطقه ای کشیده و متشکل از جزایری که در جنوب آن لنینگراد 
واقع است. در عوض، استالین یک جنگل وسیع ولی باتالقی را در 
شــورای کارلیا پیشنهاد کرد که مرزهای فنالند را تا شمال باریکه 
می کشاند. استالین شگفت زده شد که به رغم سلسله اصالحاتی که 
در پیشنهاد اصلی اش انجام داد، فنالندی ها این معامله را نپذیرفتند. 
فنالند، کشــوری با حدود چهار میلیون نفر جمعیت و دارای یک 
ارتش کوچک، به غول شــوراها که یک قــدرت امپراتوری با 170 
میلیون جمعیت و بزرگ ترین ارتش جهان بود، روی خوش نشان 

نداد.
 شوروی حمله کرد اما جنگجویان فنالندی تا ماه ها جلوی این 
حمله را به برنامه ریزی و مدیریت ضعیفی داشت، سد کردند و یک 
کبودی زیر چشم ارتش سرخ ایجاد کردند. مقاومت آن ها توجه غرب 
را جلب کرد. وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، و سایر رهبران 
اروپایی برای فنالند شجاع هورا کشیدند. اما این احترام در حد حرف 
باقی ماند: قدرت های غربی سالحی نفرستاندند و کشوری را که به 
آن حمله نظامی شده بود تنها گذاشتند. در پایان، فنالندی ها عزت 
و شرف خود را حفظ کردند ولی یک جنگ وحشتناک فرسایشی 
را باختند و قلمرویی بیشــتر از آنچه استالین ابتدا پیشنهاد کرده 
بود واگذار کردند. تلفات شوروی از تلفات فنالندی ها بیشتر شد و 
اســتالین سازماندهی دوباره باال تا پایین ارتش سرخ را با تأخیر در 
پیش گرفت. از همه این ها گذشته، آدولف هیتلر و فرماندهی ارشد 
نظامی آلمان نتیجه گرفت که ارتش شوروی آن قدر هم قدرتمند 

نیست.
حاال برگردیم به زمانه کنونی. یک حاکم مستبد در کرملین یک 
بار دیگر دســتور تهاجم به یک کشور کوچک دیگر را صادر کرد و 
انتظار می رفت که تصرف به سرعت اتفاق بیفتد. این حاکم هم شرح 
داده بود که چطور قدرت غرب تضعیف شده و تصور کرده بود که با 
وجود رو به انحطاط رفتن آمریکا و نق زدن احتمالی آلت دست های 

چرا باید خواند:
ایران شریک تجاری 

و سیاسی روسیه و 
چین است و نظم جدید 
بین المللی و چالش های 

جهانی بر کشور ما نیز 
اثرات خود را خواهد 

گذاشت و باید آن ها را 
شناخت.

منبع  فارن افرز 

استفانکوتکین
استاد تاریخ و امور بین الملل 

دانشگاه پرینستون

آینده پژوهی

تاریخ خودش یا الگوهای 
منظمش را تکرار می کند. 
در عوض، نکته این است 
که تاریخ در آن شرایطی 

که دوره های گذشته شکل 
گرفته، هنوز می تواند 

شکل بگیرد. امپریالیسم 
تمام نشدنی روسی ساده ترین 

شرح علت این امر است، 
علتی که می گوید در این 

کشور یک نوع گرایش 
فرهنگی ذاتی به تهاجم و 

تسخیر وجود دارد. اما چنین 
گرایشی وجود ندارد
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در کرملین یک بار دیگر دستور تهاجم به یک کشور کوچک دیگر صادر شد و انتظار می رفت که تصرف به سرعت اتفاق بیفتد. حاکم روسیه شرح داده بود 
یکا و نق زدن احتمالی آلت دست های آن، هیچ یک از این کشورها  که چطور قدرت غرب تضعیف شده و تصور کرده بود که با وجود رو به انحطاط رفتن آمر
به کمک یک کشور کوچک و ضعیف نخواهند آمد. اما محاسبات این حاکم مطلق اشتباه از آب درآمد.

 تغییر 
ساختاری ای 

که از سال ۱۹۹۱ 
ایجاد شده است 
فقط در حوزه 
فناوری نبوده 

است. چین شریک 
تازه نظم جایگزین 

ضدغربی بود. 
اکنون روسیه در 
آن اردوگاه قرار 
دارد. از منظری 
وسیع تر، تمرکز 

رقابت های 
قدرت های 

بزرگ رفته است 
به سمت منطقه 
اقیانوس های 

هند و آرام و این 
تغییری است 

که از دهه ۱۹۷۰ 
به تدریج شروع 

شد

آن، هیچ یک از این کشورها به کمک یک کشور کوچک و ضعیف 
نخواهند آمد. اما محاسبات این حاکم مطلق اشتباه از آب درآمد. او 
که در یک اتاق پژواک که فقط افکار یکســانی را منعکس می کرد 
حبس شده بود و به محاصره آدم های متملق درآمده بود، محاسبات 
راهبردی خود را بر اساس پروپاگاندای خود بنا کرد. غرب بدون اینکه 
خود را از جنگ کنار بکشد، متحد شد و ایاالت متحده قاطعانه در 

رأس کار هدایت را بر عهده داشت.
سال 19۵0 است. استالین هنوز قدرت را در دست دارد ولی در 
این موقع، کشور کوچک مورد نظر کره جنوبی است که نیروهای کره 
شمالی به آن حمله کرده اند، بعد از اینکه حاکم مستبد این کشور، 
کیم سونگ اول، چراغ سبز استالین را دید. استالین شگفت زده شد 
از اینکه دید ایاالت متحده یک ائتالف نظامی بین المللی را شــکل 
داد و از راه حل های سازمان ملل متحد حمایت کرد. شوروی که با 
بایکوت شورای امنیت مواجه شده بود، نتوانست از حق وقت استفاده 
کند. نیروهای سازمان ملل در جنوب شبه جزیره کره مستقر شدند 
و نیروهای کره شمالی را تا مرز چین عقب راندند. استالین به کمک 
اشــتباه آمریکا در توجه به گزارش هــای امنیتی خود، تالش کرد 
گاف خود را به گردن مائو تســه تونگ بیندازد. ارتش آزادی بخش 
خلق چین به تعداد عظیمی مداخله کرد و فرماندهان آمریکایی را 
شــگفت زده کرد و ائتالف به رهبــری آمریکا را تا خط فاصل بین 
شمال و جنوب عقب راند، قبل از اینکه تجاوز شمالی به یک بن بست 

پرهزینه بینجامد.
و اکنون برگردیم به زمان حال. البته که استالین و اتحاد جماهیر 
شوروی مدت هاست رفته اند. به جای آن ها والدیمیر پوتین قرار دارد 
که یک حاکم خیلی کمتر مستبد است و روسیه یک کشور رده دوم 
است، البته هنوز خطرناک و قدرتمند که انبار سالح های روز قیامت 
شوروی ، حق وتو و خصومت با غرب به آن به ارث رسیده است. در 
ماه فوریه ۲0۲۲، وقتی پوتین تصمیم به تهاجم به اوکراین گرفت، به 
استقالل این کشور اعتنایی نکرد و این کشور را چنان کوچک شمرد 
گویی آلت دست دشمنان روسیه است. او انتظار داشت که واکنش 
بین المللی مثل چیزی باشد که استالین در حمله به فنالند در سال 
1939 شــاهدش بود: جار و جنجال از دور و اطراف، چنددستگی، 
بی عملی. با این حال، جنگ در اوکراین موجب وضعیتی شــد که 
نزدیک تر اســت به آنچه در سال 19۵0 در کره جنوبی اتفاق افتاد 
ــ با اینکه در آن زمان اروپایی ها پیشاپیش آمریکایی ها قرار داشتند. 
ـ و مهم تر از آن، رشــادت و ابتکار مردم و سربازان و  حمله پوتینـ 
شهروندان غیرنظامی اوکراین و اقدامات شخص رئیس  جمهور این 
کشور، ولودمیر زلنسکی ــ  غرب را برانگیخت که دست به اقدام بزند. 
اوکراینی ها مانند فنالندی ها شرف و عزت خود را حفظ کردند. اما 

این بار، غرب هم چنین کرد. 

احیای دوباره جدال  
آنچه این مشابهت ها نشــان می دهد این این نیست که تاریخ 
خودش یا الگوهای منظمش را تکرار می کند. در عوض، نکته این 
اســت که تاریخ در آن شرایطی که دوره های گذشته شکل گرفته، 
هنوز می تواند شکل بگیرد. امپریالیسم تمام نشدنی روسی ساده ترین 
شرح علت این امر است، علتی که می گوید در این کشور یک نوع 
گرایش فرهنگی ذاتی به تهاجم و تســخیر وجود دارد. اما چنین 
گرایشی وجود ندارد. برعکس، می تواند ساده انگاری باشد نگاه کردن 

به تهاجم روسیه به چشم واکنش به امپریالیسم غربی، چه به شکل 
ناتو باشد چه به شکل گسترش آن باشد، آن هم وقتی که این الگو 

قدیمی تر از ناتو است.
این تهاجم های تکرارشونده روسیه، با همه تفاوت هایی که دارند، 
منعکس کننده دام های ژئوپلیتیکی مشابهی هستند که حاکمان 
روســیه بارها و بارها برای خود درســت کرده اند و در آن افتاده اند. 
نگاه بســیاری از روس ها به کشورشــان این است که روسیه یک 
قدرت چشمگیر است با تمدنی متمایز و مأموریت ویژه در جهان اما 
قابلیت های روسیه با خواست های این کشور و راه حل های حاکمانش 
برای پرکردن شکاف با غرب و همچنین با زمانه و قدرتی که به شدت 
متمرکز است جور درنمی آید. اما اراده داشتن یک کشور قدرتمند با 
شرایط هماهنگ نیست چرا که نیاز دارد به واگذار کردن حکمرانی 
که به شــدت شخصی شده است. در عوض، ترکیب ضعف و شکوه 
کشــور خودکامگان را به سمت وخیم شــدن مشکالتی می برد که 
حضور آن ها تشدیدشان کرده است. بعد از سال 1991 که شکاف 
بین غرب و روســیه به شدت افزایش یافت، مشکالت ژئوپلیتیکی 
روسیه به قوت خود باقی ماند. این مشکالت باقی خواهد بود تا وقتی 
حاکمان روسیه این رهبرد را کنار نگذارند و تالش بی حاصل نکنند 
برای اینکه تبدیل بشــوند به یک قدرت بزرگ همسنگ غرب، تا 
وقتی که در عوض  این کار، بر توسعه داخلی روسیه متمرکز بشوند. 
همه این ها توضیح می دهد که چرا پایان جنگ سرد اصلی سرابی 
بیش نیست. رویدادهای سال های 1989 تا 1991 تابعی از یکدیگر 
بود اما نه فقط سلسله وار چنانکه ناظران از جمله خود من دیدند. در 
طی آن ســال ها، آلمان دوباره با متحدان دو طرف اقیانوس اطلس 
متحد شــد و قدرت روسیه به طور موقت به شدت کاهش یافت که 
حاصل آن این بود که مســکو ارتش خود را از کشــورهای اروپای 
شرقی خارج کرد و آن ها نظمی دموکراتیک گرفتند و اقتصاد بازار 
بر آن ها حاکم شــد و با اتحادیه اروپا و ناتو به غرب پیوستند. این 
رویدادها زندگی مردم را در کشورهای بین آلمان و روسیه و در خود 
این دو کشــور که با هم گاهی دوست و گاهی دشمن بودند تغییر 
داد. اما دنیا را خیلی کمتر تغییر کرد. آلمان دوباره یکپارچه شــده 
عمدتاً از نظر ژئوپلیتیکی بدون تأثیر باقی ماند، دســت کم تا چند 
هفتــه بعد از حمله به اوکراین، یعنــی زمانی که برلین یک الاقل 
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در یک لحظه ژســتی قاطع به خود گرفــت. بخش هایی از اروپای 
شــرقی مثل مجارستان و لهستان که در بین بزرگ ترین بازندگان 
جنگ های جهانی و تسویه حساب های بعد از آن بودند، شروع کردند 
به نشان دادن بارقه هایی از شرایط تنگ نظرانه و استبدادی و به نوعی 
محدودیت ها را در چارچوب اتحادیه اروپا ثابت کردند. با اینکه اندازه 
کشور روسیه به شدت کاهش یافته بود، سقوط قدرت روسیه دائمی 
نبود، درســت مثل وقتی که بعد از قرارداد ورسای در سال 1919 
قدرت کاهش یافت. در این زمان، غرب نسبتاً روسیه را از رقابت با 
قدرت های بزرگ آزاد گذاشــت اما این دوران به اندازه یک چشم بر 

هم زدن در تاریخ بود. 
در تمام دوران بعد از فروپاشی شوروی، شبه جزیره کره جداشده 
باقی ماند، چین کمونیست ماند و اصرارش بر اینکه جزیره تایوان 
باید به سرزمین اصلی اش ملحق شود ادامه یافت. فراتر از قاره آسیا، 
رقابت های و مقاومت ها با قدرت آمریکا از نظر ایدئولوژیک ادامه یافت 
و غرب نیرو بر ایده های خود تأکید زیادش را ادامه داد. باالتر از همه 
این ها، نبرد بالقوه آخرالزمانی اتمی، همان طور که در دوران جنگ 
سرد تعریف شده بود، به وجود خود ادامه داد. به عبارت دیگر، برای 
بحث بر سر اینکه جنگ سرد تمام شده است یا نه، نباید درگیری را 

به وجود شوروی تقلیل داد.
تغییر ســاختاری ای که از سال 1991 ایجاد شده است فقط در 
حوزه فناوری نبوده است. چین شریک تازه نظم جایگزین ضدغربی 
بود. اکنون روسیه در آن اردوگاه قرار دارد. از منظری وسیع تر، تمرکز 
رقابت های قدرت های بزرگ رفته است به سمت منطقه اقیانوس های 
هند و آرام و این تغییری اســت که از دهه 1970 به تدریج شروع 
شد و در اولین سال های قرن جدید شدت یافت. اما بنیاد این تغییر 
در طی جنگ جهانی دوم ریخته شد و در دوران جنگ سرد نضج 

گرفت.
از نقطه نظر ژئوپلیتیکی، محور تاریخی اواخر قرن بیستم کمتر در 
دوره زمانی 1989-1991 قرار گرفته اســت تا در سال 1979. سال 
1979 ســالی بود که دنگ شیائوپینگ روابطش را با ایاالت متحده 
عادی ساخت و حزب کمونیست چین تسلیم لیبرالیسم اقتصادی 
غربی شــد. این اتفاق تصمیم اقتصادی سبب شد که اقتصاد چین 
به شــدت توسعه پیدا کند و این کشور به یک قدرت جهانی تبدیل 
شــود. در همان سال اسالم سیاسی در چند کشور روی کار می آمد 
از جمله در ایران و در افغانســتان نیز آمریکا به مقاومت اسالم گراها 
در مقابل شوروی کمک می کرد. در حوالی همان سال، عمق گرفتن 
رکود همراه با تورم و آشفتگی اجتماعی باعث شد که در قالب انقالب 
ـ تاچر، عرصه آنگلوــ امریکن جدیدی ارائه  شــود که تأکید  ریگانـ 
داشت بر بازارهای آزاد و دهه ها رشد اقتصادی را برانگیخت و در نهایت 
چپ سیاســی را روی کار آورد: با روی کار آمدن تونی بلر در بریتانیا 
به عنوان حزب کارگر جدید و بیل کلینتون در آمریکا به عنوان حزب 
ـ یک چین لنینیست بازاری،  دموکرات جدید. این ترکیب استثناییـ 
قدرت گرفتن اسالم سیاسی، یک غرب احیاشده ــ به جهان شکل 
جدیدی بخشید خیلی عمیق تر از هر موقع دیگری از دوران تحوالت 
آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم و اتحاد غرب به رهبری آمریکا.

این اشتباه که با فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی جنگ سرد 
پایان یافته است، باعث شد برخی گزینه های سرنوشت ساز سیاست 
خارجی در واشنگتن اتخاذ شود. بسیاری از سیاست گذاران و متفکران 
آمریکایی با اعتقاد به اینکه مخالفت ایدئولوژیک تمام شده و وضعیت 

مطلوب آن هاست، ســعی کردند آنچه را که در آمریکای شمالی و 
اروپای غربی ارائه  می کردند در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اعمال 
کنند، از جمله در اســترالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان. بســیاری از 
نخبگان آمریکایی به جای مفهوم غرب روی آوردند به تصویری از نظم 
آزاد بین المللی به رهبری آمریکا که روی کاغذ می توانست تمام جهان 
ـ  شامل جوامعی که اشتراکی با نهادها و ارزش های غربی نداشتند  راـ 

ــ یکپارچه سازد و به شکل یک کل واحد و جهانی شده درآورد.
رؤیای پر از شــور و هیجان یک نظم آزاد نامحدود برای جهان، 
مقاومت بی امان ژئوپلیتیک را پنهان می کرد. ســه تمدن باستانی 
ـ ناگهان ناپدید نشدند و تا دهه  ـ چین و ایران و روسیهـ  اوراســیاـ 
1990، نخبگان این کشــورها آشکارا نشان داده بودند که تمایلی 
ندارند در نظام یک جهانی با شاخصه هایی که غرب می گوید مشارکت 
کنند. برعکس، چین از مزایای اتحاد به اقتصاد جهانی بهره برد بدون 
اینکــه به الزامات اقتصادی خود عمل کنــد و اجازه نداد که نظام 
سیاسی اش آزاد شود. نخبگان روسی از جذب اقمار و جمهوری های 
سابق شوروی به غرب به ستون آمدند، حتی اگر بسیاری از مقامات 
دولتی روسیه به خدمات پول شویی برای شرکت های بزرگ غربی 
می پرداختند. در نهایت، کرملین امکانات خود را دوباره مهیا کرد و 
بازگشــت. نزدیک به دو دهه پیش، چین و روسیه شروع کردند به 

مشارکت ضدغربی مشترک در روز روشن و آشکارا.
این رویدادها کمک کرد به درگرفتن این بحث که باید یک جنگ 
سرد جدید وجود داشته باشد یا نه )یا اینکه آیا همین حاال جنگ 
سرد جدیدی به راه افتاده است یا نه(. یکی از این جنگ ها واشنگتن 
را در مقابل پکن قرار می داد. اما آنچه که سوابق ماجرا نشان می داد 

این بود که این درگیری ها چیز تازه ای نبود.
تکرار بعدی رقابت بزرگ جهانی به احتمال زیاد در حوالی آسیا 
اتفاق خواهد افتاد تا حدی به این علت که بسیاری از ناظران غربی  
درست مســئله را درک نکرده اند. برای اینکه مفهوم درگیری های 
جهانی اصالح شــود، سوءبرداشتی که از دوران جنگ جهانی دوم 
به وجود آمده اســت، ریچارد اُوِری، مورخ و نویســنده، در آخرین 
کتاب خود این مسئله را شــرح داده است. به گفته او، باید نگاه به 
جنــگ جهانی دوم و دوران پس از جنگ تغییر کند و باید اهمیت 
بیشتری برای آسیا قایل شد. اوری می گوید اینکه ترتیب تاریخی 
جنگ جهانی دوم را از سال 1939 بدانیم دیگر کمکی به ما نخواهد 
کرد. این جنگ باید به مثابه یک رویداد جهانی درک شود، نه اینکه 
به درگیری بین دو محور اروپایی محدود شــود که یک جنگ در 
اقیانوس آرام هم به آن ضمیمه شده است. این درگیری باید دوباره 
تعریف شــود و انواع متفاوتی از جنگ در آن لحاظ شود، از جمله 
جنگ هــای داخلی در امتداد جنگ های بزرگ نظامی و همچنین 
جنگ های شــهروندان که در آن برای آزادسازی کشورها از دست 
قدرت های اشغالگر تالش می شد یا جنگ های شهروندان برای دفاع 
از خود. اوری بر خالف عقیده رایج مورخان آسیایی یا جهانی، مبنای 
استدالل خود را بر این می گذارد که جنگ جهانی دوم آخرین جنگ 
امپریالیستی بود. این حرف او باعث می شود که تأکید بیشتری بر 
آسیا گذاشته شود. به طور کلی، باید گفت که در آینده هم نمی توان 
حضور آســیا را نادیده گرفت و صرفاً بر مبنای آنچه نخبگان غربی 
می گویند، جنگ سرد را تمام شده دانست. به نظر می رسد که جنگ 
سرد همچنان ادامه دارد و باید مناسبات آن را در رابطه و تقابل بین 

کشورها در نظر گرفت. 

تاریخ خودش یا 
الگوهای منظمش 
را تکرار می کند. 

در عوض، نکته این 
است که تاریخ در 
آن شرایطی که 

دوره های گذشته 
شکل گرفته، هنوز 

می تواند شکل 
بگیرد. امپریالیسم 
تمام نشدنی روسی 

ساده ترین شرح 
علت این امر است، 
علتی که می گوید 

در این کشور 
یک نوع گرایش 
فرهنگی ذاتی به 
تهاجم و تسخیر 
وجود دارد. اما 
چنین گرایشی 

وجود ندارد
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اولین نشانه های واکنش منفی به درخواست احتمالی 
ســوئد برای پیوستن به ناتو در حزب حاکم سوسیال 
دموکرات این کشور آشکار شده است، آن هم در آغاز 
ماهی حیاتی که انتظار می رود ســوئد و همسایه اش، 
فنالند، به سرعت به سوی گرفتن تصمیم حرکت کنند. 
سوئد و فنالند در دوران جنگ سرد خارج از ناتو باقی 
مانده بودند ولی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در 
سال ۲014 و حمله این کشور به اوکراین باعث شده 
است این دو کشور به سوی تجدیدنظر در سیاست های 
امنیتي شان ســوق داده شوند و عضویت آن ها در ناتو 
بیش ازپیش محتمل اســت. سوئد تا 13 ماه مه به موعد انتشــار یک گزارش ارزیابی 
سیاست گذاری امنیتی خواهد رسید که دو هفته زودتر از زمان مقرر برنامه ریزی شده 
است و در تهیه این گزارش، نمایندگان تمام احزاب پارلمان سوئد درگیر کار خواهند 
بود. رئیس  امور خارجه این کشور نیز به زمان بررسی موضوعات امنیتی خواهد رسید، 
قبل از اینکه دولت ائتالفی در زمینه های امنیتی تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری درباره 
پیوستن سوئد به ناتو است و حزب سوسیال دموکرات مشتاق است بر سر مسئله ای که 
نزدیک به ۲00 سال بی طرفی سوئد را برهم خواهد زد، در انتخابات ملی پاییز امسال به 

دو دسته تقسیم شود.  
با این حال، رســانه محلی سوئد گزارش کرده است وزیر اقلیم و محیط زیست این 
کشور، آنیکا استراندهال، که همچنین رئیس  هیئت رئیسه جناح زنان حزب سوسیال 
دموکرات هم اســت، گفته است که این دودستگی تاریخی طوالنی دارد و دعوا بر سر 
نگرانی از صلح و خلع ســالح و تنش زدایی و آزادی نظامی از ائتالف اســت. بنابراین 
استراندهال گفته است: »ما در هیئت مدیره فدرال حزب تصمیم گرفته ایم که در خط 
تصمیمات حزب در کنگره باقی بمانیم، تصمیمی که می گوید سوئد باید از نظر نظامی 

ائتالفی نداشته باشند و بیرون از ناتو بایستد.« رئیس  جمهور فنالند، سائولی نینیسته، 
گفته اســت که دیدگاه او در 1۲ ماه مه مشــخص خواهد شد و به خودش وقت داده 
اســت تا به آنچه والدیمیر پوتین در روز پیروزی روسیه در 9 ماه مه می گوید واکنش 
نشان دهد. مسکو گزارش هایی را که می گویند پوتین در 9 ماه مه اعالم جنگ علیه اروپا 
خواهد داد رد کرده است اما تهدید به عواقب نامعلومی کرده است اگر ناتو دو کشور سوئد 

و فنالند را به عضویت بپذیرد.
بعد از تهاجم روســیه به اوکراین، تغییری ناگهانی در افکار عمومی فنالند در قبال 
روســیه به وجود آمد و بســیاری از رأی دهندگان اعالم کردند که اعتمادی به روسیه 
ندارند، کشوری که با فنالند 133۵ کیلومتر مرز مشترک دارد. نظرسنجی ها در پارلمان 
فنالند نشان می دهد که نزدیک به دوسوم وزرا هوادار عضویت ناتو هستند. حزب حاکم 
سوسیال دموکرات فنالند نیز به موعد بحث در این زمینه در 19 ماه مه نزدیک می شود. 
پارلمان این کشــور در حال جمع آوری شــواهد تخصصی درباره این موضوع است اما 
نظرسنجی افکار عمومی نشــان می دهد که حمایت از عضویت فنالند در ناتو پس از 
حمله پوتین به اوکراین ثابت مانده اســت. اگر هم 
نخست وزیر و هم رئیس  جمهور این کشور از عضویت 
حمایــت کنند، میزان تمایل افــکار عمومی تا 80 
درصد افزایش خواهد یافت. نینیسته برنامه دارد که 
تا انتهای ماه مه دیداری دوروزه از سوئد داشته باشد. 
بــن واالس، وزیر دفاع بریتانیا، در اوایل ماه مه در 
فنالند بود تا اتحاد قوای نظامی بریتانیا را با این کشور 
از طریق یک مانور نظامی مشترک با فنالند و آمریکا 
و استونی نشان دهد. حامیان عضویت در ناتو از یک 
درخواست مشــترک توسط سوئد و فنالند حمایت 
می کنند که در نشســت ۲9 ژوئن این سازمان ارائه 
 خواهد شد و به ناتو زمان می دهد تا واکنش خود را 
با دعوت این کشــورها به نشست نشان دهد. ظاهراً 
فنالند مصمم است که به ناتو بپیوندد حتی اگر سوئد 

پا پس بکشد.
واالس در حــال مذاکره بــا ارتش فنالند درباره 
انواع حمایت های نظامی بریتانیا و سایر قدرت های 
ناتو از این کشــور اســت و می تواند در دوره زمانی 
بین درخواست عضویت تا پذیرش عضویت فنالند 
در ناتو، حمایت کامل از این کشــور را تحت بند ۵ 
اساسنامه ناتو اعمال کند. انتظار نمی رود که نیروهای 
عضو ناتو در دوره زمانی به عضویت درآمدن فنالند 
در ناتو حضور دائمی در این کشور داشته باشند اما 
مانورهای مشترک ممکن این میزان این حضور را 
بیشــتر کند. فنالند افزایش فعالیت های نظامی در 
مرزهای خود را روسیه یا حمالت مجازی همراه با 
اطالعات گمراه کننده را تجربه نکرده است. اما این 
کشــور از زمستان سال آینده میزان وابستگی خود 

به انرژی روسیه را به کمترین حد خواهند رساند.

یمه به روسیه در سال  سوئد و فنالند در دوران جنگ سرد خارج از ناتو باقی مانده بودند ولی الحاق شبه جزیره کر
2۰۱۴ و حمله این کشور به اوکراین باعث شده است این دو کشور به سوی تجدیدنظر در سیاست های امنیتي شان 
پیش محتمل است. سوق داده شوند و عضویت آن ها در ناتو بیش از

پاتریکوینتور
تحلیل گر  حوزه دیپلماسی

سوئد و فنالند در ناتو؟
حمله روسیه به اوکراین باعث نگرانی های امنیتی کشورهای اسکاندیناوی شده است

چرا باید خواند:
حمله روسیه به اوکراین 

آرایش نظامی و 
دیپلماتیکی را به تدریج 

تغییر می دهد و اطالع 
از این دگرگونی ها 

برای ناظرانی ایران نیز 
جالب توجه است.

منبع  گاردین 

دهکده آلبینن در سوییس



آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و بیستم، خرداد 1381401

آینده پژوهیآیندهپژوهی

روزنامه نگاری برای آینده زمین
خبرنگاران از الگوس تا دوبلین به هم مرتبط می شوند تا از تهدیدات تغییر اقلیم بنویسند

چرا باید خواند:
روزنامه نگاری 

محیط زیست و 
مخصوصاً خبرنگاری 
در زمینه تغییر اقلیم 

هر سال بیش از گذشته 
اهمیت پیدا می کند. 

آگاهی از روندهای 
جهانی این حوزه برای 

ایران نیز درگیر مسایل 
محیط زیستی بسیار 

است الزم است.

منبع   رویترز  

تهیــه یک مطلب با هم همکاری کنند یا بتوانند از شــکل هایی از همیاری 
یکدیگر بهره مند شــوند.« او می گوید: »اگر شما دارید به یک کشور خارجی 
مســافرت می کنید که هیچ وقت قبالً آنجا را ندیده اید، با کســانی از شبکه 
خبرنگاران ما روبه رو خواهید شد که حوالی آنجا را به شما نشان می دهند و اگر 

کمکی الزم بود به شما خواهند داد.«
عضویت در »هاســت رایتر« رایگان است. روزنامه نگاران در این وب سایت 
با یک نمونه از مطالب خود درخواست عضویت می دهند و منتظر می مانند 
تا عضویت شان تأیید شــود. وقتی روزنامه نگار تأیید شد، می تواند در منابع 
و توصیه ها و فرصت های همکاری با ســایر روزنامه نگاران از طریق ســامانه 
»هاســت وایر« بهره مند شود. این سامانه یک ابزار منبع نگاری جمعی است. 
»هاست وایر« یک اتاق گپ تعاملی است که در روزنامه نگاران در آن می توانند 
با یکدیگر تعامل داشته باشند و ایده های خود را درباره یک پروژه به اشتراک 

بگذارند.
لی می گوید: » شبکه ای که افراد بتوانند در آن کسانی را پیدا کنند که روی 
پروژه های آن ها کار می کنند، هوادار زیادی دارد. شبکه هاست رایتر یک شبک 
باز اســت. در این شبکه می توان همکاران را مقاالت کرد، با آن ها کنفرانس 
گذاشت.« ابانگ نیز می گوید که این شبکه به روزنامه نگاران کمک می کند که 
اگر به جایی سفر می کنند، از فضای کاری و امکانات خبرنگار مقیم در آنجا 

برای کار خود روی پروژه خود بهره بگیرند.«

روزنامه نگارانی از جنوب جهانی  
»هاست رایتر« در سال ۲0۲1 وب ســایت »آنبایس د نیوز« را راه اندازی 
کرد که یک تحریریه شامل خبرنگاران دورکار زن از کشورهای مختلف است. 
هدف این وب ســایت ایجاد یک خروجی رسانه ای است که مأموریت خود را 
منعکس می کند، مأموریت ســاختن یک فضای کاری امن برای کسانی که 
موانع ساختاری در حوزه کاری شان را تجربه کرده اند منعکس می کند. قبل از 
راه اندازی این وب سایت، »هاست رایتر« یک نظرسنجی در میان روزنامه نگاران 
این شــبکه برگزار کرد. یافته های نظرسنجی به آن ها بینشی داد که چطور 

می توانند پروژه حمایت از زنان روزنامه نگار را شکل دهند.
وب سایت »آنبایس د نیوز« یک گروه بین المللی از سردبیران را به وجود 
آورده است که با روزنامه نگاران کار می کنند و برای پوشش خبری مطالبی که 
کمتر به آن ها پرداخته شده است، در سراسر جهان به یکدیگر کمک می کنند. 
بیشــتر این روزنامه نگاران از کشورهای اصطالحاً جنوب جهانی هستند که 
به دلیل تبعیض های ساختاری، فرصت های کافی برای انتشار مطالب شان در 
خروجی های رسانه ای بزرگ فراهم نیست. مؤسسه هاست رایتر می خواهد این 

روند را تغییر دهد.
در سال ۲0۲1، وب سایت »آنبایس د نیوز« از روزنامه نگاران در کشورهای 
جنوب جهانی خواســت که در این شبکه عضو شوند و با آن همکاری کنند 
و همچنین نسخه خام مطالب شان را برای آن ها بفرستند. هدف این بود که 
شــکاف بین روزنامه نگارانی را که فرصتی برای انتشار مطالب شان ندارند با 
روزنامه نگاران دیگر پر کنند. بیش از 800 روزنامه نگار از 80 کشــور در این 
برنامه شــرکت کردند. مضمون مطالب آن ها شــامل تغییر اقلیم، مهاجرت 

من در اوت ســال ۲018 روی یک مطلب دربــاره ختنه زنان در کنیا و 
سنگال و نیجریه کار می کردم که یک مطلب در حوزه روزنامه نگاری راه حل گرا 
بود و دو همکار هم برای تهیه این مطلب داشتم. چند هفته قبل تر از آن تاریخ، 
مرکز »هاست رایتر« که یک سازمان جهانی رسانه ای است، به گروه ما جایزه ای 
داده بود که با آن هزار یورو تعلق می گیرد به گروهی از روزنامه نگاران که ایده 

جذابی در زمینه کاری خود داشته باشند.
این جایزه به ما کمک کرد که بتوانیم ســفرهای کاری ای را برنامه ریزی 
کنیم که حاصلش شــد مطالبی مهم از چند کشور آفریقایی که در آن زنان 
و دختران بومی با مشــکالت بهداشت و درمان در این کشور مواجه هستند. 
به رغم اینکه ختنه زنان در چند کشور آفریقایی ممنوع است اما این کار هنوز 
جوامع دوردست انجام می شود. مطلب ما در فوریه ۲019 منتشر شد و چنان 

که ذکر شد، جایزه مرکز »هاست رایتر« را هم گرفت.
»هاست رایتر« سازمانی است که دفتر مرکزی اش در برلین قرار دارد و از 
سال ۲013 تاکنون به روزنامه نگارانی در اقصی نقاط جهانی کمک می کند تا 
بتوانند در پروژه های کاری خود، از جمله همین مطلبی که ما دنبالش بودیم، 
با یکدیگر همکاری کنند. این سازمان منابع خبری و مراجع و فرصت هایی را 
برای تولید مطلب و به اشــتراک گذاشتن افکار نزد همکاران فراهم می کند. 
همچنین به روزنامه نگاران کمــک می کند که کیفیت مطالبی را که تولید 

می کنند ارتقا دهند.
مرسی ابانگ، مدیرعامل »هاست رایتر«، می گوید: »این همکاری کمک 
می کند به تقویت روایت رویدادها و گفتن ماجراها و این تشریک مساعی فقط 
بین تحریریه ها اتفاق نمی افتد بلکه بیشتر یک کار مشترک بین روزنامه نگاران 
است. برای نمونه، روزنامه نگاران آزاد اغلب انفرادی و در انزوا کار می کنند ولی 
کار کردن با دیگران به آن ها کمک خواهد کرد تا پیوندهایی را که ممکن است 
خودشان به تنهایی به دست نیاورند، پیش رو داشته باشند و حکایت های جالب 

و گیرایی را تعریف کنند.«

استفاده از امکانات مشترک  
بیش از شش هزار روزنامه نگار از بیش از 1۵۵ کشور جهان اکنون با استفاده 
از پلتفرم »هاست رایتر« به یکدیگر متصل شده اند و فرصت های کاری بیشتری 
برای آن ها فراهم شــده است. فقط در نیجریه حدود ۲۲0 روزنامه نگار عضو 
»هاست رایتر« هستند و از این پلتفرم برای یافتن منابع و فرصت های کاری 

استفاده می کنند.
»هاست رایتر« با همکاری بنیاد روبرت بوش، بنیاد فرهنگی اروپا، بنیاد اوتو 
اسپرنگر و مؤسسه نکست مدیا در هامبورگ، توانسته است پروژه های مشترکی 
را در حوزه رسانه تعریف کند و روزنامه نگاران را در سراسر جهان به یکدیگر 
مرتبط کند. این مؤسســه با بردن جایزه ای در سال ۲018 از سوی شرکت 
گوگل، توانست جایگاه خود را در مقام یک مؤسسه غیرانتفاعی محکم کند و 

در سطح جهانی گسترش بیشتری پیدا کند.
کریســتینا لی، رئیس  انتشارات پلتفرم »هاســت رایتر«، می گوید: »این 
مؤسســه تا چند سال شــبکه ای بود برای متصل کردن روزنامه نگارانی که 
می خواستند به سایر کشورها سفر کنند و یکدیگر را ببینند برای اینکه برای 

پاتریکاگوو
خبرنگار تحقیقی و پژوهشگر 

دانشگاه تورنتو
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عضویت در 
»هاست رایتر« 
رایگان است. 

روزنامه نگاران در 
این وب سایت با یک 

نمونه از مطالب 
خود درخواست 

عضویت می دهند 
و منتظر می مانند 
تا عضویت شان 
تأیید شود. وقتی 
روزنامه نگار تأیید 
شد، می تواند در 
منابع و توصیه ها 

و فرصت های 
همکاری با سایر 
روزنامه نگاران 
از طریق سامانه 
»هاست وایر« 

بهره مند شود. این 
سامانه یک ابزار 

منبع نگاری جمعی 
است

و حقوق زنان بود. مطالبی که به این ترتیب به تحریریه وب ســایت رسیده 
بودند، توسط پنج سردبیر رتبه بندی شدند و چند مطلب با باالترین رتبه ها 
انتخاب شــد تا بتوان ایده های آن ها را دنبال کرد و به کیفیت آن ها افزود و 
اگــر روزنامه نگار برای منابع خبری و مراجع دربــاره آن موضوع نیازی دارد، 

برطرف شود. 
مهدی گاربا و همکارش مودوپ آبیداکون از جمله روزنامه نگارانی بودند که 
مورد حمایت تحریریه قرار گرفتند. موضوعی که آن ها رویش کار می کردند، 
خودداری از زدن واکســن کووید-19 در شمال نیجریه بود. میراث نامطلوب 
شرکت های دارویی از گذشته های دور در این منطقه باعث این خودداری شده 
بود. در سال 1996 وقتی که شرکت داروسازی »فایزر« در دادگاه محکوم شد، 
بیش از 10 کودک درگذشــته بودند و تعداد افرادی بسیار بیشتری با نقص 
در ســالمتی مواجه شده بودند. همین سابقه بد باعث شده بود که مردم به 
واکسن های ویروس کرونا اعتمادی نداشته باشند و از زدن واکسن خودداری 

کنند.
گاربا که در ســال ۲019 به »هاست رایتر« پیوسته بود تا بتواند با سایر 
روزنامه نگاران در منطقه همکاری کنند و مطالبی با تمرکز بر حل این مسئله 
تولید کنند، می گوید: »همکاری با سایر روزنامه نگاران کار ما را خیلی راحت 
کرد.« قبل از این همکاری، گابا قبالً آبیداکون را ندیده بود. او می گوید که آن ها 
روابط کاری خیلی خوبی داشتند. آن ها افکار خود را به اشتراک گذاشتند و با 
سردبیران خود مشورت کردند که چطور می توانند مطلب را بهتر تهیه کنند. 

او می گوید: »همکاری ستون فقرات روزنامه نگاری است.«
تحریریه این وب سایت دوره هایی آموزشی را هم برای روزنامه نگاران مهیا 
می کند. برای نمونه، در نوامبر ســال ۲0۲1، پرپل رومرو که مشاور سردبیر 
در تحریریه بود، کارگاهی برای صحت سنجی ادعاها و مقابله با اخبار جعلی 

برگزار کرد. 
اتفاق خوبی که بــرای این همکاری ها رخ مــی داد، این بود که مطالب 
تولیدشده ای که حاصل همکاری روزنامه نگاران بود، به طور همزمان در چند 
رسانه محلی به انتشار می رسد و به این ترتیب، می تواند گستره مخاطبان را 

افزایش دهد. 

همکاری برای آینده  
هاست رایتر و مؤسسات نظیر این مرکز می توانند به روزنامه نگاران کمک 
کنند و اهالی رسانه را به هم وصل کنند تا بتوانند مسایل و مشکالت آینده 
جامعه جهانی و همچنین جوامع محلی را مطرح کنند و برای آن ها راه حلی 
بیندیشند. در سپتامبر سال ۲0۲۲، وب سایت »آنبایس د نیوز« پروژه جدیدی 
را شــروع کرد تحت عنوان »شهرهای در حال غرق شدن«. هدف پروژه این 
اســت که گزارش های تحقیقی منتشر کند درباره باال آمدن سطح دریاها و 
سیل هایی که در مناطق ساحلی رخ می دهد و علت آن ها تغییر اقلیم است 
که شهرهای مختلف جهان را تهدید می کند. از الگوس در نیجریه تا کراچی 
در پاکســتان تا اسکندریه در مصر تا دوبلین در ایرلند، روزنامه نگاران محلی 
با یکدیگر همکاری خواهند کرد و به آن ها راهنمایی های الزم خواهد شــد 
و کمک های مورد نیازشــان فراهم خواهد شد تا بتوانند مطالبی درباره این 

مسایل تهیه کنند.
یکی از مدیران این مرکز می گوید: »این شهرها چالش های بزرگی 
برای آینده بشریت هستند و باید برای باال آمدن سطح دریا در آن ها 
فکری کرد. این شهرهای برای تهدیداتی که در آینده جلوی راه شان 
است چقدر آماده شده اند و اگر تا به حال کاری برای آینده نکرده اند، 
دلیلش چه بوده است؟ مطالبی که در این پروژه تولید خواهد شد قصد 
دارند که به این پرسش ها پاسخ بدهند. این ها حکایت هایی است که 
خبرنگاران محلی در هر یک از کشورها باید به آن پاسخ بدهند. این 
خبرنگاران کسانی هستند که می توانند سؤاالت اساسی را از مقامات 

بپرسند، مخصوصاً شخصیت هایی که مسئولیتی در شهرها دارند. 
در این پروژه، روزنامه نگاران منتخب توســط تحریریه وب سایت آموزش 
داده خواهند شد و به یک یکدیگر مرتبط می شوند و با همکاران خود در سایر 
کشورهای همکاری می کنند تا بتوانند موضوعات مربوط به پروژه را پوشش 
دهند. امثال مراکز »هاست رایتر« و وب سایت های وابسته به آن نمونه هایی از 
روزنامه نگاری آینده در زمینه تغییر اقلیم و مشکالت اساسی بشر است. باید 
گفت روزنامه نگاری انفرادی در حال تبدیل شدن به روزنامه نگاری گروهی و تا 

حدودی از راه دور به واسطه فناوری های ارتباطی است.

در سال 2021، وب سایت »آنبایس 
د نیوز« از روزنامه نگاران در 
کشورهای جنوب جهانی خواست 
که در این شبکه عضو شوند و 
با آن همکاری کنند و همچنین 
نسخه خام مطالب شان را برای 
آن ها بفرستند. هدف این بود که 
شکاف بین روزنامه نگارانی را که 
فرصتی برای انتشار مطالب شان 
ندارند با روزنامه نگاران دیگر پر 
کنند. بیش از ۸00 روزنامه نگار از 
۸0 کشور در این برنامه شرکت 
کردند



آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و بیستم، خرداد 1401401

آیندهپژوهی

دو سال پیش بود که شــهرداری استانبول یک سازه مدرن را در میدان 
تقســیم نصب کرد. مردم از ســر و شکل مدرن این ســازه چوبی و فوالدی 
خوششــان آمده بود: موزیســین ها اطرافش ســاز می زدند و مردم سلفی 

می گرفتند. 
اما عمر این سازه به یک هفته هم نکشید. پلیس اطرافش را بست و بعد 
هم آن را جمع کردند و بردند. ظاهرا هدف شهرداری استانبول از استقرار سازه 
این بود که نگاه ها به فضاهای عمومی در شهر عوض شود چون ساخت و ساز 
فراوان مدتی است که چهره استانبول را تغییر داده و افزایش جمعیت این شهر 
به 16 میلیون نفر هم اوضاع را پیچیده تر کرده است. اما این ایده درواقع قربانی 

مناقشه سیاسی بین شهرداری استانبول و دولت رجب طیب اردوغان شد. 
مناقشه بین دولت ها و بزرگ ترین شهرها در بسیاری از کشورهای جهان 
رخ می دهــد. در نیویورک مردم بارها علیه دونالد ترامپ تظاهرات کردند و 
لندنی ها که اصال نمی خواستند از اتحادیه اروپا خارج شوند با دولت که حامی 
برگزیت بود درافتادند. اما در ترکیه که مدتی است درگیر بحران اقتصادی و 
رقابت های سیاسی شدید داخلی است، کشمکش بر سر استانبول به دردسر 

جدیدی بدل شده است. 
مورات گوونچ برنامه ریز شهری و مدیر مرکز مطالعات استانبول در دانشگاه 
کادیرهاس در این خصوص می گوید: »یک جنگ ســرد واقعی بین دولت 

مرکزی و شهرداری هایی که در کنترل احزاب اپوزیسیون هستند در جریان 
است.« گوونچ عضو همان تیمی بود که برنامه توسعه جدید میدان تقسیم 

را ارائه داده بودند.
مناقشه بر سر استانبول و آنکارا تقریبا بالفاصله بعد از رای آوردن شهرداران 
متعلق به جبهه اپوزیسیون در انتخابات آغاز شد. این انتخابات در سال ۲019 
برگزار شد و حزب حاکم نزدیک به رجب طیب اردوغان از اینکه کنترل دو 
شهر مهم کشور را از دست داده بود ضربه سیاسی بدی خورد. هرچه باشد 
استانبول میزبان یک پنجم از جمعیت ترکیه است و یک سوم از بازده اقتصادی 

کشور هم از آنجا تامین می شود.
اردوغان که خودش زمانی شــهردار استانبول بود، در یکی از مهم ترین 
اقداماتش علیه شــهرداری این شــهر تالش کرد این نهاد را از لحاظ مالی 
تحت فشار بگذارد و حتی در سخنرانی سه سال پیش خود پیش بینی کرد 
که آن شهرداری هایی که هماهنگ با دولت مرکزی نیستند به زودی اعالم 

ورشکستگی خواهند کرد.
مورات اونگون سخنگوی شهرداری استانبول فهرستی از پروژه هایی که 
دولت مرکزی ســعی کرده جلویشان را بگیرد دارد. در میان آنها می توان به 
توسعه سیســتم مترو، جایگزین کردن اتوبوس های فرسوده با اتوبوس های 
جدید برای کاهش ترافیک ناهنجار شــهر، توسعه سیستم آب  و فاضالب و 
صدور مجوز برای تاکسی های بیشتر اشاره کرد. موضوع طراحی های جدید 
شهری در میدان تقسیم و سایر نقاط مهم استانبول هم جزو همین پروژه ها 

بوده اند. 
اونگون می گوید ممانعت دولت از به سرانجام رسیدن این پروژه ها برای این 
است که دولت بتواند شهرداری استانبول را به بی کفایتی متهم کند و مدرکی 

هم برای آن داشته باشد. 
پولی که شهرداری استانبول برای انجام پروژهایش در سال ۲0۲۲ نیاز 
دارد، به میزان 8 میلیارد لیر )۵۵0 میلیون دالر( بیشتر از درآمدش است و 
بنابراین به همراهی بانک های دولتی برای تامین اعتبار نیاز دارد اما به گفته 
اونگون، از وقتی اکرم امام اوغلو شهردار استانبول شده اصال چنین همکاری ای 

چرا باید خواند:
دو شهردار اپوزیسیون 

در ترکیه ممکن است 
دردسرهای بزرگی 

برای اردوغان در آینده 
نزدیک درست کنند. 

این گزارش توضیح 
می دهد که اردوغان تا 

به حال برای مقابله با 
آنها چه کرده و چرا تا 

سال آینده ممکن است 
از آنها رودست بخورد.

منبع:   بلومبرگ 

 ] آینده ترکیه   [

جنگ سرد در استانبول 
چرا مهم ترین شهرهای ترکیه با اردوغان سرشاخ شده اند؟

از جمله پروژه هایی که 
اردوغان سعی کرده در 
استانبول جلویشان را 

بگیرد می توان به توسعه 
سیستم مترو، جایگزین کردن 
اتوبوس های فرسوده، توسعه 

سیستم آب  و فاضالب و 
صدور مجوز برای تاکسی های 

بیشتر اشاره کرد

اکرم امام اوغلو
شهردار استانبول
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در ترکیه شهرداران تا دهه ۱9۸۰ قدرت چندانی نداشتند. از آن زمان به بعد 
به خاطر افزایش ارزش امالک در شهرهای ترکیه و البته مالیات به دست آمده 
از آن، اهمیت پست شهرداری در ترکیه باال رفت.

را مشــاهده نکرده اســت. امام اوغلو متعلق به حزب جمهوری خواه ترکیه 
)ج.ه.پ( است که سرســخت ترین حزب مخالف اردوغان به شمار می رود. 
به خاطر همین مشکالت بوده که استانبول به دنبال جذب سرمایه گذاری 
خارجی بوده اما آنها هم به تایید دولت نیاز داشــتند و این روند بسیار ُکند 

پیش رفته است. 
یکی از بزرگ ترین معضالت استانبول که شهرداری سعی کرده بود حلش 
کند، کمبود خطوط مترو به خصوص در مناطق غربی شــهر بود. توســعه 
خطوط مترو در حومه غربی اســتانبول که می توانست حمل و نقل شهری 
را برای 3.۵ میلیون نفر آســان تر کند، توسط دولت به تعویق افتاده است و 
بهانه وزارت خانه متبوع هم این است که تحلیل فنی این پروژه اشتباه است 
و نمی تواند به شکل فعلی آغاز شود. مسئله دیگر هم لزوم افزایش مجوزهای 
تاکسی در استانبول است که به رغم افزایش جمعیت این شهر، دهه هاست که 
انجام نشده است. این موضوع هم جای بحث و جدل دیگری برای شهرداری 
اســتانبول و دولت اردوغان است. البته حزب عدالت و توسعه )آ.ک.پ( که 
نزدیک به اردوغان اســت اکثریت کرسی ها در شورای شهر استانبول را در 
اختیار دارد و یکی از دالیلی که در سرشاخ شدن با شهرداری استانبول موفق 

شده هم همین است. 
ریشه این مناقشات در تهدیدی است که اردوغان از جانب اکرم امام اوغلو 
شهردار استانبول و منصور یاواش شهردار همفکر او در آنکارا علیه موقعیت 
آینده خودش حس می کند. وقتی این دو شــهردار به پیروزی رســیدند، 
زمزمه هایی مبنی بر اینکه آنها می توانند نامزدهای آینده ریاست جمهوری در 
ترکیه باشند به گوش رسید. انتخابات ترکیه قرار است سال آینده برگزار شود 

و بنابراین حساسیت موضوع هم رو به افزایش است.
در ترکیه شــهرداران به صورت ســنتی موقعیت سیاسی قدرتمندی 
نداشتند و این وضع تا دهه 1980 ادامه داشت. از آن زمان به بعد و به خاطر 
گسترش شهرنشینی و افزایش ارزش امالک در شهرهای ترکیه و البته مالیات 

به دست آمده از آن، اهمیت پست شهرداری در ترکیه باال رفت. 
اما این روزها سرشاخ شــدن شهردار اســتانبول با اردوغان وارد مرحله 
سیاسی جدیدی نیز شده است. در تعطیالت عید فطر در این کشور، امام اوغلو 
سری به ریزه در ساحل دریای سیاه زد؛ یعنی جایی که خانواده اردوغان در 
آن به دنیا آمدند. استان ریزه همواره حمایت خوبی از حزب عدالت و توسعه 
)آ.ک.پ( داشــته و مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲018 میالدی 
اردوغان در ریزه 77 درصد از آرا را به خود اختصاص داد. حاال اما در جریان 
سفر امام اوغلو به ریزه معلوم شد اوضاع خیلی هم مثل سابق نمانده؛ چون عده 

زیادی از مردم به استقبال امام اوغلو رقیب سرسخت او آمدند. 
امام اوغلو در این ســفر به مسائلی که حزب عدالت و توسعه در منطقه 
دریای سیاه بهشــان بی توجهی کرده - مثل خروج جوانان به علت بیکاری 
شدید در منطقه- اشاره کرد. از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
ترکیه قرار است در سال ۲0۲3 برگزار شوند و کشور هم با بحران اقتصادی 
شدید و تورم بسیار زیاد دست و پنجه نرم می کند، به نظر می رسد که احتمال 
قدرت گرفتن چهره های اپوزیسیون در مقابل حزب عدالت و توسعه دارد باال 
می رود و طبعا شهردارانی مثل امام اوغلو و منصور یاواش در صدر این چهره ها 

قرار دارند. 
امام اوغلو حتی در یکی از سفرهای اخیرش به سارایوو هم در مورد مسائل 
داخلی ترکیه نظر داد و به وضوح گفت که روزهای حضور اردوغان بر ســر 
قدرت دارد کم تر و کم تر می شود و او و حزبش قادر به پیروزی در انتخابات 
سال آینده ترکیه نخواهند بود. امام اوغلو به این نکته نیز اشاره کرد که احزاب 
مختلف مخالف اردوغان قصد دارند اتحاد بزرگی علیه حزب عدالت و توسعه 

تشکیل بدهند. 

در این میان به نظر می رسد که در سال های اخیر حزب عدالت و توسعه 
به این نتیجه رسیده است که اگر در مناطق شهری مهم، فردی از هر حزب 
اپوزیسیون و )و نه لزوما حزب جمهوری خواه( در راس قدرت قرار داشته باشد 
ممکن است دردسری در دوران انتخابات سال آینده درست کند و به همین 
جهت حتی برخی شهرداران که از حزب اپوزیسیون ُکردهای ترکیه انتخاب 
شده بودند، حاال موقعیت خود را در معرض تهدید می بینند و دولت آنها را به 

همراهی با شبه نظامیان ُکرد متهم کرده است. 
فواد کیمان رئیس مرکز سیاست های دانشگاه سابانجی استانبول معتقد 
است اقدامات دولت اردوغان در تضعیف شهرداری ها حتی در شهرهایی که 
به حزب عدالت و توســعه نزدیک اند، کار خطرناکی اســت: »این مانعی در 
برابر تحقق پتانســیل های شهرهاست. دولت آنها را تحت فشار می گذارد تا 
برنامه های مورد نظر اردوغان را اجرا کنند و این باعث می شود شهرداری ها از 

تصمیم گیری های مستقل در مسائل مربوط به خودشان باز بمانند.«
یاشار عدنان عدنان علی رئیس مرکز عدالت در فضاهای شهری در استانبول 
از جمله چهره هایی است که به بحران های شهری پیش روی استانبول در 
آینده اشاره کرده و گفته که درگیری ها بر سر قدرت، جلوی مواجهه مناسب 
با این بحران ها را خواهد گرفت. او افزایش فقر در شهرها، خطر وقوع زلزله و 
بحران های مشابه را مسائلی می داند که نیاز به همکاری حزبی دارند؛ اما از آنجا 
که دولت مرکزی به نظر شهرداری های اهمیتی نمی دهد راهی برای مقابله با 

این بحران ها هم پیدا نشده است. 
واقعیت این است که اهمیت استانبول آن قدر زیاد است که طبیعی 
است هیچ یک از طرفین نخواهند از داشتن قدرت سیاسی در آن دست 
بردارند. اما در فضایی که مناقشات سیاسی با این شدت و وضوح ادامه 
داشته باشد، پیدا کردن راه برای حل مشکالت خیلی دشوار خواهد شد. 
خود حزب عدالت و توســعه این روزها بیــش از اندازه دچار اختالفات 
داخلی است و از آن سو، احزاب اپوزیسیون در یکی از متحدترین شرایط 
خود به سر می برند و بنابراین احتمال هر تحولی در انتخابات سال آینده 
ترکیــه وجود دارد. نکته دیگر هم این اســت که جنگ اوکراین باعث 
افزایش قیمت مواد غذایی در ترکیه شده و به دردسرهای اردوغان افزوده 
است و این هم مسئله ای است که گریبان دولت اردوغان و حزبش را در 

انتخابات سال آینده ترکیه خواهد گرفت. 

احتمال 
قدرت گرفتن 
چهره های 

اپوزیسیون در 
مقابل حزب عدالت 
و توسعه دارد باال 

می رود و طبعا 
شهردارانی مثل 
اکرم امام اوغلو و 
منصور یاواش در 
صدر این چهره ها 

قرار دارند

حمل ونقل عمومی 
در استانبول
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آیندهپژوهی

طوفان اقتصادی بزرگی کشورهای صنعتی را درنوردیده 
است؛ وضعیتی که نشانه هایش از مدت ها پیش شروع شده 
بود. اول رقابت ژئوپلیتیکی چین و آمریکا بود که تجارت 
جهانی را دچار مشکل کرد و سرمایه گذاری های فرامرزی 
را کاهش داد. بعد همه گیری کرونا شروع شد و خیلی ها 
را واداشت که سبک زندگی یا سبک تجارت شان را عوض 
کنند و مثال سراغ دوچرخه هایشان بروند. اما قرنطینه های 
متعاقب حتی باعث اختالل در تولید همان دوچرخه های 
کذایی هم شد. در حالت عادی، افزایش قیمت دوچرخه 
باعــث کاهش تقاضا می شــد. اما واکنــش مالی و پولی 
به پاندمی در اقتصادهای پیشــرفته باعث شد خانوارها 

همچنان به پول خرج کردن ادامه بدهند. 
اما وقتی فضای قرنطینه  از شهرها برداشته شد و فرصت های شغلی دوباره باز شدند، پیدا 
کردن نیروی کار ســخت شده بود. از یک طرف مهاجرت کاهش یافته بود و از طرف دیگر، 
کارگران مسن تر عالقه مند نبودند ریسک کار در فضای پاندمی را به جان بخرند و به شغل 
قبلی شان برنگشتند. ملغمه ای از افزایش تقاضا و عرضه کم باعث شد تورم باال برود و آن هم 
به انواع کاالها تســری پیدا کرد. بعد هم که جنگ اوکراین شروع شد و به دنبالش قرنطینه 
شانگهای صورت گرفت و اوضاع پیچیده تر از قبل شد. جنگ باعث افزایش قیمت مواد غذایی 

و سوخت شد و قرنطینه شانگهای هم به زنجیره تامین جهانی لطمه زد. 
در این میان، کشــورهای در حال توســعه با دردسرهایی متفاوت از کشورهای صنعتی 
مواجه بودند. دولت ها آن قدرها قادر به ارائه کمک مالی به شــهروندان در جریان همه گیری 
کرونا نبودند و برخی خانوارها در کشورهایی مثل هند منبع درآمد خود را از دست دادند و 
یا به فقر مطلق غلتیدند.  امروز با جهانی مواجهیم که قیمت مواد غذایی و انرژی در آن باال 
رفته و باعث کاهش مصرف شده است؛ همان مواردی که می توانند در درازمدت به اعتراضات 
اجتماعی و مناقشات سیاسی منجر شوند. تردیدی نیست که آینده دنیا بر مبنای این روندها 
کامال پرچالش به نظر می رسد. رشد پایدار به ابداعات و نوآوری هایی بستگی دارد که به مردم 
دنیا اجازه می دهند با هزینه کم تر، تولید بیشتری داشته باشند. همه گیری کرونا باعث شده 
که شــرکت ها وادار به تجدید نظر در پروسه های کاری خود شوند؛ مثال دورکاری کارکنان 
را بپذیرنــد. اما به هــر حال همه این تجدیدنظرها تنها زمانی واقعی و موثر خواهند بود که 
موانع پیش روی ارائه خدمات از راه دور نیز برداشــته شــده باشد. در غیر این صورت، رشد 

در برخــی بخش ها موقتی خواهد بود و با ایجاد تقاضای 
جدید، به ســمتی جدید منتقل خواهد شــد. به همین 
ترتیب، مسن شدن جمعیت جوامع به کاهش نیروی کار 
و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد و این خودش 
چالش بزرگی اســت. این نکته را نیز نباید فراموش کرد 
که وقتی جنگی در جهان در حال رخداد است، هزینه ای 
که کشورها به این بخش اختصاص می دهند هم تغییر 
می کند. احساس نیاز به افزایش بودجه نظامی به معنی 
کاهش بودجه و سرمایه گذاری در بخش های مهم دیگر 
است. همین حاال می دانیم که جنگ اوکراین باعث شده 
برخی کشورها از جمله کشورهای اروپایی از سرمایه گذاری  

در بخش انرژی سبز و مقابله با تغییرات اقلیمی بکاهند. 
بــرای اینکه اوضاع امروزی بهتر شــود، جهان نیاز دارد که روی احیای رشــد از طریق 
سیاست های جلب سرمایه و افزایش تولید متمرکز شود. شکی نیست که اولین گام در این 
راه باید پایان جنگ اوکراین باشد. اگر فرض کنیم که این اتفاق افتاده است، آسان ترین راه 
اقتصادی و ســخت ترین راه سیاسی این خواهد بود که برای مقابله با روند جهانی زدایی )در 
برابر جهانی شدن( تالش کنیم. مثال شرکت ها باید هر بخشی از زنجیره تامین خود را تنوع 
ببخشند و البته انعطاف پذیری این زنجیره را هم باال ببرند. نکته دیگر این است که شرکت ها و 

حکومت ها فقط روی انجام کسب وکار با کشورهای دوست متمرکز نباشند. 
از آنجــا که بعد از جنگ اوکراین تمرکز جهان از لزوم مقابله با بحران گرم شــدن زمین 
برداشــته شده است، چاره ای نیست جز اینکه برای بازگشت این موضوع به مباحث جهانی 
تالش کنیم. در بخش هایی که به صورت عمده آزادکننده گازهای گلخانه ای هســتند باید 
ســرمایه کمتری جذب شود و ســرمایه مازاد وارد بخش های مرتبط با انرژی های جدید و 
تجدیدپذیر شــود. شاید این همان مسیری باشــد که اقتصاد جهان برای احیای خودش و 
بیرون آمدن از رکود به آن احتیاج دارد. ضروری است که برنامه ریزی های الزم در این زمینه 
برای حداقل یک دهه پیش رو صورت بگیرد و البته منابع مالی برای حرکت در این مسیر هم 
وجود داشته باشد.  اما شاید مهم ترین نکته این باشد که جهان به سیاست های قاطعانه تری 
نیاز دارد که تا این حد تحت تاثیر مسائل سیاسی نباشند و بتوانند مسیر خود را به صورت 
مســتقل تری طی کنند. در غیر این صورت، در جهان آن قدر چیزی باقی نخواهد ماند که 

کشورهای مختلف بر سرش دعوا کنند. 

راگورامراجان
استاد دانشکده کسب وکار بوث 
در شیکاگو و رئیس سابق بانک 

مرکزی هند

جنگ اوکراین باعث شده برخی کشورها از جمله 
کشورهای اروپایی از سرمایه گذاری  در بخش انرژی 
سبز و مقابله با تغییرات اقلیمی بکاهند.

چرا باید خواند:
اگر فرض کنیم جنگ 
اوکراین تمام شده، به 
کدام سیاست جهانی 
پیش از آن بازخواهیم 
گشت؟ این یادداشت 

پاسخی دارد به این 
سوال.

منبع:  فایننشال تایمز 

آینده جهان [   [

احیا برای 
تداوم حیات

اگر جنگ اوکراین امروز 
به پایان می رسید
برای اقتصاد جهان چه می کردیم؟
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همان جوانان پیشرویی که حزب دموکرات به دنبال جذب رای شان است، 
با بدهی های سنگین دانشجویی دست و پنجه نرم می کنند و روی وعده جو 
بایدن برای بخشش این بدهی ها حساب کرده بودند.

چرا باید خواند:
بخشی از رای دهندگان 
جوان آمریکایی که 
قبال پای صندوق 
رای نمی آمدند حاال 
نظرشان را عوض 
کرده اند. این گزارش 
توضیح می دهد که چرا 
این وضعیت به ضرر 
حزب دموکرات و جو 
بایدن خواهد بود.

منبع  لس آنجلس تایمز 

یکی از قابل توجه ترین پدیده هایی که در جریان انتخابات کشوری اخیر در آمریکا دیده 
شده، افزایش رای دهی در میان نسل جوان است. غیبت نسل جوان در جریان انتخابات سال 
۲018 پیش تر به سود حزب دموکرات تمام شده بود چون باعث شده بود دموکرات ها کنترل 
مجلس نمایندگان را به دســت بگیرند و بعدش هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شــود. 
پرسشی که در تمام این مدت مطرح بوده این است که آیا غیبت نسل جوان در آن زمان به 
خاطر حضور دونالد ترامپ بر سر قدرت بود یا اینکه غیبت نسل جوان در میان رای دهندگان 

آمریکایی به یک هنجار بدل شده بوده است. 
پاسخ به این سوال هرچه که باشد، شکی نیست که در حال حاضر آمریکا باید خود را برای 
یک تحول جدید آماده کند. یک نظرسنجی جدید که اخیرا توسط انستیتو سیاست دانشکده 
کندِی هاروارد در میان جوانان 18 تا ۲9 ساله در آمریکا انجام شده نشان می دهد که تمایل آنها 
به رای دادن دوباره باال رفته است. این تغییر ممکن است به ضرر حزب دموکرات باشد؛ چون 
شمار بیشتری از جوانان جمهوری خواه )در قیاس با جوانان دموکرات( تمایل به رای دادن در 
انتخابات آینده در آمریکا دارند. اگر دقیقش را بخواهیم بگوییم، تعداد جوانان متمایل به حزب 
جمهوری خواه نســبت به چهار سال قبل حدود 7 درصد افزایش نشان داده است و برعکس، 
تعداد جوانان متمایل به حزب دموکرات در همین بازه زمانی کاهش ۵ درصدی داشته است. 

این کاهش به خصوص در میان رای دهندگان سیاه پوست دیده می شود. 
این تحوالت را در کنار کاهش شدید مقبولیت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بگذارید و 
آن گاه می شود فهمید که احتماال حزب دموکرات در حال حاضر باید خیلی نگران آینده باشد. 
کاهش مقبولیت بایدن در میان رای دهندگان جوان حتی بیشــتر هم هست و این می تواند 
در انتخابات میان دوره ای دردسر بزرگی برای دموکرات ها درست کند. یکی از علل اصلی این 
مسئله، عدم تعهد بایدن به وعده هایش در مورد بخشش بدهی های دانشجویی است. همچنین 
عدم تعهد او به وعده هایش در مورد تغییرات اقلیمی که درســت قبل از انتخابات ریاســت 

جمهوری اعالم شده بود، به مذاق رای دهندگان جوان خوش نیامده است. 
ظاهرا کاخ سفید پیام رای دهندگان جوان را دریافت کرده است. دموکرات ها اصوال همیشه 

تصور می کردند نســل  موسوم به نسل زِد به دلیل عقاید پیشــرویی که دارند، هیچ وقت به 
رای دهنده حزب جمهوری خواه بدل نخواهد شــد. این پیش بینی البته درست بود؛ اما قضیه 
اینجاســت که حاال دموکرات ها هم نمی توانند این رای را به خود اختصاص بدهند. جان دال 
وولپ مدیر انســتیتو نظرسنجی سیاســی که مدتی هم مشاور کمپین انتخاباتی جو بایدن 
بوده اســت می گوید: »دموکرات ها در ســال ۲0۲۲ چاره ای ندارند جز اینکه در درجه اول، 
رای دهندگان را بســیج کنند و به پای صندوق رای بکشــانند و در درجه دوم هم آنها را به 
رای دادن به حزب دموکرات ترغیب کنند. این کار اصال آسان نیست. حتی از میان آن جوانان 
محدودی که در سال ۲0۲0 به بایدن رای دادند، تنها 69 درصد به عملکرد او اعتقاد دارند.« 

واقعیت این است که همان جوانان پیشرویی که حزب دموکرات به دنبال جذب رای شان 
اســت، با بدهی های سنگین دانشجویی دســت و پنجه نرم می کنند و روی وعده جو بایدن 
برای بخشش این بدهی ها حساب کرده بودند. با این حال، مشخص نیست که بایدن چنین 
تصمیمی بگیرد یا نه.  نظرســنجی های انجام شده در 
خصوص مسئله بخشش بدهی های دانشجویی نشان 
می دهد که 38 درصــد از رای دهندگان جوان خواهان 
بخشش کلی آن هستند و ۲1 درصد خواهان بخشش 
بدهی های دانشجویی قشر فقیر هستند. همچنین ۲7 
درصد از پاســخ دهندگان معتقدند که دولت به جای 
بخشــش بدهی ها باید کمک هزینه ای را برای پرداخت 
آنها در اختیار دانشــجویان بگذارد. با این اوصاف، فقط 
13 درصــد از رای دهندگان جوان کال مســئولیتی را 
در ایــن خصوص متوجــه دولت نمی داننــد. این رقم 
می تواند وخامت وضعیت مقبولیت جو بایدن در میان 

رای دهندگان جوان را نشان بدهد. 
بن وسل مدیر سابق موسســه نسل جدید آمریکا 
)بزرگ تریــن گروه ســازماندهی سیاســی جوانان در 
آمریــکا( در این خصوص می گویــد: »حزب دموکرات 
برای نجات خودش هم باید رای دهندگان جوان متمایل 
به حزب جمهوری خواه را به اردوی خودش بکشــاند و 
هم رای دهندگان جوان سیاه پوســت را که اعتقادی به 

عملکرد حزب دموکرات ندارند جذب خودش کند.« 
یکی از بزرگ ترین معضالتی که هردو حزب دموکرات 
و جمهوری خواه در آمریکا با آن مواجه اند این است که 
رای دهندگان جوان متوجه شده اند هردوی این حزب ها 
بــه منافع نخبگان توجه دارند و منافع عوام برایشــان 
اهمیتی ندارد. این احساس در مورد حزب جمهوری خواه 
شــدیدتر اســت اما وضع حزب دموکرات هم تعریفی 
ندارد. پیش تر در سال ۲016 حزب دموکرات نتوانست 
رای دهندگان جوان را به رای دادن به هیالری کلینتون 
راضی کند و به نظر می رسد که در آینده هم این حزب 
همین مشــکل را خواهد داشت. آنها در انتخابات سال 
۲0۲0 خوش شــانس بودند اما این شانس در انتخابات  

بعدی در سال ۲0۲4 همراه شان نخواهد بود. 

 ] آینده آمریکا   [

چه کسی از رای دهندگان جوان می ترسد؟
دموکرات ها از حاال به کابوس انتخابات آینده می اندیشند
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آیندهپژوهی

در چند ماه اخیر بخش تولید روغن پالم در اندونزی فراز و نشیب های زیادی داشت 
و دست آخر هم بزرگ ترین خبر این بخش یعنی منع صادرات روغن پالم اعالم شد که 

هم شامل روغن پالم خام و هم شامل فرآورده های آن از جمله روغن پخت وپز می شد. 
اندونزی بزرگ ترین تولیدکننده روغن پالم در دنیاست و بنابراین محروم شدن بازارهای 
جهانی از روغن پالم این کشور مسئله بزرگی است که فورا به افزایش قیمت روغن پخت و 
پز منتهی شد و طبعا شرکای تجاری اندونزی را شوکه کرد. اما چرا دولت اندونزی چنین 

تصمیمی گرفت؟
قضیه این بود که تولید محلی روغن پالم خام در سال ۲0۲1 در قیاس با سال ۲0۲0 
کاهش نشان داده بود و این در حالی بود که تقاضای جهانی برای این محصول باال رفته 
بود. وقتی تقاضا باال برود و عرضه کم باشــد طبعا بحث افزایش قیمت پیش می آید. در 
آوریل سال ۲0۲0 یک تن روغن پالم خام اندونزی در بازارهای اروپا به قیمت ۵4۵ دالر 

فروخته می شد اما دو سال بعد، قیمت همان یک تن به 1700 دالر رسید. 
طبعا این وضعیت به ســود صادرکنندگان اندونزیایی و همچنین حساب جاری این 
کشور بود. اصوال تقاضای فزاینده جهانی برای کاالهایی که اندونزی تولیدکننده بزرگ شان 
است - مثل زغال سنگ و روغن پالم- باعث شد کسری تجاری جاری این کشور در سال 
۲0۲۲ کامال کاهش یابد و روپیه اندونزی در وضعیت بسیار باثبات و خوبی قرار بگیرد. در 

درآمدزایی برای دولت هم که شکی نیست. 
اما واقعیت اینجاست که وقتی بازار صادرات خیلی گرم شود تناقضی را هم با خودش 
به همراه می آورد. مصرف کنندگان در اندونزی حاال داشتند هزینه ای شبیه تر به قیمت 
جهانی را برای خرید روغن پخت و پز پرداخت می کردند. این در حالی اســت که دولت 
اندونزی سیاســتش این است که قیمت کاالهای اساسی مثل بنزین، برق، برنج و روغن 
پخت و پز باثبات باقی بماند. حاال قیمت بنزین تا حدی باال رفته و دولت می داند که اگر 

افزایش قیمت به کاالهای اساسی دیگر هم سرایت زیادی داشته باشد، دردسر بزرگی برای 
مصرف کنندگان درست خواهد شد. 

با این حال، شکی نیست که صادرکنندگان روغن پالم در اندونزی می خواهند تا زمانی 
کــه قیمت روغن پالم در بازارهای جهانی باالســت، محصول خود را به باالترین قیمت 
بفروشند و واکنش شان به فشارهای دولت این بوده که محصوالت خود را در بازار داخلی 
کمیاب کنند. همان طور که می شد پیش بینی کرد این وضع به احتکار و افزایش قیمت 
نجومی روغن پخت و پز در بازار داخلی اندونزی انجامید. دولت انواع سیاست ها از قبیل 
ســهمیه بندی صادرات و ایجاد سقف قیمت برای روغن پالم را به اجرا درآورد و حتی به 
تحقیق و تفحص از مسئوالن امور تجاری و صاحبان کسب و کارها در حوزه روغن پالم 
پرداخت اما هیچ نتیجه درستی از این کارها به دست نیامد. قیمت روغن پالم پایین نیامده 
بود و از طرف دیگر، دولت اندونزی حس کرد که در دوران ماه رمضان باید امتیاز خوبی 
به مصرف کنندگان بدهد و به همین جهت اعالم کرد که صادرات روغن پالم ممنوع شده 

است. 
با این حال این تصور وجود دارد که توقف صادرات روغن پالم اندونزی نمی تواند خیلی 
طوالنی مدت باشد و تاثیرش روی قیمت این محصول در بازار داخلی هم مشخص نیست. 
صادرکنندگان در اندونزی این اقدام دولت را قدرت نمایی تلقی کرده اند ولی دولت می گوید 
در جهت منافع ملی حرکت می کند؛ همان طور که سال پیش هم صادرات زغال سنگ را 

برای تامین زغال سنگ الزم برای کارخانه های کشور متوقف کرده بود.
اما شــاید واضح ترین نتیجه ای که بتوان از این اقدامات گرفت این باشــد که اقتصاد 
اندونزی بازارمحور است؛ اما تا حد مشخصی. وقتی منافع تجاری کشور با منافع سیاسی 
و ملی مورد نظر دولت یکی نباشــد، دولت حق خــود می داند که مداخله کند و منافع 
مورد نظر خود را حفظ کند. هربار که چنین اقدامی انجام شــود، ریسک بزرگی هم به 
وجود می آید که این مداخله به تبعات جدید منجر شــود. واقعیت این است که شرکای 
تجاری و سرمایه گذاران نگاه خوبی به چنین مداخالتی توسط دولت ها ندارند چون ثبات 

پیش بینی هایشان را به خطر می اندازد. 
اما در شرایط کنونی، اندونزی کنترل ذخایر خام مهمی مثل زغال سنگ و روغن پالم 
را در اختیار دارد که به شدت تقاضای باالیی در بازارهای جهانی دارند. بنابراین پیام دولت 
اندونزی احتماال این است که اول نیازهای بازار داخلی تامین خواهد شد و قیمت هم باید 
در این بازار معقول باشد، و تنها در مرحله بعد است که منافع صادرکنندگان مورد توجه 

قرار خواهد گرفت. 

آینده تجارت [   [

پخت و پز در خطر
چرا اندونزی صادرات روغن پالم را متوقف کرد؟

چرا باید خواند:
سیاست های دولت 
اندونزی برای حفظ 
ثبات قیمت در بازار 

داخلی باعث آزردگی 
صادرکنندگان و 

برخی شرکای تجاری 
شده. این گزارش ابعاد 

مختلف قضیه را بررسی 
می کند.

منبع  دیپلمات 

اقتصاد اندونزی بازارمحور است؛ اما تا حد مشخصی. وقتی منافع 
تجاری کشور با منافع سیاسی و ملی مورد نظر دولت یکی نباشد، 
دولت حق خود می داند که مداخله کند
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در آغــاز ســال ۲0۲۲ میالدی، این طــور به نظر 
می رسید که آینده اروپا در دستان برلین و مسکو قرار 
دارد. آنها پیش برندگان اوضــاع اروپا بودند. اما حمله 
روســیه به اوکراین باعث تغییر در نقشه ژئوپلیتیکی 
اروپا شد: نقش کشورهای دیگر مثل لهستان و انگلیس 
پررنگ شد و آمریکایی ها هم دوباره به صحنه سیاست 

اروپا برگشتند.
واقعیت این اســت که قدرت اقتصــادی آلمان به 
خصوص بعد از بحران مالی سال ۲008 شکل دهنده 
زندگی مردم در حوزه یورو بوده اســت. تصمیم هایی 
که برلیــن در حوزه های انرژی، مهاجرت، سیاســت 
مالی و دیپلماســی می گرفت در مــوارد زیادی مورد 
انتقاد کشورهای اروپایی دیگر قرار می گرفت؛ اما کم تر 
کشــوری قدرتش را داشت که به صورت مستقیم در 

برابر بزرگ ترین اقتصاد اروپا بایستد. 
در همان زمان، در سمت شــرق اروپا، روسیه هم 
به شکل های مختلف -از تامین انرژی گرفته تا قدرت 
نظامی و مداخالت سیاسی- توانسته بود سیاست در 
اروپا را تحت تاثیر خود قرار بدهد. کشــورهایی مثل 
آلمان و روســیه تمایل به همکاری با یکدیگر داشتند 
و به خصوص این مســئله در جریان مــراودات حوزه 
انرژی مشــخص بود. آلمان بهترین مشتری شرکت 
گازپروم روســیه بود و از آن ســو، روسیه نیز خریدار 
تکنولوژی های مختلفی و مدرنی بود که شرکت های 

آلمانی ارائه می دادند. 
آمریکا حواسش به اروپا بود اما تمرکزش به خصوص 
بعد از حوادث 11 سپتامبر متمرکز روی خاورمیانه بود 
و البته ظهور چین در منطقه اقیانوس آرام هم به اولویت 
توجه آمریکا بدل شده بود و به نظر می رسید که آمریکا 

به آسیا کار دارد، نه به اروپا.
اما بعد از آغاز جنگ اوکراین این طور به نظر می رسد 
که بازیگران دیگر مثل لهســتان، کشــورهای اروپای 

مرکزی و نیز انگلیس بیشتر به نشان دادن موضع خود در برابر روسیه تمایل پیدا کرده اند 
و البته آمریکا هم هدفش را این قرار داده که باز از همین طریق، منافع خود را در بحران 

اوکراین تامین کند.
شاید بتوان گفت حاال کشورهای دیگری در اروپا می خواهند جای آلمان را در اِعمال 
نفوذ در عرصه سیاسی بگیرند و واکنش اروپایی مورد نظرشان را به روسیه نشان بدهند. 
در این میان به چند نکته درباره آینده عرصه ژئوپلیتیک و اقتصاد اروپا باید توجه کرد. 
اول اینکه اگر کشــوری مثل آلمان بخواهد تمرکز زیادی روی ارسال سالح سنگین و 
تجهیزات نظامی به اوکراین داشــته باشــد، احتمالش هست که آینده خود را به خطر 
بیندازد چون روسیه ممکن است به مقابله بامثل ترغیب شود. دوم اینکه افکار عمومی 

آلمان با گرفتارشدن کشور در مسئله خرید گاز موافقت زیادی ندارند و اصوالً خرید گاز 
ارزان از روسیه را به گزینه های دیگر ترجیح می دهند. سوم اینکه در دهه های اخیر که 
آلمان مشغول خرید گاز از روسیه بود و حتی خط لوله نورداستریم۲ هم در همین راستا 
داشت به نتیجه می رسید، برخی کشورهای اروپای مرکزی و حوزه بالتیک با موضع آلمان 
مشکل داشتند و حاال هم این نارضایتی را به شکل های مختلف نشان می دهند. چهارم 
اینکــه تصمیماتی که آلمان در یک دهه اخیر در حوزه مهاجرت گرفت به مذاق برخی 
کشورهای اروپایی دیگر خوش نیامده بود و حاال آنها با جذب مهاجران اوکراینی به جای 
مهاجرانی که در صف انتظار برای پذیرش در کشورهای اروپایی بودند دارند آن نارضایتی 

را جبران می کنند. 
جالب اینجاســت که کشــور اروپایی قدرتمند دیگر یعنی فرانسه هم بعد از جنگ 
اوکراین در وضعیتی قرار دارد که در امور اروپایی ضعیف تر از ســابق به نظر می رســد. 
امانوئل ماکرون در ابتدای جنگ گمان می کرد می تواند نقش میانجی را به عهده بگیرد 
اما عمالً کاری از پیش نبرد و موضعش ساده لوحانه جلوه کرد. این وضعیت باعث شده باز 
هم گروهی از کشورهای اروپایی که پیش تر از تصمیمات فرانسه نارضایتی داشتند راهی 
برای جدا کردن راه خودشان از این کشور پیدا کنند. کاهش قدرت فرانسه در اروپا از این 
جهت اهمیت دارد که فرانسه خودش به دنبال کاستن از قدرت آمریکا در قاره اروپا بود 
اما عمالً راه به جایی نبرد و جنگ اوکراین هم باعث شد که نقش آمریکا در اروپا دوباره 

بسیار پررنگ شود. 
لهستان و انگلیس که تا همین چندوقت پیش به دلیل مخالفت دائمی با سیاست های 
اتحادیه اروپا به عنوان بچه بدهای اروپا شناخته می شدند حاال فرصتی برای احیای خود 
در خأل قدرت اروپا پیدا کرده اند. هردوی این کشــورها با ارسال سالح به اوکراین سعی 
کرده اند نقش خود را در اروپای امروز قوی تر از قبل نشان بدهند. حاال باید دید کشورهای 
اروپایی تا چه حد قادر به برقراری تعادل در مراوده با آمریکا خواهند بود و خأل قدرت در 

اروپا را کدامیک و به چه شکلی پر خواهند کرد. 

ید  افکار عمومی آلمان با گرفتارشدن کشور در مسئله خر
ید گاز ارزان از   خر

ً
یادی ندارند و اصوال گاز موافقت ز

روسیه را به گزینه های دیگر ترجیح می دهند.

چرا باید خواند:
بعد از جنگ اوکراین، 
کشورهای اروپایی به 
اندازه قبل حرف آلمان 
و فرانسه را نمی خوانند. 
این گزارش توضیح 
می دهد که بازیگران 
جدید اروپا چه 
کشورهایی خواهند 
بود و مناسبات آنها با 
آمریکا چطور شکل 
خواهد گرفت. 

منبع  فارن پالسی 

آینده اروپا [   [

جنگی که خأل قدرت ساخت
چرا قدرت های اروپایی با جنگ اوکراین موقعیت شان را از دست دادند؟

تسلیحات آمریکایی و اروپایی که به اوکراین فرستاده شدند
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آیندهپژوهی

در پانزده سال اخیر، برند کفش اسپرت ساز سالومون تقریباً تمام تولید 
خود را در آسیا انجام می داد. اما حاال این برند معروف فرانسوی تصمیم 
گرفته که روند تولید را دوباره به داخل فرانسه برگرداند. مهم ترین دلیلش 
اختالل ها در زنجیره تامین در سه سال اخیر و البته تالش این برند برای 

کاهش آزادسازی گازهای گلخانه ای است. 
اما در فرانســه کفش سازی سال ها پیش ُمرده است و بنابراین برند 
ســالومون تقریباً چاره ای ندارد جز اینکه زنجیره تامین مورد نیازش را 

خودش در اروپا بسازد. 
اولیــن مرحلــه از راه حل ســالومون این بوده که یــک کارخانه 
ماشینی شده تولید کفش اسپرت را در شهر کوچکی نزدیک آلپ احداث 
کند. ســالومون همچنین کفش هایش را بازطراحی کرده و در جهت 
کوچک کــردن زنجیره تامین هم تالش زیادی صورت داده. مثالً تعداد 

اجزای هر کفش اسپرت را کاهش داده است. 
با تمام این اوصاف، باز هم دســتیابی به مــواد مورد نیاز آن هم در 
منطقه ای که هیچ تامین کننده ای در آن وجود ندارد کار سختی است. 
سالومون تاکنون مواد مربوط به کف کفش و سایر بخش ها را از چین و 
ویتنام تهیه می کرد چون این دو کشور مراکز اصلی تولید کفش مدرن 
امروزی هستند. گیوم میزنک نایب رئیس شرکت کفش سازی سالومون 
می گوید: »در سی سال اخیر تمام ابداعات و تمام ظرفیت های ساخت 
کفش اسپرت در آسیا نهفته بود. حاال ما برای ایجاد تحول در این روند 
کار دشواری در پیش داریم.« برند سالومون 7۵ سال پیش تاسیس شد و 

عالوه بر کفش اسپرت، تولیدکننده تجهیزات اسکی هم هست. 
در دهه های اخیر، شــرکت های غربی هر چه که می خواستند -از 
اسباب بازی گرفته تا لباس- را در مناطق خاصی از جهان )به خصوص 

آسیا، اروپای شرقی و آمریکای التین( تولید می کردند. در این مناطق، 
امکان استفاده از نیروی کار ارزان و نیز زنجیره تامین مدرن و پیشرفته 
وجود داشت. اما در سال های اخیر، چندین شوک پیاپی به اقتصاد جهانی 
وارد شــد و بسیاری از شرکت های بزرگ را واداشت که در امورات خود 

تجدیدنظر کنند. 
در سال ۲018 دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا جنگ تجاری 
با چین را شــروع کرد که باعث وخامت مناسبات آمریکا و چین شد و 
شرکت هایی را که بر اساس مناسبات دو اقتصاد بزرگ دنیا شکل گرفته 

بودند دچار دردسرهای زیادی کرد. 
سپس از سال ۲0۲0 جهان گرفتار بحران کرونا و تعطیلی کارخانه ها، 
قرنطینه، بسته شدن بنادر و کاهش کامیون های باری شد و همه اینها به 
ایجاد اختالل شدید در زنجیره تامین و نیز افزایش هزینه باربری انجامید؛ 
مســائلی که حتی اگر به صورت منفرد رخ داده بودند هم دردسرساز 
بودند. حاال هم جنگ اوکراین به این ماجراها افزوده است. سیستم های 
جهانی که از قبل هم مشکل پیدا کرده بودند دچار بحران های جدیدی 

شدند و آسیب پذیری های تجارت جهانی بیش از پیش نمایان شد. 
این وضعیت بحرانی باعث شده که بحث »بازگشت به خانه« برای 
برخی برندها مطرح شود. این به معنی برگرداندِن تولید به همان کشوری 
است که برند کارش را از آنجا شروع کرده بود. رنه باک مدیر بی سی آی 
گلوبال که یک شــرکت مشــاوره در حوزه زنجیره تامین است در این 
خصوص می گوید: »بازگشت به خانه موضوعی بود که وقتی در جلسات 
مطرح می شد همه خمیازه می کشــیدند ولی حاال به موضوع جذاب 
در جلسات بدل شده و همه می خواهند درباره انجامش بیشتر بدانند. 
تغییری که حاصل شده درواقع به همان اختالل در زنجیره های تامین 

 ] آینده تولید   [

به خانه برمی گردند
درباره برندهای کتانی ساز که دیگر در آسیا کفش نمی سازند

تقریباً دوسوم 
از تولیدکنندگان 

آمریکایی و 
اروپایی می گویند 
قصد دارند تا سال 

2۰2۵ بخشی 
از تولید خود 
را که در آسیا 

انجام می شده، 
به اصطالح به خانه 

برگردانند

چرا باید خواند:
چرا برندهای کفش 

اسپرت اروپایی 
می خواهند دوباره 
کارخانه هایشان را 
به کشورهای غربی 

برگردانند؟ این 
گزارش را بخوانید تا 
ببینید بحران کرونا 

در سال های اخیر چه 
تاثیری روی تحوالت 

آینده این صنعت 
گذاشته است.

منبع:  وال استریت جورنال 
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کاهش اجزای هر کفش در طراحی های جدیِد برخی 
کفش های اسپرت به منظور کاهش وابستگی به 
تامین کنندگاِن متعدد این اجزا صورت گرفته است.

و دائمی شدن این اختالل ها و نیاز شرکت ها به اجتناب از این اختالل ها 
برمی گردد.« طبق یک نظرســنجی، تقریباً دو سوم از تولیدکنندگان 
آمریکایی و اروپایی می گویند قصد دارند تا سال ۲0۲۵ میالدی بخشی 
از تولید خود را که در آسیا انجام می شده، به اصطالح به خانه برگردانند. 
یک پنجم از تولیدکنندگان آمریکایی و اروپایی هم گفته اند که بخش 
اعظم تولید خود را به خانه برخواهند گرداند. این نظرســنجی توسط 

موسسه بی سی آی گلوبال و بین 1۲۵ شرکت انجام شده است. 
برخی شرکت ها به شکل جدی این تصمیم را عملی کرده اند. شرکت 
ماتل که تولیدکننده اســباب بازی است، بخشی از تولید خود را که در 
مکزیک انجام می شــد به آمریکا برگردانده است. تمپور سیلی سازنده 
کاالی خواب هم اخیراً سه کارخانه جدید در آمریکا ساخته و اعالم کرده 

که قصد دارد جلوی اختالل های زنجیره تامین را از این طریق بگیرد.
تولید کفش اســپرت البته از آن حوزه هایی است که بازگرداندنش 
به خانه اصالً آســان نیســت. سازندگان کفش در آســیا از نیروی کار 
ارزان، فراوان و کم مهارت بهره می برند اما این الگو در برخی کشورهای 
غربی قابل اجرا نیســت و به همین جهت، برخی برندها به این نتیجه 
رسیده اند که به جای تاسیس کارخانه های مشابه آسیا، باید کارخانه های 

ماشینی شده بسازند. 
مثالً برند سالومون با شرکت فایبرساز شاماتو وارد همکاری شده و 
می خواهد دو نوع کفش جدید را که با روش های مدرن تری تولید شده اند 
پس از تاخیرهای زیاد به بازار بفرستد. سالومون انتظار دارد کفش هایی 
که در فرانســه تولید می کند به اندازه کفش های تولیدشــده در آسیا 
سودآور باشند؛ چون در اروپا هزینه حمل و نقل کمتر می شود و هزینه 

گمرک هم حذف می شود. 
در کارخانه جدید ســالومون )با شــراکت دو برند کفش دیگر( در 
نزدیکی آلپ، ســاالنه یــک میلیون جفت کفش تولید خواهد شــد. 
شرکای سالومون برای این منظور 10 میلیون یورو )11 میلیون دالر( 

سرمایه گذاری کرده اند.
جالب اینجاست که در این کارخانه در هر شیفت تنها به 1۵ کارگر 
نیاز است؛ در حالی که در کارخانه های آسیا به تعداد پنج برابر کارگر نیاز 
بود تا بازده مشــابهی به دست بیاید. اصل کاری که آن 1۵ کارگر باید 
انجام بدهند پای چرخ خیاطی است؛ کاری که همچنان بهتر است به 
شکل دستی انجام بگیرد. تعداد اندکی از کارگران هم روی خطوط تولید 

ماشینی شده نظارت می کنند.
سایر برندهای کفش اسپرت با درجات مختلفی از موفقیت در حال 
بازگشــت به خانه هستند و بعضی هایشان دردســر زیادی در این راه 
متحمل شده اند. مثالً آدیداس کارخانه ماشینی شده اش را در سال ۲016 
در آلمان و یک ســال بعد در آتالنتا افتتاح کرد؛ هر چند که در ۲0۲0 
مجبور به تعطیل کردنش شد. آدیداس در نتیجه این ناکامی مجبور شد 
به الگوی سابق خود در ساختن کفش اسپرت در آسیا و آمریکای جنوبی 
برگردد تا به تامین کنندگان مواد الزم برای تولید آنها نزدیک باشد. این 
طور به نظر می رسد که آدیداس فعالً برنامه ای برای منتقل کردن تولید 

کفش هایش به آمریکای شمالی یا اروپا ندارد. 
اما برند اسپرت ساز مشــهور دیگر یعنی نیوباالنس اخیراً ششمین 
کارخانه خود در آمریکا را در ماساچوست افتتاح کرده است. نیوباالنس 
همچنان اکثر کتانی هایش را در خارج از آمریکا می سازد؛ اما تقاضا برای 
کفش های میان قیمتش در آمریکا باال است و به همین جهت به سودش 
است که در آمریکا به تولید بپردازد. انگیزه دیگر نیوباالنس هم این است 
که مقاومت نسبی در برابر اختالل های زنجیره تامین در آینده پیدا کرده 

بعد از 
وابستگی های 
درازمدت به 

تامین کنندگان 
آسیایی، حاال 

برندهای غربی 
مثل سالومون 

در فرانسه چشم 
امیدشان به 

تامین کنندگان 
قطعات کفش در 
ایتالیا و توسعه 
فعالیت آنهاست

باشــد. دیو ویلر مدیر اجرایی شــرکت در این خصوص گفته: »هر چه 
بتوانیم به مشتری هایمان نزدیک تر باشیم برایمان بهتر است.«

جالب اینجاست که نیوباالنس برخالف برخی برندهای دیگر هیچ 
وقت تولید کفش هایش را در آمریکا متوقف نکرده بود و به همین جهت 
به زنجیره تامین محلی که قادر به تامین 70 درصد از اجزای موردنیازش 
است دسترسی دارد. اما هدف بعدی این است که در آینده 100 درصد 

از مواد و اجزای الزم از طریق همان زنجیره تامین محلی تامین شود. 
البته نیوباالنس که مقرش در بوستون آمریکاست هنوز برای تامین 
کف کفش هایش به تامین کنندگان آسیایی وابسته است و مرتفع کردن 
این وابستگی به پول و زمان زیادی نیاز دارد. در این زمینه، برند سالومون 
در فرانســه وضعیت بهتــر و راحت تری دارد؛ چــون با تغییر طراحی 
کفش هایش حاال هر کفش جدید ســالومون به جای 70 قطعه، تنها 
۲6 قطعه دارد. همچنین کف این کفش ها فقط از پنج جزء درست شده 
است. در حال حاضر موقعیت برای تامین همه این اجزا از تامین کنندگان 
فرانسوی و اروپایی فراهم نیست اما در اینکه هدف نهایی، قطع وابستگی 
به زنجیره های تامین آسیایی است شکی نیست. در این زمینه، چشم 
امید برندی مثل سالومون به تامین کنندگان ایتالیایی است که ظرفیت 
باالیی دارند و می توانند به شرکای تجاری آینده برندهای فعال در اروپا 
تبدیل شوند. البته ویتنام همچنان تا مدت زیادی منبع تامین برخی 

قطعات مورد نیاز در کفش های اسپرت باقی خواهد ماند. 
بــرای آن که تامین کننــدگان محلی از جمله ســازندگان قطعات 
پالستیکی به گسترش فعالیت هایشان تشویق شــوند و مهارت الزم 
برای ســاخت اجزای مورد نیاز برندهایی مثل ســالومون را به دست 
بیاورند حداقل به چند سال وقت نیاز است. در هر حال، ماشینی شدن 
کارخانه های تولید کفش اسپرت در این راه تاثیر زیادی خواهد داشت. 

به نظر می رســد که برخی برندهای غربی سازنده کفش اسپرت به 
برنامه های سالومون چشم دوخته اند و منتظرند ببینند که آیا این برند 
موفق به قطع وابستگی به تامین کنندگان آسیایی خواهد شد یا نه. اگر 
این اتفاق بیفتد احتمالش هست که در سال های آینده شاهد بازگشت 
به خانه برخی برندهای اسپرت دیگر هم باشیم. با این حال، فعالً هیچ 
یک از این تحوالت عمالً تهدیدی علیه بازار کفش اسپرت سازی آسیا 
نیستند و ظرفیت بازار در آنجا هنوز خیلی باالست. با این حال، مدت ها 
بود که کارخانه های کفش اسپرت ساز به کل به تولید در آمریکا و اروپا 
بی توجه شده بودند و به نظر می رسد که تحوالت جدید تنها راهی برای 

تغییر در آن بی تفاوتی باشد. 
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آیندهپژوهی

در یک مزرعه بزرگ چای در سریالنکا زن چای کاری به نام اروالپان قسمت باالیی هر بوته از 
گیاه چای را با مهارت جدا می کند و آن را به داخل سبدی که روی پشتش انداخته پرت می کند. 
او و شوهرش روزی 18 کیلو برگ چای را به همین روش می چینند و درنهایت ماهانه سی هزار 
روپیه سریالنکا دستمزد می گیرند. بعد از کاهش ارزش پول این کشور، چنین پولی فقط برابر با 

هشتاد دالر است.
اروالپان ســه فرزند دارد و خانواده آنها به همراه مادرشــوهرش، شش نفره است. در وضعیت 
جدید، این پول برای گذران زندگی و مخارج آنها کافی نیســت. او یکی از میلیون ها نفر از مردم 
سریالنکا است که دارند با بدترین بحران اقتصادی دهه های اخیر در کشورشان دست و پنجه نرم 

می کنند. 
بحران کرونا خودش مصیبت بزرگی برای سریالنکا بود و باعث شد صنعت گردشگری که خون 
جریان یافته در رگ های این کشور بود به نابودی کشیده شود. سریالنکا که در اقیانوس هند واقع 
شــده هرساله گردشگران خارجی زیادی جذب می کرد و از این راه درآمد خوبی داشت. اما حاال 
درآمد دولت به شدت کاهش یافته؛ به خصوص با توجه به اینکه دولت مالیات ها را هم کاهش داده 
است.  دولت سریالنکا که به شدت با کمبود ارز مواجه است، در خرید کاالهای اساسی در حوزه 
غذا، ســوخت و دارو دچار مشکل شده است و به همین جهت برای کمک اضطراری به صندوق 
بین المللی پول مراجعه کرده است. در همین حال، افزایش شدید تورم و کمبود برخی کاالها در 
کشور باعث شده که در هفته های اخیر، اعتراضات و تظاهرات مداوم در شهرهای مختلف سریالنکا 

جریان داشته باشد.
کارگران مزارع -یعنی افرادی مثل اروالپان- که اکثرا هم متعلق به اقلیت تامیل ســریالنکا 
هستند، بیش از بقیه جمعیت این کشور دارند مصایب اقتصادی را تحمل می کنند. علتش این است 
که این دسته از مردم، مالک زمین نیستند و فشار افزایش قیمت مواد غذایی روی آنها باال است. 

خانواده اروالپان یکی از هفده خانواده ای است که در بخش های کوچک از یک خانه سنتی در 
کنار هم زندگی می کنند. این نوع ساختمان ها مربوط به دوران استعمار انگلیس است که در سال 
1948 میالدی به پایان رسید اما نشانه هایش در سریالنکا هنوز پابرجاست. در این خانه های سنتی 

همواره بوی سوزاندن بوته های چای و استفاده از آن به عنوان سوخت اجاق به مشام می رسد. 

وضعیت خانواده هایی مثل اروالپان بازتاب دهنده اوج و فرود اقتصاد سریالنکا است که تازه در 
ســال ۲009 میالدی از چنگال جنگ داخلی ده ساله رها شد و شرایط اقتصادی بهتری را پس 

از آن تجربه کرد. 
در دوران پس از جنگ داخلی، ســریالنکا شاهد توسعه صنعت توریسم و همچنین افزایش 
صادرات اقالمی مثل لباس و نیز چای و دارچین بود؛ به طوری که در سال ۲0۲0 تولید ناخالص 

داخلی سریالنکا افزایش قابل توجهی داشت.
اروالپان مدرسه را در 14 سالگی رها کرد تا در یک کارخانه نساجی مشغول به کار شود و بعدش 
هم ازدواج کرد و به مزرعه چای آمد؛ جایی که ساعت کار کمی انعطاف پذیرتر بود و می شد بچه ها 
را همزمان بزرگ کرد. او همچنین برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشد کسب و کار کوچکی 
برای فروش ســبزی جات و صیفی جات به همکارانش راه انداخت. اما در دوران همه گیری کرونا 
دردسرهای او زیاد شد چون اقتصاد کشور ماه ها با تعطیلی و قرنطینه مواجه بود و خانواده هایی مثل 

او بعضی روزها فقط برنج برای خوردن داشتند.
در همین میان، دولت سریالنکا تصمیم ناهنجاری برای ممنوعیت واردات کودهای شیمیایی به 
منظور ارگانیک کردن تمام محصوالت کشاورزی این کشور گرفت که به خصوص به بخش تولید 

چای ضربات زیادی زد. بعداً هم که این تصمیم لغو شد باز اوضاع به حال عادی برنگشت. 
معضل دیگر هم این است که آب و هوا با بخش چای در سریالنکا همراه نبوده و خشکی زیاد 
هوا باعث آسیب دیدن محصوالت شده است. همچنین افزایش قطعی برق، کمبود سوخت و تورم 

شدید باعث دردسرهای زیادی برای کسب و کارها شده است. 
امسال تورم مواد غذایی نزدیک به ۵0 درصد بود و حمل و نقل هم نزدیک به 70 درصد گران 
شد. قیمت آرد هم دو برابر شده و به خصوص هزینه زندگی کارگران را گران تر از سابق کرده است. 

اروالپان می گوید: »حاال مجبوریم بیشتر برنج بخوریم اما برنج هم گران شده است.« 
به نظر نمی رسد که سریالنکا در کوتاه مدت راه حل خاصی برای کاهش فشار بر خانواده هایی 
مثل خانواده اروالپان داشته باشد. ظاهراً مردمی که این روزها در سریالنکا سر کار می روند فعالً فقط 
به همین امید دارند که بتوانند کارشان را در آینده حفظ کنند و بنابراین حفظ حیات کسب و کارها 

در سریالنکا احتماالً مهم ترین چیزی است که دولت می تواند به آن توجه کند. 

 ] آینده سریالنکا   [

چای کاران در بحران غرق می شوند
آیا بعد از بحران بزرگ امروزی چیزی از صنعت چای سریالنکا باقی می ماند؟

چرا باید خواند:
خانوارها و کسب و 
کارها در سریالنکا 
از بحران اقتصادی 
دو سال اخیر ضربه 

خورده اند؛ اما با 
اعتراضات نسبت 

به تورم چه می توان 
کرد؟ این گزارش 

ابعاد مختلف قضیه را 
بررسی می کند.

یسم و همچنین  یالنکا شاهد توسعه صنعت تور در دوران پس از جنگ داخلی، سر
افزایش صادرات اقالمی مثل لباس و نیز چای و دارچین بود؛ به طوری که در سال 
یالنکا افزایش قابل توجهی داشت . 2۰2۰ تولید ناخالص داخلی سر

منبع:  رویترز 
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نشانه های ورود آمریکا به رکود اقتصادی اخیراً به شکل واضح تری دیده شده است؛ به 
خصوص با توجه به اینکه آمار و ارقام از سه ماهه اول سال جاری میالدی نشان داد تولید 

ناخالص داخلی این کشور به میزان 1.4 درصد کاهش نشان داده است.
اما اینکه رکود اقتصــادی در آمریکا رخ می دهد یا نه؛ جواب های متعددی به همراه 
می آورد. درواقع بســتگی دارد این سوال را از چه کسی بپرسید. اما اگر رکود رخ بدهد، 
چه تاثیری روی یک آدم معمولی در جامعه خواهد گذاشت؟ اینجا به چند سوال در این 

حوزه پاسخ می دهیم.
مثالً اینکه آیا در سال ۲0۲۲ رکود رخ خواهد داد؟

اقتصاددانان دویچه بانک پیش بینی کرده اند که در اواخر ســال ۲0۲3 یا اوایل ۲0۲4 
میالدی یک رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا رخ خواهد داد. اما اقتصاددانان گلدمن ساکز 
معتقدند 1۵ درصد احتمال دارد که تا یک سال آینده شاهد رکود باشیم. از نظر آنها، 3۵ 

درصد هم احتمالش هست که رکود در ۲4 ماه آینده رخ بدهد.
البته برخی اقتصاددان های دیگر از جمله تحلیل گران موسسه پی ان سی معتقدند که 

قرار نیســت رکودی رخ بدهد. آنها می گویند رکود 
بر اســاس عملکرد منفی تولید ناخالص داخلی در 
یک دوره ســه ماه یا حتی در دو دوره سه ماهه قابل 
تشخیص نخواهد بود. از نظر آنها نشانه رکود را باید در 
کاهش شدید فعالیت اقتصادی بر اثر عوامل مختلف 
مثل افزایش بیکاری، آهستگی تولید و فروش کاالها 
و کاهش دســتمزدها در کنار کاهش تولید ناخالص 
داخلی جستجو کرد. درواقع اینها معیارهایی است که 
اداره ملی پژوهش های اقتصادی آمریکا در مورد شروع 

و پایان رکود اقتصادی ارائه می دهد.
در جریان رکود، تعداد زیادی از مردم شغل شــان 
را از دست می دهند. مثالً در آخرین رکود اقتصادی 
آمریکا ۲۲ میلیون نفر از کار بیکار شدند. افرادی که 
موفق می شوند شغل شان را در این دوران نگه دارند 
باید با کاهش مزایا یا افزایش ســاعات کاری دست و 

پنجه نرم کنند. 
به گفته گِرگ مک براید تحلیل گر مالی ارشد در 
موسســه بنک رِیت، در چنین شرایطی کارکنان آن 
قدرت چانه زنی که قبالً داشتند را از دست می دهند. 
اما مثالً در جریان پدیده اســتعفای بزرگ که بعد از 
بحران کرونا رخ داد، شاهد بودیم که قدرت چانه زنی 
کارکنان هنوز باقی مانده بود. بنابراین شاید رکودی که 

حرفش زده می شود خیلی هم نزدیک نباشد.
اما وندی ادلبرگ مدیر پروژه همیلتون در انستیتو 
بروکینگز با نظر او موافق نیســت و می گوید: »عقل 
ســلیم حکم می کند که حتی اگر رکود هم رخ داد 
شما باید آرایشگاه بروی و موهایت را مرتب کنی. اما 
اگر رکود به خاطر بحران کرونا رخ داد باعث می شود 
حتی آرایشگاه هم نروی و موهایت را خودت درست 

کنی.« اشــاره او به وضعیت حساس برخی مشاغل در بخش خدمات است که در دوران 
بحران اقتصادی ضربات زیادی می بینند. مثالً اگر در دوران رکود شما شاهد خرابی ماشین 
لباسشویی تان باشید، خرید یک دستگاه جدید را به تعویق می اندازید چون در مورد آینده 
شغلی و مالی تان آنقدرها مطمئن نیستید. به همین جهت است که بخش های مختلف 
وابسته به تولید هم از رکود و کاهش مشتریان ضربه می خورند. از نظر او، این ضربات مدتی 

است که متوجه بخش های مختلف اقتصاد شده است. 
سوال دیگر این است که در دوران رکود چه بالیی بر سر سهام می آید؟

کریستینا هوپر استراتژیست ارشد جهانی موسسه اینِوسکو چنین پاسخی به این سوال 
می دهد: »اگر رکود وجود داشته باشد شاهد کاهش عالقه مندی به سرمایه گذاری توسط 
سرمایه گذاران منفرد خواهیم بود. درواقع هراس از آینده باعث می شود برخی دارایی ها 
به شکل نامناسب به معرض فروش گذاشته شوند چون این تصور وجود دارد که وضعیت 
بازار در حال وخامت است.« البته هوپر معتقد نیست که اقتصاد آمریکا در حال ورود به 
رکود است. اما او می گوید افزایش تورم باعث شده که خانوارها در هر حال پول کم تری 

برای سرمایه گذاری در سهام داشته باشند. 
از نظر او بهترین حالت این است که حتی در دوران رکود هم قادر باشی پولت را در 
بازار ســهام نگه داری: »در جریان بحران مالی ســال ۲008 اتفاقی که افتاد این بود که 
ســرمایه گذاران ُخرد در بدترین حالِت ممکن دارایی هایشان را فروختند و نتوانستند از 

مزایای پیشرفت سهام که بعد از بحران مالی رخ داد استفاده ببرند.«
نکته دیگر در مورد دوران رکود که آن هم گریبان افراد عادی در جامعه را می گیرد این 
است که در این دوران، وام گرفتن سخت تر می شود چون وام دهنده باید ریسک زیادی را 
در این زمینه متحمل شود و این تصور وجود دارد که امنیت شغلِی همه وام گیرندگان و 
توانایی آنها برای بازپرداخت وام باال نیست. در چنین شرایطی گرفتن وام و یا حتی گرفتن 

کارت اعتباری هم دشوار می شود.
در هر صورت به نظر نمی رســد که هیچ اقتصاددانی نسبت به تحوالت اخیر اقتصاد 
آمریکا بی تفاوت مانده باشد و احتمال وقوع رکود در آینده را رد کند. این موضوعی است 

که در ماه های آینده حتماً در صدر اخبار توسط همه دنبال خواهد شد. 

یکا 22 میلیون نفر از کار بیکار شدند. افرادی که موفق  ین رکود اقتصادی آمر  در آخر
می شوند شغل شان را در این دوران نگه دارند باید با کاهش مزایا یا افزایش ساعات 
کاری دست و پنجه نرم کنند.

آینده آمریکا [   [

کدورت های رکود اقتصادی در زندگی یک آدم معمولی
آیا نشانه های رکود در اقتصاد آمریکا را باید جدی گرفت؟

چرا باید خواند:
احتمال وقوع رکود 
اقتصادی در آمریکا 
باعث شده بحث در 

مورد تبعات رکود روی 
خانوارها بیشتر مورد 
توجه قرار بگیرد. این 

گزارش در این خصوص 
روشنگر است.

منبع  یواس ای تودی 
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آیندهپژوهی

آینده انگلیس [   [

دولت بی خیال
چرا بی عملِی دولت بوریس جانسون آینده انگلیس را به خطر می اندازد؟

ویلهاتون
رئیس آکادمی علوم اجتماعی 

انگلیس

به انگلیِس ۲0۲۲ خوش آمدید. این یکی از مسموم ترین لحظات 
اقتصادی در انگلیس است که من به یاد می آورم. اخیراً بانک انگلیس 
پیش بینی کرد که تورم در کشــور به زودی از 10 درصد باال خواهد 
زد و رشد اقتصادی هم در دو سال آینده قابل اعتنا نخواهد بود. اینها 
را اضافــه کنید به چند ماهی که انگلیس در رکود اقتصادی گذرانده 
و بالیی که این مســئله بر سر استاندارد زندگی خانوارها آورده است. 
همین ها که گفتم به اندازه کافی موضوعات جدی و ناهنجاری هستند. 
اما از آن بدتر این است که در سه ماه اخیر از ارزش استرلینگ هم به 

میزان 10 درصد کاسته شده است. 
اینها همه واکنشی اســت به دام اقتصادی که این روزها انگلیس 
گرفتارش اســت. وضعیت تجارت انگلیس در دوران پس از برگزیت 
)خروج از اتحادیه اروپا( و تاثیر آن بر سرمایه گذاری ها شاید واضح ترین 
نشانه های این دام باشــند. اگر سقوط ارزش استرلینگ ادامه داشته 
باشد، انتخاب هایی که پیش روی بانک انگلیس قرار دارد حتی کم تر 

و بدتر هم خواهد شد. 
بانک انگلیس در حال حاضر امید دارد که افزایش نرخ بهره بتواند 
باعث شود که تورم تا سال ۲0۲۵ به همان نرخ دودرصدی قبلی اش 
بازگردد. اما این بستگی دارد به اینکه سقوط ارزش استرلینگ متوقف 
خواهد شد یا نه. اگر بانک انگلیس مجبور باشد به بازارهای مالی درباره 
عزمش برای کنترل تورم و مقابله با سقوط استرلینگ تضمین ارائه 

بدهد آن وقت نرخ بهره شاید باالتر هم برود.
در آن شــرایط اســت که اقتصاد وارد رکود سنگین تری خواهد 
شــد و البته نشــانه های آن از حاال در بخش هایی از بازار امالک نیز 
دارد مشاهده می شود. اما اگر مشخص می شد که دولت واقعاً برنامه 
و اســتراتژی واقعی برای کنترل اوضاع در دســت دارد، بازارها حتماً 
احســاس اطمینان بیشــتری پیدا می کردند. مشکل اینجاست که 
دولــت حاال هیچ نظری ندارد کــه می خواهد چه کار کند. دولتی ها 

تصور می کنند برگزیتی که به دســت آورده اند دســتاورد مقدس و 
مهمی اســت و فقط فرصت های خوب ایجاد کرده و هیچ تهدیدی 
علیه اقتصاد انگلیس ایجاد نکرده اســت. اما اصالً این طور نیست. از 
طرف دیگر، تاچریسم آن قدر در کشور پا گرفته که هر اقدام هدفمندی 
برای بهبود اوضاع آینــده و مقابله با ضعف های اقتصادی دائماً لقب 

»غیرمحافظه کارانه« می خورد و با آن مقابله می شود. 
واقعیت این است که درک اقتصادی دولت انگلیس کمی بچگانه 
است چون این تصور را دارد که کیمیای پیشبرد رشد اقتصادی در قرن 
بیست و یکم هنوز هم بازار آزاد، کاهش ساماندهی های قانونی، مالیات 
کم و نیروی کار ارزان اســت. اما واقعیت این است که محافظه کاران 
حزب توری که آن همه هم طرفدار برگزیت بودند، نه ســرمایه داری 
مــدرن را درک کرده اند و نه بلدند آن را مدیریت کنند. برای این که 
تورم از خودش تغذیه نکند و به معضل بزرگ تری بدل نشود، به چیزی 

بیشتر از افزایش نرخ بهره و اقدامات مشابه نیاز است.
بازارها در حــال حاضر نیاز دارند که برنامه ای اعتمادســاز برای 
بازگرداندن رشد اقتصادی، احیای سرمایه گذاری و افزایش بازدهی را 
از سوی دولت ببینند. از آن سو، مردم و نیروی کار در کشور نیز نیاز 
دارند بدانند که پشت شان به دولت گرم است و در زمان بحرانی مثل 
حاال، دولت به حفظ استانداردهای زندگی شان کمک می کند. اما در 

این زمینه ها اقدام درستی از سوی دولت مشاهده نشده است.
اگــر وضعیت دولت انگلیس را با دولت آلمان در شــرایط کنونی 
مقایســه کنیم اطالعات زیادی برای تحلیل به دست می آوریم. مثاًل 
اینکه دولت آلمان تالش کرده با اقتصاد دیجیتال، دل بازار را به دست 
بیاورد و همچنین فضای رقابتی را در هر شهر و منطقه ای ایجاد کند. 
اینها اقداماتی است که طی یک نسل می توانند به افزایش دوبرابری 

تولید ناخالص داخلی بینجامند. 
انگلیس در زمینه اســتراتژی صنعتی نیز ضعف های زیادی را به 
نمایش گذاشته است. به جای تمرکز روی این مسئله، انگلیس ترجیح 
داده روی اقتصاد ناملموس ســرمایه گذاری کند؛ یعنی روی حقوق 
معنوی، ارزش برندها و منابع انســانی. اما جای نهادهایی که بتوانند 
فضای رقابتی بهتر ایجاد کنند و ســرمایه گذاری را افزایش دهند از 

طریق این کارها پر نخواهد شد. 
ایــن روزها اقتصادهای مدرن جهان به شــدت به یکدیگر به هم 
پیوسته اند و زنجیره های تامین فرامرزی عمالً این اقتصادها را به پیش 
می برد. اما مثالً انگلیس حتی از داشتِن شرکت هایی که در این زنجیره 

تامین بهم پیوسته نقش مهمی ایفا کنند هم محروم است. 
البته هر مشــکلی راه حلی دارد و در طول زمان می توان به حل و 
فصلش امید بست. اما وقتی دولتی روی کار باشد که واقعاً نداند چه 
کار دارد می کند، اوضاع ناامیدکننده می شود. اگر رسانه ها هم بیش از 
اندازه حامی این دولت باشند و هدف شان را فقط حفظ نخست وزیر 
در پستش قرار داده باشند اوضاع حتی ناامیدکننده تر هم می شود. این 

تصویری از آینده بی راه حل در انگلیس است. 

اگر سقوط ارزش استرلینگ ادامه داشته باشد، 
انتخاب هایی که پیش روی بانک انگلیس قرار دارد حتی 
کمتر و بدتر هم خواهد شد .

چرا باید خواند:
دولت بوریس جانسون 

حمایت رسانه های 
انگلیس را دارد و به 
همین خاطر صدای 

آنهایی که از بی برنامگی 
اقتصادی او شاکی اند 

زیاد به گوش نمی رسد. 
این یادداشت نقدی 

است بر عملکرد دولت 
او و تاثیر آن بر آینده 

اقتصاد انگلیس.

منبع  آبزرور 
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پکن ده ها میلیارد دالر برای ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی خرج کرده است تا 
میزان وابستگی خود به نفت و گاز وارداتی را کاهش بدهد و در عین حال شهرهایش را 
که دچار مه دود و آلودگی شدید هوا هستند پاکیزه تر کند.

آینده چین [   [

زغال سنگ نرفت، زغال سنگ ماند
نگرانی ها درباره کاهش رشد اقتصادی چین چگونه باعث توجه مجدد به زغال سنگ شد؟

چرا باید خواند:
چین دوباره به استفاده 
از زغال سنگ روی 
آورده تا راهی برای 
احیای اقتصاد خود 
پیدا کند. بخوانید تا 
ببینید این تحول تا چه 
اندازه با آنچه که قرار 
بود در جهت کاهش 
آزادسازی کربن توسط 
چین انجام شود تفاوت 
دارد.

منبع   دیپلمات 

چین که با کاهش رشــد اقتصادی اش مواجه شــده، بار دیگر به 
استفاده از زغال سنگ برای تولید انرژی روی آورده تا راه سریعی برای 
احیای اقتصادش پیدا کند. این در حالی است که کاهش استفاده از 
زغال ســنگ یکی از راه های اصلی برای کم کردن آزادسازی گازهای 

گلخانه ای و تغییر روند گرمایش زمین به شمار می آید.
ظاهراً چین قصد دارد امسال ظرفیت تولید زغال سنگ خود را به 
میزان 300 میلیون تن افزایش بدهد. این یعنی هفت درصد افزایش 
نسبت به تولید سال گذشته )4.1 میلیارد تن(. این در حالی است که 
همان تولید سال ۲0۲1 هم خودش افزایش ۵.7 درصدی در قیاس با 

سال ۲0۲0 را نشان می داد. 
چین یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران جهان در بخش انرژی های 
بادی و خورشیدی است اما از سال گذشته و با کاهش رشد اقتصادی 
چین، مقامات این کشور چاره ای ندیدند جز اینکه روی تولید نیرو از 
طریق زغال ســنگ تاکید کنند؛ به خصوص با توجه به اینکه قطعی 
برق در چین زیاد شده بود و فعالیت کارخانه ها و کارگاه ها را با مشکل 
مواجه کرده بود. حاال هم جنگ اوکراین باعث شده که نگرانی در مورد 

اختالل در تامین نفت و زغال سنگ خارجی به وجود بیاید. 
لی شوو یکی از مشاوران ارشد موسسه گرین پیس در این خصوص 
می گوید: »ذهنیتی که تمرکز زیادی روی امنیت انرژی دارد، حاال غلبه 
پیدا کرده و بحث مقابله با آزادسازی کربن را به عقب رانده است.« به 
نظر می رســد که مقامات چینی می خواهند در سال جاری میالدی 
ثبات بیشتری را در اقتصاد تجربه کنند. حتی برخی از آنها به وضوح 

در نشست های خبری خود به امنیت انرژی اشاره کرده اند. 
رشــد اقتصادی چین در سه ماهه آخر سال ۲0۲1 کاهش زیادی 
داشت و به 4 درصد رسیده بود که در قیاس با رشد کلی سال )یعنی 
8.1 درصد( رقم نگران کننده ای برای مقامات چینی به شمار می آمد. 
بنابراین طبیعی اســت که چین به دنبال راه هایی برای افزایش رشد 
اقتصادی خود باشد. اما اکثر کشورهای جهان این وعده را نیز داده اند 
که برای مقابله با افزایش دمای زمین نهایت تالش خود را به کار ببندند 

و طبعاً استفاده از زغال سنگ با تامین آن هدف تناقض دارد.
درست است که چین روی اهدافش برای توسعه اقتصادی ثابت قدم 
بوده است؛ اما شی جینپینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود 
در سال ۲0۲0 وعده داد که چین از طریق درختکاری و تاکتیک های 
دیگر در عرصه صنعت و نیز خانوارها، میزان آزادسازی کربن را تا سال 
۲060 میالدی به شــکل قابل توجهی کاهش خواهد داد. چین که 
کشوری وسیع و صنعتی است سهم ۲6 درصدی در آزادشدن کربن 

در جهان دارد. 
در همین حال، چین ذخایر فراوانی از زغال ســنگ دارد و بیش از 
90 درصد از زغال ســنگ مصرفی اش در سال گذشته را نیز خودش 
تولید کرده بود. بیش از نیمی از نفت و گاز مورد نیاز چین نیز وارداتی 
است و رهبران این کشور معتقدند این وابستگی می تواند یک ریسک 

استراتژیک باشد. 

کلر پــری از آژانس تحقیقات محیط زیســتی در این خصوص 
می گوید: »وعده ای که چین برای کاهش شــدید آزادسازی کربن تا 
ســال ۲060 داده است ظاهراً در مسیر خودش قرار دارد اما اگر این 

روند ُکند شود، هزینه تحقق این هدف در آینده باالتر خواهد رفت.«
پکن ده ها میلیارد دالر برای ســاخت نیروگاه های خورشیدی و 
بادی خرج کرده است تا میزان وابستگی خود به نفت و گاز وارداتی را 
کاهش بدهد و در عین حال شهرهایش را که دچار مه دود و آلودگی 
شدید هوا هستند پاکیزه تر کند. در سال ۲0۲0 میالدی، چین نیمی از 
سرمایه گذاری های جهانی در بخش انرژی بادی و خورشیدی را داشت. 
با این حال، این طور به نظر می رسد که تا آینده نزدیک، زغال سنگ 
همچنان تامین کننده 60 درصد از انرژی مورد نیاز در چین باقی بماند. 
البته چین میلیون ها فرصت شغلی را در صنایع استخراج زغال سنگ 
خود حذف کرده است تا این بخش را کوچک کند. با این حال، مصرف 

و تولید هردو در این بخش باال هستند. 
بر اساس آمار، دولت چین در سال گذشته 3.8 درصد کاهش در 
آزادسازی کربن را محقق کرد که از آمار سال ۲0۲0 بهتر بود اما در 
قیاس با سال ۲017 و رقم ۵.1 درصدی آن، یک عقب گرد محسوب 

می شود. 
تحوالت مختلف در اقتصاد چین را می توان منشا این تغییر دانست. 
سال ۲0۲0 زمانی بود که استفاده چین از انرژی افزایش یافت چون 
تقاضای جهانی برای کاالهای صادراتی چین بعد از بحران کرونا باال 
رفته بود. اگر این روند ادامه داشته باشد، چین چاره ای جز تمرکز روی 
پاسخ دادن به تقاضای جهانی نخواهد داشت و طبعاً روی استفاده از 
زغال سنگ هم حســاب باز خواهد کرد. این آینده ای متفاوت با آن 

برنامه ای است که قرار بود تا سال ۲060 میالدی اجرا شود.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیستم، خرداد 1521401

آیندهپژوهی

یق دو کشور اوکراین و روسیه  تونس بخش اعظم نیاز خود به گندم را از طر
تامین می کرد. حاال عالوه بر کمبود نان در کشور، قیمت بنزین و کاالهای 
اساسی دیگر هم باال رفته است.

تونــس در ماه های اخیر دچار بحران اقتصادی بزرگی بــوده و تالش کرده که برای 
برون رفت از آن از صندوق بین المللی پول وام بگیرد؛ اما در این راه با انتقادات بین المللی از 

عملکرد سیاسی رئیس جمهور مواجه شده و کارش گره خورده است.
واقعیت این اســت که تونس بعد از همه گیری کرونا شــاهد وخامت شــدید وضع 
اقتصادی اش بود و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲0۲0 بیش از 8 درصد 
کاهش نشان داد. حاال تونس به کمک صندوق بین المللی پول نیاز دارد اما این صندوق 
شــرط گذاشته که دولت تونس باید یارانه ها و دستمزد کارکنان دولت را کاهش بدهد. 
بزرگ ترین اتحادیه کارگران در تونس با این شروط مخالفت کرده و تاکید دارد که چنین 
اقداماتی روی قدرت خرید شــهروندان تاثیر منفی خواهد گذاشت و دردی را از اقتصاد 

بحران زده تونس دوا نخواهد کرد. 
ایــن اتحادیه تاکید کرده که دولت های مختلفی 
در تونس روی کار آمده اند اما قادر به حل مشکالت 
اقتصادی کشــور نبوده اند و به همین دلیل، بدهی 
عمومــی همچنان باال رفته و دولــت هم به صورت 
دائمی بــا افزایــش مالیات ها، تورم، عــدم افزایش 
دســتمزدها، افزایش بیکاری و موارد مشــابه باعث 
افزایش فشار روی مردم شده است تا کسری بودجه 

خودش را کاهش بدهد.
درواقع دولت تونس از یک ســو بودجه ندارد و از 
ســوی دیگر راهی برای اعمال اصالحات اقتصادی 
پیش رویش نمی بیند. این باعث شــده قیس سعید 
رئیس جمهور تونس به جای تمرکز روی اصالحات 
الزم، سراغ گزینه های سیاسی ناهنجاری مثل تعلیق 
پارلمان و منحل کردن نهادهای قانونی مثل شورای 

عالی قضایی و هیئت نظارت بر انتخابات برود. 
این اقدامات در ظاهر مربوط به مســائل سیاسی 
داخلی تونس به نظر می آیند اما در عمل باعث شده اند 
که نهادهای رتبه بندی اعتباری در جهان، رده تونس 
را در گزارش های خود پایین بیاورند و این هم ضربه 
دیگری به وضعیت اقتصادی این کشــور وارد آورده 
است. مثالً موسســه فیچ رده تونس را پایین آورد و 
حاال تونس به عنوان کشــوری که احتمال دارد در 
بازپرداخت بدهی قصور کند شــناخته می شود. این 
وضعیت در عین حال روی مناسبات دو جانبه تونس 
با برخی کشورها تاثیر گذاشــته چون این کشورها 
شاهد بی ثباتی سیاسی در دوران ریاست جمهوری 

سعید قیص هستند. 
در چنین شــرایطی، اگر تونس نتواند اصالحات 
الزم را انجام بدهد و نهادهای منحل شده را احیا کند، 
احتماالً قادر نخواهد بود که نهادهای بین المللی را نیز 
برای کمک به حل بحران اقتصادی اش به کار بگیرد. 

نکته دیگر هم این اســت که آغاز جنگ اوکراین 

باعث بدتر شــدن شرایط برای تونس شده است؛ اتفاقی که برای برخی کشورهای دیگر 
در دنیا هم افتاده است. درواقع تونس نسبت به این بحران جهانی مصون نبوده و شاهد 

افزایش قیمت بسیاری از کاالها در دو ماه بعد از آغاز این جنگ بوده است.
تونس بخش اعظم نیاز خود به گندم را از طریق دو کشــور اوکراین و روسیه تامین 
می کرد. حاال عالوه بر کمبود نان در کشور، قیمت بنزین و کاالهای اساسی دیگر هم باال 
رفته است. بخش گردشگری نیز که برای تونس درآمدزا بود، مدت زیادی است که دچار 
بحران و کاهش درآمد شده است. به نظر می رسد که تونس برای حفظ آینده اقتصادی 
خود در نهایت چاره ای نخواهد داشت که با برخی خواسته های سیاسی بین المللی کنار 
بیایــد تا بتواند وام صندوق بین المللی پول را به خــود اختصاص بدهد. وخامت اوضاع 
اقتصادی تونس در گزارش های اخیر گروه بین المللی بحران نیز مشــخص شده است. 
در یکی از این گزارش ها آمده که تونس در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق کارمندان 
دولت هم نیست؛ چه رســد به پرداخت بدهی های خارجی.  در همین حال، آمار بانک 
مرکزی تونس نشان داده که دینار واحد پول این کشور در سه سال اخیر به پایین ترین 
سطح ارزش خود در برابر دالر آمریکا رسیده است؛ به طوری که یک دالر حاال )در لحظه 
نوشــتن گزارش( برابر با 3.07 دینار است. وضعیت واحد پول ملی تونس اصوالً از سال 
۲011 تاکنون به صورت دائمی رو به وخامت داشته است. همچنین گزارش انستیتو ملی 
آمار تونس نشان می دهد که کسری تجاری تونس در سه ماهه اول سال جاری میالدی به 
4.3 میلیارد دینار )1.4 میلیارد دالر( رسیده است. این رقم در مدت مشابه در سال ۲0۲1 
حدود یک میلیارد دالر بود. آنچه که در حال حاضر در افق آینده تونس دیده می شود این 
است که در فضای سیاسی این کشور هیچ تفاهم و توافق سیاسی وجود ندارد و با توجه 
به کاهش ارزش دینار و ســایر مشکالت اقتصادی در این کشور، مقابله با بحران نیز کار 
دشواری به نظر می رسد. هر چه باشد، کلید برون رفت از این اوضاع در دست قیس سعید 

رئیس جمهور و گزینه های سیاسی پیش روی او است. 

چرا باید خواند:
تونس برای نجات 

اقتصادش از بحران به 
وام صندوق بین المللی 

پول نیاز دارد؛  اما 
نمی خواهد شروط 

سیاسی آن را بپذیرد. 
این گزارش به بررسی 

ابعاد این قضیه و آینده 
اقتصاد تونس بر مبنای 

آن می پردازد.

منبع:  المانیتور 

 ] آینده شمال آفریقا   [

از فشار اقتصادی تا فشار سیاسی
چرا تونس نتوانسته بحران اقتصادی اش را مهار کند؟
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دین بین پو یک اســتان دورافتاده و کوهستانی در 
منطقه شــمال غربی ویتنام اســت که به خاطر نبرد 
مقاومت ارتش ویت مین در برابر نیروهای فرانســوی و 

پایان بخشیدن به استعمار فرانسه شهرت داشته است. 
امروزه اما این استان به خاطر فقر شدید سوءشهرت 
دارد. بــا وجود آن که اقتصاد ویتنــام در دو دهه اخیر 
ساالنه رشد متوسط 6.17 درصدی داشته است اما 4۵ 
درصد از جمعیت استان دین بین پو هنوز در فقر مطلق 
زندگی می کنند. اینجا دومین منطقه از لحاظ فقر در 
ویتنام است. فقر در میان اقلیت های قومی حتی باالتر 
هم هست. این اقوام بیشتر در مناطقی زندگی می کنند 
که در معرض سیل و مشکالت آب و هوایی دیگر قرار 
دارد و فرزندان شان هم به موقعیت خوب برای تحصیل 
دسترسی ندارند. دسترســی به امکانات حمل و نقل، 
خدمات بهداشت و درمان و امکان وام گرفتن هم برای 

آنها فراهم نیست. 
گردشگری همواره به عنوان راهی برای کاهش فقر 
در مناطق کم تر توسعه یافته در کشورها شناخته شده 
و ویتنام هم از این قاعده مستثنی نیست. تنها در سال 
۲019 این کشور پذیرای 18 میلیون گردشگر بود که 
ســهم 9.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی اش ایفا 
کردند. اما گردشــگری در ویتنام با خودش مشکالتی 
مثل فرسوده کردن امکانات موجود و آسیب به محیط 

زیست را نیز به همراه آورده است. 
یکی از واضح ترین نمونه های این مشکل در ساپا در 
استان الئوکای مشاهده شد. اینجا به خاطر مزارع برنج 
طبقه طبقه و کوهستان های بسیار زیبایش معروف بود و 
برای اولین بار در دهه 1990 میالدی توجه گردشگران 
خارجی را به خود جلب کرد. اما هر چه که گذشــت، 
هجوم سرمایه گذاران به این منطقه هم زیاد شد و حاال 
جایی که به خاطر طبیعتش شهرت داشت فقط پر از 

پروژه های ساخت وساز است.
این در حالی اســت که نظر گردشگران هم درباره 
جاهایی که می خواهند ببینند طی سال ها در حال تغییر 
بوده است. در ســال های اخیر، ترجیح بسیاری از آنها 

روی توجه به فرهنگ بومی و طبیعت بکر قرار گرفته و کسی دنبال آن هتل های لوکس 
به مدل آنچه در ساپا ساخته شده نیست. 

حاال که بعد از برداشته شدن محدودیت های بحران کرونا دوباره گردشگران خارجی به 
بازگشت به ویتنام توجه نشان داده اند، این کشور در صدد است از روش های جدیدتری 
برای گســترش توریسم استفاده کند. استان دین بین پو جای خوبی برای کلیدزدن این 
پروژه اســت؛ چون قرار است فقط از امکانات محلی برای پذیرایی از گردشگران استفاده 

شود و جلوی سرمایه گذاری های بزرگ گرفته شود. 
بر این اســاس فرضاً یک فرد محلی می تواند مسئولیت تامین اقامتگاه محلی در ده 
روســتای نزدیک به هم در دین پین بو را به عهده بگیرد و به تدریج افراد محلی را برای 
ارائه خدمات به گردشگران در آنها به کار بگیرد. دولت ویتنام وامی بالغ بر 13 هزار دالر به 
منظور انجام تمام این کارها در اختیار او قرار می دهد. این درآمدی بسیار بهتر در قیاس با 

کار در مزارع برنج است؛ هرچند که هرکدام ارزش خودشان را دارند. 
با این حال، همان طور که در دوران پاندمی کرونا هم شاهدش بودیم بخش گردشگری 
همــواره در معرض خطــر از بابت تحوالت مختلف جهانی قرار دارد. با برداشته شــدن 
محدودیت های سفر به ویتنام این امید وجود داشته که این بخش زودتر پا بگیرد و برای 
کشــور درآمدزایی کند. اما ظاهراً بحران اوکراین هم روی وضعیت این بخش تاثیرگذار 
است. از لحاظ تعداد گردشگران خارجی که وارد ویتنام می شدند، روسیه در مقام ششم 
قرار داشت اما در شرایطی که جنگ اوکراین همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده، احتمال 
اینکه آنها به ویتنام برگردند زیاد نیست؛ به خصوص با توجه به اینکه محدودیت در استفاده 
از سیستم های مالی بین المللی برای شهروندان روسیه پیش آمده است و هر لحظه ممکن 
است تحریم یا محدودیت جدیدی نیز از سوی کشورهای غربی در این زمینه اعمال شود. 
معضل جهانی دیگر که ویتنام نیز مثل سایر کشورهای جهان از آن درامان نبوده، کمبود 
برخی مواد غذایی اساسی و افزایش شدید قیمت آنهاست. مهم ترین آنها غالت و سوخت 
هستند که بی ثبات بودن قیمت شان باعث خواهد شد قیمت ها در بخش گردشگری نیز 
دائم در حال تغییر باشد و روی گردشگران خارجی تاثیر بگذارد. سفر زمینی به مناطق 
دورافتاده و استفاده از خدمات کسب و کارهایی که وابسته به محصوالت وارداتی هستند 
همگی دردســرهای بزرگی در این دوران به شمار می آیند و حتی احتمالش هست که 

سرمایه گذاری در بخش توریسم در ویتنام را نیز در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار بدهد. 

نظر گردشگران هم درباره جاهای مطلوب برای سفر طی سال ها در حال تغییر بوده و در 
سال های اخیر، ترجیح بسیاری از آنها روی توجه به فرهنگ بومی و طبیعت بکر قرار گرفته و 
کسی دنبال آن هتل های لوکس سابق نیست.

چرا باید خواند:
ویتنام تازه 
محدودیت های 
کرونایی را برداشته بود 
و منتظر گردشگران 
خارجی بود که 
معضالت جدیدی 
در راه درآمدزایی 
در این حوزه ایجاد 
شد. بخوانید تا با ابعاد 
مختلف قضیه آشنا 
شوید.

منبع  الجزیره 

آینده آسیا [   [

آفرود در ویتنام
صنعت گردشگری ویتنام با چه مزایا و محدودیت هایی به جلو می رود؟
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آیندهپژوهی

آینده کار [   [

در خدمت و خیانِت کاِر چهارروزه
آیا کاهش روزهای کارِی هفته به هنجار شغلی بدل می شود؟

بحــث در مورد چهارروزه شــدِن هفته کاری در نقــاط زیادی از 
جهان جریان پیدا کرده اســت. برخی شرکت ها تصمیم گرفتند آن 
را به صورت محدود آزمایش کنند و بعداً در موردش تصمیم قطعی 
بگیرند. البته اکثر این شــرکت ها در اروپا قرار دارند. به همین خاطر 
وقتی اعالم شد که در کالیفرنیا هم ممکن است این برنامه به صورت 
آزمایشی اجرا شود، توجه رسانه ها بیشتر از قبل به این موضوع جلب 
شد. گفته می شــود مهم ترین شرکت هایی که این آزمایش را شروع 

کرده اند سیسکو و یونی لِور هستند.
با این حال، وقتی بحث به گسترش یافتن این برنامه آزمایشی برسد، 
تردیدها درباره اش باال می گیرد. یک نظرســنجی که توسط موسسه 
گارتنر در اواخر ماه آوریل انجام شــد نشــان داد که تنها 6 درصد از 
مدیران ارشد شرکت ها واقعاً می خواهند چنین برنامه ای را به صورت 
آزمایشی به اجرا دربیاورند. آنها درپشت قضیه معتقدند که اگر حقوق 
کارکنان را باال ببرند یا مرخصی بیشــتری در اختیارشان بگذارند یا 
انعطاف پذیــری در برنامه کاری آنها را بیشــتر کنند، جلب رضایت 

کارکنان راحت تر خواهد بود.
با این حال، شرکت مهمی مثل سیسکو هم هست که فعالً برنامه 
چهــار روز کار در هفتــه را در بخش منابع انســانی خود به صورت 
آزمایشی شــروع کرده و قصد دارد آن را طی دو بازه هشت هفته ای 
ادامه بدهد. در فاز اول، چهار روز کار در هفته،  آن هم به صورت روزانه 
ده ساعت، انجام خواهد گرفت. در بازه دوم، کارکنان می توانند هر یک 
جمعه درمیان تعطیلی داشته باشند. سیسکو قصد دارد از این طریق 
به جمع آوری اطالعات در مورد بازدهی کارکنان بپردازد و از خود آنها 

هم در این مورد نظرسنجی کند. 

کشــورهایی مانند بلژیک، ایسلند، اسکاتلند، ولز، سوئد و اسپانیا 
در حال آزمایش این سیستم جدید به شکل های مختلف هستند و 
موقعیت امتحان کردن کار چهار روز در هفته را را در اختیار کارکنان 
قرار داده اند. مثالً در بلژیــک، به انتخاب خودتان می توانید پنج روز 
در هفتــه کار کنید یا اینکه کار پنج روز را در چهار روز )با ســاعات 

طوالنی تر( انجام بدهید. 
ایســلند هم در فاصله سال های ۲01۵ تا ۲019 در حال آزمایش 
الگوی مشابهی بود و حدود ۲۵00 نفر در مرحله آزمایشی این برنامه 
شرکت کردند. حاال 86 درصد از کارکنان در این کشور می توانند در 
صــورت تمایل به کار چهار روز در هفته روی بیاورند. در ســوئد این 
روش به صورت آزمایشی در سال ۲01۵ انجام شد اما نتایج متناقضی 
به دست داد و درنتیجه ادامه یافتنش با مشکل مواجه شد. اسپانیا جزو 
کشورهایی در اروپاست که قصد دارد این برنامه را به صورت آزمایشی 
به زودی اجرا دربیاورد. در آلمان که یکی از کوتاه ترین ساعات کاری 
هفتگی در اروپا را دارد هم ظاهراً تقاضا برای امتحان کردن برنامه کاری 

چهار روز در هفته وجود دارد. 
در خارج از اروپا نیز برنامه های مشــابه به خصوص از زمان وقوع 
بحــران کرونا مورد توجه قرار گرفته اســت. مثــالً در کانادا، برخی 
شرکت ها برنامه کاهش بیست درصدی حقوق به همراه تعطیلی یک 
روزِ اضافــه در هفته را برای کارکنان در نظر گرفتند. این کار درواقع 
اقدامی برای کاهش هزینه ها و دوام آوردن در دوران کرونا بود. اما حتی 
وقتی اوضاع بهتر شــد هم برخی از کارکنان ترجیح می دادند همین 
روش را ادامه بدهند. این سرآغازی بوده برای اجرای آزمایشی برنامه 

کار چهار روز در هفته.
دکتر کلمنتین فان افنتره استادیار اقتصاد در دانشگاه تورنتو در این 
خصوص می گوید: »بازده کاری در جریان کارِ چهار روز در هفته کم 
نمی شــود و بلکه زیاد هم می شود. علتش احساس سالمت و شادی 
بیشتر در کارکنان است که بر اثر همان یک روز تعطیلی اضافه ایجاد 

می شود.«
برخی موانع پیش روی اجرای این برنامه را می توان اختالل هایی 
دانست که در محیط کار و بین اعضای تیم ها ممکن است پیش بیاید. 
احتمالش هســت که کارکنانی که چهار روز کار در هفته را انتخاب 
می کنند، در قیاس با کارکنان دیگر به عنوان نیروهای درجه پایین تر 

به نظر بیایند و تعهدشان به کار زیر سوال برود. 
این مسئله به خصوص ممکن است زنان را بیشتر تحت تاثیر قرار 
بدهد؛  چون برخی از آنها به دلیل مسئولیت های خانوادگی بیشتر به 
کار چهار روز در هفته تمایل نشــان خواهند داد. دکتر فان افنتره در 
این خصوص می گوید: »انعطاف پذیری ساعات کاری قطعاً برای زنان 
بیشتر از مردان اهمیت دارد. به همین دلیل است که بحث کار چهار 
روز در هفته باید اول کارشناســی شود و بعد به اجرا دربیاید. در غیر 
این صورت، نابرابری جنسیتی در محیط کار و قضاوت های ناشی از آن 

بسیار بیشتر از حد انتظار خواهد بود.« 

ین ساعات کاری  حتی در آلمان که یکی از کوتاه تر
 تقاضا برای 

ً
هفتگی در اروپا را دارد هم ظاهرا

امتحان کردن برنامه کاری چهار روز در هفته وجود دارد.

چرا باید خواند:
اینکه یکی از روزهای 

هفته کاری کم شود 
قطعاً برای بسیاری از 

کارکنان خوشایند 
است. اما شرایط و 

تبعات آن چقدر روی 
آینده کاری آنها تاثیر 

می گذارد؟ این گزارش 
به سواالتی در این 

خصوص پاسخ می دهد.

منبع  بلومبرگ، گلوب اند میل 
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یکا شاهد کمبود شدید خودرو هستیم و خودروهای   در بازار آمر
موجود هم قیمت باالیی دارند. تازه اکثر اوقات آن مدل و رنگی که 
 در بازار نیست.

ً
یدار می خواهد اصال خر

 ] آینده آمریکا   [

کاالی نایاب باعث افسردگی است
چرا آمریکایی ها به کمبود کاال و کمبود تنوع کاال عادت نکردند؟

چرا باید خواند:
آمریکایی ها برای اولین 
بار در چند دهه اخیر 
با کمبود کاال در بازار 
مواجه شده اند. این 
گزارش توضیح می دهد 
که موضوع چه ابعادی 
دارد و چرا رسیدگی 
فوری به آن ضروری 
است. 

منبع   واشینگتن پست 

چرا آمریکایی ها این روزها حس منفی نسبت به اقتصاد کشورشان 
دارند؟ آنچه در این باره در رسانه ها پیدا می شود این است که فرصت های 
شغلی برای کسی که دنبال کار باشد پیدا می شود و جاهایی هم که به 
خاطر محدودیت های کرونایی بسته بودند مدت هاست که باز شده اند. 
بــا این حال، حس منفی در خصوص وضعیت اقتصادی جریان دارد. 
قاعدتاً تورم باال که تقریباً در چهل ســال اخیر بی سابقه بوده و البته 
ثابت ماندن دستمزدها در میان این تورم، روی روحیه مردم تاثیر منفی 
زیادی گذاشــته است. اما یک موضوع دیگر هم در کار است: کمبود 

برخی کاالها که مردم آمریکا به نبودشان در بازار عادت ندارند.
این مسئله در نبود کلی کاالها یا کم شدن تنوع آنها در بازار مشاهده 
می شود و شاید اهمیتش به همان اندازه افزایش قیمت ها باشد. آخرین 
باری که آمریکایی ها این پدیده را تجربه کردند احتماالً در دهه 1970 
میالدی بوده و همان دورانی که صف های طوالنی در پمپ بنزین ها 
تشکیل شده بود. اما امروز در حالی که دو سه سالی از آغاز بحران کرونا 
می گذرد، شاهد کمبود کاالها در حوزه های مختلف در بازار هستیم و 

شاید بتوان گفت دوران نایابی شروع شده است.
به بازار مســکن نگاه کنید. خانه های زیادی برای فروش گذاشته 
نشــده اند. اخیراً یک خانه مستقل در حومه واشینگتن برای فروش 
گذاشــته شده بود که صد نفر دنبالش بودند. تازه این خانه عالی هم 
نبود و دستشویی اش احتیاج به بازسازی داشت. با این حال در نهایت 
13 نفر مشتری قطعی اش بودند. این خانه که ابتدا به قیمت ۵00 هزار 
دالر برای فروش گذاشــته شده بود در نهایت به قیمتی باالتر یعنی 

۵80 هزار دالر فروخته شد. 
در بخش های دیگر هم وضع همین است. اکثر خانوارها احساس 
می کنند به موقع نمی توانند به چیزهایی که می خواهند برسند. درواقع 
مشکل این است که آنهایی که پول زیاد دارند خیلی زودتر به هرچه 
که شما می خواستید رسیده اند و بازار را خالی کرده اند؛ حاال می خواهد 
ماشــین ظرفشویی باشد یا خودرو یا خانه. در این بازار شاهد کمبود 
شــدید خودرو هستیم و خودروهای موجود هم قیمت باالیی دارند. 
تازه اکثر اوقات آن مدل و رنگی که شما بخواهید اصالً در بازار نیست. 
به همین طریق این بالیی است که سر رستوران ها و فروشگاه های 
مختلف آمده. هر کس دنبال کاالیی است که قبالً به وجودش عادت 
داشت اما حاال نمی تواند به راحتی و با قیمت مناسب پیدایش کند. تا 
پیش از بروز بحران کرونا تقریباً می شد میزان کاالهای نایاب را پنج 
درصد دانســت. اما حاال احتماالً این رقم به 1۲ تا 1۵ درصد رسیده 

است. 
پیتر اتواتر رئیس موسســه فایننشــال اینســایت که به تحلیل 
اوضــاع مالی می پردازد در این خصــوص می گوید: »آمریکایی ها به 
شــرایط نایاب بودن کاال عادت ندارند. این وضع در حالی اتفاق افتاده 
که سیاستمداران در یک ســال اخیر دائم داشتند به مصرف کننده 
آمریکایی اطمینان می دادند که هر چه در دوران پاندمی کرونا اتفاق 
افتاده به زودی تمام خواهد شد و اختالل های زنجیره تامین هم دارد 

به پایان می رسد. حاال طبیعی است که مصرف کنندگان از وضع فعلی 
خشمگین باشند.«

جنگ اوکراین و همین طور قرنطینه شانگهای باعث شده که فشار 
روی زنجیره های تامین جهانی بیشــتر شود و محموله های باری به 
تاخیر بیفتند و در مواردی هم صادرات برخی کاالها ممنوع شود. این 
باعث شده که تولیدکنندگان مجبور شوند به صورت متوسط صد روز 
برای رسیدن مواد مورد نیازشان از خارج صبر کنند. این تقریباً از دهه 

1980 میالدی تاکنون بی سابقه بوده است.
این وضعیت برای مردم و کســب و کارهایی که دوران کرونا را با 
تمام اســترس هایش تحمل کرده اند سخت است. در فضاهای کاری 
و تحصیلی نیز بسیاری از امور هنوز به وضعیت سابق برنگشته است. 
آن دوپرینس اســتاد روان شناسی دانشگاه دنور می گوید: »اگر مردم 
این حس را داشته باشند که وضع شان بد است، دائم دنبال شواهدی 
برای تقویت همین حس می گردند و درنتیجه کنترل اوضاع بیشتر از 

دست شان خارج می شود.«
دولت ها در این میان چه کار می توانند بکنند؟ اگر مورد آمریکا 
را در نظــر بگیریم، احتماالً می توان گفــت دولت بایدن نمی تواند 
کاری کند که فرضاً ماشین های ظرفشویی به شکل جادویی دوباره 
به بازار برگردند. همچنین از دولت ها نمی توان انتظار داشت که در 
اضافه کردن خانه هایی که در فهرست فروش قرار دارند کمکی بکنند. 
اما کاری که از دولت ها برمی آید این است که مشکالت زنجیره تامین 
را تا حد امکان کاهش بدهند. مثالً کاخ سفید زیاد درباره این موضوع 
صحبت می کند اما مشــخص نیست که در کوتاه مدت یا درازمدت 
چه برنامه ای بــرای کم کردن اختالل ها در زنجیره تامین کاال دارد. 
آینده برای مصرف کنندگان در حال حاضر بیش از اندازه نامعلوم به 

نظر می رسد. 
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آیندهپژوهی

این روزها قیمت بنزین در کانادا دارد رکوردشکنی 
می کند و در این مرحله تقریباً تبعاتش روی هرچیزی 
که فکرش را بکنید، از قیمت کاالهای مصرفی گرفته تا 
رفتار مصرف کنندگان، تاثیر گذاشته است. بیراه نیست 
که فکر کنیم این تاثیر دومینویی بــرای آینده کانادا 
دردسرساز خواهد بود. با این حال برخی از کارشناسان 
معتقدنــد از آنجایی که قیمت بنزین در اروپا از مدتی 
پیش باالتر از آمریکای شــمالی بوده، نباید نگران بود 
چون قیمت ها در آمریکای شمالی تازه دارد خودش را 

به سطح اروپا می رساند. 
عده ای دیگر اما می گویند جغرافیای وســیع کانادا 
و کمبود وســایل حمل و نقل عمومی قابل اعتماد در 
مسیرهای طوالنی از جمله نبود خطوط ریلی در برخی 
مسیرها باعث شده که استفاده از خودرو در این کشور 
زیاد باشــد و بنابراین افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن 
بر آینده اقتصاد کانادا را نمی توان دســت کم گرفت؛ به 
خصوص با توجه به اینکه این شرایط، هزینه حمل بار را 

به شدت تحت تاثیر قرار داده است. 
حامیان انرژی سبز در کانادا وضعیت به وجودآمده در 
باب بنزین را زنگ بیدارباشی برای توجه بیشتر دولت به 
انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از تکنولوژی های پاک 
مثل هیدروژن و نیز استفاده از خودروی برقی خوانده اند 
اما این مسئله در کوتاه مدت قابل انجام نیست. از آنجا 
که قیمت ها به صورت ناگهانی افزایش یافته اند، بخش 
زیــادی از طبقه کم درآمــد در جامعه کانادا به صورت 
مستقیم از افزایش هزینه حمل و نقل ضربه خورده اند. 
چنین طبقه ای قادر به تهیه خودرو برقی یا استفاده از 

گزینه های مشابه نخواهد بود. 
نرخ تورم در کانادا در ماه مارس به 6.7 درصد رسید 
که سریع ترین افزایش نرخ تورم ساالنه ظرف سه دهه 
اخیر در کانادا بود. در مورد ســوخت می توان این را به 
یقین گفت که بعد از جنگ اوکراین قیمت به شــدت 
روند صعودی گرفت چون کانادا جزو کشورهایی بود که 
واردات نفت روســیه را متوقف کرد و این باعث کاهش 

عرضه شد. 
اگر چین به زودی از قرنطینه های کرونایی و محدودیت های ناشی از آن خارج شود و 
تقاضای جهانی برای نفت همچنان رو به افزایش باشد، وضعیت قیمت بنزین حتی ممکن 
است بدتر شود. درواقع افق روشنی در زمینه کاهش قیمت بنزین در کانادا دیده نمی شود. 
یک نظرسنجی که اخیراً در کانادا انجام شده نشان می دهد 66 درصد از مردم به خاطر 
افزایش قیمت بنزین درباره برنامه سفرهای تابستانی خود تجدیدنظر کرده اند. این به معنی 
مشکالت جدید در بخش گردشگری و درآمدزایی محلی در کانادا خواهد بود و طبعاً روی 

رشد اقتصادی این کشور هم تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

در همین میان و در شرایطی که تورم نه تنها اقتصاد کانادا بلکه بسیاری از اقتصادهای 
جهــان را تحت تاثیر قرار داده، نگرانی های جدی درباره وقوع رکود اقتصادی نیز در این 
کشور به وجود آمده اســت. بعد از آن که دویچه بانک پیش بینی کرد اقتصاد آمریکا به 
زودی وارد رکود خواهد شــد، مقامات کانادایی هم به احتمال وقوع شرایط مشابهی در 

کانادا اشاره کردند. 
از آنجا که بعد از جنگ اوکراین، تحریم هایی از سوی آمریکا، کانادا و اروپا علیه روسیه 
اعمال شــده است احتمال اینکه اختالل های بزرگ تر از قبل در زنجیره تامین کاالهای 
مختلف به وجود بیاید هم زیاد شده است و این هم به افق آینده اقتصاد کانادا ضربه می زند. 
بانک کانادا اخیراً تالش کرد با افزایش نرخ بهره از نیم درصد به یک درصد، تالشی برای 
مقابله با تورم انجام بدهد. با این حال همچنان احتمال وقوع رکود باال اســت. این روزها 
سرمایه گذاری ها در کانادا کاهش پیدا کرده و به نظر می رسد که کاهش تقاضا هم بازار 

این کشور را فراگرفته است. 
با این حال، برخی کارشناســان معتقدند احتمال ورود کانادا به رکود تورمی هم زیاد 
است. به صورت معمول، رکود باعث تورم انقباضی می شود چون تقاضا برای کاالها کاهش 
می یابد. اما در بدترین حالت، رکود تورمی رخ می دهد؛ یعنی شرایطی که تورم باالست و 
رشد اقتصادی بد است و نرخ بیکاری هم باالست. این وضعیتی است که در دهه 1970 

میالدی در کانادا مشاهده می شد. 
کارشناســان زیادی در کانــادا از این بابت ابراز نگرانی کرده اند. روســیه بزرگ ترین 
تولیدکننده منابع در جهان بوده و اگر بخواهد جنگ اوکراین را ادامه بدهد، فشار قیمتی 
روی تمام منابع ادامه خواهد یافت؛ چون عرضه کاالهای زیادی -از گندم گرفته تا نفت- 

در بازار باز کم خواهد شد. 
با این حال این نظر هم وجود دارد که وضعیت آینده اقتصاد کانادا را در کنار اقتصاد 
آمریکا باید بررسی کرد و از آنجا که برخی نهادها از جمله گلدمن ساکز پیش بینی شان 
درباره آینده اقتصاد آمریکا منفی نیســت، امیدواری به بهبود آینده اقتصاد کانادا هم 

وجود دارد.

 تالش کرد با افزایش نرخ بهره از نیم درصد به 
ً
بانک کانادا اخیرا

یک درصد، تالشی برای مقابله با تورم انجام بدهد؛ با این حال 
همچنان احتمال وقوع رکود باال است.

چرا باید خواند:
اقتصاد کانادا روزهای 
خوبی را نمی گذراند 
اما نگرانی ها درباره 
اینکه اوضاع آینده این 
اقتصاد سخت تر باشد 
هم وجود دارد. این 
گزارش توضیح می دهد 
که چرا احتمال ورود 
اقتصاد کانادا به رکود 
وجود دارد.

منبع  سی تی وی 

آینده کانادا [   [

دغدغه های شمال آمریکایی
آیا کانادا دارد وارد رکود اقتصادی می شود؟
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نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در نپال در سال 2۰22 
به ۴۰ درصد رسید و این در حالی است که این رقم در سال 
2۰۱5 میالدی 25 درصد بود.

این روزها کشورهای مختلفی در جنوب آسیا و شبه قاره هند با بحران اقتصادی دست 
و پنجه نرم می کنند. اخبار بحران در سریالنکا و پاکستان تمام نشده بود که اخبار بحران 

در نپال هم منتشر شد و وضع مالدیو هم تعریفی ندارد.
کشــوری که کم تر حرفش در رسانه ها مطرح می شد اما درواقع وضع خوبی نداشت 
همیــن نپال بود. نپال دارد به ســمت وضعیت اضطراری اقتصــادی حرکت می کند و 
نشانه های کالسیک بحران مدتی است که آنجا مشاهده شده است. آیا قرار است بحرانی 

مشابه سریالنکا در آنجا هم رخ بدهد؟
واقعیت این است که ذخایر ارزی نپال از ماه ژوئیه گذشته تا مارس امسال به میزان 
18 درصد کاهش نشــان داده و تنها برای پوشش دادن شش ماه واردات کفایت می کند. 
نرخ تورم در نپال به 7 درصد رسیده و بدتر از همه اینکه وقوع سیل های پیاپی باعث شده 
که برخی محصوالت کشــاورزی از بین بروند. همچنین افزایش قیمت سوخت در حال 
تاثیرگذاری روی قیمت همه کاالها اســت.  دولت نپال برای مقابله با این مشکالت، در 
درجه اول واردات تمام اقالم لوکس مثل خودرو، لوازم آرایش، طال و نقره را ممنوع کرده 

است. در عین حال این دولت اعالم کرده که یک روز 
از روزهــای کاری هفته کم می کند تا میزان مصرف 
سوخت در کشور پایین بیاید. روز کاری در نپال حاال 

پنج روز است.
از سوی دیگر، نپال در زمینه بدهی های خارجی 
در همان مسیری قرار دارد که سریالنکا از سر گذرانده 
است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در نپال 
در ســال ۲0۲۲ به 40 درصد رسید و این در حالی 
است که این رقم در سال ۲01۵ میالدی ۲۵ درصد 
بود. البته دولت نپال بــه وخامت اوضاع اذعان ندارد 
و حتی در گزارش رســمی اداره آمار این کشور آمده 
که انتظار می رود اقتصاد نپال در سال جاری میالدی 
رشد 6 درصدی داشته باشد. کارشناسان طبعاً نظر 
دیگری دارند و ایــن رقم را پایین تر می دانند. به هر 
ترتیب، پایین بودن رشــد اقتصادی در سالی که قرار 
است انتخابات در آن برگزار شود ریسک بزرگی است.
جدا از وضعیت سریالنکا و نپال، کشور دیگری هم 
در همان حوالی مدت هاســت که وضعیت اقتصادی 
بدی دارد و آن هم پاکستان است. پاکستان که وابسته 
به وام های صندوق بین المللی پول و کمک خارجی 
بوده حاال در شرایط اقتصادی سخت تر از گذشته بسر 
می برد. ذخایر ارزی پاکســتان در پایین ترین سطح 
خود هســتند و ممکن تا همین چند ماه آینده هم 
دوام نیاورند. کسری تجاری پاکستان به 39 میلیارد 
دالر رســیده و همین وضعیت باعث شده که شهباز 
شریف نخست وزیر پاکستان به دنبال این باشد که 
از عربستان سعودی کمک مالی بگیرد. این در حالی 
است که عربستان سعودی پیش تر هم 4.۲ میلیارد 

دالر وام به پاکستان داده بود.

کشور دیگر در منطقه جنوب آسیا که دچار بحران اقتصادی است را می توان مالدیو 
دانست. مالدیو در میان برخی اقتصادهای جنوب شرق آسیا وضعیت سخت تری هم دارد 
چون واردات نفت بسیار زیادی دارد و از طرف دیگر، سهمی که گردشگری در درآمدزایی 
برای این کشــور ایفا می کرد در سال های اخیر کم شــده و امسال هم به دلیل کاهش 

گردشگران روسی و اوکراینی حتی این درآمد کم تر هم شده است.
حتی پیش از وقوع بحران کرونا هم منطقه آسیای جنوبی عالیمی از ضعف اقتصادی 
را به نمایش گذاشته بود و مثالً بانک جهانی در گزارش سال ۲019 خود به این موضوع 
اشــاره کرده بود. از ســال ۲014 میالدی منطقه آسیای جنوبی به عنوان منطقه ای که 
سریع ترین رشد اقتصادی جهان در آن صورت می گیرد شناخته می شد و این عنوان را 
تازه در سال ۲019 از دست داد؛  زمانی که سریع ترین رشد اقتصادی در منطقه آسیای 

شرقی و اقیانوسیه مشاهده شد. 
کشورهایی مثل نپال و سریالنکا هردو به خاطر بحران کرونا ضربات زیادی متحمل 
شدند چون به شدت به بخش گردشــگری و حضور گردشگران خارجی وابسته بودند. 
آنها همچنین به پولی که از اتباع شان در خارج از کشور به داخل کشور فرستاده می شد 
وابستگی داشــتند و این درآمد هم در دوران کرونا کم شــد چون بسیاری از کارکنان 

شرکت های خارجی در دوران کرونا به کشورهایشان بازگشتند. 
به هر حال به نظر می رسد که این همه بحران اقتصادی که دارد یکی پس از دیگری 
در کشورهای منطقه رخ می دهد نشانه ای از ضعف ساختاری در آنها باشد. به عنوان مثال 
وضعیت سریالنکا در برخی رسانه ها ناشی از بدهی به چین تلقی شد اما واقعیت این است 
که بدهی به چین تنها 10 درصد از تمام بدهی های سریالنکا را تشکیل می دهد. در مورد 
پاکستان هم می توان گفت که مشکالت ساختاری مختلف در اقتصاد این کشور به رخداد 
وضعیت کنونی انجامیده اند. شــکی نیست که این ضعف های جدی در ساختار اقتصاد 

کشورهای آسیای جنوبی در آینده هم به راحتی مرتفع نخواهند شد. 

چرا باید خواند:
کشورهای جنوب 

آسیا درگیر بحران های 
اقتصادی مختلف اند. 
این گزارش وضعیت 

نپال، سریالنکا، 
پاکستان و مالدیو را 

بررسی می کند.

منبع:  نیوز ۱8 هند  

آینده آسیا [   [

بحران نوبتی اقتصادی
در نپال، سریالنکا، پاکستان و مالدیو چه خبر است؟
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آیندهپژوهی

آینده عراق [   [

روزنه ای کوچک برای نجات
آیا عراق می تواند اقتصادش را به موقع نجات بدهد؟

در هفته های پیش رو، در عراق هم دولت جدید تشکیل می شود و 
هم فرصتی بسیار مهم برای رهبران سیاسی این کشور ایجاد می شود 
تا اهداف سرنوشت سازی را برای آینده اقتصادی عراق تعیین کنند. 
اقتصاد عراق مدت هاست که از نداشتن برنامه و هدف مشخص رنج 

می برد.
دردهای اقتصاد عراق زیاد و قابل مشــاهده است. هرساله هزاران 
کودک عراق در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی متولد می شوند. 
خانواده های آنها به منابع قابل اطمینان از آب آشامیدنی، برق و سایر 
امور اولیه دسترسی ندارند و یک پنجم از جمعیت این کشور در فقر 
زندگی می کند. فارغ التحصیالن دانشــگاه ها که عمالً فرصت خاصی 
برای گرفتن شغل های خوب پیش روی خود نمی بینند گاهی ناامید 

و گاهی معترض اند.
بسیاری از این چالش ها به خاطر سال ها ناامنی و مناقشه در عراق 
به وجود آمده اســت. اما سیاست های اقتصادی نیز در به وجود آمدِن 
آنها بی تاثیر نبوده است. منابع عمومی در عراق می توانستند به شکل 
بهتری مورد اســتفاده قرار بگیرند اما حاکمیت در این زمینه خیلی 
موفق عمل نکرد. در همین حال، بخش زیادی از منابع نفتی ارزشمند 
عراق به منظور حفظ قراردادهای اجتماعی و حفظ مشاغل در بخش 
دولتی و ارائه یارانه های دولتی مورد استفاده قرار گرفته است؛ در حالی 
که می شد از این منابع ارزشمند در جهت ساختن اقتصاد بازارمحور 
که متکی بر نظام مالی قوی باشد استفاده کرد. مشکل دیگر هم این 
بوده که حضور پررنگ دولت باعث شده که توسعه بخش خصوصی در 

عراق آن قدرها موفقیت آمیز نباشد. 

اصلی ترین درسی که می توان از تاریخ اخیر عراق گرفت این است 
که چنین سیاســت هایی نمی توانند پایدار تلقی شوند و نمی توانند 
فرصت های کافی و الزم برای 800 هزار نفری که ساالنه وارد بازار کار 
عراق می شوند ایجاد کنند. پرداخت دستمزدها و مقرری های نیروهای 
دولتی خودش دارد بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق را می بلعد. 
درنتیجه پول زیادی برای رســیدگی به اولویت های مهم دیگر باقی 
نمی ماند و این باعث آســیب پذیری شدید عراق در برابر نوسان های 
قیمت نفت شده است. بنابراین تعجبی ندارد که عراق بعد از هر نوبت 
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، خودش را در آستانه بحران و 
سقوط اقتصادی می یابد. در هر نوبت صداهای مختلف برای فراخوانی 
به انجام اصالحات در عراق بلند شده است اما به محض اینکه شرایط 
در بازار نفت بهتر شــود، دوباره این مسئله از اولویت و برنامه ها خارج 

می شود.
دو سال پیش، وقتی پاندمی کرونا و قیمت رو به کاهش نفت باعث 
ضربه زدن به اقتصاد عراق شد، ضعف های مدل اقتصادی عراق بار دیگر 
خودش را نشان داد. دولت برای آن که بتواند بدهی هایش را بپردازد 
فشار زیادی را متحمل شد و موفقیت زیادی هم نداشت. ذخایر ارزی 
بانک مرکزی هم به سرعت کاهش پیدا کرد. این فشارها توانایی دولت 

عراق برای ارائه واکنش مناسب و موثر به بحران کرونا را پایین آورد.
در میان تمام این ســختی ها مقامات عراق یــک افق درازمدت 
برای انجام تحوالت ســاختاری و اصالحی در عــراق ارائه داده اند که 
مبنایش دور شدن از الگوی اقتصادی متمرکز بر دولت و نفت است. 
این الگو به سمت ایجاد فرصت های شغلی و استقالل اقتصادی حرکت 
می کند. وضعیت اخیــر افزایش قیمت نفت هم منابع الزم و فضای 
سیاست گذاری مناسب برای تسهیل حرکت به سمت احیای اقتصادی 
در دوران پساکرونا را در عراق فراهم کرده و این امید را به وجود آورده 
که در درازمدت، انجام اصالحات اقتصادی در عراق امکان پذیر باشد. 

اما این نکته را نباید فراموش کرد که در جهانی که در حال مقابله 
با تغییرات سریع اقلیمی است، هر فرصتی که پیش روی کشوری مثل 
عراق قرار می گیرد می تواند آخرین فرصت باشد. عراق دارد وارد مرحله 
وجودی مهمی برای حفظ آینده اقتصادی اش می شود و علت هم این 
است که مشخص نیست منابع نفت تا کی باقی بمانند و با توفان های 
شن و کم آبی چطور می توان کنار آمد. خشکسالی و موج های گرما و 
انواع بالیای طبیعی دیگر به صورت مداوم عراق را هدف قرار داده اند و 
ممکن است در آینده بصورت جدی مناطقی از این کشور را غیرقابل 
زیســت کنند. در چنان شــرایطی این خطر وجــود دارد که برخی 
بخش های اقتصاد عراق به کل ناپدید شوند و فرصت برای تنوع بخشی 
به این اقتصاد به کل از دست برود. در این میان،  به نظر می رسد که 
دولت عراق باید از فرصتی که بازار جهانی نفت در اختیارش گذاشته با 
بیشترین سرعت برای اصالحات ساختاری در اقتصاد استفاده کند. این 
اصالحات می توانند به امور سیاسی نیز نفوذ کنند و این هم از اهمیت 

زیادی برخوردار است. شاید بعداً فرصت بهتری پیش نیاید. 

یست  خشکسالی و موج های گرما شاید در آینده به صورت جدی مناطقی از این کشور را غیرقابل ز
کنند. این خطر هم وجود دارد که برخی بخش های اقتصاد عراق بر اثر تغییرات اقلیمی به کل ناپدید 
شوند و فرصت برای تنوع بخشی به این اقتصاد به کل از دست برود.

چرا باید خواند:
دولت عراق با مشکالت 

اقتصادی مختلفی 
دست و پنجه نرم 

می کند اما اگر زودتر از 
فرصت انجام اصالحات 

استفاده نکند، آینده 
این کشور در ابری از 

تردید فرو خواهد رفت. 
بخوانید تا ببینید چرا 

این لحظه تاریخی و مهم 
است.

منبع  نشنال امارات 
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بسیاری از تولیدکنندگان کود مجبور شده اند که کارخانه هایشان را ببندند یا روند تولید را آهسته کنند. از 
آنجا که قیمت کود باال رفته، بسیاری از کشاورزان در نقاط مختلف دنیا مجبورند از کود کمتری استفاده 
کنند و این خودش به کاهش برداشت محصول انجامیده است.

آینده غذا [   [

از گندم چین تا گندم اوکراین
آیا تهدیدها علیه امنیت غذایی جهان را باید جدی گرفت؟ 

چرا باید خواند:
چشم ها در جهان 
به برداشت گندم 
کاشته شده در زمستان 
در چین است تا معلوم 
شود قیمت غالت در 
جهان باز هم باالتر 
خواهد رفت یا نه. این 
گزارش توضیح می دهد 
که چرا جنگ اوکراین 
و تغییرات اقلیمی 
این قدر باعث ایجاد 
حساسیت روی این 
موضوع شده اند.

منبع   نیویورک تایمز 

از این روســتا به آن روســتا، یک صحنه نسبتاً مشابه را می توان 
در چین مشــاهده کرد: برداشت محصول این فصل چندان به قاعده 
و مثل همیشــه نبوده اســت. مثالً در مزرعه ای در دشت های شرق 
پکن، بخش هایی از زمیــن زراعی پر از محصول به نظر می آید و در 
بخش هایی دیگر کامالً خالی اســت. این نتیجه باران های شدیدی 
است که اواخر پاییز گذشته بارید و لطمات زیاد به جا گذاشت. اما در 
روستایی نزدیک به همین جا اوضاع بهتر است و گندم به میزان فراوان 
برداشت شده است. ظاهراً آفتاب درخشان و باران معتدل بهار روی این 

مزرعه تاثیر مثبتی گذاشته است. 
اما در هفته های آینده قرار است چین محصول گندم زمستان را 
برداشت کند و این یکی از نقاط اضطراب آور برای اقتصاد جهانی خواهد 
بود. اقتصاد جهان در دو ماه اخیر از جنگ اوکراین لطمه ســنگینی 
خــورده؛ چون مناطــق زیادی از دنیا کامالً بــه محصوالت و غالت 
تولیدشده در روســیه و اوکراین وابسته بودند. اگر برداشت محصول 
زمستانی چین خوب از کار درنیاید، قیمت جهانی مواد غذایی باز هم 
باالتر خواهد رفت و دردسرهای اقتصادی بزرگی درست خواهد کرد. 
در گرسنگی و فقری که این بحران در کشورهای فقیر به همراه خواهد 

آورد هم شکی نیست. 
قیمت جهانی مواد غذایی از مدتی قبل شــروع به افزایش کرده و 
قیمت گندم از ژوئیه پارســال تاکنون تقریباً هشتاد درصد باال رفته 
اســت. این یک توفان بزرگ است که هم از جنگ و هم از تغییرات 

اقلیمی تاثیر پذیرفته است.
در عین حال، جنگ اوکراین و بسته شــدن بنادر این کشور باعث 
شــده غالتی که به طور معمول از اوکراین به کشورهای دیگر صادر 
می شد دیگر وارد بازار نشود. برنامه غذای جهانی سازمان ملل متحد 
اخیراً تاکید کرد که بنادر اوکراین باید هرچه سریع تر باز شوند وگرنه 

بحران گرسنگی جهانی از کنترل خارج خواهد شد. 
در همیــن حال به دلیل افزایش قیمت انرژی )که حتی از قبل از 
جنگ اوکراین هم آغاز شده بود( بسیاری از تولیدکنندگان کود مجبور 
شده اند که کارخانه هایشان را ببندند یا روند تولید را آهسته کنند. از 
آنجا که قیمت کود باال رفته، بسیاری از کشاورزان در نقاط مختلف دنیا 
مجبورند از کود کم تری استفاده کنند و این خودش به کاهش برداشت 

محصول انجامیده است.
اما وضعیت بد آب و هوایی نیز عامل منفی دیگری در این شرایط 
است. بهار امسال در هند بســیار گرم بود. هند که یک صادرکننده 
بزرگ گندم اســت حاال با خشکسالی گســترده در برخی مناطق 
مواجه شده و این در حالی است که برخی مناطق دیگر دنیا از جمله 
دشت های جنوبی آمریکا و نیز مناطق شرق آفریقا نیز با خراب شدن 

محصوالت شان بر اثر خشکسالی مواجه بوده اند. 
این وضعیت به کشــورهای شرق آفریقا از جمله سومالی، کنیا و 
اتیوپی که به شــدت برای واردات گندم به اوکراین و روسیه وابسته 
بودند ضربه وارد کرده اســت. در این کشــورها قیمت نان به شدت 

باال رفته اســت. بنا بر اعالم برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 
میلیون ها نفر در سراسر جهان در معرض خطر گرسنگی قرار گرفته اند. 
حاال به نظر می رسد که همه نگاه ها روی چین و برداشت محصول 
آینده آن است و این برداشت می تواند روی قیمت آینده مواد غذایی 
در سطح جهان تاثیر زیادی بگذارد. مشکل اینجاست که قرنطینه های 
کرونایی در چین باعث دیر رســیدن کود به برخی کشاورزان شد و 

باران های شدید پاییز گذشته هم به خاک لطماتی زده بود. 
کافی بودن عرضه مواد غذایی همواره یک اولویت مهم در چین بوده 
است. علتش به دهه 1960 میالدی و دورانی برمی گردد که برنامه های 
کشاورزِی به اصطالح مبتکرانه ای به اجرا درآمد ولی درنهایت باعث 
قحطی، گرسنگی و تلف شــدن میلیون ها نفر شد. از آن پس قانونی 
تصویب شده که بر اساسش در مناطق زیادی از کشور باید کشاورزی 
صــورت بگیرد و حتی گاهی برای تحقق ایــن هدف باید خانه های 

روستایی را هم ویران کرد. 
نگرانی از امنیت غذایی که در چین وجود داشت در دوران جنگ 
تجاری ترامپ با این کشــور دوباره مــورد توجه قرار گرفت. حاال که 
شرایط بین المللی دارد هر روز پیچیدگی های جدیدی را به نمایش 
می گذارد، به نظر می رســد که توجه به برداشــت محصول در این 
کشور هم دارد بیشتر می شود. وزارت کشاورزی آمریکا که با تصاویر 
ماهواره ای مزارع چین را بررسی کرده است پیش بینی کرده که امسال 
محصول در چین به میزان ســه درصد کم تر از ســال گذشته باشد. 
اما مقامات چینی به این اندازه خوش بین نیســتند و انتظار دارند که 
این کاهش بیشتر باشد. به همین دلیل، تالش شده که آمادگی برای 

کاهش احتمالی محصوالت برداشتی هم وجود داشته باشد. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیستم، خرداد 1601401

آیندهپژوهی

یکی از میم هایی که در فضای مجازی پاکســتان 
دست به دست می شــود، سه کودک را نشان می دهد 
که مشغول بازی ویدئویی هستند ولی یکی شان حتی 
به کنسول وصل هم نیست و با این حال فکر می کند 
که دارد بازی می کند. کاربران پاکســتانی این کودک 
سوم را تمثیلی از مفتاح اسماعیل وزیر دارایی پاکستان 
دانسته اند که درواقع نمی داند که دارد با اقتصاد کشور 

چه کار می کند. 
از مدت ها پیش این ادعا مطرح شده که اصالً امکان 
ندارد یارانه سوخت در پاکستان حذف شود. اما مفتاح 
اســماعیل باالخره مجبور شد اعالم کند که به خاطر 
تغییر شرایط و نیز افزایش قیمت جهانی نفت، دولت 
شهباز شریف )نخست وزیر پاکستان( احتماالً به زودی 
مجبور خواهد شــد در تصمیمش برای عدم افزایش 

قیمت سوخت تجدیدنظر کند.
این »به زودی« ممکن اســت خیلی زودتر از آنچه 
که تصور می شود رخ بدهد چون وضع اقتصاد پاکستان 
خوب نیســت. این کشــور در تعهداتــش به صندوق 
بین المللی پول موفق ظاهر نشده است. یکی از شروطی 
که صنــدوق بین المللی پول برای تــداوم ارائه وام به 
پاکستان گذاشته است، حذف یارانه سوخت است. این 
یارانه روزانه بالغ بر 1۲ میلیون دالر هزینه برای دولت 

پاکستان دارد.
اگر پاکســتان در این زمینه بــه توافقی با صندوق 
بین المللی پول نرســد، دچار تاخیر در پرداخت بدهی 
خواهد شد. کمک کنندگان مالی و کشورهای دوست با 
پاکستان از جمله چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
هم تداوم حمایت مالی خود از پاکســتان را منوط به 
مذاکرات این کشور با صندوق بین المللی پول کرده اند. 

کسری تجاری پاکستان به 39.3 میلیارد دالر رسیده 
است؛ حدود 11 میلیارد دالر بیشتر از پیش بینی هایی 
که برای سال مالی ۲0۲۲-۲0۲1 ارائه شده است. ذخایر 
ارزی هم کاهش یافته و به 10.۵ میلیارد دالر رســیده 
اســت که حتی برای تامین هزینه دو ماه واردات این 

کشور هم کافی نیست. 
در این میان، وزیر دارایی پاکســتان تاکید کرده که تصمیمات دشوار اما الزم را برای 
نجات اقتصاد این کشور خواهد گرفت؛ اما ظاهراً پیشنهادات او مورد توجه نخست وزیر 

پاکستان و مشاور اقتصادی دولت از حزب حاکم قرار نگرفته است. 
این مشاور معروف، نامش اسحاق دار است و خودش قبالً در پاکستان وزیر دارایی بود. 
از نظر او، باید مذاکراتی با صندوق بین المللی پول انجام بگیرد و توافقی با شرایط آسان تر 

با این صندوق حاصل شود. 
این در حالی است که خود او و همفکرانش منتقد تصمیم دولت قبلی پاکستان )دولت 

عمران خان( در زمینه ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و برق برای چهار ماه متوالی بودند و 
عمران خان را به انجام کار سیاسی برای مقابله با صندوق بین المللی پول متهم کرده بودند. 

دولت جدید پاکســتان حاال می داند که حذف یارانه در زمانی که تورم رو به افزایش 
اســت، باعث نارضایتی مردم خواهد شد و به خصوص روی اقشار ضعیف تر جامعه تاثیر 
بدی خواهد گذاشت. با این حال به نظر می رسد که آمادگی خاصی برای مقابله با چالش 

اقتصادی بزرگی که پیش روی دولت است هم وجود ندارد.
واقعیت این است که دولت دوست ندارد به دلیل هراس از واکنش مردم، به آن اقدامات 
اقتصادی سخت گیرانه مثل حذف یارانه سوخت دست بزند. اما هرچه این کار را عقب تر 
بیندازد، معنی اش افزایش کسری تجاری، تمام شدن منابع ارزی و افزایش نرخ بهره است. 
این یعنی احتمال احیای برنامه صندوق بین المللی پول کم می شود و توانایی اسالم آباد 

برای وام گرفتن کاهش می یابد.
در این میان، به نظر می رسد عمران خان و وزرایش نیز فرصت آن را خواهند داشت 
که حیات سیاسی خود را از طریق انتقاد از دولت جدید حفظ کنند. درواقع آنها می توانند 
ماهرانه تمام تقصیر مشکالت اقتصادی پاکستان را به گردن ناتوانی دولت جدید بیندازند؛ 

آن هم در حالی که خودشان در برخی از شرایط ایجادشده نقش داشته اند. 
واضح ترین پیش بینی که در این شرایط در خصوص آینده پاکستان می توان کرد این 
اســت: هرکس که تصمیم های اقتصادی سخت تر را بگیرد، در انتخابات عمومی بعدی 
پاکستان باید جوابش را هم بدهد. به همین دلیل می توان دست دست کردن دولت جدید 

را درک کرد. 
سناریوی احتمالی که حاال در پیش روی حزب مسلم لیگ پاکستان قرار دارد این است 
که یا مصالح اقتصادی را بر مصالح سیاسی ترجیح بدهد و اوضاع مملکت را بهتر کند؛ حتی 
اگر این تصمیمات با نارضایتی مردم همراه باشد. گزینه دیگر هم منحل کردن مجلس 
ملی، برگزاری انتخابات جدید و واگذار کردن تصمیم های سخت به یک دولت موقت است. 
که البته احتمال این هم زیاد است. هر چه باشد، حذف یارانه سوخت در این ماجرا نقش 

زیادی ایفا خواهد کرد. 

کمک کنندگان مالی و کشورهای دوست با پاکستان از جمله چین و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس تداوم حمایت مالی خود از پاکستان را منوط به مذاکرات این 
کشور با صندوق بین المللی پول کرده اند.

چرا باید خواند:
دولت پاکستان با 
شرایط اقتصادی 
بدی مواجه است و 
تصمیم گیری درباره 
حذف برخی یارانه ها 
چالش بزرگی پیش 
روی آن دولت گذاشته 
است. این گزارش 
توضیح می دهد که باید 
منتظر چه سناریویی 
برای آینده پاکستان 
باشیم.

منبع  دیپلمات 

 ] آینده پاکستان   [

شمارش معکوس برای بحران بازگشت ناپذیر
آیا اقتصاد پاکستان نجات پیدا خواهد کرد؟



........................... عرص جدید ...........................
]  این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی می پردازد. [

چطور از ۲۰۲۲ جان سالم به در بریم؟
گفت وگوی ۴ تحلیل گر مشهور بازار کریپتو درباره چالش های پیش رو

ترجمهکاوهشجاعی
دبیر گروه عصرجدید

روز جمعه 23 اردیبهشت، در حالی که بازار کریپتو در شوک سقوط باورنکردنی رمزارز لونا بود، صاحبان چهار کانال پرطرفدار یوتیوب در حوزه رمزارز 
سعی کردند به مهم ترین سواالت سرمایه گذاران پاسخ دهند: بازار امسال به کدام سمت می رود؟ آیا بیت کوین به کف قیمت خود رسیده و دیگر از این 

پایین تر نخواهد آمد؟ و برای نابود نشدن سرمایه مان در سال 2022 چه کنیم؟ گزیده ای از گفت و گوی این چهار تحلیل گر را بخوانید:

جیمزموالرنی
سرمایه گذار پرسابقه و تحلیل گر کانال 

اینوست انسرز

بنجامینکاِون
ریاضی دان 

و تحلیل گر تکنیکال

سیتیاوالرِسن
متخصص سوئدی 
تکنولوژی های نو

رننیونر
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عرص جدید

سقوط بازار و فاجعه رمزارز لونا  
موالرنی: ما در وضعیت عجیبی قرار گرفته ایم که چندین واقعه بد غیرقابل 
پیش بینی همزمان رخ داده است: کرونا باعث رکود و تورم به صورت همزمان 
شده، زنجیره های تامین )Supply Chains( هنوز در اختالل به سر می برند، 
جنگ روســیه و اوکراین را داریم، فدرال رزرو را داریم که نرخ بهره را به حد 
غیرقابل انتظاری باال برده تا با تورم مقابله کند، و ناگهان بحران رمزارز لونا رخ 
می دهد و یک رمزارز به شــدت محبوب مورد حمله سایبری قرار می گیرد و 
ســرمایه مردم به هیچ تبدیل می شود. خرس ها و ضدکریپتوها می گویند به 
شما گفته بودیم! بیت کوین برای ساعاتی به ۲۵400 دالر سقوط کرد و بعد 
البته توانست خود را جمع کند. به نظر شماها بیت کوین به کف نهایی خودش 

رسیده و از این پایین تر نخواهد آمد؟

الرسن: دفعه پیش که با هم صحبت کردیم من این سناریو را تقریباً پیش بینی 
کرده بودم. اینکه بیت کوین نهایتاً به زیر 30 هزار سقوط خواهد کرد و به کف 
قیمت خود در تابســتان گذشته رجوع خواهد کرد. آن روز گفتم در چنین 
حالتی عده ای احســاس خواهند کرد که همه چیز به پایان خود رســیده و 

رویای کریپتو به کابوس ختم شده و باید همه رمزارزها را با ضرر بفروشیم و در 
برویم. درست در چنین وضعیتی که وضع روحی همه فعاالن بازار خراب است، 
در همین موقع، بیت کوین اوج گیری اش را شــروع می کند. در لحظه کنونی 
بخش اول این سناریو دقیقاً رخ داده و حاال باید دید بخش دوم رخ می دهد و 
بیت کوین می تواند خود را باال بکشد یا نه. من فکر می کنم ما به همین سمت 

حرکت می کنیم و از ۲۵ هزارتا پایین تر نخواهیم آمد.

نیونر: اگر من یک درس از وقایع اخیر گرفته باشم آن پیش بینی نکردن کف 
بعدی بازار است. به نظر من ما در مرحله کنونی بازار کریپتو به شدت با بازار 
بورس هماهنگ اســت. و فدرال رزرو در حال حاضر فقط یک هدف دارد و 
آن مدیریت تورم است و این کار را با کاهش چاپ اسکناس و باال بردن نرخ 
بهره انجام می دهد. این یعنی آنها فعالً برایشان مهم نیست با این سیاست چه 
بالیی سر بازار بورس می آید. به اعتقاد من اگر فاجعه ای غیرقابل پیش بینی رخ 
نمی داد کریپتو روندهای بازار بورس آمریکا را دنبال می کرد و همراه با آن و به 
نسبت آن پایین و باال می رفت. در چنین حالتی بیت کوین با نزول بازار بورس 

باید از 40 هزار دالر به حد 36 هزار و 3۵ هزار دالر سقوط می کرد. 
اما ما هفته پیش شــاهد فاجعه بودیم. واقعه ای که هیچ کدام فکرش را 
نمی کردیم. حتی آنهایی که این ماجرا را پیش بینی کرده بودند فکر نمی کردند 
اینقدر ســریع رخ دهد. و آن سقوط کامل یک پروتکل بالک چینی بود. لونا 
فقط یک رمزارز نبود، یک پروتکل بود که جزو 10 رمزارز اصلی بازار به حساب 
می آمد. لونا در میان سرمایه گذاران عادی و در میان برنامه نویسان به شدت 
پرطرفدار بود. احتماالً بعد از بیت کوین و اتریوم، لونا بیشترین محبوبیت را در 
میان رمزارزهای جدی داشت و یک اکوسیستم عظیم داشت. لونا دالر ویژه 
خودش را منتشر می کرد که ۲0 میلیارد دالر ارزش بازارش بود. و همه اینها در 
سه روز نابود شد. این ضربه ناگهانی به بازار کریپتو در اندازه ضربه ناگهانی کرونا 
به بازارهای سنتی بود.  اگر فراموش نکرده باشید سه چهار روز طول کشید که 
کرونا بازارها را به کف رساند و بعد فدرال رزرو اعالم کرد پول چاپ خواهد کرد 
و جلوی سقوط بیشتر را خواهد گرفت. اینگونه ما شاهد احیای بازارها بودیم. 
به نظرم ما شــاهد چنین لحظه ای در بازار کریپتو بودیم و بیت کوین به 
۲۵400 دالر سقوط کرد و پایین تر نرفت. به نظر من ما باید همین محدوده 
۲۲ تا ۲۵ هزار دالر را کف نهایی بیت کوین به حساب آوریم. وقتی بیت کوین 
در برابر نابودی لونا فقط تا ۲۵ هزار تا سقوط کرده یعنی ما دیگر قرار نیست 
زیر ۲0 هزار ســقوط کنیم. ما در حال حاضر نهایت ســقوط این چرخه را 

دیده ایم. 

کاون: به نظرم برای اینکه ببینیم ما به کف قیمت بیت کوین رسیده ایم یا نه، 
باید به حجم معامالت نگاه کنیم. و حجم معامالت در این ســقوط اخیر باال 
بوده. چیزی شــبیه اوت ۲0۲1 که شاهد سقوط بازار بودیم و بعد از آن بازار 
رشد کرد. البته باید مراقب باشیم چون در سقوط دسامبر ۲018 هم شاهد 
افزایش حجم معامالت بودیم اما ســقوط واقعی یک ماه بعد رخ داد. انتظار 
من این است که امسال به خاطر ترس بازار از افزایش نظارت دولت ما شاهد 
ســقوط های دیگری هم خواهیم بود. البته اینها سقوط های خیلی دردناکی 
نخواهند بود چیزی بین ۲۲ هزار تا ۲۵ هزار دالر. در این بازار برای نابود نشدن 
روح و روان و ســرمایه تان نباید به سقوط های ریز و درشت کوتاه مدت توجه 

کنید. نگاه دوساله به این بازار منطقی تر است. 

بازارهای سنتی و معضل تورم  
موالرنی: بازارهای سنتی -مثل بازار بورس- هم این روزها روزهای خوبی را 
نمی گذرانند. ترس بر ســرمایه گذاران معمولی این بازارها حاکم شده و عده 

رمزارزهای مهم امروز پنج سال دیگر چه وضعی خواهند داشت؟

آیا پنج سال بعد جزو 2۰ ارز اصلی خواهد بود؟ آیا تا 5 سال آینده دوام می آورد؟ رمزارز
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الرسن: در حال حاضر نگاه بیت کوین به بازار بورس است، نگاه بازار بورس به فدرال رزرو، و 
نگاه فدرال رزرو به تورم. اگر اوضاع تورم بد باشد نهایت اوضاع بیت کوین بد خواهد بود. اگر 
دولت بتواند با تورم مقابله کند، نهایتًا وضع بیت کوین روبه راه تر خواهد شد.

زیادی ۲0۲۲ را با ۲000 و حباب دات کام مقایســه می کنند. اما به نظر من 
این روزها زمان خوبی برای خریدن سهام ارزشمند است چون ما قرار نیست 
با وضعی شــبیه حباب دات کام ۲000 و نابودی شرکت های اینترنتی روبرو 
شویم. در سال ۲000 بازار حبابی بود چون با وجود اینکه این شرکت ها پولساز 
نبودند، سرمایه گذاران پول به آنها تزریق می کردند. اما حاال اوضاع فرق می کند. 
حاال درست است که بازار بورس سقوط کرده اما شرکت ها -مثل اپل و آمازون 
و تسال- به شدت در حال پول درآوردن هستند. شماها فکر می کنید در بورس 
آمریکا هم از این بیشــتر سقوط نمی کنیم؟ و حاال زمان خوبی برای خریدن 
ســهام شرکت های خوب مثل تسال است یا باید صبر کنیم تا باز هم قیمت 

اینها پایین تر بیاید؟

نیونر: من حس می کنم برخالف بازار کریپتو، بازارهای ســنتی هنوز به کف 
خود نرسیده اند و ما شاهد سقوط بیشتر آنها خواهیم بود. همان طور که گفتم 
فدرال رزرو فعالً فقط یک هدف دارد و آن کاهش تورم است. و نظر من -که 
در میان ســرمایه گذاران کریپتو طرفدار نخواهد داشت- این است که فدرال 
رزرو کار درســتی می کند. وقتی شما سعی می کنید بازار بورس را سبز نگه 
دارید فقط روی زندگی قشر خاصی از سرمایه گذاران تاثیر می گذارید. اما وقتی 
که سعی می کنید تورم را تحت کنترل بگیرید روی زندگی همه مردم تاثیر 
می گذارید. فدرال رزرو مجبور بود یا سبز بودن بازارهای مالی را انتخاب کند و 

پایین آوردن تورم را. و پایین آوردن تورم را انتخاب کرد. 
بعد به نظرم اینکه فدرال رزرو با جدیت بی سابقه ای دارد این کار را می کند 
و نرخ بهره را واقعاً باال می برد روش درستی است. آنها می گویند بگذارید این 
کار سخت را انجام بدهیم و همه یک سختی سه ماهه بکشند. یعنی تورم را از 
8.۵ درصد به ۵ یا 6 درصد برسانیم، دو سه ماه اذیت شویم، و بعد به زندگی 
عادی مان برگردیم. نه اینکه تا ابد این تورم را داشته باشیم چون نمی خواهیم 

بازارها قرمز شوند. 
یک نکته جالب اینجا وجود دارد. در سقوط های گذشته بازار بورس، هر 
بار که بازار مثالً ۲۵ درصد ســقوط کرده فدرال رزرو سیاستش این بوده که 
نقدینگی بیشــتر به بازار تزریق کند و جلوی سقوط بیشتر را بگیرد. اما این 
بار بازار ســقوط کرده و فدرال رزرو درست برعکس سیاست های پیشینش 
را انجام داده. به نظرم بعد از اینکه فدرال رزرو دو یا سه بار دیگر نرخ بهره را 
باال برد، مثالً در ژوئن یا جوالی بگوید که فعالً کافی است و فعالً نرخ بهره را 
باال نخواهیم برد. قرار نیست آنها نرخ بهره را پایین بیاورند، اما سعی می کنند 

وضع را کمی آرام کنند.

 الرسن: به نظر من شاخص بورس نزدک )NASDAQ( سقوط های بیشتری 
را طــی هفته ها و ماه های آینده تجربه خواهد کرد، اما در کانالی قرار خواهد 
داشــت که از سال ۲009 قرار داشته. یعنی یک کانال صعودی، هر چند در 
ماه های اخیر صعودش افت کرده، اما اگر نمودار بلندمدت را نگاه کنیم نزدک 
همچنان در یک وضعیت صعودی پرافت و خیز قرار دارد. در حال حاضر نگاه 
بیت کوین به بازار بورس اســت، نگاه بازار بورس به فدرال رزرو، و نگاه فدرال 
رزرو به تورم. اگر اوضاع تورم بد باشد نهایت اوضاع بیت کوین بد خواهد بود. 
اگر دولت بتواند با تورم مقابله کند، نهایتاً وضع بیت کوین روبه راه تر خواهد شد. 

موالرنی: مشــکل اینجاست که فدرال رزرو اینجا توازن ظریفی را باید برقرار 
کند. هر بار که بانک های مرکزی نرخ بهره را باال می برند تولید ناخالص داخلی 
)GDP( را کاهــش می دهند و بیــکاری را افزایش می دهند. اگر فدرال رزرو 
می دانــد که اگر بخواهد به افزایش نرخ بهره ادامه بدهد شــاهد آخرالزمان 
بازارهای مالی خواهیم بود. اینکه بتوانید هم دالر را قوی نگه دارید و هم رشد 

اقتصاد را نابود نکنید کار دشــواری 
است که فدرال رزرو سعی دارد انجام 
دهد. باید ببینیم در پایان ســال، آیا 
فدرال رزرو مــا را وارد رکود کرده یا 
نه. اگــر اقتصاد درگیر رکود شــده 
باشــد آنها چــاره ای ندارند که نرخ 
بهره را کمی پاییــن بیاورند تا پول 
بیشتری در اقتصاد جریان پیدا کند. 
اینجاست که بازارها شروع می کنند 

به صعودی شدن. 

اندیکاتورها چه می گویند؟  
موالرنی: موقع تحلیــل بازار در این 
روزهــای به هم ریخته، شــماها چه 
می کنیــد؟ برای اینکــه ببینید آیا 
بیت کوین به کف خود رسیده یا نه، از 
چه اندیکاتورهایی استفاده می کنید؟

الرســن: من در این مــورد روش 
ســاده ای دارم. دنبال اندیکاتورهای 

پیچیده نیســتم. به نمودار نگاه می کنم و حمایت ها و مقاومت های قبلی را 
بــه عنوان راهنما در نظر می گیرم. ۲۵ هزار تــا یک مقاومت قوی در تاریخ 

بیت کوین بوده، پس حاال می تواند یک حمایت قوی باشد. 

نیونر: من از تحلیل تکنیکال استفاده می کنم اما نه به عنوان ابزار اصلی. تحلیل 
بنیادی )فاندامنتال( ابزار اصلی تحلیلی من است و تحلیل تکنیکال می آید آن 
را تایید یا رد می کند. من و شریکم که استاد تحلیل تکنیکال است اینگونه 
عمل می کنیم: من بررسی می کنم که کدام رمزارز به لحاظ فاندامنتال ارزش 
خرید دارد، بعد شریکم جلوی من را آن موقع که می خواهم آن رمزارز را بخرم 
می گیرد و می گوید االن به لحاظ تکنیکال زمان مناسبی نیست. 9۵ درصد 
اوقات او درســت می گوید و به همین خاطر شراکت فاندامنتال/تکنیکال ما 

جواب داده است. 
یک اندیکاتور که برای من خیلی اهمیت دارد میزان ترس و طمع در بازار 
اســت. در حال حاضر مدت زمان طوالنی است که ترس بر بازار تسلط دارد 
و این ترس عمیقی اســت. اینکه ما در روزهای سقوط لونا به مرحله »ترس 
شدید« رسیدیم از دید من نشانه رسیدن ما به حدود کف قیمت بیت کوین 
اســت. حاال که حس می کنم بازار از این پایین تر نمی آید من شروع می کنم 
به خرید. به خرید رمزارزهای ریســک پایین، که اگر بازار باز هم سقوط کرد 

سرمایه ام خیلی نابود نشود. االن وقت خرید رمزارزهای پرریسک تر نیست.

الرسن: این مسئله احســاس افراد در بازار خیلی مهم است. در چرخه های 
مختلف بیت کوین، یک لحظــه ای وجود دارد که اکثریت مردم احســاس 
می کنند دنیای کریپتو به آخر رسیده. عده زیادی از خریداران خرده پا خواهند 
گفت دیگر این حجم از استرس و ضرر بس است و من از بازار بیرون می کشم. 
این لحظه ای است که بیت کوین کف قیمت خود را می بیند. تا همین هفته 
پیش چنین حسی به این شکل وجود نداشت، اما با سقوط لونا عده زیادی از 
ما متوجه بد بودن اوضاع شدیم. خود من وقتی به نمودارها نگاه می کردم عرق 
کرده بودم و گفتم که تمام شد! این چرخه بیت کوین به پایان رسید و ما وارد 

زمستان کریپتو شدیم.

نیونر: من حس 
می کنم برخالف 

بازار کریپتو، 
بازارهای سنتی 
هنوز به کف خود 
نرسیده اند و ما 
شاهد سقوط 
بیشتر آنها 

خواهیم بود. 
همان طور که گفتم 
فدرال رزرو فعاًل 
فقط یک هدف 

دارد و آن کاهش 
تورم است. و نظر 
من -که در میان 
سرمایه گذاران 
کریپتو طرفدار 
نخواهد داشت- 

این است که فدرال 
رزرو کار درستی 

می کند  

ترا لونا، رمزارز محبوب 
فعاالن بازار در عرض 
سه روز نابود شد و با 
خود ۴۰ میلیارد دالر را از 
بین برد.
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عرص جدید

وقتی احســاس ترس شــدید وجود دارد عده زیادی شروع به فروش 
زیر قیمت خرید می کنند و عده زیادی هم از فرصت اســتفاده می کنند و 
می خرند. در چنین حالتی حجم معامالت به شدت باال می رود. باال رفتن 
حجم معامالت یک نشانه از رسیدن ما به کف است، یعنی سقوط بیشتری 

نخواهیم کرد، چون باالخره خریدار پیدا شده. 

کاون: من خیلی ساده این طور نگاه می کنم که ما چقدر می توانیم از آخرین 
نقطه اوج بیت کوین سقوط کنیم. 70 درصد کاهش نسبت به نقطه اوج این 
چرخه - که 68 هزار دالر بود - می شــود حدود ۲0 هزار دالر. به نظر من 
۲0 هزار دالر لحظه خوبی برای خرید بیت کوین خواهد بود. سرمایه گذاران 

بلندمدت فراوانی هستند که منتظر بیت کوین ۲0 هزار دالری اند. 

رمزارزهای اصلی، پنج سال دیگر  
موالرنــی: هفته پیش، قبل از نابودی لونا، نیونــر تحلیل جالبی در مورد 
رمزارزها داشت. او می گفت موقع سرمایه گذاری بلندمدت روی یک رمزارز 
اول باید به دو سوال اصلی جواب دهیم. اول اینکه آیا این رمزارز تا ۵ سال 
آینده دوام خواهند آورد یا نه. و دوم اینکه آیا در لیست ۲0 رمزارز مهم بازار 

باقی خواهند ماند یا نه. 
من این تحلیل جالب را به صورت جدول درآوردم تا بقیه هم بتوانند از 
آن استفاده کنند. البته نظرم در مورد سه چهارتا از رمزارزها با نیونر یکی 

نیست. الرسن تو با کجای نظرات نیونر مخالفی؟

الرسن: من فکر می کنم BNB )توکن صرافی بایننس( پنج سال آینده هم 
جــزو ۲0 رمزارز اول باقی می ماند. از دید من DOT باقی خواهند ماند اما 
جــزو ۲0 رمزارز نخواهد بود. Matic هم باقی خواهد ماند، اما نه جزو ۲0 

رمزارز. Chainlink هم جزو ۲0 رمزارز اصلی نخواهد بود.
می دانم این نظرات افراد حامی این رمزارزها را عصبانی می کند، اما باید 
بدانید که در دنیای کریپتو، پنج سال زمان خیلی زیادی است. اگر به پنج 
سال قبل برگردیم رمزارزهایی را در باالی جدول می بینیم که امروز اثری از 
آنها نیست. به همین خاطر طبیعی است که ۵ سال دیگر اثری از رمزارزهای 
امروز نباشــد. دلیلش واضح اســت: این بازار، بازاری پیشرو و پر از ابداع و 
اختراع است. شاید حاال پروژه هایی بهتر از اینها نداشته باشیم اما دو سه سال 
دیگر حتماً افرادی پیدا می شوند که تکنولوژی هایی بهتر از اینها ارائه خواهند 

کرد. جایگزین رمزارزهای مهم کنونی، هنوز ابداع نشده است. 

کاون: به نظر من بیت کوین و اتریوم پنج سال آینده همچنان رمزارزهای 
شــماره یک و دو بازار می مانند. تتر بــه نظر من از وضعیتی که برای لونا 
پیش آمده ضربه می خورد چرا کــه دولت تالش خواهد کرد آن را تحت 
نظارت جدی قرار دهد. بایننس صرافی ای اســت که توانسته خوب جلو 
بیایــد و به نظرم BNB همچنان جزو ۲0 رمزارز خواهد ماند. من به جای 
تتر از USDC اســتفاده می کنم و به احتمال زیاد جزو رمزارزهای اصلی 
باقی خواهد ماند. در مورد لونا، به نظرم ماجرا تمام شــده اســت و در پنج 
ســال آینده جزو 1000 رمــزارز اصلی هم نخواهد بود. XRP هم با اینکه 
پروژه مورد عالقه من نیست احتماالً در ۲0 رمرارز اصلی باقی خواهد ماند. 
کاردانو احتماالً جزو 10 رمزارز اصلی باقی خواهد ماند. سوالنا باقی خواهد 
ماند اما روز به روز اســتفاده از آن گران تر می شــود و قطعی هایش بیشتر 
می شود به همین خاطر احتمال می دهم که رتبه اش در جدول تنزل پیدا 
کند اما جزو ۲0 رمزارز اصلی باقی بماند. دوج به هر حال ارز بامزه ماست: 
من دوج ندارم اما احتماالً در پنج ســال آینده رتبــه ۲0 تا ۲۵ را خواهد 

داشت. AVAX احتماالً رتبه ۲0 تا 30 را خواهد داشت. پولکادات در بین 
ارزهای برتر باقی خواهد ماند چون روی امنیت شبکه اش تمرکز دارد. شیبا 
اینــو عمراً! MATIC احتماالً کمی دیگر دوام می آورد اما از آنجا که اتریوم 
در حال بهبود شبکه اش است دیگر نیاز خاصی به ماتیک نداریم. ترون هم 
جزو ۲0 رمزارز اصلی باقی نخواهد ماند. چین لینک هم احتماالً می تواند در 
بازار خرسی کنونی خودش را حفظ کند و جزو ارزهای اصلی باقی بماند. 
Cosmos هم باقی خواهد ماند اما جزو 30 رمزارز اصلی. Uniswap هم 
باقی می ماند اما احتماالً جزو ۵0 رمزارز اصلی. فانتوم هم تنزل خواهد کرد 

و جزو 40 رمزارز اصلی باقی خواهند ماند. 

سبد 2022  
موالرنی: برنامه شما برای باقی سال ۲0۲۲ چیست؟ آیا بعد از ماجراهای 
اخیر سبد کریپتوی خودتان را تغییر خواهید داد؟ چه پیشنهادی برای بقیه 
دارید؟ من خودم شــخصاً سعی می کنم بدون احساس دست به خرید و 
فروش بزنم. و در هر سقوط بازار پول نقد داشته باشم تا بتوانم خرید کنم. به 
همین خاطر از اینکه در جوالی ۲0۲1 نتوانستم بیت کوین ۲9 هزاردالری 

بیشتری بخرم ناراحتم. 
بنجامین، آیا برای خرید بیت کوین منتظر سقوط سنگین آن به ۲0 یا 
1۲ یا 14 هزار دالر هستی؟ یا همین طور پله ای داری بیت کوین می خری؟

کاون: به نظرم ما همچنان در وضعیت بازار خرســی هستیم و در چنین 
بازاری هدف اصلی محافظت از ســرمایه است نه پولدار شدن. در چنین 
حالتی اول باید پول نقد داشــته باشید تا در روزهای سقوط خرید کنید، 
دوم اینکه بیش از همه رمزارزها باید بیت کوین داشــته باشید که ریسک 
کمتری از بقیه دارد و سقوط کمتری می کند. به نظر من شش ماه آینده، 
آنقدر مهم نیست بیت کوین به کدام سمت می رود. مهم این است که اکثر 
رمرزارزهای دیگر نسبت به بیت کوین نزول خواهند کرد. در بازار خرسی، 
حال بیت کوین باید خوب باشد تا باقی رمزارزها اعتقاد به نفس پیدا کنند. 
به همین خاطر من حتی حدس می زنم تا پایان سال اوضاع اتریوم هم در 
مقایســه با بیت کوین بد خواهد بود. پس داشتن بیت کوین از بقیه کارها 

مهم تر است. 

موالرنی: یعنی در حال حاضر بی خیال دیگر رمزارزها شده ای؟

کاون: در ســبد من در حال حاضر 97 درصد بیت کوین است و 3 درصد 
باقی رمزارزها!

نیونر: شکل سرمایه گذاری من با بن کمی متفاوت است. چون من عموماً 
تحلیــل فاندامنتال دارم، وقتی رمــزارزی را می خرم، آن را بلندمدت نگه 
می دارم. من موقعی یک رمزارز را می فروشم که یا به پول نیاز داشته باشم یا 
تحلیلم نسبت به آن رمزارز عوض شده باشد. به همین خاطر االن با پولی که 
برایم باقی مانده آن رمزارزهایی که فکر می کنم در بلندمدت جواب خواهند 

داد را با بهترین قیمتی که می توانم می خرم. 

الرسن: من همین دیروز در سقوط بازار دست به خرید زدم. اگر توئیتر را نگاه 
کنید، مثالً 3 ماه پیش خیلی ها می گفتند که اگر بیت کوین ۲8 هزار دالر شود 
بیت کوین می خرند. اما وقتی بیت کوین به ۲8 هزار تا سقوط می کند آنقدر 
می ترسند که خرید برایشان غیرممکن می شود و فرصت را از دست می دهند. 

نترسید! در سقوط ها خرید کنید. بعداً سودش را می برید. 

کاون: من فکر 
می کنم طی ۵ سال 
آینده بیت کوین و 
اتریوم همچنان 

رمزارزهای 
شماره یک و دو 

بازار باقی بمانند. 
بایننس صرافی ای 
است که توانسته 
خوب جلو بیاید 
 BNB و به نظرم

همچنان جزو 2۰ 
رمزارز خواهد 
ماند. کاردانو 
احتماالً جزو 

۱۰ رمزارز اصلی 
باقی خواهد ماند. 
سوالنا هم باقی 
خواهد ماند اما 

روزبه روز استفاده 
از آن گران تر و 
قطعی هایش 

بیشتر می شود  



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

سرگیجه شرقی
آیا ضعف ین ژاپن در برابر دالر، منجر به بحران اقتصادی در این کشور می شود؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

هدیه های آمریکا برای اوکراین
آمریکا تاکنون هدایای بســیاری برای اوکراین داشته و تالش کرده از طریق این 
هدایا، در این جنگ به اوکراین کمک کند. اما از بین همه هدیه ها، شاید موشک ها 
و تجهیزات نظامی مهم ترین کمک باشند. از موشک های زمین به هوایی گرفته تا 
تانک و بسیاری از دیگر تجهیزات جنگی، جزو هدایای آمریکا به اوکراین بوده اند. 
اما نکته اینجاست که اکنون این کشور با کاهش کمک های نظامی و جنگی مواجه 

شده است.

انبار مهمات
موشک های َجِولین، مجموع موشک هایی که از ارتش آمریکا تامین شده، هزار

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

۱۹۹۵ ۲۰۰۰ ۰۳ ۰۵ ۰۷ ۰۹ ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۹ ۲۲

وسایل نقلیه نظامی روسیه در اوکراین، براساس وضعیت
۲۸ آوریل ۲۰۲۲

بربادرفته
چین همان جایی است که ویروس کرونا برای نخستین بار در آن ظاهر شد. حاال 
این ویروس، عالم گیر شده است. تجربه چین باعث شد این کشور در رابطه با بیماری 
کرونا، سختگیری های بیشــتری از خودش نشان دهد. این کشور مدتی است که 
سیاســت کووید صفر را در پیش گرفته یعنی تالش دارد هیچ کس به کرونا مبتال 
نشود. به همین خاطر است که واکسیناسیون هم در این کشور اهمیتی ویژه پیدا 

کرده است. این نمودار وضعیت واکسیناسیون در چین را نشان می دهد.

چین، وضعیت واکسیناسیون کرونا، 2022، درصد

اقتصاد زیر پوتین سربازها
صلح همراه با خود، رشــد اقتصادی می آورد. جنــگ هم متقابال، منجر به ویرانی 
اقتصادی خواهد شد. این قضیه در مورد جنگ روسیه و اوکراین هم صدق می کند. 
اکونومیست بررسی هایی در مورد اقتصاد روسیه و اوکراین داشته و پیش بینی کرده 
اقتصاد هر دو کشور در این ماجرا با کاهش رشد روبه رو شود. اما نکته اینجاست که 

اوکراین به رغم سقوط بیشتر، زودتر از روسیه می تواند اقتصادش را احیا کند.

تولید ناخالص داخلی، درصد تغییر نسبت به سال گذشته

براساس گروه سنی منتخب

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۲۰۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۰۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

مجموِع فراهم شده برآورد برای آموزش

فروش و اهدا به اوکراین

انبار فعلی

خودروی جنگی پیاده نظام

تانک

خودروی زره پوش رزمی

نفربر

تجهیزات مهندسی و نظامی

خودروهای جنگی

خودروهای زره پوش رزمی

)MRAP( خودروهای ِامَرپ

خراب شده

آسیب دیده

به دست اوکراینی ها افتاده

رها شده

۲۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰

مجموع 
جمعیت

اوکراین روسیه

۶۹-۶۰

۷۹-۷۰

باالی ۸۰ سال

واکسینه نشده
دو دوز

یک دوز
سه دوز

)پیش بینی( ۱۵

۰

-۱۵

-۳۰

-۴۵
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سخاوتمندترین کشورها برابِر اوکراین
اروپایی ها در جنگ روسیه و اوکراین تالش کرده اند با اوکراین همراه باشند. برخی از آن ها سخاوت بیشتری به خرج داده اند. برای مثال بررسی ها نشان می دهد کشورهای 
کوچِک شرق اروپا بیش از سایر کشورهای اروپایی، با اوکراین همراه بوده اند و کمک های خود را روانه خاک اوکراین کرده اند. به صورت کلی هم اعضای اتحادیه اروپا بیش از 

سایر نقاط جهان نسبت به اوکراینی ها سخاوتمندی کرده اند.

داستان دو شهر؛ ایاالت متحده، تولید ناخالص داخلی، درصد تغییر نسبت به سه ماهه پیشین
۴۰

۲۰

۰

-۲۰

-۴۰

افول ناگهانی غول اقتصاد جهان
آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان اســت که این روزها با مشــکالت 
عدیده ای دســت وپنجه نرم می کند. نگاهی به رشد تولید ناخالص 
داخلی این کشور نشان می دهد که اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست 
سال ۲0۲۲، روندی نزولی را در پیش گرفته است. اما اگر کمی وارد 
جزییات شــویم، می بینیم برخی از ایالت هــای آمریکایی وضعیت 
اقتصادی بسیار خوب و برخی دیگر، وضعیتی بسیار نامطلوب دارند، 

یعنی شرایط اقتصاد آمریکا به داستان دو شهر تبدیل شده است.
۲۰۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲

ایاالت متحده، تعداد مسافران هواپیمایی، میلیون

راه پرچالش صنعت هواپیمایی
در دوران همه گیری کرونا، یکی از صنایعی که بیشــترین آسیب را 
متحمل شد، صنعت هواپیمایی بود. در آمریکا، این صنعت به حالت 
تعلیق درآمد. به همین خاطر بسیاری از نیروهای فعال در این صنعت، 
از آن خارج شدند. حاال کرونا رو به افول گذاشته و صنعت هواپیمایی 
در آمریکا دوباره احیا شده است. اما کمبود کارکنان و نیروهای کاری 

باعث شده بازگشت این صنعت، با دشواری هایی همراه شود.

میانگین ۲۰۱۹

کمک های دولتی به اوکراین، میلیارد دالر
تعهدات در فاصله 24 ژانویه تا 23 آوریل 2022 ۰ ۰.۱ ۰.۲ ۰.۸ ۳.۲ ۱۲

۳

۲

۱

۰
۲۰۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲
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بانک مرکزی استرالیا تا همین چند وقت اخیرا، پیش بینی می کرد نرخ بهره خود را تا سال 2۰2۴ نزدیک به صفر نگه دارد. اما حاال ناگهان، همه 
سرمایه گذاران را غافلگیر کرده و نرخ بهره را افزایش داده است. بانک مرکزی انگلستان هم از سال 2۰۰9 تا کنون نرخ بهره خود را افزایش نداده اما حاال 
تصمیم گرفته برای مقابله با نرخ تورم، سیاست خود را تغییر دهد.

این روزها بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته 
جهان با بدترین تورم جهانی دست وپنجه نرم می کنند. 
چنین تورمی در این کشــورها، مدت هاست که سابقه 
نداشته است. حاال تمام سیاست های پولی که در گذشته 
انبساطی بوده به سمت انقباضی شدن حرکت می کند. 
در واقع روند در حال معکوس شدن است. فدرال رزرو یا 
همان بانک مرکزی آمریکا اخیرا نرخ بهره را نیم درصد 
افزایش داده است. به عالوه سیاست های جدیدی داشته 
که نسبت به گذشته تغییرات محسوسی را در روند این 

نهاد مالی نشان می دهد.
بانک مرکزی اســترالیا تا همین چند وقت اخیرا، 
پیش بینی می کرد نرخ بهره خود را تا سال ۲0۲4 نزدیک 
به صفر نگه دارد. اما حاال ناگهان، همه ســرمایه گذاران 
را غافلگیر کرده و نرخ بهره را افزایش داده اســت. بانک 
مرکزی انگلستان هم از سال ۲009 تا کنون نرخ بهره 
خود را افزایش نداده اما حاال تصمیم گرفته برای مقابله 

با نرخ تورم، سیاست خود را تغییر دهد.
تصمیــم بانک های مرکــزی در سرتاســر جهان، 
روی وضعیــت بازارهای مالی اثر می گذارد. برای مثال، 
بالفاصله پس از افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، 
ارزش سهام در بازار افزایش پیدا کرد. دلیلش این بود که 
اهالی بازار و سرمایه گذاران تصور می کردند سیاست های 
از این انقباضی تر نخواهد شد. اما حاال دوباره بازار سعی 
دارد خودش را با وضعیت جدید مطابقت دهد. به همین 
خاطر ارزش ســهام دوباره رونــدی نزولی را در پیش 
گرفته است. ارزش کلی سهام در بازار سرمایه آمریکا در 
سال ۲0۲۲ با کاهش 11 درصدی مواجه شده و دلیل 
اصلی آن، همین تصمیم های فدرال رزرو اســت. البته 
سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو، نرخ 

بهره را بیش از این ها افزایش خواهد داد.

 رشد شاخص دالر  
یکی از عواقب سیاست های انقباضی برای بازارهای 
مالی این است که روی ارزش ارزهای اثر می گذارد. برای 
مثال، شاخص دالر در سبد ارزها طی یک سال گذشته 
افزایش ارزش 7 درصدی را تجربه کرده اســت. هرچند 

عمده این ارزش، از کاهش ارزش یورو به دست می آید. در واقع ارزش دالر نسبت به ارزش 
چند ارز مهم از جمله ین، پوند، یورو و یوآن تعیین می شود. اما در این میان، یورو از همه 
مهم تر است و از آن جا که یورو این روزها با کاهش ارزش شدیدی روبه رو شده، شاخص 

دالر رشد قابل مالحظه ای را تجربه کرده است.
آمریکا نسبت به سایر کشــورها، به افزایش نرخ بهره بیشتری نیاز دارد. در واقع این 

کشور طی یک سال گذشته شرایط اقتصادی وخیمی داشته و با افزایش شدید نرخ تورم 
روبه رو شده اســت. عالوه بر آن، رشد نیروی کار و داغ شدن بازار کار در آمریکا هم باعث 
شده افزایش نرخ بهره در این کشور به حالت اضطراری درآید. افزایش نرخ بهره در آمریکا 
می تواند منجر به ولع بیشتر ســرمایه گذاران برای دالر شود. این یعنی تقاضا برای دالر 

افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش ارزش دالر در برابر ین ژاپن هم یکی از مواردی است که از همین نوسان نرخ 
بهره حاصل شده است. ژاپن تنها کشور توسعه یافته و پیشرفته ای است که هنوز نرخ بهره 
در آن افزایش نیافته و احتماال همینطور پایین خواهد ماند. همین امر باعث شده ارزش 
ین به پایین ترین ســطح خود از ســال 1970 تا کنون برسد. همه این ها حاصل همین 
تصمیم هایی اســت که فدرال رزرو در آمریکا گرفته و آینده بــازار را در اختیار خودش 

گرفته است.
افزایش نرخ تورم در آمریکا باعث شده فدرال رزرو در این کشور تا این اندازه تهاجمی 
برخورد کند. اما نکته اینجاست که سیاست های تهاجمی منجر به نوسانات شدید قیمتی 
در بازارهای خواهد شد و همین امر، پیش بینی آینده را برای اهالی بازار دشوار می کند. این 

امر به شدت روی سرمایه گذاری ها در آمریکا اثر خواهد گذاشت.
بسیاری از سرمایه گذاران بابت سیاست های فدرال رزرو احساس نگرانی می کنند. اما در 
عین حال وسوسه می شوند که در زمان های تغییر سیاست، ناگهان وارد میدان شوند تا در 
این دوران گذار، به سود مالی دست پیدا کنند. در واقع می توان گفت فدرال رزرو و اکثر 
بانک های مرکزی، با تغییر سیاست های خود، چرخه ای را ایجاد می کند که بازارهای مالی 
را کامال تحت تاثیر خودش قرار می دهد. به هر حال، در شرایط فعلی، وضعیت بانک های 
مرکزی از جمله فدرال رزرو این است که به فکر اقتصاد کشورشان باشند و اکنون، تنها 
فکر برای اقتصاد کشورهای توسعه یافته در جهان، افزایش نرخ بهره است. به این خاطر که 

از طریق افزایش نرخ بهره می توان نرخ تورم را در این کشورها مهار کرد. 

چرا باید خواند:
 یکی از فاکتورهایی 
که اقتصادها را به 
شدت تحت تاثیر 

خود قرار می دهد، 
نرخ تورم است. این 
روزها کشورهای 

توسعه یافته با 
افزایش شدید نرخ 

تورم مواجه شده اند 
و تنها راه مقابله با 

آن، افزایش نرخ بهره 
توسط بانک های 

مرکزی است، اقدامی 
که به ضرر بازارها 

تمام می شود.

 ] ] فدرال رزرو 

مارپیچ بانک های مرکزی برای بازارها
افزایش نرخ بهره، بازارها را دچار آشفتگی می کند
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اصوال سیاست گذاران بر این باورند که کاهش ارزش ین و ضعف آن می تواند برای ژاپن، امری مثبت باشد چرا که به صنایع قدرتمند این کشور که 
فعالیت های سنگین صادراتی دارند، کمک می کند. هنوز هم این دسته از سیاست گذاران بر همین باور هستند. اما ین به قدری سقوط کرده که منجر به 
خیزش نگرانی شده است. 

آخریــن باری که ارزش برابــرِی ین ژاپن در مقابل 
دالر آمریکا به زیر 130 رســید، ســال ۲00۲ بود. آن 
زمان اقتصــاد چین از اقتصاد فرانســه کوچک تر بود. 
والدیمیــر پوتین در آن زمان بــا لبخندی بر چهره با 
مقامات غربی دیدار می کرد، لبخندی که سال هاست بر 
چهره اش نمی بینیم. و نهایتا اینکه، در آن زمان، امینم، 
معروف تریــن رپر جهان به شــمار می رفت. این روزها 
دوباره شاهد سقوط ین در برابر دالر هستیم. ین سقوط 
خــود را در برابر دالر از ۲8 آوریل آغاز کرد و ســپس 
روزهای بعد به روند نزولی خود ادامه داد. حاال ین، سالی 
بدی را آغاز کرده و وضعیتی وخیم را برای ژاپن نشان 
می دهد. سیاست گذاران ژاپنی نسبت این کاهش ارزش، 
واکنش هایی داشته اند و ظاهرا احساس نگرانی می کنند. 
به همین خاطر است که ژاپنی ها تالش دارند از طریق 
اقدامات مداخله گرانه، جلوی ســقوط آغــاز ین را در 
بازارهای مالی بگیرند. اما نکته اینجاست که تالش آن ها 
بی حاصل خواهد بود. عواملی در حال فشار به ین هستند 
که نمی توان به سادگی جلوی آن ها را گرفت. به همین 
خاطر است که فعال باید شاهد کاهش ارزش ین باشیم.

یکــی از اصلی ترین دالیلی که باعث می شــود ین 
همچنان در برابر دالر سقوط کند، شکاف بزرگ میان 
نرخ بهره در آمریکا و ژاپن اســت. قیمت ها در آمریکا 
افزایش بی سابقه ای داشــته و باعث شده نرخ تورم در 
این کشور به شکلی مهارناپذیر افزایش پیدا کند. اما در 
ژاپن، قیمت ها هنوز زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی 
این کشور است. یعنی در حالی که بانک مرکزی ژاپن 
نــرخ تورم ۲ درصدی را هدف قــرار داده، نرخ تورم در 
این کشــور زیر ۲ درصد است و قیمت ها ثبات خود را 

حفظ می کنند.
احتمال می رود که امسال نرخ تورم در ژاپن به هدفی 
که بانک مرکزی این کشور تعیین کرده، برسد. اما این 
امر در آن زمان، الزاما کمکی به اقتصاد ژاپن و همچنین 
ارز رسمی این کشور یعنی ین نخواهد کرد. از آن جا که 
افزایش نرخ تورم در ژاپن مشابه با آمریکا پیش نرفته، 
باعث شده سیاســت بانک های مرکزی این دو کشور 
هم متفاوت از یکدیگر باشــد. البته بانک مرکزی ژاپن 

تالش هایی داشــته تا به منحنی بازده در این کشور کمک کند. اما وضعیت ین چندان 
امیدوارکننده نیست. به عالوه، تقاضا برای ین هم سرکوب شده است.

 بازار بی تعادل  
تجارت یکی دیگر از عواملی اســت که روی ین اثر می گذارد. تراز تجاری ژاپن در 

ماه دسامبر، وضعیت قرمز داشته است. مقصر اصلی هم افزایش هزینه واردات بوده که 
دلیل آن هم جنگ روســیه و اوکراین است. سوخت و مواد اولیه خام، تقریبا یک سوم 
از کل واردات را در ژاپن تشــکیل می دهند. حاال ژاپنی ها برای اینکه بتوانند کاالهای 
گران قیمت خارجی را بخرند و به کشــور خود وارد کنند چاره ای ندارند جز اینکه ین 
بفروشند. مرزهای ژاپن هم به دلیل کرونا بسته است. به همین خاطر است که خبری 
از ارزهای خارجی گردشگران در این کشور نیست. در نتیجه همه این ها تراز را به هم 

زده و وضعیتی نامتعادل در این کشور ایجاد کرده که منجر به ضعف ین شده است.
اصوال سیاســت گذاران بــر این باورند که کاهش ارزش یــن و ضعف آن می تواند 
برای ژاپن، امری مثبت باشــد چرا که به صنایع قدرتمند این کشور که فعالیت های 
سنگین صادراتی دارند، کمک می کند. هنوز هم این دسته از سیاست گذاران بر همین 
باور هســتند. اما ین به قدری ســقوط کرده که منجر به خیزش نگرانی شده است. 
مصرف کنندگان در ژاپن تحت فشار قرار دارند چرا که قیمت کاالهای وارداتی به شدت 
افزایش پیدا کرده است. دولت در ژاپن بسته هایی را به عنوان محرک اقتصادی معرفی 
کرده و تالش دارد به کمک آن ها وضعیت را تحت کنترل درآورد. آخرین بسته مربوط 

به ماه آوریل است. انتظار می رود در ماه ژوئیه هم بسته دیگری معرفی شود.
برخی از کارشناسان و تحلیل گران پیش بینی کرده اند که ین به مسیر نزولی خود 
ادامه دهد. آن ها می گویند ارزش برابر ین به دالر به 1۵0 خواهد رســید. حتی گفته 
می شود میزان آن بدتر از دوران بحران مالی آسیا خواهد شد. بانک مرکزی ژاپن این 
روزها ســخت مشغول کار اســت و به این فکر می کند که چطور ین را نجات دهد. 
نجات ین به معنای نجات اقتصاد ژاپن خواهد بود. بخشی از ماجرا به سرمایه گذاران و 
سهام داران ژاپنی باز می گردد که در شرایط فعلی در جهان تالش دارند از آب گل آلود 
ماهی بگیرند. شاید اگر دولت در ژاپن بتواند این سرمایه گذاران را مهار کند، مشکل ین 

هم در ژاپن برطرف شود. 

چرا باید خواند:
 ژاپن به یکی از 
متفاوت ترین 

اقتصادهای پیشرفته 
جهان در دنیای امروز 

تبدیل شده است. در 
حالی که همه کشورها 

با افزایش نرخ تورم 
روبه رو شده اند، در 
ژاپن خبری از نرخ 

تورم نیست و همین 
امر جرقه یک اتفاق 

بزرگ را زده است: 
کاهش ارزش ین در 

برابر دالر.

 ] ین ژاپن   [

منجی یا قاتل اقتصاد
آیا کاهش ارزش ین، اقتصاد ژاپن را از پای درمی آورد
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یز و جزئی را در بیماران شناسایی کند. این شناسایی  یکی از فواید فناوری های پوشیدنی این است که می تواند عالئم ر
به موقع، نقشی موثر در حفظ سالمتی و جان فرد ایفا می کند. بسیاری از عالئمی که به کمک فناوری های پوشیدنی شناسایی 
می شوند، بدون این ابزار اصال مشخص نمی شوند مگر زمانی که به درجه مرگباری برسند.

وقتی قلب به شــکلی نامنظم می تپد، امکان دارد لخته 
خون یا عارضه ای ایجاد کند، امری کشــنده که ساالنه 
جان افراد بسیاری را در سرتاسر جهان می گیرد. اما اگر 
تپش نامنظم قلب را شناسایی کنید، می توانید جلوی 
بــروز عارضه های قلبی و مرگ هزاران نفر را در ســال 
بگیرید. نکته اینجاست که ابتدا باید این تپش نامنظم را 
کشف کنید. تست ها و آزمایش هایی که این نامنظمی را 
نشان می دهند اغلب گران قیمت و هزینه بر هستند. حتی 
برخــی آن ها دقت کافی ندارند چرا که تپش قلب را در 
شرایط آزمایشگاهی و خاص می سنجند. اما حاال ابزارهای 
جدید و مدرنی روی کار آمده اند می توانند این بی نظمی 
را در تپش قلب به ما نشان دهند مثال اپل واچ یا همان 
ســاعت اپل یکی از همان ابزارهایی است که می تواند 
تپش قلب را بررسی کند. نکته اینجاست که هزینه اپل 
واچ به مراتب کمتر از تست ها و آزمایش هایی است که در 
این زمینه صورت می گیرد. به عالوه، این وسیله ها نسبت 
به قیمت خود، ارزش باالیی هم دارند چرا که می توانند 

جان انسان ها را از خطر مرگ نجات دهند.
موردی که در باال مطرح شد، تنها یکی از انقالب های 
بزرگی است که در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی صورت گرفته و همه چیز را تغییر 
داده است. ساعت ها و حلقه های هوشمند، ابزارهای دنبال کننده تناسب اندام، برچسب ها 
و بســیاری از دیگر وسیله هایی که همگی جزو فناوری های پوشیدنی به شمار می آیند، 
تحولی بزرگ در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی ایجاد کرده اند. در حال حاضر بیش 
از 7 هزار و ۵00 نوع مختلف از فناوری های پوشیدنی وجود دارند که می توانند وضعیت 
سالمتی انسان ها را رصد کنند. برخی از این ابزارهای مفیدتر هستند و برخی هم کارایی 

چندانی ندارند. این ابزارها به کمک فناوری هایی نظیر یادگیری ماشــینی و هوش 
مصنوعی، زندگی انســان ها را متحول کرده و سالمت آن ها را در اختیار خود 

گرفته اند.
شاید با خودتان فکر کنید فناوری های پوشیدنی که سالمتی را رصد 

می کنند به اوج پیشــرفت خود رسیده اند و به قول معروف، حسابی 
پیشرفته شــده اند اما واقعیت این است که این فناوری ها هنوز 

روزهای نخستین خود را ســپری می کنند. سرمایه گذاران 
هم در این عرصه هنوز ســرمایه چندانی وارد نکرده اند. 

برای بیماران، ابداعات و فناوری های پوشیدنی می واند 
نجات دهنده ای بزرگ باشد. فناوری های پوشیدنی 
به کمک هــوش مصنوعی می تواند آینــده را در 
اختیار خود بگیرد. تشخیص بیماری و نجات جان 

بیمار، جزو مهم ترین مواردی است که از این مسیر 
حاصل خواهد شــد. نکته اینجاست که پیشرفت چنین 

فناوری هایی می تواند هزینه های جانی را در جهان کاهش 
دهد و جان انسان ها را حفظ کند.

 خیزش فناوری های پوشیدنی  
یکی از فواید فناوری های پوشــیدنی این اســت که می تواند عالئم ریز و جزئی را در 
بیماران شناسایی کند. این شناسایی به موقع، نقشی موثر در حفظ سالمتی و جان فرد ایفا 
می کند. بسیاری از عالئمی که به کمک فناوری های پوشیدنی شناسایی می شوند، بدون 
این ابزار اصال مشخص نمی شوند مگر زمانی که به درجه مرگباری برسند. حس گرها در 
این ابزارهای پوشیدنی می توانند هر تغییری را در بدن افراد دنبال کنند و در نتیجه به او 
نسبت به این تغییرات، آگاهی بدهند. برای مثال مراحل نخست بیماری پارکینسون به 
کمک همین فناوری های پوشیدنی قابل تشخیص است. در حالی که به کمک تست ها 

معموال نمی توان آن را به موقع شناسایی کرد.
حتی فناوری های هوشمند می توانند بیماری های روانی را هم در فرد شناسایی کنند. 
آن ها با شناسایی عالئم در فرد، او را نسبت به وضعیت روحی اش آگاه می کنند. حلقه های 
هوشمند هم ابزاری هستند که به زنان کمک می کنند دوران قاعدگی خود را بشناسند و 

در هر مرحله، نسبت به شرایط خود آگاهی کامل داشته باشند.
فناوری های پوشیدنی، به داده های ارزشمند و بی شماری دسترسی پیدا می کنند. به 
همین خاطر است که کنترل آن ها، اهمیتی ویژه دارد. داده های بیماران، برای دولت ها و 
فعاالنی نظیر بیمه گران، کامال کلیدی است. به همین خاطر است که هم دولت ها و هم 
شرکت هایی نظیر شرکت های بیمه سعی دارند سرمایه گذاری هایی در زمینه فناوری های 
پوشیدنی داشته باشند. قطعا این فناوری هنوز روزهای طفولیت خود را می گذراند و برای 
اینکه به بلوغ کافی برســد، باید سرمایه کالنی به آن تزریق شود. از آن جا که این روزها 
شاهد ارزش های بسیاری این فناوری های بوده ایم، قطعا 
جریان ســرمایه گذاری در آن هم به مرور شدت 
خواهد گرفت. واقعیت این است که ما همه باید 
خود را برای بهبود وضعیت سالمتی مان آماده 
کنیم و مواردی نظیر فناوری های پوشیدنی 
می تواند نقشــی کلیدی در این زمینه 

داشته باشد. 

چرا باید خواند:
 این روزها ابزارهای 

بسیاری وجود دارند 
که می توانند وضعیت 

سالمتی را در افراد 
دنبال کنند. به این 

ابزارها، فناوری های 
پوشیدنی می گویند. 

از اپل واچ گرفته تا 
حلقه هایی که زنان را 
نسبت به عادت های 

ماهیانه شان آگاه 
می کنند، همه این ها 

آمده اند تا انقالبی 
بزرگ در دنیای 

سالمتی به پا کنند.

 ] ســالمتی و فناوری های پوشیدنی   [

فناوری انقالبی
هوش مصنوعی، صنعت مراقبت از سالمت را متحول می کند
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چندی پیش انتخابات ریاســت جمهوری در فرانسه 
پس از پنج سال برگزار شد. امانوئل مکرون که در دوره 
گذشــته، ریاست جمهوری فرانســه را بر عهده داشت، 
مجددا توانست به کاخ الیزه راه پیدا کند. او در این دوره 
از رقابت ها، دوباره با مارین لوپن به دور دوم راه پیدا کرد 
و در دور دوم توانســت لوپن را برای دومین شکســت 
دهد. در این انتخابات، مکــرون ۵8.۵ درصد از آرا را به 
نام خود کرد و لوپن هم 41.۵ درصد از آرا را به دســت 
آورد. آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه مربوط 
به ســال ۲017 بود. در آن زمان، لوپن شانس کمتری 
برای پیروزی مقابل مکرون داشت. این بار، هرچند لوپن 
باز هم نتوانست مکرون را شکست دهد اما آرایی که به 
دست آورد نســبت به گذشته افزایش پیدا کرد. با این 
حال، نکته ای وجود دارد کــه مکرون را همچنان یک 
رئیس جمهور خاص در فرانسه جلوه می دهد. اما آن نکته 

چیست؟
فرانســه روزهای ســختی را پشت ســر می گذارد. 
همه گیری کرونا و فشارهای آن از یک سو، افزایش نرخ 

تورم از سوی دیگر، باعث شده وضعیت اقتصادی در فرانسه کامال بحرانی باشد. با این حال 
مکرون به امری مهم دست یافت که هیچ رئیس جمهوری در فرانسه طی ۵7 سال گذشته 
موفق نشده بود به آن دست پیدا کند. او توانست برای دومین بار، رئيس جمهوری منتخب 
مردم فرانســه شــود و در عین حال اکثریت را در مجلس داشته باشد. به هر حال با روی 
کار آمدن مکرون، هم فرانســه و هم اروپا توانستند از بحرانی بزرگ بگریزند و آن بحران، 
لوپن بود. لوپن در صورت پیروزی، ناتو را کنار می زد چرا که از مخالفان این پیمان است. 
او همچنین از طرفداران والدیمیر پوتین است، به همین خاطر می توان پیش بینی کرد که 
در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری فرانسه، چه موقعی را در قابل روسیه در 
پیش می گرفت. همه این ها می توانســت به ضرر اروپا تمام شود و تنش ها را در قاره سبز 

افزایش دهد. اما حاال مکرون انتخاب شده و خبری از این بحران ها نیست.
مکرون تالش کرد به رغم پیروزی در این انتخابات، خودش را فردی متواضع و فروتن 
نشــان دهد. او وقتی پایین برج ایفل ایســتاده بود تا پس از پیروزی اش سخنرانی کند، 

اقرار کرد که کشــور در احاطه تردیدها و چنددستگی ها قرار گرفته است. او همچنین در 
ســخنرانی اش گفت به رغم پیروزی در این انتخابات، می داند که افرادی وجود دارند که 
زندگی شــان در فرانسه به سختی می گذرد و نیازمند واکنش های سریع و آنی هستند تا 
رضایت پیدا کنند. حاال موفقیت مکرون در دور دوم به این بستگی دارد که نسبت به همه 
مسائلی که خودش هم به آن ها اشاره داشته واکنشی سریع و درست داشته باشد یا خیر.

 چند قدم تا موفقیت در فرانسه  
نخستین قدمی که مکرون باید بردارد این است که حواسش به پارلمان باشد و همچنان 
اکثریــت را حفظ کند. او باید کاری کند که حزب میانه همچنان قدرتش را حفظ کند. 
البته ناگفته نماند که بسیاری از مسائل قدرت او را تهدید می کنند. اما اگر بتواند اکثریت 
را در مجلس همچنان حفظ کند، بی تردید قدم بزرگی در راستای موفقیت در پنج سال 

آینده اش برداشته است.
رسیدگی به وضعیت بازنشستگان از دیگر مواردی است که می تواند موفقیت مکرون 
را در پنج سال آینده تضمین کند. در حال حاضر، بازنشستگان در فرانسه وضعیتی وخیم 
دارند. افراد 6۲ تا 6۵ ساله ای که بازنشسته شده اند هنوز نمی توانند در شرایط بیماری، به 
درســتی خود را درمان و معالجه کنند. مکرون بارها وعده داده که به وضعیت این افراد 

رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه نبوده ایم.
بخش دیگری از ماجرا که مکرون باید توجه خود را روی آن بگذارد، کارگران هستند. 
آن ها آماده یک جرقه هســتند تا دســت به اعتراض بزنند. مکرون با توجه ویژه به آن ها 
می تواند جلوی بروز بحران را بگیرد. معلم ها هم بخش دیگری از جامعه فرانسوی هستند 
که باید به نارضایتی هایشان رسیدگی شود. به این ترتیب مکرون باید به همه این مسائل 

رسیدگی کند.
با این حال پیشــرفت دشوار خواهد بود. ایجاد تغییرهای بزرگ در اروپا نیازمند توافق 
همگانی اســت و در هر زمینه ای که مکرون برنامه هایی بزرگ در ســر دارد، با مخالفتی 
سرسختانه روبه رو خواهد شد. لهستانی ها و دیگر کشورهای مرکزی اروپا با هرگونه طرحی 
که سلطه ناتو را تضعیف کند، مخالفت خواهند کرد. آن دسته از کشورهای »اقتصادگرا و 
اندکی خسیس« که در اروپای شمالی حضور دارند هم نمی خواهند هزینه بیشتری برای 
ولخرجی های اتحادیه اروپا پرداخت کنند. از سوی دیگر نمی توان روی کمک افرادی چون 
شولتز هم حساب ویژه ای باز کرد. به طور کل پیروزی در انتخابات شاید دشوار باشد، اما 

حفظ و ایجاد یک میراث بسیار دشوار است. 

 ] مکرون و فرانسه   [

پیروزِی مشروط
آنچه مکرون برای تداوم حیات میانه 

باید در نظر داشته باشد

رسیدگی به وضعیت بازنشستگان از دیگر مواردی است که می تواند موفقیت مکرون را در پنج سال آینده تضمین کند. در حال حاضر، بازنشستگان در فرانسه 
وضعیتی وخیم دارند. افراد 62 تا 65 ساله ای که بازنشسته شده اند هنوز نمی توانند در شرایط بیماری، به درستی خود را درمان و معالجه کنند. مکرون بارها 
وعده داده که به وضعیت این افراد رسیدگی خواهد کرد اما تا کنون شاهد پیشرفت چشمگیری در این زمینه نبوده ایم.

چرا باید خواند:
 امانوئل مکرون برای 

دومین بار به کاخ 
الیزه راه پیدا کرد و به 

عنوان رئیس جمهوری 
فرانسه برای پنج سال 
آینده آغاز به کار کرد. 

اما این پیروزی در 
مقابل لوپن، چندان 

امیدبخش نبود. 
اگر مکرون به چند 
نکته توجه نکند، 

ریاست جمهوری اش 
چندان قابل افتخار 

نخواهد بود.
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می توان گفت که روسیه راجع به امنیت اروپا چنین فکر می کند: »شما امن نخواهید 
بود، تا زمانی که ما احساس امنیت نکنیم.« حال این طور به نظر می رسد که چین هم 
نسبت به باقی آسیا همچین طرز تفکری دارد.

هر روزی که از خون ریزی در اوکراین سپری می شود، این مسئله روشنی خاصی 
بــه خود می گیرد که چین و غــرب دو درک کامال متفاوت از حفظ صلح جهانی 
دارند. از زمانی که پوتین به همســایه خود حمله کــرد، افراد امیدواری در برخی 
کشــورهای غربی، چین را واسطه ای ایده آل بین روسیه و اوکراین نامیدند. چنین 
شکلی از خوش بینی کامال مخالف با عملگرایی صورت مدرن حزب کمونیست چین 
است. بسیاری افراد به پیوندهای تجاری چین با روسیه، اوکراین و باقی جهان اشاره 
می کنند و می گویند به نفع چین است که جهان وضعیتی صلح آمیز داشته باشد. با 
این حال، چیزی که آن ها نمی دانند این است که دولت های غربی می خواهند پوتین 
در اوکراین شکست بخورد و عاقبت کار خود را هم ببیند، در حالی  که حکام چینی 

خالف این را می خواهند.
سمپاتی چین نسبت به روسیه را می توان تا حدی به کمک سیاست های داخلی 
این کشور توضیح داد. شــی ژینپینگ، رییس جمهوری چین، در فوریه همراه با 
والدیمیر پوتین اعالم کردند که »هیچ محدودیتی« بین این دو کشور وجود ندارد. 
شی پوتین رانزدیک ترین دوست خود می داند. سال ۲0۲۲، سالی حساس برای شی 
است زیرا او می خواهد برای سومین دوره به رهبری حزب برسد و به همین خاطر 

نمی خواهد با یک بازنده پیوند داشته باشد.
جدای از این مسئله، به نفع چین هم نیست که حمله روسیه را جنایت جنگی 
تلقی کند. مسئوالن چینی روی این مسئله پافشاری می کنند که آمریکا باعث و بانی 
حمله به اوکراین بوده است، آن با بزرگ کردن ناتو و چسباندن آن به مرزهای روسیه. 
عموم چین در حال حاضر این باور را دارند که غرب به دنبال کش دادن جنگ است 
تا از طریق آن بتواند فروش تسلیحات خود را افزایش دهد و در نقطه مقابل سربازان 
روسی قرار دارند که بابت صبر و شکیبایی شان شایان تقدیر هستند. البته چین تنها 
در همین حدود برای روسیه احترام قائل است، اما در عرصه سیاست بین المللی به 
این نتیجه رسیده است که آمریکا در حال حاضر با روسیه درگیر است و به زودی به 

دنبال هدف اصلی و بسیار مهم تر خود که همان چین است خواهد رفت. 

 نسخه  چینی   
البته چیزی که به طور کل نگران کننده تر است، این است که چین هر روز بیشتر 
از دیروز به دنبال استفاده از شکل استدالل روسیه برای سازمان  دهی نظم امنیتی 
جهان اســت. شی در روز ۲1 آوریل شکلی از »امنیت جهانی« نوین را در نشست 
بوائو آسیا ارائه کرد. چشم انداز پیچیده شی به گفته خود او »مشترک، جامع، مبتنی 
بر همکاری و پایدار است« که در آن انسان ها جامعه ای را تشکیل می دهند که به 

لحاظ امنیتی شکافی در آن پدید نخواهد آمد.
ســخنرانی شی یک کد اســت. دولت های جهان، از اروپا تا ژاپن و استرالیا باید 
آن را جدی بگیرند، زیــرا این آخرین تالش چین 
برای مشروعیت زدایی از پیوندی نظامی به رهبری 
آمریکا است که طی چندین دهه اخیر امنیت آن ها 
را تضمین کرده است. بخش عمده این دیدگاه نوین 
شی بر اساس استدالل »آسیا برای آسیایی ها« ایجاد 
شده است که طی سال های اخیر توسط دولت چین 
در داخل این کشــور ترویج شده است. بسیاری از 
نزدیکان و مشاوران خود شی، ریشه این برنامه جدید 
را به سال ۲014 و مطرح کردن »طرح امنیت نوین 

آسیا« ربط می دهند.
شی هشــت سال پیش از کشــورهای آسیایی 
خواست که از اتحادهای نظامی که بعضی آسیایی ها 
در آن حضور دارند و برخی دیگر حضور ندارند دست 
بکشند. او پیشنهاد کرده بود که آسیایی ها مشکالت 
خــود را با دیالوگ حل کنند: »این با مردم آســیا 
است که امورات آسیا را اداره کنند، مشکالت آسیا 
را حل کنند و امنیت را در آسیا برقرار سازند.« این 
جمالت به شکلی روشن رو به آمریکا بود و از آمریکا 

می خواست که این منطقه را ترک کند.
البتــه صحبت های اخیر شــی مبنی بر امنیت 
غیرقابل تفکیک، بخشی جدید در دایره لغات چین 
است و شباهت زیادی به صحبت های روسیه در مورد 
اروپا دارد. اروپایی ها مدت هاســت که درباره مسئله 
امنیت غیرقابل تفکیک بحث می کنند، یعنی یک 
کشور اروپایی نباید منافع قانونی امنیتی کشور دیگر 
اروپایی را نادیده بگیرد. تفسیر روسیه با این مسئله 
فرق دارد، زیرا بیشــتر به دنبال داشتن تضمینی از 
سوی اروپا است و به همین دلیل حالتی تهاجمی 
به خود می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت که 
روسیه راجع به امنیت اروپا چنین فکر می کند: »شما 
امن نخواهید بود، تا زمانی که ما احســاس امنیت 
نکنیم.« حال این طور به نظر می رسد که چین هم 

نسبت به باقی آسیا همچین طرز تفکری دارد. 

 ] نظم جهانی   [

اژدهایی با یک میلیارد سر
چین چه برنامه ای برای نظم نوین امنیتی جهان دارد؟

چرا باید خواند:
 شی ژینپینگ، رئیس 

جمهوری چین، 
اخیرا صحبتی درباره 

نظم امنیتی نوین 
جهان کرده است. این 
سخنرانی تا حدی به 

دیدگاه »آسیا برای 
آسیایی«های او دارد 

که در سال 2۰۱۴ 
برای بار اول مطرح 
شد، اما از جایی به 

بعد رنگ و بوی لحنی 
را می گیرد که روسیه 
نسبت به اروپا داشت.
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یان متناوب کار می کند که نیازمند فرکانسی ثابت و قابل اتکا، معموال 5۰ یا  شبکه انتقال برق مدرن بر اساس جر
یق پدیده ای که به آن اینرسِی شبکه می گویند ایجاد می شود و از دل  6۰ هرتز، است. این ثبات فرکانس معموال از طر
نیروگاه های سوخت فسیلی و حرکت توربین های تولید برق آن ها بیرون می آید.

انرژی سبز مشکالت خاص خود را دارد. برق به دست 
آمده از منابع خورشــیدی و بادی نســبت به برق تولید 
شــده از سوخت های فسیلی به شدت بی ثبات تر است و 
این مسئله روشــن نیاز به ایجاد انبارهای ذخیره برق را 

ایجاد می کند.
جدای از این مشکالت آشنا، یک مشکل ظریف تر هم 
در کنار انرژی سبز خودنمایی می کند. شبکه انتقال برق 
مدرن بر اســاس جریان متناوب کار می کند که نیازمند 
فرکانســی ثابت و قابــل اتکا، معموال ۵0 یــا 60 هرتز، 
اســت. این ثبات فرکانس معموال از طریق پدیده ای که 
به آن اینرسِی شــبکه می گویند ایجاد می شود و از دل 
نیروگاه های سوخت فسیلی و حرکت توربین های تولید 

برق آن ها بیرون می آید.
این توربین ها مانند چــرخ  لنگرهای عظیمی عمل 
می کنند که کارشان انبار کردن اینرسی است. تا زمانی که 
خروجی آن ها هم گامی الزم را دارد، مقاومت آن ها نسبت 
به تغییر که برآمده از اینرسی آن ها است، باعث می شود 
که کل شبکه ایدار شود. هرچه تعداد این توربین ها کمتر 
باشد، اینرسی شبکه هم کمتر می شود. البته توجه کنید 
که توربین های بادی با شبکه همگام نیستند و پنل های 
خورشیدی اصال دوران نمی کنند. این مسئله در بعضی از 
کشورها به حدی بغرنج شده است که میل لنگرهایی به 
سیستم اضافه شده اند که اصال برق تولید نمی کنند و تنها 

وظیفه شان ایجاد اینرسی الزم است.
یکی از کشورهایی که به این مشکل خورده، بریتانیا 
اســت که 30 درصــد از برق خود را از بــاد و آفتاب به 
دســت می آورد. در یکی از نیروگاه های بزرگ انرژی های 
تجدیدپذیر این کشور، اخیرا به منظور ایجاد اینرسی الزم 
دو چرخ لنگر فوالدی عظیم ساخته شده است که هر یک 

تقریبا ۲00 تن وزن دارند.
البتــه راه حل هایی دیگر هم برای حل این مشــکل 
وجود دارد. برای مثال می توان با استفاده از چیزی به نام 
اینورتر، اساسا نیاز به وجود این غول های دوار را از بین برد. 
بــا این حال، اینورترها تا اینجای کار هنوز در ابعاد بزرگ 
استفاده نشده اند و جای توسعه زیادی دارند. البته می توان 
فعال به جای ســاختن چرخ لنگرهــای عظیم، از همان 
چرخ های موجود در نیروگاه های پیش تر فسیلی بهره برد.

هم انرژی خورشیدی، که در زمان خروج از پنل های ژنراتور جریان مستقیم است، هم 
انرژی بادی که به صورت متناوب است اما برای ورود به شبکه نیازمند تغییراتی است، ابتیدا 
باید توسط قطعاتی به نام اینورتر پردازش شوند که مبتنی بر عناصر نیمه رسانا عمل می کنند. 
این مسئله در مورد جریان مستقیمی یکه از قطعاتی مانند باتری ها خارج می شوند هم صادق 

است. این اینورترها اصطالحا »اینورترهای تشکیل دهنده شبکه« نامیده می شوند.
تا همین اواخر، اینورترهایی تشــکیل دهنده شــبکه تنها در مقیاس کوچک آزمایش 
شده بودند. با این حال رگوالتوری انرژی بریتانیا در ماه ژانویه استاندارد فنی مشخصی را تدوین 
کرد که هم برای تولیدکنندگان قابل قبول باشد، هم برای ارائه کنندگان خدمات. با توجه 
به این استاندارد، مجوز الزم برای پیاده سازی این اینورترها در مقیاس بزرگ، ارائه شده است. 

پیش بینی می شود که اینورتر در ابعاد بزرگ را بتوان طی دو سال به مرحله تولید رساند.

 مسیر رو به آینده  
بریتانیا که یک جزیره است، تقریبا یک شبکه برق متکی بر خود دارد. این مسئله باعث 
شده است که این کشور جای خوبی برای انجام آزمایش های نوین در صنعت برق باشد. اگر 
بریتانیا در این مسئله موفق باشد، جزیره های دیگر هم ترغیب خواهند شد که همین مسئله را 
پیگیری کنند که از بین آن ها می توان به ایرلند و استرالیا اشاره کرد. البته حتما نیاز نیست به 
لحاظ فیزیکی هم جزیره باشند، بلکه محیطی مانند تگزاس که به لحاظ شبکه برق پیوندهای 
کم شماری با بقیه آمریکای شمالی دارد، هم گزینه خوبی به نظر می رسد. شبکه های بزرگ تر 

در آمریکای شمالی و اروپا هم بدون شک این مسئله را تحت نظر خواهند گرفت.
این مســئله گشتن به دنبال اینرسی در شبکه های برق، مثالی بسیار روشن از کارهای 
ظریفی است که شاید به چشم عموم مردم نیایند، اما باید صورت بگیرند تا بتوان به سمت 
آینده ای ســبزتر از انرژی حرکت کرد. فناوری های دیگر، از خودروهای الکتریکی گرفته تا 
عرضه هیدروژن-گاز، می توانند وجهه جذاب تری داشــته باشند. با این حال اتفاقی که در 
موتورخانه اقتصاد ســبز رخ می دهد هم دست کم همان قدر اهمیت دارد، اگر این اهمیت 

بیشتر نباشد.
به طور کلی درک اهمیت مسائلی که جنبه زیرساختی دارند، می تواند در تطبیق پیدا 
کردن اهداف و رفتار مردم با واقعیت تاثیر بسیار زیادی بگذارد. قطعا بخش هایی هستند که 
همواره از بخش های دیگر توجه بیشتری را به خود جلب می کنند، اما این مسئله نباید مانع 

از دیدن چیزهایی شود که بی سروصدا جلوی پیشرفت های عظیم را می گیرند. 

چرا باید خواند:
 شاید همه ما دائما از 

مشکالتی که در راه 
تولید برق از روش های 

پاک مانند انرژی 
خورشیدی و بادی 

قرار دارند، چیزهایی 
خوانده و شنیده ایم. 

باید این نکته را هم 
بدانیم که تمام آن 

»مشکالت« مسائلی 
روشن و عمده بوده اند، 

و در کنار آن ها هزار 
مورد ریز و درشت 

فنی، جلوی پیشرفت 
این فناوری ها را 

می گیرد و عموم مردم 
هم از آن ها بی خبر 

هستند.

 ] برق سبز   [

پیچش مو
برق سبز نیازمند چیزی فراتر از پنل خورشیدی و توربین بادی است
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چرا باید خواند:
 آلمان به شدت واردات 

نفت و زغال سنگ خود 
را از روسیه کاهش 

داده است و به دنبال 
پیگیری عمیق تر 

این مسئله است. با 
این حال، مسئله اصلی 

رابطه انرژی میان 
روسیه و آلمان، به گاز 
برمی گردد و این طور 
به نظر نمی رسد که 

آلمان بتواند یک شبه 
وابستگی چندده ساله 

خود را کنار بگذارد.

نفت و گاز روی هم رفته سهمی 6۰ درصدی از انرژی اولیه دارند و مدت های مدیدی است که روسیه 
یبا یک سوم از نفت  تامین کننده اصلی هر دوی آن هاست. این کشور پیش از آغاز جنگ با اوکراین تقر
آلمان و نیمی از زغال سنگ و بیش از نیمی از گاز غول صنعتی اروپا را تامین می کند

 ] تجارت انرژی   [

نفت نه، گاز آری
آلمان چقدر به انرژی روسیه وابسته است؟

آلمان با بی میلی با تحریم انرژی اروپا علیه روسیه، از همان ابتدای 
حمله به اوکراین همراه شــد. در روز دوم ماه می، کریستین لیندر، 
وزیر امور مالی و رابرت هابک، وزیر اقتصاد این کشور، به این مسئله 
اشاره کردند که دولت آلمان آمادگی حمایت کامل از اتحادیه اروپا 
در راســتای ممنوعیت واردات نفت از روســیه را دارد. این حمایت 
آلمان باعث شد کمیســیون اروپا در روز چهارم می اعالم کند این 
نهاد پیشــنهاد ایجاد تحریمی برای پایان ســال را دارد، البته تمام 
۲7 دولت عضو باید با این مســئله موافقت کنند. با این حال، برای 
کشور آلمان که صنایعی سنگین و گسترده دارد، نفت مشکل بسیار 
کوچک تری به نســبت گاز به حساب می آید. سیاستمداران آلمان 
اعــالم کرده اند که ممنوعیت ناگهانی واردات گاز، عملی غیرممکن 
است. حال این سوال پیش می آید که آلمان واقعا چقدر برای انرژی 

خود به روسیه وابسته است؟
به غیر از انرژی های تجدیدپذیر، تنها منبع داخلی در آلمان زغال 
اشــتغالی است که بسیار آلوده بوده و تنها 9 درصد از مصرف اولیه 
انرژی این کشور را تامین می کند و این عدد در حال کاهش است. 
منظور از منبع اولیه نوعی انرژی است که از منابع طبیعی به دست 
می آید و نه فرایندهای ثانویه مانند برق. با این حال، اکثریت گسترده 
ســوخت های فسیلی که در این کشور اســتفاده می شود، وارداتی 
هســتند و وضعیت اورانیومی که سه نیروگاه هسته ای باقی مانده را 
تغذیه می کند هم به همین شــکل است. نفت و گاز روی هم رفته 
ســهمی 60 درصدی از انرژی اولیه دارند و مدت های مدیدی است 
که روسیه تامین کننده اصلی هر دوی آن هاست. این کشور پیش از 
آغاز جنگ با اوکراین تقریبا یک سوم از نفت آلمان و نیمی از زغال 

سنگ و بیش از نیمی از گاز غول صنعتی اروپا را تامین می کند. 

 وابستگی دیرینه  
این وابســتگی بیش از نیم قرن عمر دارد. در اواخر دهه 60 

میالدی که صنایع ســنگین دســت باال را در جهان داشــتند، 
کشــوری کــه در آن زمان آلمان غربی نام داشــت به دشــت 
نیازمند انرژی ارزان قیمت بود. مین مسئله باعث شد این کشور 
خطــوط لوله زیادی را در اختیار اتحاد شــوروی قرار دهد تا از 
طریق آن بتواند گاز دریافت کند. همین مســئله باعث شد که 
سیاست مداران آلمان غربی هم دائما به دنبال داشتن روابطی آرام 
با شوروی باشــند. آخرین همکاری های اقتصادی این دو کشور 
منجر به ســاختن خطوط انتقال نورد اســتریم 1 و ۲ شد که با 
گذشــتن از زیر دریای بالتیــک و دور زدن اوکراین، آلمان را به 
روســیه متصل می کند. البته فعال نورد استریم ۲ مورد استفاده 
قرار نگرفته و با پیش آمدن جنگ وضعیت پیچیدگی بیشتری 

هم پیدا کرده است.
زغال و نفت روســیه همین حاال هم رفته رفته از چرخه مصرف 
آلمان خارج شده است. سهم واردات نفت آلمان از روسیه طی زمان 
جنگ از 3۵ درصد ه 1۲ درصد رسیده است. واردات زغال سنگ هم 
از ۵0 درصد به 8 درصد رسیده است. هابک، در روز ۲6 آوریل اعالم 
کرد که تمام اقدامات الزم جهت پایان دادن به حضور نفت روسیه 
در آلمان صورت گرفته اند. از ســوی دیگر دولت آلمان دارایی های 
انرژی تحت تملک روسیه را تصاحب کرده است. رگوالتوری شبکه 
آلمان در روز چهــارم آوریل، کنترل یک انبار ذخیره گاز که تحت 
مالکیت شرکت گازپروم روسیه بود را به دست گرفت. از سوی دیگر 
پارلمان آلمان مقدمات خلع مالکیت از یک پاالیشگاه بزرگ مربوط 

به روسنفت را انجام می دهد.
البته وابستگی آلمان در زمینه گاز پابرجاست. سهم وارد شده 
از میدان های روسی، طی جنگ از ۵۵ به 3۵ درصد کاهش پیدا 
کرده اســت. کاهش بیشتر واردات، دردســرهای زیادی خواهد 
داشت. اولین مشکل این اســت که آلمان به خطوط لوله تکیه 
دارد و ترمینال الزم برای واردات گاز مایع را ندارد. ترمینال های 
شــناور با هزینه ای حدود ۲.۵ میلیارد یورو تا زمستان ساخته 

خواهند شد.
مســئله دوم این است که زنجیره تامین صنایع آلمان نسبت به 
کمبود گاز و افزایش قیمت انرژی بســیار آسیب پذیر هستند. اگر 
آلمــان به طور کامل انرژی روســیه را تحریم کند، تولید ناخالصی 
آلمان ۲ تا 6 درصد کاهش پیدا می کند، در مقایسه با 4.۵ درصدی 
که کرونا از تولید ناخالص داخلی این کشور کاست. به همین دلیل 

عمده آلمانی ها به دنبال کاهش تدریجی واردات هستند.
آلمان هم مانند بســیاری از کشــورهای اروپایــی دیگر به 
اندازه کافی در زمینه تنوع بخشــیدن به تامین گاز و نفت خود، 
سرمایه گذاری نکرده اســت. همین مسئله باعث شده است این 
کشور به انرژی روسیه وابسته شود و تحریم های قاطعانه ای اجرا 
نکند. رهبران این کشور شاید به تحریم نفت روی خوش نشان 

داده باشند، اما در مورد گاز فعال وابسته روسیه هستند. 
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اخیرا در برزیل شاهد روشی برای تولید محصوالت 
کشاورزی هســتیم که در آن با ترکیبی از کاشت بذر، 
جنگل داری و دام داری روبه رو هستیم. این روش باعث 
می شــود به حجم کمتری از زمین نیازمند باشــیم و 
مثال هایی که از این مســیر پیروی کرده اند، در نهایت 
توانسته اند تولیدی ۵ برابر مزارع معمولی برزیل داشته 
باشند. در این روش، از چمنزارهای بایر و تغییر کاربری 
آن ها استفاده می شــود. با این حال، این روش هنوز به 
اندازه کافی در برزیل جا نیفتاده است. علیرغم مزایای 
این سیستم، تنها 18.۵ میلیون هکتار زمین زیرکشت 
چنینی رفته اند، یعنی تقریبا ۵ درصد از مزارع این کشور.

این مسئله جای نگرانی دارد. برزیل طی چهار دهه 
اخیر، از یک واردکننده خالص مواد غذایی به چهارمین 
صادرکننده بزرگ این محصوالت در سطح جهان تبدیل 
شده است. انتظار می رود این کشــور در سال ۲0۲۲، 

چیزی در حدود ۲8۵ میلیون تن غالت تولید کند، یعنی تقریبا شش برابر چیزی که در 
ســال 1977 به دست آورده بود. با این حال، جهان تقاضای غذای بیشتری دارد. به دلیل 
جنگ روسیه و اوکراین، زنجیره تامین بسیاری از مواد غذایی به مشکل خورده است و با 
کمبود در نقاط مختلف این بازار روبه رو هســتیم. حتی پیش از این که جنگ آغاز شود، 
برزیل در دو ماه ابتدایی سال ۲0۲۲، بیش از کل سال ۲0۲1 گندم صادر کرد. با این حال 
به دلیل شــرایط جوی و افزایش قیمت سوخت و کود، تولید را برای کشاورزان دشوارتر 

کرده است.

 ناباریده باران، غله میسر نمی شود  
وضعیت کشاورزی آمریکای جنوبی به شدت وابسته به زیست بومی پیچیده است. 
مزارع دامداری و تولید سویا در حال نابود کردن بخشی از آمازون هستند. از سوی دیگر 
کشاورزی استوایی هم آســیب زیادی به درخت های سرادو زده است. سرادو که با نام 

»محل تولد آب« شناخته می شود، 1۲ حوزه اصلی رودخانه ای برزیل را آب می دهد. آب 
این نوع از پوشش، تا حد زیادی وابسته به رطوبت موجود در هوا است که از جنگل های 
بارانی حاصل می شود. بنابراین جنگل زدایی نه تنها منجر به تغییرات اقلیمی  می شود، 

شرایط پرورش مواد غذایی را هم دشوار می کند.
واکنش نشان دادن به این چالش های نیازمند نوآوری فراوانی است. جو بایدن، طی 
یک فرمان اجرایی در روز ۲۲ آوریل اعالم کرد که آمریکا واردات محصوالت غذایی را از 
زمین هایی کاهش خواهد داد که به صورت غیرقانونی جنگل زدایی شده اند. زمین هایی 
مانند آمازون در این دایره می گنجند. تقریبا نیمی از مصرف کنندگان کشــورهایی با 
سطح درآمد باال و متوسط اعالم کرده اند که در زمان خریداری غذا و نوشیدنی، پایداری 
روش تولید آن برایشــان مهم است. با  این حال، آیا کشاورزی برزیل می تواند با سبزتر 

شدن و افزایش توامان سطح تولید، به این تقاضا واکنش نشان دهد؟
بیشتر کشاورزان برزیلی سرمایه زیادی برای جلب رضایت مصرف کنندگان به روز و 
آگاه خود ندارند. این ویژگی در مورد مزارع کوچک و متوســط صادق است. این نوع از 
مزارع در ســال ۲006 به لحاظ ارزشی تقریبا دو سوم از کل تولیدات برزیل را به خود 
اختصاص می دادند. از آن ســال به بعد داده روشنی در این زمینه در دسترس نیست. 
تنهــا 1۵ درصد از مزارع برزیلی اعالم کرده اند که به اعتبارات دسترســی دارند و این 
مســئله مورد تصدیق گزارشی از بانک جهانی قرار گرفته است. بسیاری از شرکت های 
پژوهشی هم اعالم کرده اند که چرخاندن فرمان به سمت محصوالت کشاورزی دیگر، 

مانند گندم، بسیار دشوار است.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که برزیل تقریبا 8۵ درصد از کود مورد نیاز خود را 
وارد می کند. تقریبا نیمی از این کود در سال گذشته از روسیه و بالروس وارد شده است. 
وزیر کشاورزی برزیل در ماه مارس اعالم کرد این کشور تنها برای چند ماه کود دارد و 
این امکان وجود دارد که با آغاز فصل کشاورزی در ماه سپتامبر، با بحرانی در این زمینه 
روبه رو شوند. کشاورزان برزیلی همین حاال هم تقریبا 800 میلیون نفر را غذا می دهند 
و این کار را با قیمتی بســیار پایین تر از دیگر تولیدکنندگان بزرگ انجام می دهند. با 
این حال، پر کردن همه کاسه هایی که به دست والدیمیر پوتین خالی شدند، وظیفه ای 

بسیار دشوارتر از این است که انجام آن را بتوان تنها بر عهده برزیل گذاشت. 

 ] گندم برزیل   [

آشپزخانه 24 ساعته
افزایش شدید تولید مواد غذایی در برزیل

به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، زنجیره تامین بسیاری از مواد غذایی به مشکل خورده است و با کمبود در نقاط مختلف این بازار روبه رو هستیم. حتی 
یل در دو ماه ابتدایی سال 2۰22، بیش از کل سال 2۰2۱ گندم صادر کرد. با این حال به دلیل شرایط جوی و افزایش  پیش از این که جنگ آغاز شود، برز
قیمت سوخت و کود، تولید را برای کشاورزان دشوارتر کرده است.

چرا باید خواند:
 تولید محصوالت 

غذایی در برزیل چند 
برابر شده است. با 

این حال هم این کشور 
جای بیشتری برای 

پیشرفت دارد، هم 
تقاضای بیشتری 
برای مواد غذایی 

وجود دارد و از همه 
جالب تر، موانع 

بیشتری برای تولید 
پدید آمده اند.

رستوران آمریکای جنوبی؛ صادرات مواد غذایی، درصدی از کل جهان، 2020
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چرا باید خواند:
 آمریکا به دستور جو 

بایدن با سرعت حجم 
باالیی از تسلیحات 

نظامی را برای اوکراین 
ارسال کرده است. 

این کشور قصد دارد 
نقشی که در جنگ 
جهانی دوم داشت 
را باز هم ایفا کند: 

زرادخانه دموکراسی. 
با این تفاوت که 

انبارهای نظامی 
در حال خالی شدن 

هستند و ظرفیت 
تولید اصال با آن زمان 

قابل مقایسه نیست.

یابی های بودجه و استراتژی، درباره این مسئله چنین می گوید: »یکی از داستان های دلگرم کننده  توماس مانکن، تحلیل گر مرکز ارز
یادی از مهمات در اختیار اوکراینی ها قرار دهیم. اما پرسش اصلی این است:  درباره این جنگ این است که توانستیم حجم ز
یکا را تامین می کند؟ هیچ کس.« چه کسی ایاالت متحده آمر

 ] تامین اسلحه   [

از جیب خوردن
انبارهای خالی آمریکا پس از کمک نظامی به اوکراین

زمانی که در جنگ جهانــی دوم، لندن زیر بمباران عملیات بلیتِز 
آلمانی ها قرار داشت، روزولت، رییس جمهوری آمریکا، اعالم کرد »آمریکا 
باید زرادخانه بزرگ دموکراســی« باشد تا هم از خود دفاع کند هم با 
نازی ها بجنگد. زمانی کــه ژاپن به پرل هاربر حمله کرد، کارخانه های 
آمریکایی وارد حالت تولید تمام وقت جنگی شدند. صنعت خودروسازی 
دیتروید، با کارخانه هایی نظیر الدزموبیل، کادیال، کرایسلر و فورد، مشغول 

ساختن ادوات جنگی شد. 
حاال که در اوکراین جنگ به راه افتاده است، جو بایدن قصد دارد خود 
را مانند روزولت دنیای امروز جلوه دهد. آمریکا قصد مبارزه مستقیم را 
ندارد، بلکه می خواهد به اوکراین در مســیر »پیروز شدن« کمک کند. 
او در روز ۲8 آوریــل از کنگره درخواســت 33 میلیارد دالر دیگر برای 
رسیدگی به این بحران کند، در حالی که در اوایل سال چیزی در حدود 
13.6 میلیارد دالر دریافت کرده بود. این درخواســت جدید شامل ۲0 
میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین و متحدان اروپایی می شود. به گفته 
بایدن »هزینــه این جنگ کم نخواهد بود، اما اگر جلوی آن را نگیریم 

عالقه دیگران به ایجاد خشونت، هزینه بیشتری در بر خواهد داشت.«
آیا صنایع نظامی آمریکا توانایی پاســخ گویی به این تقاضا را دارند؟ 
این صنعت باید هم پاســخ گوی نیازهای اوکراین باشــد، هم متحدان 
اروپایی که با ســرعت به دنبال مسلح سازی خود هستند، هم باید به 
فکر خود آمریکا باشد. توماس مانکن، تحلیلگر مرکز ارزیابی های بودجه 
و اســتراتژی، درباره این مسئله چنین می گوید: »یکی از داستان های 
دلگرم کننده درباره این جنگ این اســت که توانستیم حجم زیادی از 
مهمات در اختیار اوکراینی ها قرار دهیم. اما پرسش اصلی این است: چه 

کسی ایاالت متحده آمریکا را تامین می کند؟ هیچ کس.«

 کدام زرادخانه؟  
آمریــکا با فاصلــه بزرگ ترین تامین کننده تســلیحات اوکراین 
بوده اســت. از سال ۲018 به این ســو، آمریکا تقریبا 7 هزار موشک 

ضد تانک َجولین به اوکراین فروخته یا اهدا کرده است. آمریکا جدای 
از این بیش از 14 هزار سامانه ضدزرهی، 1400 موشک ضدهواپیمای 
استینگر و تعداد زیادی هلیکوپتر، نفربر و تیربار به اوکراین داده است. 
جدای از این مسئله، آمریکا از تمام متحدان خود خواسته است که در 

مسیر مسلح سازی اوکراین، همکاری کنند.
حجم زیادی از این سالح ها از انبارها به دست آمده اند. کارخانه های 
شاید نتوانند به سرعت، حجم تولید خود را افزایش دهند. برای مثال 
در مورد موشــک جولین، آمریکا جزئیات انبــارداری خود را اعالم 
نکرده اســت، اما با توجه به اسناد بودجه ای، ارتش این کشور از سال 
1996، تقریبا 34 هزار و ۵00 موشــک جولین خریداری کرده است. 
گفته می شــود که چیزی بین 1۲۵00 تا 17۵00 موشــک از این 
تعداد، به منظور آموزش و آزمایش اســتفاده شده اند. یعنی تا پایان 
ســال ۲0۲1، چیزی در حدود 17 تا ۲۲ هزار موشک در انبارها باقی 
مانده اند. بنابراین 7 هزار موشک جولینی که به اوکراین داده  شده است، 
تقریبا بیش از یک سوم انبار آمریکا بوده. البته نباید فراموش کرد که 
در این محاسبات، ۲400 موشک خریداری شده توسط نیروی دریایی 
آمریکا و ۵ هزار موشــکی که در عراق و افغانستان استفاده شده اند، 

گنجانده نشده است.
این مســئله در مورد باقی انواع سالح هم صادق است. با این حال 
تصمیم اخیر مبنی بر فرستادن توپ های 1۵۵ میلی متری با استاندارد 
ناتو، مشکل را اندکی سبک تر کرده است، به این خاطر که کشورها حجم 
زیــادی از این نوع توپ دارند. البته نباید فراموش کرد، از آن جایی که 
کشورهای غربی برای مدتی طوالنی بر آسمان  حاکم بوده اند، در زمینه 

تولید موشک های دوربردتر زمین به هوا پیشرفت خاصی نکرده اند.
از ســوی دیگر هم نباید فراموش کرد که صنایع دفاعی هم مانند 
بسیاری از صنایع دیگر، آسیب زیادی از همه گیری کووید-19 دیده اند، 
زیرا بازار کار فشــرده تر شد و در سطح جهان با کمبود پردازنده های 
کامپیوتری روبه رو شــدیم. در یکی از گزارش های اخیر شورای ملی 
صنایع دفاعی آمریکا آمده است که پایگاه صنایع دفاعی این کشور به 
شدت دچار افت شده اســت. بزرگ ترین مشکل این صنعت، کمبود 
نیروی کار ماهر و قطعات یدکی قلمداد شده اســت. تقریبا 30 درصد 
از بنگاه هایی کــه در این گزارش مورد پیمایش قرار گرفته اند، عنوان 
کرده اند که آن ها تنها تامین کننده یک محصول خاص برای پنتاگون 

هستند. 
جنگ در اوکراین، برای آمریکا هنوز هم نقش یک تعهد محدود را 
دارد. اما اگر صنعت نظامی این کشور در حال حاضر تحت فشار است، 
آیا در صورت وقوع یک جنگ بزرگ تر در مقابل چین )بر سر تایوان( 
توانایی رقابت الزم را دارد؟ به گفته خود آمریکایی ها یکی از دالیلی 
که این کشور توانست در جنگ جهانی دوم با سرعت تولیدات خود را 
افزایش دهد این بود که آمریکا حجم زیادی ظرفیت صنعتی داشت 
که به دلیل بحران اقتصادی مورد استفاده قرار نمی گرفتند، اما وضعیت 

زرادخانه دموکراسی در حال حاضر چنین نیست. 

ارتش آمریکا از سال 1996، 
تقریبا 34 هزار و 500 موشک 

جولین خریداری کرده است. 
گفته می شود که چیزی بین 

12500 تا 17500 موشک از 
این تعداد، به منظور آموزش 
و آزمایش استفاده شده اند. 

یعنی تا پایان سال 2021، چیزی 
در حدود 17 تا 22 هزار موشک 

در انبارها باقی مانده اند. 
بنابراین 7 هزار موشک جولینی 
که به اوکراین داده  شده است، 

تقریبا بیش از یک سوم انبار 
آمریکا بوده



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

اجداد اینترنت در دل طبیعت
موجودات از میلیون ها سال پیش در فواصل طوالنی با هم ارتباط برقرار می کرده اند
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اینترنت آنچه فکر می کردید نیست

ارتباطاِت دور منحصر به عصر اینترنت نیست
موجودات از میلیون ها سال پیش در فواصل طوالنی با هم ارتباط برقرار می کرده اند

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

اینترنت آنچه فکر می کردید 
نیست: یک تاریخ، یک فلسفه، 

یک هشدار
نویسنده: جاستین ای. اچ. اسمیت

ناشر: انتشارات دانشگاه پرینستون
2022

درباره نویسنده 
ـــ کانادایی در  جاســتین اســمیت اســتاد آمریکاییـ 
رشته تاریخ و فلسفه علم در دانشگاه پاریس 7 است. 
اســمیت عالوه بر کتاب های متعددی کــه در زمینه 
تاریخ و فلسفه نوشته، ســردبیر فصلنامه »کابینت« 
اســت و یک خبرنامه ایمیلی با عنوان »هینترنت« را 

هم منتشر می کند.

اینترنت آنچه ما فکر می کنیم نیســت. درواقع از لحاظی آن چیز نوظهوری 
که ما غالبًا تصور می کنیم نیســت. این پدیده آن گسیختگی و تحول ریشه ای را 
در پی نداشت که نشان می داد در همه چیز به وجود می آورد؛ نه تحول در تاریخ 
انسان ها و نه تحول در تاریخ وسیع تر طبیعت. در عوض این حرف ها باید بگوییم 
که اینترنت فقط یک نوع تغییر و تحول در رفتار پیچیده ای اســت که ریشــه 
عمیقی در انسان ها دارد و نوعی دگرگونی سطحی در کارهایی که ما می کنیم: در 
قصه گویی مان، مدهایمان، دوستی مان. در واقع، این پدیده تکاملی است در رفتار 
ما به عنوان یک گونه زنده که در جهانی ســکونت دارد که نمادهای زیادی آن 

را احاطه کرده است.
برای اینکه از این امر مطمئن شوید، می توانید از زاویه باال به قضیه نگاه کنید 
و از دور به یک دوره زمانی بنگرید، به یک دوره طوالنی از وسایل دست ساخته 
بشر، قبل تر از دورانی که انسان ها با همکاری یکدیگر برای انجام کارها تشریک 
مســاعی می کردند. به ایــن ترتیب می توانید از زاویــه دور نگاه کنید به دنیای 
طبیعی ای که میزبان ماست و ما در این طبیعت است که همه کارهایمان را انجام 
می دهیم. این دور شــدن از دوره های زمانی کوتاه و نگاه کردن از دور به زندگی 
بشر کمک خواهد کرد که اینترنت را با تمام پیش زمینه بوم شناختی گسترده اش 

دربرابر سابقه اش که تاریخ طوالنی ای از زندگی در زمین است، درک کنید.
تاپ تاپ حرکت کردن فیل را در نظر بگیرید: یک رویداد لرزه ای کوچک 
که ارتعاش خود را تا چند کیلومتر دورتر می فرســتد. یا یک نهنگ عنبر را در 
نظر بگیرید که اکنون معلوم شده است که گاهی می تواند صداهای آشنایی را از 

سوی دیگر جهان بشنود. و این فقط صدا نیست که ارتباط حیوانات با یکدیگر 
را امکان پذیر می ســازد و تسهیل می کند. بسیاری از عالمت ها یا حتی بیشترین 
عالمت هایی که اعضای یک گروه جانوری مشابه با یکدیگر رد و بدل می کنند، 
نه از طریق ارتعاشات صوتی بلکه از راه شیمیایی است. پروانه امپراتورِ ماده بویی 
از خود متصاعد می کند که می تواند توسط پروانه های امپراتور نر از فاصله ۱۵ 
کیلومتری شناسایی شود و با توجه به اندازه این جانور در برابر نهنگ عنبر، این 
فاصله را می تواند هم ارز دانست با فاصله شنیده شدن کیلک هایی که از راه دور 
توسط نهنگ ها شنیده می شود. در هیچ یک از این دو اتفاق و فعالیت های مشابه، 
دلیلی نیست بر اینکه داللت کند مرزی بین حیوانات و محیط زندگی آن ها وجود 
دارد. گونه های گیاهی متعددی از جملۀ آن ها گوجه فرنگی، دانه های لوبیا، مریم 
گلی و توتون از ریزوباکتری هایی اســتفاده می کنند که در هوا متولد می شوند و 
اطالعات شــیمیایی را از فاصله های دور به گونه های گیاهی مشابه می فرستند. 
این کار برای آن ها یک نوع ابزار دفاعی برای حفاظت از ژن های آن ها و ســایر 
تغییرات در رشــد و توسعه گونه های آن ها نیز هســت. در این دنیایی که همه 
گونه ها در کنار هم دارند زندگی می کنند، ارتباطات از راه دور به احتمال زیاد 

بیش از اینکه یک استثنا باشد یک هنجار به شمار می رود.
در این مورد، برخی شاید مخالف باشند که در اینجا ما از اصطالح »ارتباطات 
دور« استفاده کنیم و بگویند که این عبارت در این حوزه به شکلی گمراه کننده به 
کار رفته است. اما باید این استدالل را آورد که نهنگ های عنبر یا فیل ها نشانه هایی 
را برای یکدیگر می فرستند که ممکن است به عنوان »اطالعات« پردازش شوند، 

 آیا امکان ندارد که پیشرفت های اخیر ما در آن قسم فعالیت های ارتباطاِت دور که 
خاص گونه انسان است ــ مخصوصًا مهم ترین این ارتباطات که اینترنت است ــ در واقع 
پیشرفتی بالقوه باشد که از خیلی وقت قبل تر و از زمانی که انسان ها زندگی خود را 
شروع کردند آغاز شده است و از نظر زیست شناختی هم قابل پیش بینی بوده باشد؟
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یعنی نمادهایی که یک محتوای فرضی را در بر دارند و رمزگذاری می شــوند و 
سپس توسط گونه مشــابهی که گیرنده آن پیام است رمزگشایی می شوند. البته 
به طور قطــع پیامی که فیل های و نهنگ ها برای یکدیگر می فرســتند با آنچه 

دانه های لوبیا برای هم ارسال می کنند متفاوت است.
بگذارید این فــرض را در نظر بگیریم ــ اگر پیچیدگی های غیرالزم را کنار 
بگذاریم ــ که دانه های لوبیا ذی شعور نیستند. ما هنوز شاید از خودمان بپرسیم که 
چرا و چه موقعی ارتباطات دور در هر دو نوع حیات موجودات دارای خودآگاه 

)ذی شــعور( و بــدون خــودآگاه )غیر 
ذی شعور( اصول و سازوکارهای یکسانی 
دارد. وقتی که این ســؤال را می کنیم این 
فرضیه را در ذهن داریم که ارتباطات دور 
حاصل خودآگاهی اســت اما باید گفت 
که ارتباطاِت دور یک سامانه باستانی و 
بسیار قدیمی است که همان طور که به 
دانه های لوبیا اجازه می دهد با یکدیگر 
پیام رد و بدل کنند، به طرزی پیچیده تر 
به خودآگاهی و شعور انسان ها نیز اجازه 
می دهد افراد با هم ارتباط برقرار کنند. 
فرضیات قبلی ظاهراً مســایل را به شیوه 
نادرســتی در نظر می گرفته است و این 
نکته را نادیده می گرفتند که شبکه های 

ارتباطاِت دور صدها میلیون سال در اطراف ما حضور داشته اند.
آیا امکان ندارد که پیشــرفت های اخیر ما در آن قسم فعالیت های ارتباطاِت 
دور که خاص گونه انسان است ــ مخصوصًا مهم ترین این ارتباطات که اینترنت 
اســت ــ در واقع پیشرفتی بالقوه باشــد که از خیلی وقت قبل تر و از زمانی که 
انســان ها زندگی خود را شروع کردند آغاز شده است و از نظر زیست شناختی 
هم قابل پیش بینی بوده باشــد و اینکه همان ارتباطات راه دور حاال به ارتباطات 

امروزی منجر شده جای تعجب نداشته باشد؟
و اگر این طور باشد، که از قرائن و شواهد هم پیداست چنین است، اینترنت 
یک ابداع یا وســیله یا ابزار خشک و بی روح و بدون گذشته نیست که از هیچ 
ساخته شده باشد و ناگهان به وجود آمده باشد، بلکه یک سیستم زنده یا حاصل 
طبیعی فعالیت های یک سیستم زنده است که تاریخچه ای بس قدیمی تر از آنچه 
تصــور می کنیم دارد. اگر ما بخواهیم خودمــان را متقاعد کنیم که این ایده که 
اینترنت خیلی قدیمی تر از این هاست نه یک قطعه ادبی شاعرانه پر سوز و گداز 
بلکه چیزی است که ریشه در نوعی واقعیت فناوری و سیستم های حیاتی دارد، 
شــاید بتوانیم کمک کنیم که تاریخ بلند تالش برای فکر کردن به فناوری های 

ارتباطات دور در نظر آورده شود.

ایده هایی از طبیعت   
ارزیابی ارتباطات راه دور حیوانات نه تنها نیاز به دانســتن چگونگی ساخت 
وســایلی دارد که پیام های ارتباطی را ارسال و دریافت می کنند بلکه تا حدودی 

الزم اســت که طبیعتی رســانه ای که از آن طریق پیام های منتقل می شوند نیز 
درک شود. یک نظریه کیهان شناختی رایج در دوران باستان خودِ جهان را یک 
موجود زنده در نظر می گرفت و بنابراین تصور می کرد که اتفاقاتی فیزیکی در 
بخش هایی از جهان حاصل عمل واکنشــی به اتفاقی در طرف دیگر جهان است 
و به این ترتیب، هر تغییری در یک حوزه انعکاس یا طنین حوزه دیگری است، 
درســت مثل وقتی که یک سنگ به پای شــما برخورد می کند و نه فقط درد 
را در پایتان حس می کنید که درد را در جایی دورتر در ســرتان نیز احســاس 
خواهید کرد. با این حســاب، فیلسوفان 
باســتان نیز فکر می کردند جهان یک 
سیستم »ســایبرنتیک« است یعنی همان 
سیســتمی که نوربرت وینر در اواســط 
قرن بیســتم توصیف کرد. از نظر وینر، 
جهان مثل حیوانات و ماشــین ها، یک 
سیســتم کامل در نظر گرفته می شــود، 
شــبیه به آنچــه نظریه پــردازان جهان 
باســتان تصور می کردند. این جهان یک 
ویژگــی دارد: اتفاقاتی کــه در آن رخ 
می دهند دایره ای شکل است و رویدادها 

با چرخه های پیام پیش می روند.
ارتباط متقابل اجــزای مختلف بدن 
یک حیوان به خوبی در شــعار بقراط 
مورد توجه واقع شــده اســت که آن را به نوعی می تــوان چنین ترجمه کرد: 
»همدستی همه چیز« یا اگر بخواهیم ترجمه ادبی تری به خرج بدهیم دقیقًا معادل 
همان چیزی می شود که فعل همدستی کردن معنی می دهد: همدمی یا همنفسی 
همه چیز با هم. بقراط یک پزشک بود و می دانست که این شعار مشمول ارتباط 
متقابل اندام های بدن با یکدیگر می شــود؛ به این صورت که ریه های من از هوا 
پر می شــود و حیات دوباره ای به انگشتان پا و دست و سر من می بخشد. به این 
معنی که دردی که در پایم هست در سرم هم هست. یا به این صورت که یک 
بیماری در کلیه شــخص نشانه هایی را در بخش های دیگر بدن ظاهر می سازد و 
حالت های بیمارگونی را در اندام های دیگر پیش می آورد. فالسفه بعدی، خاصه 
در ســنت رواقی، این امر در زیست شناسی را به جهان به مثابه یک کل تسری 
دادند. بنابراین مارکوس آئورلیوس، فیلســوف رواقی، به استعارۀ »بافتن« متوسل 
شــد و ما را واداشت به جهان در هیئت یک موجود زنده واحد نگاه کنیم که 
امعاء و احشایش در هم ممزوج و به هم آمیخته اند و ببینیم که چطور اجزای 
مختلف جهان مثل تار و پود پارچه در یکدیگر تنیده شــده اند و یک »شبکه« 

را تشکیل داده اند.
اگر در این شبکه، تمام چیزها خیلی سفت به هم بافته شده باشد، خود طبیعت، 
مستقل از ابزاری که ما برای راه یافتن به آن می سازیم یا در آن مداخله می کنیم، 
ظرفیــت انتقال همزمان پیام از یک نقطه به نقطه دیگر را دارد. این حرفی که 
فیلسوف جهان باستان می زد، خیلی شبیه آن نوع انتقال پیام است که ما اکنون در 
ارتباطات بیسیم داریم. پس نباید لزوم ببینیم تا ثابت کنیم این مفهوم در نهایت 

در دهه گذشته، برخی از دانشمندان و گاهی هم کارهای برخی از 
روزنامه نگاران حوزه علم، کامًال مستقل از نظریات دولوز، به پدیده ای 

پرداخته اند که اکنون همزیستی مسالمت آمیز بین قارچ و ریشه درختان 
شناخته می شود. این سیستم های زیرزمینی طبیعی نیز ویژگی هایی دارند که 

برخی از آن ها را می توان در اینترنت هم دید.
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در چند دهه اخیر وارد زندگی ما شــده اســت به این خاطر که اصاًل احساس 
نمی کنیم باید متقاعد شویم این مفهوم از گذشته به شکلی وجود داشته است. در 
دنیای باستان هم لزومی دیده نمی شد که نویسندگان فکر کنند باید نشان بدهند 
که ایده ارتباطات دوری را که مطرح می کنند، در گذشــته های قبل تر از آن ها 

سابقه داشته است. 
آن نویسندگان دوران باستان که به طور کلی احتمال ارتباطات از راه دور را 
دریافته بودند، فهمیدند وقتی یک رســانه در طبیعت از طریق نشانه ها پیامی را 
در دوران قبل از حیات انسان منتقل می کرده است، بی معنی است که ما اصرار 
کنیم که به مهارت های فناورانه خودمان متکی هستیم و از رسانه خودمان بهره 
می گیریم. ابزاری که این نویسندگان برای ارتباطات دور مجسم می کردند اغلب 
خیلی ساده بودند و حتی در زمانه خودشان هم خیلی آشنا و پیش پاافتاده به نظر 

می رسیدند.
داستان فانتزی گونۀ »یک تاریخ واقعی« در قرن اول میالدی که توسط لوسین 
ساموساتا نویسنده یونانی زبان نوشته شده است، سفر به ماه را تخیل می کند. او در 
این سفر جایی از ماه را کشف می کند که یک جام شیشه ای عظیم است و باالی 
یک حفره خیلی بزرگ نه چندان عمیق در سطح ماه قرار گرفته است. اگر کسی 
وارد این حفره شود، می تواند هر چیزی را که در کره زمین گفته می شود از آنجا 
بشنود. این یک اصل ساده بزرگنمایی صدا است ثابت می کند این مفهوم از قبل 
وجود داشته است؛ مفهومی که می گوید وقتی کسی وارد یک غار کنار دریا شود 

یا وارد یک حفره مقعر شود، صدایش انعکاس پیدا می کند.
برخــی  از  دور  راه  از  ارتباطــات 
لحاظ هــا همین بزرگنمایــی و تقویت 
است: با صدای معمولی با کسی صحبت 
می کنیم کــه می خواهیم بــا او ارتباط 
برقرار کنیم و صدایمان تقویت می شود 
تا جایی که او حرف هایمان را می شنود، 
درصورتی کــه آن صدا به طور طبیعی از 
آن فاصله دور توســط فرد قابل شنیدن 
نیست. فرضًا صدایمان از یک فاصله قابل 
شنیدن نیست اما با یک لیوان یا نعلبکی 
یا ترومپت، کیفیت معمولی امواج صوتی 
تقویت می شــود و احتمال شنود جهانی 
تمــام مکالمــات از یک ماهــواره در 
اطراف کره زمین امکان معقولی به نظر 

می رسد.
در اولین تالش ها برای بهره گیری از 

عوامل موجود در طبیعت برای اهداف ارتباطاتی، معمواًل اهمیتی نداشــت که 
نیروهای طبیعی تقویت شوند بلکه مهم این بود که طبیعت به روش های تازه ای 
دســتکاری شود تا بتواند نیروهای پنهان یا گاهی هم نیروهای اسرارآمیز آن را 
برای ارتباطات به کار گرفت. در اواســط قــرن نوزدهم میالدی، یک زندانی 
آنارشیســت فرانسوی به نام ژول آلیکس سعی کرد دست کم چند نفر از اهالی 

پاریس را متقاعد کند که توانسته اســت »تلگراف حلزونی« را ابداع کند. این 
تلگراف ابزاری بود که می توانست با وسیله مشابه دیگری در فاصله دور ارتباط 
برقرار کند و این را به لطف نیرویی انجام می داد که آلیکس اســمش را گذاشته 
بود »غوغای حلزونی«. ایده اش ساده بود هرچند که به طول کلی ساختگی بود. بر 
اساس نظریه پرطرفدار مغناطیس حیوانات که در اواخر قرن هجدهم میالدی 
از سوی فرانتس مسمر ارائه  شد، آلیکس ادعا می کرد که حلزون ها برای برقرار 
کردن ارتباط خیلی مناسب هستند به علت اینکه ویژگی خاصی دارند که یک 
نیروی مغناطیس مانند است. وقتی دو حلزون با هم جفت گیری می کنند، هر یک 
از آن ها تا همیشه با آن دیگری براثر همین نیروی خاص وابسته و مربوط خواهد 
بود و هر تغییری که در  هر یک از آن ها به وجود بیاید، بالفاصله تغییر قرینه ای 

نیز در حلزون دیگر به وجود می آید: یعنی یک عمل از فاصله دور.
آلیکس در تظاهراتی که در سال ۱۸۵۰ در پاریس برگزار شد، دو حلزون را 
به کار گرفت یا وانمود کرد که به کار می گیرد که قباًل با هم جفت گیری کرده 
بودند و هر یک از آن ها را در جایگاه خود در وسیله خود گذاشته بود. در این 
وســیله جایگاه هایی بود که هر یک از آن ها قرینه ای از یکی از حروف الفبای 
فرانسه بود. سپس پیام هایی را که از این وسیله ها با استفاده از حرکت حلزون ها 
از جایگاه های الفبا ارسال می کرد تا حلزون دیگر بتواند در همان جایگاه برود 
و پیام منتقل شود. او مدعی شد که به این ترتیب توانسته است چند کلمه را از 
آمریکا دریافت کند. این کار استفاده از ظرفیت های طبیعت برای ارتباطات دور 

بود.
آلیکس پیش بینی می کرد که تا جایی 
پیش خواهد رفت که امکان ســاخت 
این وســایل ارتباطی به اندازه ای که در 
جیب جا شــود، مخصوصًا با استفاده از 
حلزون های کوچک تر، به وجود بیاید و 
بنابراین بتوان در روزهایی که با خانواده 
و دوســتان به خارج از شــهر می رود، 
پیام هایی را دریافت و ارسال کند. او پیش 
خود مجســم می کرد که بتواند متن کل 
یک روزنامه را با همین وسیله دریافت 
کنــد و بتواند نطق هــای پارلمانی را به 
این ترتیب دنبال کند. وقتی که روشــن 
شــد آلیکس یک کالهبردار اســت و 
اختراعش صحت نداشته است، از پاریس 
فرار کــرد و پول های ســرمایه گذاران 

ساده لوحش را هم با خودش برد.
داســتان ژول آلیکس به ما یادآوری می کند که یک مورخ علم با جدیت و 
موشــکافی می تواند از تقلب ها و کالهبرداری ها هم ایده بگیرد، همان قدر که 
می تواند از اتفاقات واقعی و افکار درست بهره برداری کند: حتی اگر کسی دارد 
دروغ می گوید، آن ها از کار با اهمیت تصور کردِن فرصت ها و امکان های آینده 

دست نمی کشند.

اینترنت آنچه فکر می کردید نیست

فکر متداولی از زمان باستان تا دوران مدرن وجود داشته است که طبیعت را نه فقط 
پخش شده در فضا مجسم می کرده است بلکه آن را یک تور یا شبکه از اجزای به 

هم متصل در نظر می گرفته است؛ یک تور واقعی و دست و حسابی به معنای دقیق 
کلمه: نظامی از رشته ها یا تارهای پنهان که همه چیز را به هم وصل کرده اند. چنین 

نظامی جانشین همان لغتی است که ما برای همان شبکه اصلی به کار می بریم.
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تکنیک های طبیعی   
دستگاه ابداعی آلیکس، به شکلی که او پیش خود مجسم می کرد، طوری بود 
که شــبیه به گونه هایی از وای فای یا ارتباطات بیســیم بود. یک مخترع فرضی 
می دانست که تلگراف های اولیه نیاز به دو سیم سازنده داشتند، یکی برای اینکه 
ســیگنال را بفرستد و دیگری برای اینکه ســیگنال را بگیرد. اما همان طور که 
آلیکس شرح می داد، بعد از اینکه آزمایش هایی در سال ۱۸۴۵ در پاریس شروع 
شــد، ثابت شد که کره زمین خودش می تواند یک رسانه برای برقراری ارتباط 
باشــد و بنابراین می تواند نقش یکی از این دو سیم تلگراف را بازی کند. پروژه 
آلیکس اجازه می داد که طبیعت جایگزین هر دو سیم تلگراف شود و این امکان 
را مهیا سازد که ســیگنال های ورودی و خروجی بین دو وسیله رد و بدل شود، 
در شــرایطی که این وسیله ها و واسط ها از قبل در طبیعت وجود داشته است و 
می تواند مورد بهره برداری انســان که دنبال برقراری ارتباط است قرار گیرد. در 
این صحنه که حشــو و زوایدش حذف شده، کلیک های نهنگ های عنبر، لرزه 
پای فیل ها، انتشــار ریزوباکتری های دانه های لوبیا، همه شان، در نقش انواعی از 
ســامانه وای فای به کار می روند و سیگنال هایی را از طریق محیط هایی که قباًل 
وجود داشته اند به فواصل دور به گونه های جانوری و گیاهی مشابه گونه خود 
ارسال می کنند. و البته گاهی هم به همین ترتیب پیام هایی را به رقبای خود را به 

گونه های متفاوت می فرستند.
فکر متداولی از زمان باستان تا دوران مدرن وجود داشته است که طبیعت را 
نه فقط پخش شده در فضا مجسم می کرده است بلکه آن را یک تور یا شبکه از 

اجزای به هم متصل در نظر می گرفته اســت؛ یک تور واقعی و دست و حسابی 
به معنای دقیق کلمه: نظامی از رشته ها یا تارهای پنهان که همه چیز را به هم وصل 
کرده اند. چنین نظامی جانشین همان لغتی است که ما برای همان شبکه اصلی به 
کار می بریم، یعنی شبکه ای از تارها که توسط عنکبوت بافته می شود و در بسیاری 
از فرهنگ ها این طور فرض می شود که ریشه اصلی فکری که باعث شد انسان به 

بافتن منسوجات برسد، از آن نشئت گرفته است.
ـ  مرکز شناخت  ـ نه فقط به معنای استعاری آنـ  تار عنکبوت شاید به درستیـ 
هم هست. یک عصب حشره ای از دسته عنکبوتیان رشته تارهای خود را از بدنش 
بیرون می آورد اما این جانور از روی لرزه های تارها مسیر اصلی خود و جهتی را 
که تجربه حسی برایش اتفاق می افتد درک می کند. احساس عنکبوت از طریق 
لرزش های تارهای این جانور مثل شنیدن صدا از طریق حلزون گوش در انسان ها 
نیســت. اما آنچه که عنکبوت از طریق تارهای خود احساس می کند را می توان 

احساس جهان نزد این جانور دانست.
ما معمواًل تصور می کنیم که شبکه های سیمی خودمان خیلی پیشرفت بزرگی 
است و یک مسئله ای نیست که درون و فطری طبیعت باشد. آن را پدیده ای در 
نظر می گیریم که خاص انسان است و از آن سو، وقتی که به تار عنکبوت نگاه 
می کنیم آن را چیزی در نظر می گیریم که خیلی پیشرفته نیست. وقتی که حرف 
از اینترنت به میان می آید، آن را طوری نگاه می کنیم انگار انسان یک پدیده خیلی 
فوق العاده را به جهان اضافه کرده است. اما دست کم تار عنکبوت از لحاظ هایی 
همان قدر می تواند اهمیت داشته باشد که وب جهانگستر اینترنتی می تواند داشته 

کتاب ضمیمه

ارتباط متقابل اجزای مختلف بدن یک حیوان به خوبی در شعار بقراط مورد توجه واقع شده است که آن را به نوعی می توان چنین ترجمه کرد: »همدستی همه چیز« یا اگر بخواهیم ترجمه ادبی تری 
به خرج بدهیم دقیقًا معادل همان چیزی می شود که فعل همدستی کردن معنی می دهد: همدمی یا همنفسی همه چیز با هم. بقراط یک پزشک بود و می دانست که این شعار مشمول ارتباط 

متقابل اندام های بدن با یکدیگر می شود.
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باشد: هر دوی این ها زیرساختی است برای انتقال گزارش، می تواند تشخیص بدهد 
که آیا محل اتصال شبکه پر است یا نه و برای سایر نقاط اتصال شبکه چه اتفاقی 
دارد رخ می دهد. هم اینترنت چنین قابلیتی دارد و هم تار عنکبوت، منتها هریک 

به شیوه های متفاوتی این کار را می کنند.
عالوه بر تار عنکبوت، چنین شــبکه هایی می تواند در سراســر طبیعت پیدا 
شــود. شــبکه های طبیعی که اخیراً به طور مرتب با اینترنت مقایسه می شوند، 
شبکه هایی هســتند که ما از دنیای گیاهان می شناسیم، چه یک زمینه پوشیده 
از چمن با ریشــه های خزنده زیرزمینی اش، چه باغی از درختان با تارهایی که 
شرکه زیرزمینی ریشه ها را به یکدیگر متصل می کند و تبادالتش می تواند اکنون 
با فناوری های کوانتمی ردیابی شود. در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، مشاهدات 
برخی از ویژگی های مشــخص جامعه انسانی شامل شبکه های ارتباطی انسانی، 
با خصلت »ریزومی« توصیف شد. ســاختار ریزوم ها شبیه به شبکه زیرزمینی 
ریشه هایی هستند که در لبه زمین های چمن دیده می شوند. ویژگی ریزومی عمدتًا 
در قرن بیســتم از جانب ژیل دولوز، فیلسوف فرانسوی، ارائه  شد. دولوز در کار 
اثرگذاری خود در ســال ۱۹۸۰ تحت عنوان »هزار فالت« که همراه با فلیکس 
گتاری نوشت، برخی از ویژگی های ریزوم های را شناسایی کرد که ظاهراً مشابه 
ویژگی هــای اینترنت بود: یک ریزوم هر نقطه ای را به هر نقطه دیگری متصل 
می کند، یک ریزوم با گسترش یافتن و ایجاد شاخه های فرعی بیشتر کار می کند 

تا با بازتولید خود، یک ریزوم مرکز و سر ندارد و البه الی دیگر ریزوم ها قرار 
دارد.

دولوز که در سال ۱۹۹۵ درگذشت، به علت انعکاسی که ریزوم ها در کارش 
داشــتند اغلب در مقام اولین کسانی که بینشی به اینترنت داشتند در نظر گرفته 
می شود. بینش او با اینترنت تأیید شد و انسان های بیشتر متکی شدند به سیستم های 

غیرمترکز عظیمی که ارتباطات روزمره خود را با آن انجام می دهند.
در دهــه گذشــته، برخــی از دانشــمندان و گاهی هم کارهــای برخی از 
روزنامه نــگاران حــوزه علم، کاماًل مســتقل از نظریات دولــوز، به پدیده ای 
پرداخته اند که اکنون همزیستی مسالمت آمیز بین قارچ و ریشه درختان شناخته 
می شود. این سیستم های زیرزمینی طبیعی نیز ویژگی هایی دارند که برخی از آن ها 
را می توان در اینترنت هم دید. روزنامه نگاران علم اصطالحی ساخته اند با عنوان 
»شبکه ای به گستردگی چوب« )wood wide web( که در زبان انگلیسی جناس 
دارد با اصطالح »شــبکه ای به گستردگی جهان« )world wide web( که برای 
اینترنت به کار می رود. این شــبکه در همزیستی بین قارچ و ریشه گیاهان یک 
ساختار پیچیدۀ همراه با همکاری متقابل دارد که در آن، درختان از یاری تعداد 
زیادی شکل های دیگر زندگی بهره می گیرند تا خودشان باقی بمانند و به سالمت 
دیگران نیز کمک کنند. همچنین آنچه تاکنون روشن شده این است که اطالعات 

حیاتی را نیز از فاصله دور با یکدیگر رد و بدل می کنند.

اینترنت آنچه فکر می کردید نیست

کلیک های نهنگ های عنبر، لرزه پای فیل ها، انتشار ریزوباکتری های دانه های لوبیا، همه شان، در نقش انواعی از سامانه وای فای به کار می روند و سیگنال هایی را از طریق محیط هایی که قبًال وجود 
داشته اند به فواصل دور به گونه های جانوری و گیاهی مشابه گونه خود ارسال می کنند.
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ما تمایل داریم این طور در نظر بگیریم که هر گونه خاصی یا هر گونه ضروری ای 
برای طبیعت از نظر زیست شناسی نمی تواند حتمًا با گونه دیگری درگیر و مرتبط 
باشد، چه این گونه پلنگ باشــد یا یک درخت بلوط باشد و معمواًل ما آن ها را 
گونه هایی در نظر می گیریم که الزامی به وابسته بودن به کک یا خزه ندارند. اما 
تمایل به فکر کردن به این طریق عمدتًا به این علت است که ما ذهنیتی را در افکار 
عامه به ارث برده ایم که ناکافی و غیرزیست شناسانه است. برای نمونه، دانشمندان 
نمی خواهند به قارچ هایی که ریشــه درختان را احاطه کرده اند به چشم آن چیزی 
ـ نگاه کنند و در بلند  ـ یعنی یک همزیســت محافظ حیات آ ن هاـ  که هســتندـ 
مدت قارچ ها را یک انگل مضر در نظر می گیرند. در واقع، همزیستی به اندازه کافی 
متداول و به قدر کفایت در کانون زندگی گونه های مختلفی هست تا جایی که باعث 
می شود ممکن نباید بفهمیم چه گونه ای را باید وابسته به وجود گونه دیگری در نظر 
گرفت. مطمئنًا این حرف درستی درباره همزیست ها است که شبکه به گستردگی 

چوب را تشکیل می دهد.
این روابط همزیســتانه بین قارچ و ریشــه گیاه سبب تکامل هر دو طرف از 
لحاظ درگیر شــدن یک گونه در ایجاد ارتباط با گونه دیگر می شود. اگر این 
ارتباطات در فهم معمولی ما به فناوری ربطی نداشــته باشــد، مطمئنًا ربط پیدا 
می کند به آنچه ایمانوئل کانت از لغت »تکنیک« فهمیده اســت: موجودات در 
طبیعت، از طریق توانایی های درونی شــان، از آنچه در دست یا ریشه شان هست 

اســتفاده می کنند تا به اهداف شایســته 
خود برســند. تکنیکی که به همزیستی 
ربط پیدا می کند نیز قابل مقایســه است 
بــا فرایند اهلی کردن حیوانات توســط 
انسان. برای مثال، در جفت شدن قارچ و 
جلبک، زندگــی دو گونه یک موجود 
جدیدی را شــکل می دهد که آن را به 
گل سنگ می شناسیم، تا جایی که قارچ 
را گاهی موجودی توصیف می کنند که 
یک نوع »کشــت دهنده جلبک« است. 
اگر ما موافق این حرف پیش پاافتاده باشیم 
که حیوانات اهلی خانگی مثل خوک یا 
بز موجوداتی »مصنوعی« هستند، حرفی 
که می گوید طبیعت تغییر کرده اســت 
تا اهداف انسان را دنبال کند، چرا نباید 

موافق این باشیم که جلبک ها توســط قارچ ها پرورش داده می شوند یا قارچ ها 
توسط درختان به کار گرفته می شوند تا پیام های شیمیایی و بسته های مواد غذایی 
را از طریق ریشه های آن ها منتقل کنند )مخصوصًا در صورتی که درباره اینترنت 
گفته می شــود باعث جابه جایی پاکت های اطالعات بین وسایل مختلف است(؟ 
چرا ما نباید موافق این باشیم که این تکنیک هم یک فناوری است؟ یا برعکس، 
شــاید برای کســانی که آرزو می کنند مرز بین امور طبیعی و مصنوعی از بین 
برود، خوشایندتر باشد که بپرسیم: چرا ما نباید به فناوری های خودمان به چشم 

تکنیک هایی طبیعی نگاه کنیم؟

شناخت از زاویه نگاه انسان   
وقتی کانت در کتاب »نقد قدرت قضاوت« ادعا می کند که هرگز یک دانشمند 
مثل نیوتن نیست، منظورش این است که قوانین مکانیکی طبیعی و حرکت سیارات 
و امواج و ســایر اشــیایی را که فیزیک مکانیکی به آن عالقه دارد، را به شــکلی 
که نیوتن در نظر آورده بررســی نمی کند. در عوض، کانت به روشــی که فکر ما 
کار می کند می پردازد و می گوید که ما همیشــه از نظر شــناختی محدود هستیم. 
کانت سیســتم های زیست شناختی را به شــکلی درک می کند که درست یا غلط، 
ایده ها را هدف گرا طراحی می کنند و حتی اگر ما هرگز نگاه مثبت به اهداف مان 
نداشته باشیم. به عبارت دیگر، شناخت ما محدود است به اینکه موجودات زنده و 
سیستم های حیاتی به شکلی به یکدیگر و به محیط ارتباط پیدا می کنند که در مسیر 
اهداف انسانی ما طراحی شده باشد، حتی اگر در حوزه ای مشخص شود که انسان ها 

کاره ای نیستند و روال رویدادها ربطی به مقاصد انسانی و جامعه انسانی ندارد.
کانت دریافته بود که مســئله خیلی ســاده از ساختار شناخت انسان نشئت 
می گیــرد. اما خیلــی از رویدادها را نباید از زاویه نگاه انســان دید و طوری با 
رویدادها مواجه شــد گویی که آ ن ها حتمًا باید به انسان ها ربطی داشته باشند. 
برای مثال، در اواخر قرن بیســتم یکی از سؤاالتی که در زمینه زندگی جانوران 
مطرح شــد این بود که آیا مرغابی های نر به مرغابی های ماده تجاوز می کنند یا 
نه. اما استفان جی گولد که مخالف این بحث بود، اصرار داشت که اساسًا پدیده 
تجاوز و تعریف آن از نظر اخالقی چیزی 
اســت که فقط در جامعه انسانی مطرح 
است. حتی مســئله ای خطرناک تر هم 
می تواند مطرح شــود به این ترتیب که 
شــاید برخی بگویند حاال که تجاوز در 
زندگی مرغابی ها اتفاق می افتد، بنابراین 
چنین اتفاقاتی در جامعه انســانی هم از 
نظر طبیعت اتفاقی نیست که منفی باشد. 
خالصه کالم در اینجا این است که خیلی 
از رویدادها را نمی تواند فقط با روش های 
تجربی و به شکلی علمی شناخت و پیش 
برد چرا که اساسًا شناخت انسان طوری 
اســت که خودش را مرکــز می گیرد و 
تصور می کند که همــه اتفاقات باید به 
او ربط داشــته باشد و بنابراین شناختش 
ناقص خواهد بود. در زمینه اینترنت هم باید همین حرف را زد: ساختار اینترنت 
و آن شــکل شــبکه ای و ارتباطات از راه دوری که تسهیل می کند، نظایری در 
طبیعت دارد که خیلی خوب می توان آن ها را دید. ما همواره تصور می کرده ایم که 
اینترنت یک ابداع بشر امروز است و چیزی است که از اول تا آخرش را هوش 
جامعه انسانی درست کرده است اما بعدتر که در طبیعت بیشتر تدقیق می کنیم، 
می توانیم ببنیم که این ساختار شبکه ای و همچنین ارتباط گرفتن گونه های جانوری 
و گیاهی با یکدیگر از راه دور سابقه خیلی زیادی در طبیعت دارد و تعدادی از 

جانوران و گیاهان هستند که از این طریق اطالعات را با هم مبادله می کنند. 

کتاب ضمیمه

روابط همزیستانه بین قارچ و ریشه گیاه سبب تکامل هر دو طرف از لحاظ درگیر 
شدن یک گونه در ایجاد ارتباط با گونه دیگر می شود. اگر این ارتباطات در فهم 

معمولی ما به فناوری ربطی نداشته باشد، مطمئنًا ربط پیدا می کند به آنچه ایمانوئل 
کانت از لغت »تکنیک« فهمیده است: موجودات در طبیعت، از طریق توانایی های 
درونی شان، از آنچه در دست یا ریشه شان هست استفاده می کنند تا به اهداف 

شایسته خود برسند.
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علم

یک جهــت یاب بر اســاس امــواج صوتــی می تواند 
زیست شناســی دریایــی را متحول کنــد؛ با کمک به 
ماهیگیران برای صید گونه درست و افزایش دانایی درباره 

رفتار هر گونه. 
جانورشناســان به طور معمول موجودات را با استفاده  از برچسب های شبکه مکان 
یابی جهانی )GPS( از مرغ دریایی گرفته تا گورخر را زیر نظر می گیرند؛ این برچسب ها 
داده های خود را از طریق ماهواره انتقال می دهند. البته زیست شناسان دریایی به دلیل 
اینکه آب دریا برای امواج رادیویی بشدت کدر است شرایط سخت تری دارند. این موضوع 
دریافت سیگنال یا جمع آوری اطالعات ذخیره شده در منبع را غیر ممکن می کند اما این 
مسئله باعث نمی شود موجودات دریایی را برچسبدار نکنند اطالعات جمع آوری و ذخیره 
شده در هر برچسب می تواند در صورتی که گونه مورد نظر در هر زمان به سطح آب بیاید و 
یا اینکه برچسب بعد از بازه زمانی مشخص در یک سفر یک طرفه به سطح آب روانه شده 
و به ماهواره فرستاده شود. همچنین در صورتی که جانور حمل کننده توسط قایق های 

ماهیگیری گرفته شود می توان اطالعات برچسب را بازیابی کرد. 
در حالت کلی با هیچ کدام از این روش ها نمی توان آمار قابل استنادی از محل دقیق 
جانور حمل کننده برچسب به دســت آورد. از این رو داشتن مکان یاب دریایی می تواند 
برایمان مفید باشد و نوعی از آن درحال حاضر مستقر شده است. موسسه اقیانوس شناسی 
وودز هول )woods hole( در ماساچوستس امید دارد تا دریاها را با فانوس های دریایی 
پر کند که اگر زیر آب قرار بگیرند با انتشار سیگنال هایی که می توانند محل دریافت کننده 

را مثلثی شکل کرده و نقش ماهواره های مکان یاب را شبیه سازی کنند.
فرستنده های سوفار که وودز هول تا بحال مستقر کرده به طور معمول شناور های یک 
تنی هستند که با توجه به کانال مربوطه در عمق مشخص مستقر شده اند. این شناور ها 
در هر 1۲ ساعت سیگنال مکانی 3۲ ثانیه ای منتشر می کنند. به دلیل شباهت این رادار 
با رادارهای صوتی »پینگ« به این سیگنال ها پانگ گفته می شود. در اکثر مواقع می توان 
پانــگ را از 1000کیلومتر دور تر دریافت کرد. با دریافت هر پانگ از فانوس های دریایی 

گیرندها می توانند مکان ان هارا محاسبه کنند.
گیرنده های موجود برای دو فرستنده که در حال حاضر به صورت بسته های ابراز شناور 
مستقر شده اند دما، میزان شوری و دیگر متغیر های فیزیکی را اندازه گیری می کنند. اما قرار 

بر این است که امسال دو گیرنده دیگر و تعداد بیشتری در آینده مستقر شود.
گودی فیسچر )Godi Fischer( از دانشگاه رود ایلند )Rhodesia Island( یکی از 

جستجوگران این گیرنده هاست.آخرین دستگاه ارائه شده او در حال حاضر روی پهباد های 
شناور به نام گالیدر در حال برسی است. این گالیدر ها دارای طول ۲4 میلیمتری و وزنی 
معادل تنها 9 گرم هستند و همین باعث می شود به قدری کوچک باشند که به گونه هایی 
از آبزیان متصل شوند. نکته مثبت درباره این گیرنده ها این است که حتی اگر در کانال های 
ســوفار قرار نداشته باشند که تا فاصله 100 کیلومتری به اندازه کافی برای این گیرنده 

سیگنال وجود دارد. هر یک از این برچسب ها ۲00 دالر قیمت دارند. 
سایمن ترولد )Simon Tlorrold( یک بوم شناس اقیانوس از وودز هول از طرفداران 
این نوع از برچسب تصمیم دارد در ادامه امسال این برچسب هارا به ماهی تن و اره ماهی 
متصل کند. هر دو این گونه ها از نظر تجاری پر اهمیت اند اما رفتار آنها برایمان واضح نیست. 
اره ماهی ها به طور کلی برنامه ای خاص را دنبال می کنند؛ روز را در اعماق دریا تا عمق800 
متری آب سپری کرده و شب ها به سمت سطح آب می آییند. اما کسی دلیل این رفتارشان 
را نمی داند. دکتر ترولد معتقد است دلیل این رفتار می تواند مربوط به برخورد این موجود 

با پدیده های جوی باشد.
بجزآن دکتر ترولد امیدوار است بتواند ماهی سالمون دریایی اطلس را ردیابی کند. این 
می تواند به حل فاز مرگ و میر اقیانوس کمک کند؛ سالمون هایی که به دلیل جابجا شدن 
آب تازه اقیانوس به اعماق دریا می روند اما دیگر نمی توانند بازگردند تا تخمریزی کنند. 
همچنین او امید دارد که یک بار برای همیشه معمای محل تخمریزی مار ها را حل کند.

فرستنده های سوفار همچنین دارای درخواست های کاری فراتر از جانورشناسی خواهد 
بود. ملیســا اومند)Melissa Omand( همکار دکتر فیســچر در رود ایلند متخصص 
ربات های زیر آبی اســت. او ربات های کوچک آبی شــناوری ساخته و آن ها را مینیون 
)minions( گذاشــته. هدف این ربات ها کاهش حرکت کربن در آب است.هر مینیون 
دارای دوربین و پردازنده های کوچکی هستند و از آنها برای نظارت بر روی ذره های طبیعی 

داخل دریا استفاده می شود.
هــر فانوس ســوفار وودز هول حدود 000 ،100 دالر در ســاعت هزینه دارد )بدون 
در نظر گرفتن هزینه نیروی انســانی(. در کل هزاران دالر هزینه قرار دادن یک ماهواره 
مکان یاب می شــود. از انجایی که وودز هول یک موسسه علمی است طبیعی است که 
درخواست های کاری اولیه آن بیشتر علمی باشند و زمانی که زیرساخت ها درست شوند 
مردم نیز تبلیغ هایی برای این کار می بینند. درســت است که استفاده انسان ها از دریا و 
اقیانوس ها در دهه های آینده هنوز دیده نشــده اما داشتن فانوس های جهت یابی قطعا 

خالی از لطف نخواهد بود. 

شکار ماهرانه
تکنولوژی چگونه به خدمت اقتصاد آمده است

مترجم:آرمیتامصباحی
منبع اکونومیست



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

نسیمبنایی
دبیر بخش چهره ها

آگوستو پینوشه، ژنرالی شیلیایی بود که پس از کودتا در سال 1973 
تا سال 1990 بر این کشــور حاکم بود. البته او در دوره های مختلفی در 
این بازه زمانی با عناوین متفاوتی بر شــیلی حکمرانی می کرد، اما چیزی 
که به کل دوران او وحدتی قابل توجه می بخشید، مجموعه ای از آموزه های 

اقتصادی و سیاسی بود. 
پینوشــه پیش از کودتا، با پیشرفت در ســطوح ارتش این کشور به 
فرماندهی ستاد کل رسیده بود و در نهایت در آوت 1973 توسط سالوادور 
آلنده که در آن روزها رئیس جمهوری شیلی بود، به فرماندهی ارتش این 
کشور رسید. این رتبه بندی دیری نپایید، زیرا پینوشه کمتر از یک ماه بعد، 
یعنی در 11 سپتامبر 1973، با یک کودتا که از حمایت آمریکا برخوردار 
بود، قدرت را در دست گرفت. پینوشه آلنده ای را سرنگون کرد که رئیس 
جمهوری منتخب و دموکراتیک مردم بود و بدون وابستگی به بلوک شرق، 
از سیاست های چپ گرایانه پیروی می کرد. این اقدام پینوشه میخی بود بر 

تابوت دموکراسی در شیلی.
پینوشــه در سال 1974 به رهبری شیلی رسید و با رسیدن به قدرت 
به فکر تداوم انتقام جویی از نحله های مختلف چپ گراها و روشــنفکران و 
منتقدان سیاسی خود، افتاد. همین مسئله باعث شد که طی مدت زمان 
نه چندان زیادی، بین 1۲00 تا 3۲00 نفر در شیلی اعدام شوند و چیزی 

در حدود 80 هزار نفر روانی زندان شوند و ده ها هزار نفر هم مورد شکنجه 
قرار بگیرند. البته به گفته خود دولت شیلی، تعداد افرادی که در این سال ها 
کشته یا به دست دولت سربه نیست شدند، 309۵ نفر است. پینوشه طی 
سال های حکمرانی خود تحت تاثیر »بچه های شیکاگو«، نوعی اصالحات 
بازار آزادی را در اقتصاد پیاده کرد، که در ادامه بیشتر با این جنبه از حکومت 

او آشنا می شویم.

بچه های شیکاگو  
بچه های شیکاگو گروهی از اقتصاددانان مطرح  شیلیایی طی دهه 70 و 
80 میالدی بودند که عمدتاً از دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو و تحت نظر 
میلتون فریدمن و آرنولد هاربرگر تحصیل کرده بودند یا از شاخه شیلیایی 
این دانشگاه، یعنی دانشگاه کاتولیک پونتیفال، فارغ التحصیل شده بودند. 
این گروه نه تنها در شیلی، بلکه در کشورهای دیگری در آمریکای جنوبی 
تحت عنوان مشاور اقتصادی به باالترین سطوح رسیدند. گرچه بنیاد هریتج 
این گروه را مســئول اصلی متحول کردن اقتصاد شــیلی و تبدیل کردن 
این کشور به بهترین اقتصاد آمریکای التین می داند، بسیاری از منتقدان 
آن ها را مسئول سیاست هایی می دانند که در جهت مقابله با تورم طراحی 

شده بودند، اما در نهایت منجر به افزایش شدید بیکاری هم شدند.
سیاست های این گروه به شــدت در شکل گیری ایدئولوژی اقتصادی 
نئولیبرال تاثیرگذار بود. رهبران نئولیبرال جهانی که پس از این به قدرت 
رســیدند، یعنی مارگارت تاچر و رونالد ریگان، تحت تاثیر سیاســت ها و 
اصالحات اقتصادی شیلی قرار گرفتند. بچه های شیکاگو به شدت موافق 
سیاســت هایی بودند که منجر به کاهش هزینه های ملــی و پایان تورم 
می شــدند، و این مســیر را راه مناسب برای رســیدن به رشد اقتصادی 
می دانستند. آن ها موافق ریاضت اقتصادی، کاهش شدید هزینه های دولت، 
توافق های تجارت آزاد و از بین بردن موانع رقابت شیلی با اقتصاد جهانی 

اولین نئولیبرال
آگوستو پینوشه بر مرز باریک دیکتاتوری و اقتصاد
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بودند. این نوع ایدئولوژی آن ها تحت تاثیر نگاه اقتصادی میلتون فریدمن 
بــود. پس از این که فریدمن در ســال 1976 نوبل اقتصاد را دریافت کرد، 

ارتباط او با بچه های شیکاگو بسیار جنجال برانگیز شد.
البته نباید فراموش کرد که سیاست های مورد عالقه بچه های شیکاگو 
که در دوران پینوشــه اجرا می شدند، از زاویه دیگر با نام »شوک درمانی« 
شــناخته می شوند، زیرا این طور به نظر می رسد که ابتدا به اقتصاد آسیب 
می رســانند، اما در بلندمدت منجر به بهبود اوضاع به طور کلی می شوند. 
این گروه تاثیر زیادی در جهانی کردن ایدئولوژی نئولیبرال داشتند و تاثیر 
زیادی بر نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گذاشتند. با 
این حال بدون اینکه نیاز باشد از مرزهای شیلی خارج شویم، این نکته کاماًل 
قابل درک است که پینوشه حکومت خود را بر اساس اقتصاد سرمایه داری 
بازار آزاد در کنار دولتی نظامی و اقتدارگرا، استوار کرده بود که کمونیست ها 

را دشمن اصلی خود می دانست.

فراز و فرود  
دولت پینوشه هم تحت تاثیر بچه های شیکاگو دست به آزادسازی اقتصاد 
زد. در همین راستا اقدامات فراوانی، از تثبیت ارز تا از بین بردن حمایت های 
تعرفه ای برای تولیدکننده های داخلی، از ممنوعیت اتحادیه های کارگری تا 
خصوصی سازی تامین اجتماعی و صدها بنگاه دولتی، همه و همه خبر از 

توفانی در اقتصاد و سیاست شیلی می دادند.
گرچه نقاط تاریکی در پیاده سازی بســیاری از این سیاست ها بود، از 
سرکوب کارگران تا فروش بنگاه های دولتی به نزدیکان دولت، مانند داماد 
پینوشه، به قیمتی بسیار پایین، این سیاست ها در نهایت منجر به رشد باالی 
اقتصادی شــدند. البته منتقدان به این مسئله اشاره می کردند که شکاف 
اقتصادی به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرده است و همین مسئله منجر 
به آسیب های جدی بحران پولی سال 198۲ شد. وضعیت اقتصادی شیلی 
به لحاظ تولید ناخالــص داخلی در بخش عمده ای از دهه 90 هم بهتر از 
تقریباً تمام کشورهای آمریکای التین بود، اما سیاست های او همواره محل 
مناقشه باقی ماندند. خود پینوشه هم به لحاظ اقتصادی فردی فاسد تلقی 
می شد که از راه های مختلف و غیرقانونی، توانسته بود ثروت خود را به شکلی 

چشم گیر افزایش دهد.
البته نباید فراموش کرد که اقتصاد شــیلی در زمان کودتای پینوشه 
وضعیتی بســیار بد داشــت که این وضعیت هم بنابر چندین دلیل پدید 

آمده بود. دولت آلنده از بسیاری کسب وکارهای شیلیایی و خارجی، از جمله 
تمام معادن مس، ســلب مالکیت کرده بــود و قیمت ها را کنترل می کرد. 
تورم به 606 درصد رســیده بود، سرانه درآمد تنها طی سال 1973 افتی 
7 درصدی کرده بود و نســبت به ســال 1970 افتی 30 درصدی را نشان 
می داد. تولید ناخالص داخلی در سال 1973، حدوداً ۵ درصد افت کرده بود 
و هزینه های دولتی بین ســال های 1970 و 1973 از ۲۲.6 درصد تولید 
ناخالص داخلی به 44.9 درصد رسیده بود و همین مسئله کسری عظیمی 
معادل ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده بود. البته نباید فراموش 
کرد که در این دوره دولت شیلی تا حدی از سوی دولت نیکسون در آمریکا، 
مورد تحریم تجاری قرار گرفته بود و این مسئله در وضعیت اقتصادی شیلی 
تاثیر می گذاشت، حال این که شدت این تحریم ها و میزان این تاثیر چقدر 

بوده است، مسئله ای است مورد مناقشه بین تحلیل گران مختلف.
دولت پینوشه در دو سال ابتدایی خود نوعی اقتصاد کینزی را در پیش 
گرفت، اما از ســال 197۵ به بعد به منظور مقابله با تورم، اصالحاتی بازار 
آزادی را در پیش گرفت. پینوشه اعالم کرد که نمی خواهد شیلی »کشور 
پرولتاریا باشد، بلکه می خواهد آن را به کشور صاحبان کسب وکار« تبدیل 
کند. گرچه شیلی بین سال های 1976 تا 1981 با سرعت زیادی رشد کرد، 
حجم زیادی از بدهی هم در این کشــور پدید آمد که به همین دلیل در 

بحران بدهی آمریکای التین، شیلی بیشترین آسیب را دید.
هزینه های رفاهی دولت طی 17 ســال حکومت پینوشــه به شدت 
کاهش پیدا کرد. دولت شیلی به شکلی ویژه به طبقه متوسط، الیگارشی، 
شرکت های خارجی و وام های بین المللی متکی بود. کسب وکارها وضعیت 
بهتری پیدا کردند، زیرا دولت پینوشه بخش زیادی از دارایی های مصادره 
شــده توسط آلنده را به آن ها برگرداند. البته مهم ترین دارایی ها که همان 
معادن مس بودند بیشتر در دست دولت باقی ماندند و آن بخش هایی که 
به روی بخش خصوصی گشــوده بودند هم بیشتر به دست شرکت های 

آمریکایی افتادند.
البته منتقدان فراوان دولت پینوشه ادعا می کنند که اصالحات اقتصادی 
او باعث شدند نابرابری به شــدت افزایش پیدا کند. این گروه با اشاره به 
سال های پایانی دهه 80 میالدی به این نکته اشاره می کردند که طی این 
سال ها گرچه اقتصاد شیلی در حال رشد بود، اما جمعیت بسیار زیادی زیر 
خط فقر بودند، در حالی که در آمد ثروتمندان رشــدی عجیب کرده بود. 
موافقان اصالحات اقتصادی به وضعیت نامطلوب اقتصادی در ابتدای حضور 
پینوشه اشاره می کنند و بازه زمانی خود را فراتر از سال های زمام داری او 
می دانند. به باور این گروه در نهایت اصالحات اقتصادی باعث شد وضعیت 
اقتصادی شــیلی برای مثال در سال ۲01۵ بســیار بهتر از 197۵ باشد. 
البته اعتراضاتی که در سال ۲019 در کل شیلی پدید آمد هم برخواسته 

از سیاست هایی نئولیبرالی بود که ریشه در دیکتاتوری پینوشه داشتند.
در ســال 198۲ یک بحران اقتصادی کل شیلی را در بر گرفت. با این 
بحران تولید ناخالص داخلی شیلی افتی 14.3 درصدی و بیکاری در این 
کشور رشدی ۲3.7 درصدی را تجربه کرد. افرادی که طرفدار سیاست های 
نئولیبرال هستند، این بحران را مربوط به کل آمریکای التین می دانند که 
به شیلی هم رسیده اســت. افرادی چون میلتون فریدمن هم اساساً این 
بحران را ناشــی از تخطی دولت از اصول نئولیبرال، به ویژه بر سر دخالت 
در ارز شیلی، پزو، می دانند. البته منتقدانی چون گابریل ساالزار و خولیو 
پینتو هم چنین شکلی از بحران را یکی از نقاط ضعف ذاتی مدل نئولیبرال 
می دانند. بســیاری افراد دیگر نظیر ریکاردو فرنچ دیویس هم این بحران 
را ماحصل زیاده روی بچه های شــیکاگو در شــوک درمانی اقتصاد شیلی 

می دانند. 

رهبران نئولیبرال 
جهانی که پس 
از قدرت گرفتن 

پینوشه به قدرت 
رسیدند، یعنی 

مارگارت تاچر و 
رونالد ریگان، تحت 
تاثیر سیاست ها و 

اصالحات اقتصادی 
شیلی قرار گرفتند. 
بچه های شیکاگو 

به شدت موافق 
سیاست هایی 

بودند که منجر به 
کاهش هزینه های 
ملی و پایان تورم 
می شدند، و این 

مسیر را راه مناسب 
برای رسیدن به 
رشد اقتصادی 

می دانستند

رژیم پینوشه

اگر می خواهید با جزئیات و اطالعات دقیق تری از سازوکار حکومت 
پینوشه مطلع شوید، قطعاً کتاب »رژیم پینوشه« نوشته کارلوس 
هانیوس و کارلوس ســاگاریس، اهمیت و فایده فراوانی برای شما 
خواهد داشت. در این کتاب به خوبی متوجه می شویم که حکومت 
پینوشه چه ساختاری دارد، از چه سیاست های پیروی کرده است 
و اساساً چه عوامل پیچیده ای باعث شدند این حکومت بتواند 
طول عمر نسبتاً بلندی داشته باشد. با مطالعه این کتاب نه تنها 
به خوبی با دولت پینوشه آشنا می شوید، بلکه تناسب آن با دولت 
آلنده را هم متوجه خواهید شد و از همه مهم تر، به خوبی با ظرایف آن شکلی از دموکراسی 

آشنا می شوید که با پایان حکومت پینوشه در سال 1990 در شیلی مستقر شد.
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هوگو رافائل چاوز سیاست مدار ونزوئالیی بود که از 1999 تا زمان مرگش 
در ســال ۲013، به غیر از دوره کوتاهی در ســال ۲00۲ ریاست جمهوری 
ونزوئال را بر عهده داشــت. چاوز رهبــر حزب جنبش جمهوری پنجم هم 
بود و در ســال ۲007 با ائتالف با دیگر جریان های سیاســی ونزوئال حزب 
سوسیالیســت متحد ونزوئال را راه اندازی کرد و تا سال ۲01۲ رهبری این 

حزب را بر عهده داشت.
چاوز که در خانواده ای از طبقه متوســط به دنیــا آمده بود، وارد دنیای 
نظامی گری شد. در سال 199۲ رهبری یک کودتای ناموفق را علیه کارلوس 
آندرس پرز، رئیس جمهوری وقت ونزوئال، بر عهده داشــت که بابت آن به 
زندان افتاد. بعد از دو ســال با عفو از زندان بیرون آمد و جنبش جمهوری 
پنجم را راه اندازی کرد. در انتخابات 1998 به ریاست جمهوری ونزوئال رسید 
و باز هم در انتخابات ۲000 و ۲006 رای آورد. او برای بار چهارم در انتخابات 

۲01۲ رای آورد، اما چندماه بعد در اثر ابتال به سرطان در گذشت. 

انقالب بولیواری  
انقالب بولیواری مجموعه ای از فرایندهای سیاســی در ونزوئال است که 
با هوگو چاوز آغاز شد. البته گرچه وضعیت این فرایندها پس از مرگ چاوز 
در ســال ۲013 به شدت رو به ُکندی رفت و اقتصاد ونزوئال مراحلی از یک 
فروپاشی تمام عیار را پشت سر گذاشت، جزئیات این اقدامات در دوران اوج 

خود قطعاً مطلبی خواندنی خواهد بود.
سیاست های چاوز شامل ملی سازی، برنامه های رفاه اجتماعی )یا همان 
ماموریت ها یا تکالیف بولیواری( و مخالفت با اصالحاتی آزادســازانه بود که 
عمدتاً از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد می شدند. به 
گفته خود چاوز، سوسیالیسم ونزوئالیی مالکیت خصوصی را می پذیرد، اما 
به دنبال ارتقای مالکیت اجتماعی هم هست. در این نگاه ویژه، دموکراسی 
مشارکتی و دموکراسی در محل کار، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. چاوز 
در ســال ۲007 پیشنهاد ساخت دولتی کمونی داد که ایده اصلی آن ایجاد 
نهادهایی خودمختار مانند شوراهای کمونی، کمون ها و شهرهای کمونی بود.

برنامه های مربوط به رفاه اجتماعی چاوز با نام ماموریت های بولیواری روی 
کاهش شکاف اجتماعی در زمینه های مختلف متمرکز بودند و عمده بودجه 
خود را از درآمدهای نفتی دولت ونزوئال به دست می آوردند که به طور ویژه 
طی سال هایی با افزایش قیمت نفت، منبعی بسیار خوب بود. این برنامه ها 
هم مورد انتقاد قرار گرفته اند، هم مورد تحســین. در ادامه با تعدادی از این 

ماموریت ها بیشتر آشنا می شویم.
اولین ماموریت بولیــواری »طرح بولیوار ۲000« بود. چاوز با این برنامه 
می خواست این پیام را برای همه بفرستد که نیروی نظامی »نه ابزار سرکوب 
مردم، بلکه نیرویی جهت توســعه و امنیت« است. در این برنامه از 40 هزار 
ســرباز ونزوئالیی در فعالیت هایی برای فقرزدایی استفاده می شد که از بین 
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هوگو چاوز، دیو و دلبِر مردم ونزوئال

ماموریت باریو آدنترو، یکی دیگر از برنامه های چاوز با هدف گسترش خدمات بهداشتی و درمانی عمومی، بهداشت و درمان دندان و تربیت 
بدنی برای افراد فقیر و گروه های نابرخوردار در ونزوئال بود. طی این برنامه هزاران درمانگاه دوطبقه، که امروزه به چهره ای مشهور و نمادین 
تبدیل شده اند، ساخته شد.

 چاوز در سال 
2۰۰۷ پیشنهاد 
ساخت دولتی 
کمونی داد که 
ایده اصلی آن 

ایجاد نهادهایی 
خودمختار 

مانند شوراهای 
کمونی، کمون ها 

و شهرهای 
کمونی بود
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چهــرههـا

آن ها می توان به واکسیناسیون جمعی، توزیع مواد غذایی در محله های بسیار 
فقیرنشین و آموزش اشاره کرد. البته بعدها گزارش هایی از فساد سران نظامی 
در این برنامه ها مطرح شــد و گویا حجم زیادی از این بودجه ها در جاهایی 

دیگر هزینه شده بودند.
ماموریت باریو آدنترو، یکی دیگر از برنامه های چاوز با هدف گســترش 
خدمات بهداشتی و درمانی عمومی، بهداشت و درمان دندان و تربیت بدنی 
برای افراد فقیر و گروه های نابرخوردار در ونزوئال بود. طی این برنامه هزاران 
درمانگاه دو طبقه، که امروزه به چهره ای مشــهور و نمادین تبدیل شده اند، 
ساخته شد. هدف اصلی این برنامه ارائه خدمات درمانی باکیفیت به شکلی 
رایگان به تمام شهروندان ونزوئال از گهواره تا گور بود. در سال ۲006، تعداد 
نیروی کار این برنامه به بیش از 31 هزار نفر نیروی متخصص می رسید که 
از بین آن ها بیش از 1۵ هزار نفر پزشک کوبایی و حدود 1۲00 نفر پزشک 
ونزوئالیی بودند. شاخه آمریکای التین سازمان بهداشت جهانی و یونیسف هر 

دو از این برنامه تقدیر کردند. 
ماموریت اسکان یکی دیگر از برنامه های مشهور چاوز بود که قصد داشت 
مسکن مناسب را برای افراد فقیر ایجاد کند. این برنامه قصد ایجاد مناطق 
مسکونی خاصی را داشت که در آن همه امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی 
وجود دارد. می توان گفت این ماموریت بزرگ ترین شکست چاوز بود، زیرا او 
در سال ۲006 قول ساخت 1۵0 هزار واحد مسکونی را داد در حالی که در 

نیمه ابتدایی آن سال تنها 3۵ هزار واحد را ساخت.
ماموریت مرکال هم به دنبال این بود که با ایجاد یک کمپانی دولتی به 
نــام مرکادوس دی آلیمنتوس )مرکال( غذای یارانه دار و کاالهای اولیه را با 
استفاده از فروشگاه های زنجیره ای در سطح کشور، توزیع کنند. این شرکت 
در سال ۲010 تقریباً 16 هزار و 600 نمایندگی و تقریباً 8۵ هزار نفر نیروی 
کار داشت. در ســال ۲006 تقریباً 11.36 میلیون ونزوئالیی از برنامه های 
غذایی مرکال سود می بردند. روزانه چیزی در حدود 4۵00 تن مواد غذایی 
دولتی در ونزوئال توزیع می شــد. البتــه در دوران کنونی که اقتصاد ونزوئال 
دچار بحرانی بسیار عمیق شده است، فروشگاه های مرکال دیگر تنوع و حجم 

محصوالت را مانند قبل ارائه نمی کنند.
ماموریت رابینسون آخرین ماموریت مهمی است که درباره آن می توان 
صحبت کرد. هدف اصلی این ماموریت آموزش خواندن، نوشتن و حساب به 
بیش از 1.۵ میلیون بزرگ سال ونزوئالیی بود که تا پیش از به قدرت رسیدن 
چاوز در ســال 1999 بی سواد بودند. ارتش نقش پررنگی در این برنامه ایفا 

کرد و با فرستادن سربازهای خود به مناطقی بسیار خطرناک و دور از تمدن 
شهری، به همه شــهروندان آموزش می داد. ونزوئال در سال ۲00۵ خود را 
منطقه »بدون بی سواد« اعالم کرد. طبق استاندارد یونیسف، کشوری می تواند 
خود را »بدون بی سوادی« بداند که 96 درصد از جمعیت باالی 1۵ سال آن 

توانایی خواندن و نوشتن داشته باشند.
 البته پس از مرگ هوگو چاوز و با به قدرت رســیدن نیکوالس مادورو، 
سیاست های چاوزی روی دیگر سکه خود را نشان دادند و وضعیت اقتصادی 
ونزوئال با چنان ســرعتی وخامت پیدا کرد که اعتراضاتی گسترده در سال 
۲014، سرتاسر این کشور را در بر گرفت. البته دولت مادورو این وضعیت را 
به گردن مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی ونزوئال می انداخت. به طور 
کلی می توان ترکیبی از سیاست های غلط و مداخله خارجی را عامل اصلی 

وضعیت اسف بار ونزوئال دانست.
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نبایــد فراموش کــرد که هرچــه در ونزوئال اقدامات بیشــتری جهت 
ســرنگون کردن دولت بولیواری صورت می گرفت، چاوز بیشــتر به سمت 
رادیکالیسم متمایل می شد. او در سال ۲00۵ به صورت عمومی از ایدئولوژی 
»سوسیالیسم قرن ۲1« پرده برداشت که به نوعی او را از ایده بولیواری اولیه 
خود، که به نوعی سوسیال دموکراسی بود، جدا می کرد. در نگاه اولیه چاوز 
عناصری از سوسیالیسم با عناصری از سرمایه داری ترکیب شده بود، اما این 
نگاه به تدریج به سمت سوسیالیسم حرکت می کرد. او از این عبارت جدید 
به منظور ایجاد تمایز با نگاه سوسیال دموکرات پیشین خود استفاده می کرد. 
البته نباید فراموش کرد که چاوز منتقد سوسیالیســم مارکسیســت 
لنینیســتی از جنس آنچه در شوروی و چین قرن بیستم دیده می شد بود. 
به نظر چاوز آن شکل از سوسیالیسم هم آن طور که باید دموکراتیک نبود. 
الزمه موفقیت سوسیالیســم از دید چاوز حضور یک دموکراسی مشارکتی 
بسیار قدرتمند بود که بتواند جای ساختار دولتی اقتدارگرای شوروی و چین 

کمونیست را بگیرد.
چاوز در ماه می ســال ۲006 مســافرتی به اروپا داشت. او در این سفر 
اعالم کرد که قصد دارد نفت ارزان قیمت ونزوئال را در اختیار جوامع کارگری 
فقیر این قاره قرار دهد. ِکن لوینگستون که در آن زمان شهردار لندن بود به 
چاوز خوش آمد گفت و او را بهترین خبری دانست که »پس از چند سال از 

آمریکای التین رسیده است«.
به طور کل در دوران ریاست جمهوری چاوز، تولید ناخالص داخلی ونزوئال 
تقریباً ســه برابر شد، گرچه این کشور از نرخ تورمی نسبتاً باال در تمام این 
ســال ها رنج می برد. ضریب جینی که شــاخصی از نابرابری است از حدود 
0.49۵ در سال 1998 به 0.39 در سال ۲011 رسید. همین مسئله باعث 
شــد در نیم کره غربی زمین تنها کانادا وضعیت بهتری نسبت به ونزوئال از 
لحاظ نابرابری داشته باشد. نرخ فقر از 48.6 درصد در سال 1999 به 3۲.1 
درصد در ســال ۲013 رسید. البته این نرخ طی تنها دو سال پس از مرگ 
چاوز به همان سطح ابتدایی خود برگشت. به طور کل قضاوت درباره کارنامه 
اقتصادی و اجتماعی هوگو چاوز بسیار دشــوار است، زیرا تمام اقدامات او، 
دالیل و نتایج آن ها، در زیر سایه پررنگی از درگیری های داخلی، منطقه ای 
و جهانی سیاسی تعریف می شود. قطعاً روی کاغذ و به صرف تکیه بر بعضی 
شاخص ها، عملکرد چاوز بد نیست، اما شاید همین عملکرد بعدها منجر به 
فروپاشی کامل اقتصاد ونزوئال شده اســت. گرچه چاوز تا حد بسیار زیادی 
می تواند مقصر وضعیت امروزی اقتصاد ونزوئال باشد، نباید فراموش کرد که 
پیش از رسیدن او به ریاست جمهوری هم ونزوئال یک کشور درجه سه در 

جهان بود که به هیچ سویی، حرکت مثبتی از خود نشان نمی داد. 

چاوز، ونزوئال و آمریکای التین جدید

این کتاب شــرح گفت وگویی میان آلیدا گوارا، دختر چه گوارا، و 
هوگو چاوز اســت. چاوز که در ســال 1998 با رای قابل توجهی 
به ریاســت جمهوری ونزوئال رسید و پس از آن باز هم توانست 
چندین ســری آرای زیادی را از آن خود کند، یک پرســش را 
در ذهن همه ایجاد کرده بود: آیا ونزوئال کوبایی جدید اســت؟ 
چــاوز در گفت وگو با آلیدا گوارا، روی دیدگاه های ملی گرایانه 
خود تاکید می کند، اما اشاره ای هم به تعهد ونزوئال نسبت به 
کل آمریکای التین دارد. رابطه با ایاالت متحده آمریکا و به 
طور کل قدرت های مختلف جهانی، یکی دیگر از رئوس این 

گفت وگوی بسیار خواندنی است.

گرچه چاوز تا 
حد بسیار زیادی 
می تواند مقصر 
وضعیت امروزی 
اقتصاد ونزوئال 

باشد، نباید 
فراموش کرد که 
پیش از رسیدن 
او به ریاست 

جمهوری هم 
ونزوئال یک کشور 
درجه سه در جهان 

بود که به هیچ 
سویی، حرکت 
مثبتی از خود 
نشان نمی داد
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

ترافیک قاتل
مصرف انرژی بیشترین سهم از آلودگی را به خود اختصاص می دهد

ساعدیزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: تجزیه سهم عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده 
از رویکرد ارزش شیپلی- اون

پژوهشگران: محمدحسن فطرس، رضا معبودی، زینب دره نظری

دستیابی به رشد و توسعه پایدار همراه با افزایش کیفیت محیط زیست از اهداف مهم و 
اساسی اقتصاد ایران است. اولین گام برای تحقق این هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل 
موثر بر آلودگی محیط زیست است. با توجه به اهمیت موضوع، محمدحسن فطرس، رضا 
معبــودی و زینب دره نظری تحقیقی را در این باره انجام داده اند که نتایجش در مقاله 
»تجزیه سهم عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از رویکرد ارزش 
ـ اون« در شماره 7۲ فصلنامه »مطالعات اقتصاد انرژی« منتشر شده است. این  شیپلیـ 
ـ اون، سهم عوامل موثر  پژوهش حاضر با استفاده از مدل علمی رویکرد ارزش شیپلیـ 
بر آلودگی محیط زیست ایران را طی دوره زمانی 1361 تا 1397 را تجزیه کرده است. 
این روش، عالوه بر محاسبه سهم متغیرهای توضیحی، سهم مولفه های تشکیل دهنده 

هر متغیر توضیحی را از متغیر وابسته محاسبه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند 
مصرف انرژی بیشترین سهم از آلودگی محیط زیســت را به خود اختصاص می دهد. 
نتایج همچنین حاکی اند مصرف انرژی در بخش حمل ونقل بیشترین سهم و مصرف 
انرژی در بخش کشاورزی کمترین سهم از کل آلودگی محیط زیست را دارند. گسترش 
شهرنشینی، افزایش بی رویه وســایل نقلیه غیراستاندارد، کیفیت پایین سوخت های 
مصرفی همراه با منابع طبیعی فراوان و ارزان، تحریم های تجاری علیه کشور، وضع تعرفه 
گمرکی بر واردات ماشین آالت و نبود آگاهی و آموزش در مورد عواقب زیانبار آلودگی 
بــه افزایش فزاینده مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و به تبع آن، افزایش 

آلودگی محیط زیست کشور منجر شده اند.

همراه با رشــد و توسعه سریع اقتصادی، انرژی بیشتری 
به منظور تامین نیازهای روزانه مصرف می شــود. با این 
وجــود افزایش مصرف انرژی بــه افزایش آلودگی و بدتر 
شــدن کیفیت محیط زیست منجر می شــود. از این رو، 
پژوهش های متعددی رابطه بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی را بررسی کرده اند. 
مطالعات صورت گرفته در زمینه ارتباط بین آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی در اوایل 
دهه 1990 به طرح فرضیه ای منتهی شــده اســت که با استعاره گرفتن از فرضیه سیمون 
کوزنتس ، تحت عنوان منحنی زیســت محیطی کوزنتس شناخته می شود. مفهوم منحنی 
زیســت محیطی کوزنتس نخستین بار در دهه 1990 همزمان با مطالعه اثرات بالقوه انعقاد 

موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی بر محیط زیست پدیدار شد. گزارش توسعه جهانی 
ســال 199۲ بیان می کند: »درصورتی که فناوری، سالیق و سرمایه گذاری در محیط زیست 
ثابت در نظر گرفته شــوند، افزایش گســتره فعالیت های اقتصادی بدون تردید به تخریب 
محیط زیست منجر خواهد شد. همچنین با افزایش درآمد سرانه، تقاضا برای افزایش سطح 
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ژورنال

کیفیت محیط زیســت و سرمایه گذاری در محیط زیست 
افزایش می یابند. در نتیجه، نمی توان گفت رشد اقتصادی 

به طور حتم به نابودی محیط زیست منجر می شود.«
فرضیــه منحنی زیســت محیطی کوزنتس نشــان 
می دهد بین سطح درآمد و تخریب محیط زیست رابطه 
کوهانی شــکل وجود دارد، به طوری که در ابتدای مسیر 
رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فعالیت های صنعتی به 
افزایش انتشار آالینده های زیست محیطی منجر می شوند. 
اما افزایش رشد و توسعه اقتصادی همراه با توسعه خدمات 
و صنایع مبتنی بر دانش و فناوری به تدریج روند تخریب 
محیط زیست را به دلیل آگاهی و دانش، تغییرات تولید و 

قوانین و مقررات سختگیرانه کاهش می دهد. گروسمن و کروگر در مطالعه خود در سال 1991 
نشان می دهند رشد اقتصادی به طور کلی از طریق سه مجرای اثر مقیاس ، اثر ساختاری و 
اثر فناوری  بر محیط زیست اثرگذار است. مطابق با اثر مقیاس، در مراحل اولیه رشد و توسعه 
اقتصادی، با توجه به سطح فناوری، منابع و نهاده های بیشتری برای تولید محصوالت اقتصادی 
مصرف می شوند. بنابراین مصرف فزاینده منابع و انرژی به افزایش انتشار آالینده ها و به تبع 
آن، کاهش سطح کیفیت محیط زیست منجر می شود. اثر ساختاری بیان می کند رشد تولید 
با تغییر ساختار اقتصادی و افزایش تدریجی سهم فعالیت های اقتصادی کمتر آالینده همراه 
است، به طوری که در مرحله نهایی تغییر ساختاری، اقتصاد گذار از بخش صنعتی سرمایه بر به 
بخش خدمات را تجربه می کند و به اقتصاد دانش فناوری محور تبدیل می شود. بخش های 
فناوری محور به دلیل استفاده کمتر از منابع طبیعی، آلودگی کمتری ایجاد می کنند. آخرین 
مجرای اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست اثر فناوری است. مطابق با اثر فناوری، رشد 
اقتصادی از طریق ارتقا ظرفیت نوآوری های فنی در اقتصاد، سبب افزایش بهره وری استفاده از 
منابع و کاهش شدت انتشار آالینده ها می شود. از آنجا که یک کشور پر درآمد منابع بیشتری 
به هزینه های تحقیق و توســعه اختصاص می دهد، قادر است فناوری های جدید و پاک را 
جایگزین فناوری های مخرب محیط زیست کند. از این رو، کیفیت محیط زیست بهبود می یابد.

بررسی ادبیات موضوع نشــان می دهد عالوه بر رشد اقتصادی عواملی از جمله تجارت 
خارجی و رشد جمعیت نیز بر آلودگی محیط زیست اثرگذار هستند. در رابطه با تأثیر تجارت 

خارجی بر آلودگی محیط زیست سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، تجارت 
آزاد از یک سو با افزایش رقابت به استفاده کارآمدتر از منابع منجر می شود و از سوی دیگر، با 
افزایش سطح ارتباط، کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد فناوری های پاک تر را از طریق 
سرمایه گذاری خارجی به کشور منتقل کنند. از این رو، آلودگی محیط زیست در بلندمدت با 
کاهش مواجه می شود. دیدگاه دوم نشان می دهد درصورتی که ساختار تجارت بین الملل مورد 
توجه قرار گیرد، با بررسی وضعیت کشورها مشخص می شود صنایع سنگین در کشورهای 
توسعه یافته به صنایع سبک و خدمات تبدیل می شوند. اما در کشورهای در حال توسعه، سهم 
صنایع سنگین در اقتصاد افزایش می یابد. بنابراین درحالی که کشورهای کم درآمد صادرکننده 
خالص کاالهای سنگین صنعتی هستند، کشــورهای ثروتمند واردکننده خالص کاالهای 
سنگین صنعتی در نظر گرفته می شوند. از آنجا که تولید کاالهای سنگین صنعتی مستلزم 
مصرف انرژی و در نتیجه افزایش آلودگی است، براساس دیدگاه دوم، تجارت خارجی با کاهش 
آلودگی محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و افزایش آلودگی محیط زیست در کشورهای 
در حال توسعه همراه خواهد شد. مطابق با دیدگاه سوم، افزایش تجارت بین الملل به افزایش 

تولید و مصرف بیشتر انرژی و در نتیجه افزایش آلودگی محیط زیست منجر می شود.
انرژی و منابع زیست محیطی به عنوان نهاده های مهم تولید نقش اساسی در فرآیند رشد 
و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می کنند. با وجود این، مصرف انرژی به انتشار آالینده های 
مختلف زیست محیطی و به تبع آن، آلودگی محیط زیست منجر می شود. در کشورهای در 
حال توسعه، به دلیل ضعف قوانین زیست محیطی، استفاده نامناسب از سیستم های صنعتی، 
ناآگاهی از اشکال مختلف آلودگی، افزایش جمعیت و انتقال آالینده ها از کشورهای توسعه یافته 
به کشورهای در حال توسعه، آلودگی محیط زیست به یک چالش جدی تبدیل شده است. در 
این بین، ایران همراه با آغاز صنعتی شدن در دهه 1970 انتشار فزاینده آلودگی را تجربه کرده 
است، به نحوی که بر اساس گزارش جهانی کیفیت هوا در سال ۲0۲0، ایران بیست وسومین 
کشــور آلوده جهان شناخته می شود. از آنجا که آلودگی محیط زیست با کاهش رشد و رفاه 
اقتصادی و افزایش میزان مرگ  و میر و بیماری همراه است، شناسایی عوامل موثر بر آلودگی 
مهم و ضروری است. از این رو، در پژوهش های مختلف با استفاده از رویکردهای رگرسیونی 
اقتصادسنجی تأثیر عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست بررسی شده است. اما با اینکه برآورد 
ضرایب با روش های سنتی اقتصادسنجی، اطالعاتی در رابطه با همبستگی بین متغیرها و 

معنی داری آن ها ارائه می دهد، قادر به رتبه بندی متغیرهای توضیحی نیست. 

دستاوردهای تحقیق: سهم باالی مصرف انرژی
نتایج حاصل از رویکرد شــیپلی نشان دادند مصرف انرژی بیشترین سهم در افزایش 
آلودگی محیط زیســت را به خود اختصاص می دهد. با بررسی وضعیت کشور مشخص 
می شــود مصرف انرژی در کشور نسبت به سایر کشورها در سطح باالیی قرار دارد. طی 
سال های اخیر در کشورهای پیشرفته اقدامات بسیاری در زمینه افزایش بهره وری انرژی 
و افزایش مصرف انرژی پاک صورت گرفته است. اما در ایران، وجود منابع طبیعی فراوان، 
اعطای یارانه به حامل های انرژی و به تبع آن، قیمت پایین انرژی، موانع و تحریم های متعدد 
تجاری علیه ایران، عدم استفاده از تجهیزات مناسب و تخصیص ناکارآی انرژی به کاهش 
بهره وری انرژی منجر شده است. بهره وری پایین در بهره برداری از انرژی و تولید کاالهای 
انرژی بر در کشور با مصرف فزاینده انرژی همراه شده اند، به نحوی که در سال 1397 سرانه 
مصرف نهایی انرژی در ایران 1.7 برابر متوســط سرانه مصرف نهایی انرژی جهانی است. 
در نتیجه، در بین عوامل موثر بر آلودگی زیست محیطی، مصرف انرژی بیشترین سهم 
را به خود اختصاص داده اســت. شــیوه نامناسب تولید خودرو در کشور و به کار نگرفتن 
انرژی های جدید همراه با افزایش تعداد خودروهای تک سرنشــین، بی توجهی به قانون 
توســعه حمل ونقل عمومی، عدم مدیریت صحیح مصرف سوخت، بی توجهی به اصالح 
الگوی مصرف، عدم نوسازی ناوگان حمل ونقل، بی کیفیتی سوخت های مصرفی و استفاده 

از خودروهای فرسوده باعث شده اند بخش حمل ونقل با سهمی نزدیک به 60 درصد نسبت 
به سایر بخش ها بیشترین میزان مصرف فرآورده های نفتی در کشور را به خود اختصاص 
دهد. از آنجا که مصرف فرآورده های نفتی با انتشــار فزاینده آلودگی همراه هستند، طی 
دهه های اخیر بیش از ۵0 درصد از میانگین سهم انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید 
و مصرف انرژی در کشور به بخش حمل ونقل مربوط می شود. علی رغم پیشرفت چشمگیر 
در حوزه فناوری ماشین آالت و تجهیزات دوستدار محیط زیست در کشورهای صنعتی و 
توســعه یافته، اعمال تحریم های اقتصادی، سیاست های دولت در حمایت از تولید داخل 
و وضع تعرفه بر واردات خودرو در کنار محدودیت های تجاری، مانع دســتیابی کشور به 
ماشین آالت و وسایل نقلیه پاک شده اند. در مجموع، مشکالت فوق باعث شده اند بخش 
حمل ونقل نقش عمده ای در انتشار آالینده ها و گازهای گلخانه ای کشور به عهده داشته 
باشد. از این رو، برای کاهش الودگی محیط زیست در بخش حمل ونقل پیشنهاد می شود 
با کاهش محدودیت ها و موانع تجاری، توسعه زیرساخت های بخش انرژی و تامین اعتبار 
مورد نیاز برای خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز بنگاه های تولیدی به منظور کاهش 
مصرف انرژی و افزایش بهره وری انرژی، شکاف بین فناوری و شیوه تولید ماشین آالت در 

کشور با شیوه های تولیدی جدید کاهش یابد. 

مسئله
بیش از ۵۰ درصد از میانگین 
سهم انتشــــار گازهای 
گلخانه ای ناشی از تولید و 
مصرف انرژی در کشور به 
بخش حمل ونقل مربوط 

می شود

ایران همراه با آغاز صنعتی شدن در دهه ۱97۰ انتشار فزاینده آلودگی را تجربه کرده است، به نحوی که بر اساس گزارش جهانی 
کیفیت هوا در سال 2۰2۰، ایران بیست وسومین کشور آلوده جهان شناخته می شود. از آنجا که آلودگی محیط زیست با کاهش 
رشد و رفاه اقتصادی و افزایش میزان مرگ  و میر و بیماری همراه است، شناسایی عوامل موثر بر آلودگی مهم و ضروری است.
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بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید 
ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱3۸2 تا ۱397 روندی صعودی داشته است و از ۴7.3 درصد 
به 56.2 درصد رسیده است.

کارایی مالیات بر ارزش افزوده
نسبت ارزش افزوده خدمات به صنعت، کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده را کاهش داده است

مالیــات بر ارزش افزوده بر اســاس درصــدی از ارزش کاالهای 
فروخته شده یا خدمات ارایه شده در هر مرحله به وسیله مصرف کننده 
نهایی پرداخت می شــود و در بیش از 16۵ کشــور مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت. این نوع مالیات منجر به گسترش پایه مالیاتی و 
شفاف ســازی فعالیت های اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری و تولید 
شده است. بر اساس داده های بانک جهانی در سال ۲0۲1، میانگین 
نســبت مالیات بر کاالها و خدمات از کل درآمدهای دولت در جهان 
طی دوره ۲00۵ تا ۲019 برابر 3۲.9 درصد بوده اســت. این نسبت 
درکشــورهای اتحادیه اروپا برابر 33.9 درصد، در کشورهای با درآمد 
متوســط برابر 34.9 درصد و در کشورهای با درآمد باال 36.7 درصد 

بوده است.
بر اساس آمارهای گزارش شده سازمان مالیاتی کل کشور، مالیات 
بر کاالها و خدمات از 7.1 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به ۵9.6 
هزار میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافته است. کل درآمدهای 
مالیات بر ارزش افزوده نیز از 1.3 هزار میلیارد تومان در سال 1387 به 

46.4 هزار میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافته است. 
نرخ و پایه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف دنیا متفاوت 
بوده است و متوسط نرخ به کار گرفته شده ۵ تا 18 درصد بوده است. 
میانگین نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه در سال ۲019 برابر 19.۲ درصد بوده 
است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران از 3 درصد در سال 1387 
به 9 درصد در ســال 1394 افزایش یافته است. در سال های 139۵ 

تا 1400 نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد اعمال شده است.

پژوهش: بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات 
بر ارزش افزوده در استان های ایران

پژوهشگران: 
علی اکبر عرب مازار، حجت ایزدخواستی، سارا یاوری

هر چند در بعضی از کشورها برخی از خدمات مثل خدمات دارویی 
و بیمارستانی و امنیتی و خانه و بیمه ای و پستی و زیربنایی مثل آب 
و برق و گاز مشمول مالیات نمی شوند اما در برخی دیگر از کشورها، 
پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیات های سنتی است 
و خدمــات از قبیل خدمات تفریحی و حمل ونقل و قانونی و ملکی و 
حتی زیربنایی را نیز در بر می گیرد. در اغلب کشورها از جمله جامعه 
اقتصادی اروپا، ساختار نرخ گذاری دوگانه اعمال می شود. این ساختار 
شــامل یک نرخ عمومی )اســتاندارد( بر کاالها و خدمات و یک نرخ 
پایین تر از آن بر مواد غذایی و دارو و سوخت منازل و کتاب ها و مجالت 

و حمل ونقل عمومی اعمال می شود.
یکی از عوامل مهم اثرگــذار بر عملکرد مالیات بر ارزش افزوده و 
کارایی وصول آن، تبدیل ســاختاری به عنوان نماینده ای از تغییر در 
ترکیب بخش های اقتصادی اســت. ترکیب بخش های اقتصادی نیز 
به سرعت در حال تغییر است؛ به گونه ای که اقتصاد بسیاری از کشورها 
از تولیدات اولیه کشاورزی به صنعت و از صنعت متکی بر منابع طبیعی 

مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات و تولید و توزیع و مصرف 
بر اساس درصدی از ارزش کاالهای فروخته شده یا خدمات ارایه شده در هر مرحله 
اخذ و در نهایت توســط مصرف کننده نهایی پرداخت می شــود. تبدیل ساختاری 
به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بــر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اغلب 
منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش افزوده اقتصاد خواهد شد. علی اکبر 
عرب مازار، حجت ایزدخواستی و سارا یاوری در این زمینه پژوهشی انجام داده اند که 
نتایج آن در مقاله ای با عنوان »بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات 
بر ارزش افزوده در استان های ایران« در شماره 8۲ فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« 
منتشر شده است. در این پژوهش به بررسی تأثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول 

مالیات بر ارزش افزوده در 30 اســتان در دوره زمانی 1387 تا 139۵ با استفاده از 
الگوی داده ها پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزش افزوده 
بخش خدمات به کل ارزش افزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر 
ارزش افزوده داشته است. نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش 
صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. 
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزش 
افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزش 
افزوده داشته اند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر 

مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده استان ها داشته اند.

تبدیل ساختاری در اقتصاد 
منجر به افزایش سهم 
خدمات در مجموع ارزش 
افزوده اقتصاد می شود. 
برخی محققان تبدیل 
ساختاری را با تغییر در سهم 
اشتغال بخش های مختلف 
اقتصاد تعریف کرده اند. 
تبدیل ساختاری ابعاد 
بسیاری را در بر می گیرد 
که ممکن است تأثیرات 
متفاوتی بر کارایی مالیاتی 
یک کشور داشته باشد. 
اگر تبدیل ساختاری منجر 
به سطح باالتری از درآمد 
سرانه و توسعه نهادی بیشتر 
شود، این امر می تواند منجر 
به افزایش در درآمدهای 
مالیاتی شود
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ژورنال

به صنعت بر مبنای سرمایه انســانی ماهر و فناوری باال و در نهایت 
خدمات پیشرفته حرکت می کند و منجر به افزایش سهم خدمات در 
مجموع ارزش افزوده اقتصاد می شود. در این راستا، سهم ارزش افزوده 
بخش خدمات از کل ارزش افزوده و سهم ارزش افزوده بخش خدمات 
به ســهم ارزش افزوده بخش صنعت در دهه گذشته در کشورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه تغییر کرده اســت. این روند در ایران 
نیز اتفاق افتاده است، موضوعی که می تواند از طرق مختلف بر میزان 

مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به وسیله دولت اثرگذار باشد.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سهم ارزش 
افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص در دوره زمانی 138۲ تا 1397 
روندی صعودی داشته است و از 47.3 درصد به ۵6.۲ درصد افزایش 
یافته است. میانگین نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش 
افزوده استان ها در دوره 1387 تا 139۵ در حد ۵7 درصد بوده است. 
همچنین میانگین نســبت ارزش افزوده بخش کشاورزی 9 درصد، 
میانگین نســبت ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش 
صنعت ۲.46 و میانگین کارایی مالیات بر ارزش افزودهه به روش تولید 

در استان ها 3۵ درصد بوده است.
تغییرات صورت گرفتــه در ترکیب بخش های مختلف اقتصادی 
از طریق کانال های مختلفی بر نوع مالیات ها و ســاختار حاکم بر آن 
اثرگذار بوده است. تبدیل ساختاری در اقتصاد منجر به افزایش سهم 
خدمات در مجموع ارزش افزوده اقتصاد می شود. برخی محققان تبدیل 
ساختاری را با تغییر در سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصاد تعریف 
کرده اند. تبدیل ســاختاری ابعاد بسیاری را در بر می گیرد که ممکن 
است تأثیرات متفاوتی بر کارایی مالیاتی یک کشور داشته باشد. اگر 
تبدیل ساختاری منجر به سطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی 
بیشتر شود، این امر می تواند منجر به افزایش در درآمدهای مالیاتی 
شــود. در یک بعد گسترده تر، تغییر در ترکیب بخش های اقتصادی 
به لحاظ نظری و کاربردی با بهره وری و رشد و توسعه اقتصادی همراه 
اســت و باعث تغییر درآمد سرانه و در نهایت اثرگذاری بر درآمدهای 

مالیات ها و کارایی مالیاتی خواهد شد.
بنابراین ســؤال اساسی این است که تغییر در ترکیب بخش های 
اقتصاد چگونه می تواند کارایی نظام مالیات بر ارزش افزوده را تغییر 
دهد. نوآوری این پژوهش محاســبه کارایی وصول مالیات بر ارزش 

افزوده در استان های ایران و بررسی 
عوامل مؤثر بر کارایی وصول مالیات 
بر ارزش افــزوده با تأکید بر تبدیل 
ســاختاری اســت که با استفاده از 

روش های علمی صورت می گیرد.
در زمینه گستردگی مالیات بر 
ارزش افزوده باید گفت که این نوع 
مالیات در دهه های گذشته در بیش 
از 16۵ کشور جهان اجرا شده است. 
در اغلب کشــورها از جمله جامعه 
نرخ گذاری  ساختار  اروپا،  اقتصادی 
دو یا چندگانه اعمال می شود. این 
ســاختار شــامل یک نرخ عمومی 
اســتاندارد بر کاالهــا و  خدمات و 
یک نرخ پایین تر از آن اســت که بر 
مواد غذایی و دارو و سوخت منازل 
و کتاب ها و مجالت و حمل ونقل عمومی اعمال می شــود. میانگین 
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای سازمان همکاری 

اقتصادی و توسعه در سال ۲019 برابر 19.۲ درصد بوده است.
تبدیل ساختاری با تغییر ترکیب بخش های مختلف اقتصادی و 
اندازه نسبی آن ها در ارزش افزوده تعریف می شود. به بیان دیگر، تبدیل 
ساختاری در اقتصاد منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش 
افزوده اقتصاد می شــود. برخی محققان تبدیل ساختاری را با تغییر 
در ســهم اشتغال بخش های مختلف اقتصاد تعریف کرده اند. تبدیل 
ساختاری ابعاد بســیاری را در بر می گیرد که ممکن است تأثیرات 
متفاوتی بر کارایی مالیاتی یک کشور داشته باشد. اگر تبدیل ساختاری 
منجر به سطح باالتری از درآمد سرانه و توسعه نهادی بیشتر شود، این 

امر می تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود.
در یک بعد گســترده تر، تغییر در ترکیــب بخش های اقتصادی 
به لحاظ نظری اغلب با مفاهیمی همانند رشد و توسعه اقتصادی همراه 
است و از منظر کاربردی نیز تغییرات ساختاری با موضوعاتی همچون 
تفاوت های بهره وری و ساعات کار و ادوار تجاری و نابرابری دستمزدها 

همراه بوده است.  

تغییر در ترکیب 
بخش های 

اقتصادی به لحاظ 
نظری اغلب با 

مفاهیمی همانند 
رشد و توسعه 

اقتصادی همراه 
است و از منظر 
کاربردی نیز 

تغییرات ساختاری 
با موضوعاتی 

همچون 
تفاوت های 
بهره وری و 

ساعات کار و ادوار 
تجاری و نابرابری 
دستمزدها همراه 

بوده است

مسئله
هرچقدر سهم بخش 
کشــاورزی افزایــش 
یابد، به دلیــل کوچک 
بودن و متمرکز نبودن 
واحدهای کشاورزی 
و معافیت های گسترده 
و معامــالت تهاتری و 
سهم باالی فعالیت های 
غیررســمی بزرگ در 
این بخش، درآمدهای 
مالیاتــی نیــز کاهش 

می یابد.

دستاوردهای تحقیق: کاهش کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس آمارهای منتشرشده از ســوی مرکز آمار ایران، سهم ارزش افزوده 
بخش خدمات از تولید ناخالص داخلــی در دوره زمانی 138۲ تا 1397 روندی 
صعودی داشــته اســت و از 47.3 درصد به ۵6.۲ درصد رسیده است. میانگین 
نســبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده اســتان ها نیز در دوره 
1387 تا 139۵ به اندازه ۵7 درصد بوده است. بخش خدمات در ایران از کسب 
وکارهای کوچکی تشکیل شده است که به دلیل ضعف نظارتی و اطالعاتی، فرایند 
مالیات ستانی در این بخش به خوبی اجرا نشده است. همچنین با توجه به پتانسیل 
باالی بخش خدمات در فرار مالیاتی به علت عدم صدور فاکتور یا صورتحساب به 
مصرف کننده نهایی و معافیت مالیاتی در حوزه خدمات آموزشــی و بهداشتی و 
مالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی بر ارزش افزوده وصول شــده و کاهش 

کارایی آن شــده است. دلیل دیگر افزایش خدمات غیرمبادله ای است که باعث 
محدودکردن پایه مالیات بر ارزش افزوده شده است. همچنین نسبت ارزش افزوده 
بخش خدمات به بخش صنعت نیز کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده را کاهش 
داده است. سهم بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده با یک وقفه نیز اثر منفی بر 
کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشــته است. این بخش اقتصادی در اکثر 
کشورها از معافیت های گسترده مالیاتی استفاده می کند. بنابراین انتظار بر این 
است که هر چقدر سهم بخش کشــاورزی افزایش یابد به دلیل کوچک بودن و 
متمرکز نبودن واحدهای کشــاورزی و معافیت های گسترده و معامالت تهاتری 
و سهم باالی فعالیت های غیررسمی بزرگ در این بخش، درآمدهای مالیاتی نیز 

کاهش یابد.
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نخستین مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد توسط ماندل در سال ۱957 صورت پذیرفت 
که این فرضیه را مطرح کرد که افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای 
در حال توسعه سبب افزایش بهره وری و دستمزد واقعی می شود و بنابراین درآمد را بهبود می بخشد.

رابطه آزادسازی مالی و توزیع درآمد
تأثیر منفی آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه

پشــرفت فناوری و جهانی شــدن عموماً به عنوان دو عامل اصلی رشد 
اقتصادی در نظر گرفته می شــوند. به طور کلی نمی توان پیشرفت فناوری 
را ابداع روش ها و گسترش ایده های جدید دانست که بهره وری و کارایی را 
افزایش می دهد. از سوی دیگر، جهانی شدن به عنوان یک کاتالیزور تغییرات 
فناوری عمل می کند که انتشار ایده ها و روش ها را در سراسر جهان از طریق 
باز بودن تجارت و آزادسازی مالی تسهیل می کند. اگرچه این عوامل محرک 
رشد اقتصادی جهانی در دهه اخیر هستند، پیامدهای توزیعی آن ها کمتر 
بررسی شده است. از آنجا که افزایش نابرابری درآمدی در اکثر کشورها طی 
دو دهه گذشته یکی از مهم ترین چالش ها برای سیاست گذاران بوده است، 
موضوع نابرابری درآمدی اخیراً اهمیت خود را در ادبیات تحقیق این حوزه 
بازیافته است. درک علت نابرابری درآمد برای تدوین سیاست مناسب برای 
کاهش شکاف طبقاتی دارای اهمیت بسیار است. افزایش نابرابری ممکن 
است منعکس کننده دسترسی نابرابر به فرصت های اقتصادی برای همه باشد. 
این عدم تقارن ممکن اســت با جلوگیری از عوامل اقتصادی برای استفاده 
کامل از فرصت های جدید ایجادشــده توسط آزادسازی مالی و همچنین 
با محدود کردن ظرفیت تولیــدی یک اقتصاد و عدم تخصیص مجدد )یا 
به کارگیری( سرمایه و نیروی کار، پتانسیل رشد اقتصاد را محدود کند. بنابر 
آنچه بیان شد، اهمیت دو متغیر آزادسازی مالی و توزیع درآمد و رابطه بین 
آن ها روشــن شد. با توجه به توسعه اقتصاد صنعتی و افزایش جریان های 
بین المللی سرمایه بین مرزی، آزادسازی مالی یا جهانی سازی اقتصادی به 
ویژگی مهمی در اقتصاد جهان تبدیل شده است. با وجود این، ممکن است 
توسعه فناوری و رشد درآمد و رشد تولید به نفع همه طبقات درکشورهای 
توسعه یافته در حال توسعه نباشد. در این راستا، بررسی تأثیرآزادسازی مالی 
بر نابرابری درآمد در مطالعات اخیر جلب توجه کرده است، اما در مورد تأثیر 
آن اتفاق نظر وجود ندارد. بررســی این مطالعات نشــان می دهد نتایج این 
مطالعات با توجه به شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری آزادسازی 
مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، در نظر گرفتن یا نگرفتن 

متغیرهای توسعه مالی، رشد اقتصادی، دموکراسی، بحران مالی، آموزش، 
کیفیت نهادی، تعداد نیروی کار، اتحادیه های کارگری، تورم، آزادی تجاری، 
فناوری و هزینه های دولت در مدل مورد بررســی و اســتفاده از روش های 
مختلف اقتصادسنجی بسیار متفاوت است، به نحوی که تعدادی از مطالعات 
گزارش می دهند که آزادســازی مالی، نابرابــری درآمد را افزایش می دهد. 
برخی دیگر این نتیجه گیری را زیر سؤال می برند و نتایج معکوسی به دست 
می آورند. برخی مطالعات نشــان می دهند که رابطه بین آزادسازی مالی و 
نابرابری درآمد غیرخطی است. با توجه به این نتایج مختلف، این سؤاالت 
پیش می آید: اثر واقعی آزادسازی مالی بر توزیع درآمد چگونه است؟ برآیند 
نتایج مطالعات تجربی حوزه آزادســازی مالی، چه رابطه ای بین آزادسازی 
مالی و توزیع درآمد را نتیجه می دهد؟ برای پاسخ به این پرسش ها و تبیین 
نتایج متناقض، این مطالعه از روش متاآنالیز چندسطحی استفاده کرده است.
فرایند آزادسازی مالی به سطوح توسعه اقتصادی، عمق بازارهای مالی، 
ساختار نهادها، سیستم حقوقی، مدیریت و عوامل دیگر در کشورها بستگی 
دارد. این فرایند در بسیاری از کشورها با هدف تخصیص بهینه پس اندازها، 
افزایش مدیریت ریسک سرمایه گذاری، رشد سریع تر و افزایش بازدهی سهام 

فرایند آزادسازی مالی به 
سطوح توسعه اقتصادی، 
عمق بازارهای مالی، ساختار 
نهادها، سیستم حقوقی، 
مدیریت و عوامل دیگر 
در کشورها بستگی دارد. 
این فرایند در بسیاری از 
کشورها با هدف تخصیص 
بهینه پس اندازها، 
افزایش مدیریت ریسک 
سرمایه گذاری، رشد سریع تر 
و افزایش بازدهی سهام 
انجام می شود اما شدت و 
طول دوره آن در این کشورها 
متفاوت است

پژوهش: 
متاآنالیز چندسطحی رابطه به آزادسازی مالی و توزیع درآمد

پژوهشگران: محمدباقر شیرمنهجی، مهدیه مرادی زاده، 
محمدجواد نوراحمدی

بررسی رابطه بین آزادسازی مالی و توزیع در آمد در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان 
قرار گرفته است، اما نتایج تحقیقات انجام شده ناهماهنگ و حتی متناقض است. برای 
بررسی و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، محمدباقر شیرمنهجی، مهدیه مرادی زاده و 
محمدجواد نوراحمدی تحقیقی انجام داده اند که از روش متاآنالیز چندســطحی بهره 
می گیرد و حاصل آن را با عنوان »متاآنالیز چندسطحی رابطه به آزادسازی مالی و توزیع 
درآمد« در شماره 3 دوره 6۵ فصلنامه »تحقیقات اقتصادی« منتشر کرده اند. برای این 
منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزة آزادسازی مالی و توزیع درآمد 

و فیلتر آن ها بر اساس شیوه های علمی متاآنالیز، ۲8 مطالعه بین کشوری انتخاب شدند. 
نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان داد که با در نظر گرفتن تورش انتشار، 
رابطه ای منفی و کوچک بین آزادســازی مالی و نابرابری درآمد وجود دارد. همچنین 
نتیجه مطالعه نشان می دهد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری آزادسازی 
مالی و توزیع درآمد، دوره زمانی، نمونه کشورها، وجود یا نبود متغیرهای توسعه مالی، 
رشد اقتصادی، دموکراســی، بحران مالی، آموزش، کیفیت نهادی و تعداد نیروی کار، 

مطالعات منفرد برای توضیح تفاوت در یافته های مطالعات منفرد مؤثر است.
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ژورنال

اندازه اثر متوسط 
حاصل از برآیند 
نتایج مطالعات 
منفرد فرضیه 
تعریف شده بر 
اساس مبانی 

نظری مبنی بر 
وجود رابطه منفی 

و معنادار بین 
آزادسازی مالی و 
نابرابری را تأیید 
کرد. بدین معنا که 
افزایش آزادسازی 

مالی نابرابری 
درآمد را کاهش 
می دهد و توزیع 

درآمد بهبود 
می یابد

انجام می شود اما شــدت و طول دوره آن در این کشورها متفاوت است. با 
این حال، آثار مطلوب آزادسازی مالی ممکن است به نفع همه اقشار مختلف 
جامعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نباشد. از طرفی، کاهش 
شکاف درآمدی یکی از بزرگ ترین چالش ها برای سیاست گذاران اقتصادی 
و دانشگاهیان است. اگرچه مطالعات زیادی اثر آزادسازی مالی بر نابرابری 

درآمد را بررسی کرده اند، در مورد تأثیر آن اتفاق نظر وجود ندارد.
مدل های اقتصادی نئوکالسیک معموالً پیش بینی می کنند که آزادسازی 
مالی باید نابرابری درآمد را کاهش دهد زیرا افزایش فعالیت های اقتصادی 
ناشی از آزادسازی مالی به گسترش اشتغال و افزایش درآمد کمک می کند. 
این امر به ویژه در صورتی صادق است که آزادسازی مالی به عنوان کاتالیزوری 
برای افزایش شفافیت و انتشــار اطالعات و کاهش رانت های اقتصادی به 
سیاســت گذاری ها و عملکرد نهادها کمک کند. با این حال، دیدگاه مقابل 
استدالل می کند که آزادســازی مالی در واقع ممکن است نابرابری درآمد 
را افزایش دهــد. این دیدگاه بیان می کند کــه به دلیل وجود هزینه های 
ثابت، دسترســی افراد کم درآمد به خدمات مالی محدود می شود و مزایای 
وسیع تری از فرصت های سرمایه گذاری به ثروتمندان تعلق می گیرد، به ویژه 
کسانی که از رانت اطالعاتی برخوردار هستند و ناتوانی بخش مالی در ارتقای 
شفافیت و تخصیص بهینه منابع مالی نیز به این امر کمک می کند. بنابراین 
می توان انتظار داشت که آزادسازی مالی سبب بهبود وضعیت ثروتمندان و 

بدتر شدن وضعیت افراد کم درآمد جامعه شود. 
درباره اثرگذاری آزادســازی مالی بر توزیع درآیــد، برخی از محققان 
بیان کرده اند که سه مکانیزم وجود دارد که از طریق آن ها آزادسازی مالی 
می تواند بر فقر و نابرابری درآمد تأثیر بگذارد. مکانیزم اول شــامل افزایش 
نرخ رشد اقتصادی بر اساس فرضیه آزادسازی مالی است که به ارتباط بین 
رشد اقتصادی و توزیع درآمد بستگی دارد که می تواند منحنی U معکوس 
کوزنتس یا منحنی U باشد. دوم آنکه نوسانات کالن اقتصادی می تواند در 
نتیجه بحران های مالی پس از آزادسازی مالی تغییر کند. مکانیزم سوم از 
طریق دسترسی بهتر به اعتبار و خدمات مالی به دلیل آزادسازی مالی ایجاد 

می شود.
مهم ترین شــاخص های اندازه گیری آزادســازی مالی، سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی و آزادسازی حساب سرمایه اســت. یکی از کانال های 
اثرگذاری آزادســازی مالی بر توزیع درآمد، جریانات ورودی سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی است. اگرچه تحقیقات 
موجود برای بررســی اثر آزادســازی 
مالی بر توزیــع درآمد عمدتاً از طریق 
تجارت اســت، اثر جریانــات ورودی 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی بر 
توزیع درآمد نیــز حائز اهمیت فراوان 
اســت. در خصوص آثار سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی بر توزیع درآمد نیز 
نظارت متفاوتی وجود دارد. نخستین 
مستقیم  سرمایه گذاری  تأثیر  مطالعه 
خارجی بر توزیع درآمد توسط ماندل 
در سال 19۵7 صورت پذیرفت که این 
فرضیه را مطرح کرد که افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه سبب افزایش بهره وری و 
دستمزد واقعی می شود و بنابراین درآمد را بهبود می بخشد. در مقابل، کسانی 
مثل فینسترا و هانسون در سال 1997 نشان دادند که جریان سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی فقط تقاضا برای نیروی کار ماهر کشورهای در حال توسعه 
را باال می برد و موجب افزایش دســتمزد واقعی نیروی کار ماهر نسبت به 
نیروی کار غیرماهر می شود و متعاقب آن، نابرابری درآمد افزایش می یابد. 
آزادســازی حساب سرمایه ممکن است دسترسی افراد کم درآمد به منابع 
مالی را بیشتر کند و درآمد آنان را سریع تر از متوسط رشد تولید ناخالص 
داخلی ســرانه افزایش دهد که این امر موجب کاهش نابرابری می شود. از 
ســوی دیگر، با قرارگرفتن افراد کم درآمد در معرض بحران های مالی یا در 
صورت کیفیت نامناسب مؤسسات مالی، ممکن است آسیب زیادی به افراد 
کم درآمد جامعه وارد شود. بنابراین به طور کلی دو پیامد متضاد ممکن است 
از کانال اثرگذاری آزادسازی مالی بر توزیع درآمد ناشی شود. در اولین پیامد، 
جریان های خارجی با افزایش رشد اقتصادی، دسترسی به سرمایه و فناوری 
جدید )از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی(، بهبود سرمایه انسانی و 
تأمین اعتبار داخلی بیشتر، فقر را کاهش می دهد و در پیامد دوم، جریان های 
خارجی می تواند ســبب ناپایداری مصرف شود و نوسان زیاد این جریان ها 
در کوتاه مدت ممکن است اقتصاد پذیرنده سرمایه را در معرض شوک های 

خارجی قرار دهد. 

مسئله
بررسی تأثیرآزادسازی 
مالی بر نابرابری درآمد 
در مطالعــات اخیــر 
جلب توجه کرده است، 
اما در مــورد تأثیر آن 
اتفاق نظر وجود ندارد.

دستاوردهای تحقیق:  تأثیر منفی آزادسازی بر نابرابری
با توجه به توســعه اقتصاد صنعتی و افزایش جریا ن های بین المللی ســرمایه 
بین مرزی، آزادســازی مالی یا جهانی سازی اقتصاد به یک ویژگی مهم در اقتصاد 
جهان تبدیل شده است. با وجود این، ممکن است توسعه فناوری و رشد درآمد و 
رشد تولید به نفع همه طبقات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نباشد. در 
این راستا، بررسی تأٍیر آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد اهمیت می یابد. همچنین 
بررسی مطالعات پیشین در حوزه آزادسازی مالی نتایج متناقضی را در مورد تأثیر 
این متغیر بر توزیع درآمد نشــان می دهد. بنابراین این مطالعه با استفاده از روش 
متاآنالیز چندسطحی، ناهمگنی و تفاوت موجود در مطالعات قبلی را بررسی کرد. 
اندازه اثر متوسط حاصل از برآیند نتایج مطالعات منفرد فرضیه تعریف شده بر اساس 
مبانی نظری مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین آزادسازی مالی و نابرابری را 
تأیید کرد. بدین معنا که افزایش آزادسازی مالی نابرابری درآمد را کاهش می دهد 

و توزیع درآمد بهبود می یابد. عالوه بر این، نشــان داده شد که عوامل مختلفی از 
جمله دوره زمانی مطالعات، نمونه کشورها، شاخص اندازه گیری آزادسازی مالی و 
توزیع درآمد و متغیرهای مورد اســتفاده در مدل علمی، بر رابطه مذکور اثرگذار 
هستند و می توانند سبب نتایج متفاوت در مطالعات مختلف شوند. متغیرهایی مانند 
توسعه مالی و رشد اقتصادی می تواند اثرگذاری مطلوب آزادسازی مالی بر توزیع 
درآمد را تقویت کند. بحران های مالی می تواند حصول نتایج مثبت آزادسازی را با 
مشکل روبه رو سازد و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. همچنین در کشورهای 
توســعه یافته، رابطه بین دو متغیر مورد بررسی مثبت و معنادار است اما ضریب 
مرتبط با کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی منفی و معنادار است. این 
نتایج نشان می دهد تأثیر منفی آزادسازی مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در 

حال توسعه وجود دارد.

 پیش بینی می کنند که آزادسازی مالی باید نابرابری درآمد را 
ً
مدل های اقتصادی نئوکالسیک معموال

کاهش دهد زیرا افزایش فعالیت های اقتصادی ناشی از آزادسازی مالی به گسترش اشتغال و افزایش 
درآمد کمک می کند. 



راِسل سوبل، جیِسن کِلمنس
مترجم: عبدالله احمدی کافشانی
ویراستار علمی: جعفرخیرخواهان

اندیشه های بنیادی
 جوزف شومپیتر
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