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ســرمقـالـه
عبرتهای 98
سال  99برای اقتصاد و جامعه ایران چطور رقم میخورد؟
ســال  98را باید یکی از نقاط عطف تلخکامی مردم طی
چندین دهه اخیر دانست .هرکدام از حوادثی که طی این
ســال رخ داد میتوانست در یک دهه رخ دهد و سالها
در مورد آن بحث و بررســی صورت گیــرد .اما چه باید
کرد که سیستم حکمرانی کشور در پس سنت رفتارهای
«کوتاهمدت» نه بهسادگی عبرت میآموزد و نه بهآسودگی
رفتارها را اصالح میکند و اینچنین است که چرخهای
مسعود خوانساری
معیوب ادامه مییابد.
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
در سال  97مهمترین نگرانی کشور مربوط به جهش
و رئیس اتاق تهران
ارزی و کاهش قدرت ریال بود که پیشبینی آن برای سال
 98هم افزایش مشکالت اقتصادی ،کاهش قدرت خرید
مردم ،تنگتر شدن دامنه تحریم و در نهایت منفیتر شدن رشد اقتصادی کشور بود .از این
رو دغدغه اصلی تحلیلگران اقتصادی معطوف به یافتن راهکارهایی جهت به حداقل رساندن
آسیبهای فوق شد.
ســال  98با سیل ویرانگر در استانهای شمالی ،غربی و جنوبی کشور آغاز شد .دقیقا در
ایام نوروز مردم در شوک این اتفاق قرار گرفتند .همزمان تمام ارکان خدمترسان کشور بسیج
ش خصوصی هم در کنار دیگران با ابزارهای
شدند تا به داد آسیبدیدگان از سیل برسند .بخ 
خود برای کمک به مردم از هیچ کوششی دریغ نکرد .سیل فراگیری باالیی داشت و از منظر
هزینهای نیز خسارت سنگینی به اقتصاد کشور ،زندگی مردم و بودجه دولت وارد آورد.
همزمان نگرانی ابتدایی سال تحقق پیدا کرد و با عمق یافتن رکود ،قدرت خرید مردم بیش
از گذشته کاهش یافت و فشار معیشتی بر آنها وارد شد .بخشخصوصی نیز در این دوره زمانی
درگیر گفتوگو با دولت برای یافتن راهکاری به منظور خروج از رکود یا کاستن از شدت آن
بود .این وضعیت چند ماه در اقتصاد ایران تداوم پیدا کرد و دولت هم به سبب اتفاقات ابتدای
سال و افزایش شدت تحریمها همچنان در وضعیت غیرپایداری قرار داشت تا اینکه در آبانماه
قیمت بنزین در پس تصمیمی ناگهانی افزایش پیدا کرد .پس از آن اعتراضات مردمی آغاز شد
و گروههای اجتماعیای که تحت تأثیر وضعیت کالن اقتصادی کشور بهشدت در تنگنا بودند
با شوک ناشی از رشد قیمت بنزین به نقطه جوش رسیدند و خروجی این وضعیت ناآرامیهای
گسترده طی چند هفته در کشور بود.
دولت برای مهار این وضعیت اقدام به قطع چندروزه اینترنت کرد و پس از آن کسبوکارهای
وابسته به اینترنت هم وارد دوره بحران شدند .شهادت سردار سلیمانی ضربه بعدی بود که به
جان و دل مردم وارد شد .چند روز پس از آن درگذشت تعدادی از هموطنان در جریان تشییع
جنازه سردار رخ داد .هنوز دردهای ایندو حادثه التیام نیافت ه بود که ماجرای سقوط هواپیمای
اوکراینی رخ داد .در این مقطع بار روانی ناشی از تحوالت ناگوار سال  98چنان در جامعه باال
گرفته بود که به نوعی موجی از دلزدگی و افسردگی روی سر کشور خراب شد.
پس از آن سیل سیستان و بلوچستان باز هم ذهنها را آزرد و زندگی بسیاری از هموطنانمان
را در مخاطره قرار داد .هنوز دردی درمان نشدهبود که اعالم شد ایران در پس یک سال تعلل
فاِیتیاف قرار گرفته و نهتنها جامعه اقتصادی کشور ،که حتی مردم عادی
در فهرست سیاه ا 
هم در نگرانی قرار گرفتند چراکه آنها اثرات این اتفاق را بهوضوح در وضعیت بازارها میدیدند.
بحثها در مورد این جریان ادامه داشــت که ویروس کرونا به کشور هجوم آورد و همزمان با
ایجاد وحشت عمومی ،سال تلخ را برای مردم ناامیدکنندهتر کرد.
اکنون سال  98رو به پایان است ،میتوان در مورد اتفاقات رخداده در آن به قضاوت نشست.
برخی از حوادث مانند سیل خارج از قدرت اراده انسان صورت میگیرد .هرچند که تخریب

محیط زیست هم از جمله دالیل بروز چنین حوادثی است .اما در مورد سایر موضوعات فقدان
مدیریت آشکارا به چشم میآید.
حداقل انتظار بخشخصوصی از دولت این بود که با توجه به فشار امریکا و شدیدتر شدن
ش خصوصی کشور به بازی گرفته شود و
تحریمها و برای جلوگیری از رکود هرچه بیشتر ،بخ 
با اصالحاتی در دستورالعملها و بخشنامهها ،در جهت بهبود محیط کسبوکار اقدام کنند.
در مورد افزایش قیمت بنزین هم اگرچه دولت میتوانست به عنوان اولین گام در جهت
شفافسازی یارانهها اقدام کند تا هم مردم رضایت داشته باشند و هم دولت بتواند از منافع آن
در زیرساختها استفاده کند ،ولی متأسفانه اصالحی که کامال میتوانست برد -برد باشد به
کامال باخت تبدیل شد .در این طرح به جای غافلگیری مردم ،باید مزایای آن از مدتها قبل
در مناظرههای گوناگون مورد بحث قرار میگرفت ،یارانه نقدی به آحاد مردم پرداخت میشد و
نحوه هزینهکرد و افزایش قیمتها را هم شفاف بیان میکردند .این اقدام غیرکارشناسی عالوه
برخسارت جانی ،هزینههای گزافی را بر دولت و مردم تحمیل کرد و در نهایت زمینه هرگونه
طرحی جهت اصالح یارانههای انرژی را نیز سلب کرد.
این مدیریت بد افکار عمومی مدتی بعد در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی به اوج رسید،
به طوری که در پس پنهانکاری در مورد دالیل بروز این اتفاق و آگاهی مردم از اســرار این
حادثه توســط ســران دولتهای دیگر ،موجی از بیاعتمادی کشور را فراگرفت .چه بسا اگر
هماهنگی میان ارگانها و نهادهای دیگر مرتبط صورت میگرفت هیچ موقع این اتفاقات رخ
یداد.
نم 
فاِیتیاف و تعلل ناموجه موجب شد که ایران به لیست
پس از آن عدم پیوستن ایران به ا 
سیاه پرتاب شود .چه انگیزهای و چه هدفی در پس این میزان از مخالفت نامعقول وجود داشت؟
اساسا چرا کشور در مورد موضوعات کارشناسی نمیتواند به اجماع برسد و در نهایت هزینه آن
روی سر اقتصاد و مردم ریخته میشود؟ سرنوشت الحاق ایران به این پروتکل مشخص جهانی،
آیینهای از ناکارایی نظام اداری در کشور است .اما تلختر اینکه حتی با وجود عبرتهای ناشی
از حوادث گذشــته که برشمرده شد ،در جریان فراگیری ویروس کرونا باز هم همان چرخه
معیوب تکرار شد .اول تکذیب،سپس پنهانکاری و در نهایت اعالم عمومی رخ داد .اسفبارتر
اینکه کرونا از دو ماه قبل از انتقال به ایران برای تمام جهان شناخته شده بود ،بنابراین این
امکان وجود داشت که با تمهیدات بیشتر و کنترلهای دقیق در مبادی ورودی کشور ،مانع
از انتقال آن به ایران شویم و حداقل پس از انتقال با قرنطینه بهموقع شهرهای مبتال ،فرصتی
وجود داشت که از فراگیری آن جلوگیری به عمل آید .اما هیچکدام از این اتفاقات رخ نداد و
پیشبینی ملزوماتی مانند ماسک ،الکل ،ژل ضدعفونی و لباسهای ایزوله در دستور کار قرار
نگرفت و اکنون ایران بعد از چین ،دومین کانون انتشار این ویروس شناخته شده و در بیشتر
کشورها عامل اپیدمی یک ایرانی بوده است ،به طوری که در حال حاضر ارتباط ایران با اکثر
کشورها قطع شده یا به حداقل ممکن رسیدهاست.
سال  99پیشروی کشور است و از هماکنون در مورد برخی حوادث و موضوعات مربوط
به آن پیشآگاهی وجود دارد .رکود سر جای خود باقی است ،وضعیت معیشتی مردم همچنان
در خطر است ،اشتغال نهتنها افزایش نیافته ،که روند کاهشی دارد ،شدت تحریمها بیشتر شده
و بسیاری از نارساییها هم در مقابل است.
در این شرایط نیاز اساسی کشور ،احیای اعتماد عمومی است .متأسفانه در پس حوادث یک
سال گذشته ،سرمای ه اجتماعی دولت تنزل کرده و اعتماد مردم خدشهدار شدهاست .بدون
احیای اعتماد عمومی ،ایجاد حس وفاق برای عبور از تنگناهای احتمالی ممکن نیست و در
چنین موقعیتی تمام ارکان کشور باید برای تقویت این عنصر ارزشمند تالش کنند .اگر بتوانیم
اعتماد عمومی را بار دیگر به جامعه بازگردانیم ،عبور از مشکالت در سال  99دشوار نیست.
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سردبیر

تقریبا هیچ فعــال اقتصادی ،تحلیلگر یا اقتصاددانی
در ایران نمیتواند روند تحوالت شــش ماهه ابتدایی
یا کل سال آینده را پیشبینی کند .نه تنها شش ماهه
که حتی در مورد فصل بهار هم نمیتوان نظر دقیقی
داد .نــه فقط در مورد کل اقتصــاد ایران که حتی در
مورد بازارهای مالی یا بازار مســکن هم امکانی برای
آیندهپژوهــی وجود نــدارد .اقتصــاد و جامعه ایران
قدرت پیشبینیپذیری را مدتهاســت که از دست
دادهاســت .در این وضعیت حضور در فضای رسمی
اقتصاد بــا زیان همراه اســت و هر صاحب ســرمایه
خردی میداند کــه باید راه یکی از بازارهای مالی را
در پیش بگیرد .حتی سرمایهگذاران کالن هم ترجیح
میدهند به جای ریسک تولید وارد عرصه سفت هّبازی
شوند .در چنین شرایطی انتخابات ریاستجمهوری
پیشروی ،اســتقرار مجلس آینده و نامعلومی ارتباط
ایــران بــا کشــورهای دیگر جهــان ،منظومــهای از
ناشــناختهها را پیشروی اقتصاد قرار دادهاست .در
کدام کشور توسعه یافته یا حتی در حال توسعه جهان
چنیــن وضعیتی منجر به پیشــرفت و یا رفاه عمومی
شدهاســت؟ ایران کم کم به یک الگو از ناکارایی بدل
یَشود.
م 
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

«کار کردن» در ذات خود امیــد و حرکت را به آدمها
هدیه میدهد پس کارآفرینان کشــاورزانی هســتند
که در هــر جامعهای بــذر امیــد را میکارند و تالش
میکنند تا با مراقبت از آن درختی تنومند بســازند.
جامعــه ناامیــد ایران کــه خالی از اعتمــاد عمومی،
ســرمایه اجتماعی و شــادی و نشــاط شــده و جای
اینها را اضطراب ،اســترس و خشــم گرفته بیش از
هــر زمان دیگری نیاز به افرادی دارد که با کارآفرینی
ســاز ناکوک این روزهای کشــور را کوک کنند .البته
چالشهــای اجتماعی پیلهای درهمتنیده اســت که
روی تمام اقشار جامعه از جمله کارآفرینان هم اثرات
ســوء خود را میگذارد امــا تفاوت مهــم کارآفرینان
بــا افــراد معمولــی جامعــه در اراده و پشتکارشــان
نهفتــه اســت ،آنها به جــای اینکه به مســیر توجه
کننــد همیشــه هدفهایشــان را در ذهــن مــرور
میکنند و همین موضوع باعث میشــود ،شوســه و
سنگالخیترین جادهها و راهها را هم نبینند و حتی
عبــور از آنها را به بازی و رقابتی با اراده خود تبدیل
8
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یادداشتها و گفت

[  5ایده بزرگ .1

اقتصادی میپردازد] .

اقتصاد و اســتثمار ]

مارکس ت
بوم باورک میگوید خیلی حرف میزند
که مارکس

اهمیت زمانبر بودن

وگوهایی از  33اقت
با اقتصاددانی
سروکار داریم که کتابی
نسیم بنایی
صاددان ،تحلیلگر ،فعال
تحت عنوان «سرمایه و
بهره»
بخش
درباره اقتصاد
دبیربخشایدهها خصوصینوشت و سالها بعد لودویگ
فون میزس که از بزرگان
مکتب
ایران در سال 1398
اتریش بود آن کتاب را
«بزرگترین خدمت به نظریه
نوی
اقتصاد
مدرن» دانست .برای توضیح
باورک و به طور
اویگن بوم فون باورک
سندگان :لیال ابراهیمیان،
اهمیت اویگن بوم فون
مشخص این اثر مبسوطش
ابتدا باید نگاهی اجمالی
محمد عدلی ،بمانجان
درباره سود و استثمار.
ایوگ
بیندازیم به نظر کارل مارکس
به نظر مارکس سود یک
نبومفونباورکدرفوریه
ندیمی ،زینب کوهیار و
51
تولید اساسا آن بخشی از
تعلق نمیگیرد.
یزدانمارکس تمام
18درجمهوریچکبهدنیا
حقوق کارگر است که به او
مرادیهزینههای تولید ،از
آمد.
مواد خام گرفته تا ابزار و
را در یک سو قرار
خ اوهمماننددشمنسرسخت
فنآوری و حقوق کارگران
میدهد و در سوی دیگر
توسعه ،کار ،توسعه
ود،کارلمارکس،درابتدابهقصد
قیمت
قیمت فروش محصول را .اگر
فروش
هزینه
ها
را
کســر
از
کنیم،
عمرانی ،جامعه ایران،
درآمد
تحصیلدررشت
یا
سود
همان
این سرمایه
هحقوقوارددانشگاه
سود در
کارآفرینی ،مسکن،
گذاری و تولید به دست می
هیچجای دیگری از
سرمایهگذاری ،ارز،
بشد.دانشجویحقوقدانشگاهوین
آید .مارکس میگوید این
رشد اقتصاد ،تورم ،ن
اقتصاد قابل تولید نبوده ،بلکه
طال ،بورس ،بدهی
قدینگی،
ودکهباکتاب«اصولاقتصاد»
دولت،
بیمه،
هزینه تولید هم به طور
ناشی از پایین آوردن هزینه
کلی
تولید
سه
بانک،
بعد
است.
دارد،
یعنی
کارلمنگرآشناشدوبهشدت
مواد اولیه ،ابزار خط
فوالد ،بیکاری ،ک
این سه پایه،
مجذو
تنها حقوق
صادرات ،واردات ،صنعت،
تولید و حقوق کارگر .در بین
کارگر است که از
معدن،
بنظریاتمنگرشد.این
شاورزی ،صنعتگر
نفت،
انعطاف کافی برای کم یا زیاد
خودرو،
همین حقوق
شدتتاثیرمنگربرباورکبهحدی
دشگری ،صنایع غذایی،
شدن برخوردار است و تنها
کارگر است که میتواند مورد
تامین ا
زیاد ب
مناقشه بین کارگر و کارفرما
ودکهبهقولشومپترنیازمند
دانشبنیانها ،آیتی ،ا
«کاهش هزینه تولید»
رتباطات ،تنها از
پیداکر
جتماعی ،آموزش و پرورش،
قرار بگیرد ،به همین خاطر
طریق کاهش
حمل
او دنمنبعالهامدیگریبرای
ونقل،حقوق کارگر ممکن است .در
دیگر کارفرما زورش به
دانشگاه ،ازدواج ،بزهکاری
بحرانهای اقتصادی که
نیستیم.تحصیالتاودرزمینه
کاهش هزینه مربوط به
مواد اولیه یا فنآوری نمی
منعطف رفته
اقتصادسیاسیواقتصادادامهپیدا
رسد ،به سراغ همان بخش
و حقوق کارگران را باال و
کردو
پایین میکند ،چه از طریق
اوهمبرایتدریسوارد
دستمزدی که تورم از
دانشگاه
کاهش دســتمزد موثر ،یعنی
آن کم شده باشد ،چه از
اینسبروکشد.باورکدر
طریق تعدیل نیروی کار.
ماهآگو
باورک این نظر
ست1914درهمانابتدای
مارکس که سود را ناشی از
آن را تحلیلی
استثمار کارگر میدانست،
جنگجهانیاولدرامپراتوری
نهتنها قبول نکرد ،بلکه
تخیلی از موضوعی علمی
اتریش-مجارستاندرگذشت.
مفهوم
دانســت .پاشنه اصلی نقد
باورک بر نظر مارکس بر
«زمان» نهفته است .باورک
بر
روی
این
نظر
است
که
مارکس تمام
 Jتخیل در تخیل
را در زمانی
فرایندهای اقتصادی و تولیدی
لحظهای تحلیل میکند و به
همین خاطر است که وجود
پایه اصلی دیگر نظریه
میداند .این در
باورک درباره اقتصاد و به
سرمایه را ناشی از استثمار
حالی است که فرایندهای
طور مشخص آرای کارل
«مطلوبیت حاشیهای»
تولیدی بسیار زمانبر بوده و
این فرایندهای زمان
مارکس نهفته در نظریه
است .به نظر باورک اینکه
عنصری که باعث میشود
بر به یکدیگر گره خورده و
حسی مانند استثمار در
از این است که «یک
یک زنجیره تولیدی بزرگ
را شکل دهند ،سرمایه
جامعه پدید میآید ناشی
چیز» به مرور زمان ارزش
مقیاس در سطح یک کشور
است .به عبارت سادهتر
اولیه خود را از دست می
نیازمند نسخه جدید
باورک وجود سرمایه را
میداند و سرمایه
دهد و به همین خاطر ما
آن هستیم .یکی از این
عاملی ضروری برای تولید
هم برخاسته از سود تولید
«چیزها» دستمزد است.
توقع بیشتری نسبت
برای بقای
است ،بنابراین ایجاد سود در
مردم با پیشرفت زمان هم
به دستمزد خود پیدا می
این زنجیره است و ربطی
تولید ضرورتی ساختاری
کنند و هم توانایی انتظار
به استثمار کارگران ندارد.
در آن دستمزدشان
برای رسیدن به آیندهای که
افزایش پیدا کرده را ندارند.
کتابشناسی
باز هم همان بحث
کانونی «زمان» در اینجا
مطرح اســت .مردم که
زمان را تحمل کنند ،همه
نمیتوانند انتظار گذر آن
چیز را در زمان «حال» می
J
سرمایه
خواهند
و
و
محرکه
بهره؛
همین
جامعه
تاریخچه
سرمایهداری و
ِ
موضوع از سوی دیگر موتور
انتقادی نظریات
اقتصادی
نخوابیدن بازار مصرفی آن است.
این نکته از
بحث باورک مورد انتقاد
سال1890 :
اقتصاددانان مارکسیستی نظیر
اســت .بوخارین سر
نیکوالی بوخارین قرار گرفته
پیکان «تخیلی بودن» را
این کتاب
به سمت خود باورک می
روانشناختی او را
که گویا در ســال 2018
چرخاند و تحلیل ذهنی و
بدون در نظر گرفتنِ
هم توســط انتشــارات
مکمیالن مجددا
پرت
شرایط تاریخی و کانتکست
به زبان انگلیسی منتشر
میداند .یکی از پاشــنه
شده
های
اقتصادی یک جامعه ،تخیلی
است،
اساسی
برای
بار
مورد
اولین
در
بحث در نظریه
ذهنی بودن کل
ســال  1890توسط باورک
«مطلوبیت حاشیهای» هم همین
فرایند اســت .در مطلوبیت
منتشر شد .کتاب «سرمایه و
بهره» همان
حاشــیهای زمانی که یک
حداقل عرضه ممکن
کتابی اســت که باورک به
اقتصادی کارل
کاالی بسیار مورد نیاز ،به
برسد ،ارزش بینهایت پیدا
صورت مفصل نظریات
مارکس را در آن مورد نقد
میکند .برای مثال فرض
سرگردان است و تنها
قرار داده و در واقع اساس
مارکس
کنید یک جامعه در بیابان
یک لیوان آب وجود دارد،
این کتاب بر نقد نظریات
مستقر است .جلدهای اول
اقتصاددانان
ارزش آن لیوان آب چیزی
این کتاب به زبان اصلی در
هنوز زنده بود
مارکسیست این شکل از
نزدیک به بینهایت است.
زمانی منتشر شد که مارکس
و البته سال آخر زندگی
فرضیات اقتصادی را که اساسا
بزرگمقیاس اجتماعی
خود را میگذراند و احتماال
از هم ،نتوانسته
محلی از اعراب در یک اقتصاد
نداشته و بیشتر شبیه به
به دلیل دوری این دو نفر
این کتاب را بخواند .با این
و به صورت
تخیالتی هستند که تنها
حال اگر مکتب اتریش
اقتصاد
مثال قابل بیان هستند را
در ذهن مورد تصور بوده
را مکتبی جریانساز در
قرن بیستم بدانیم ،مهم
نپذیرفتهاند .همین اختالف بین
ترین منبع الهام این مکتب،
یکی از بزرگترین
شکل مبناگذاری در اقتصاد
همین کتاب بوده است.
کشــمکشهای نظریات
اقتصادی را بین مکتب
مارکسیسم ـ و حتی
اتریش و دیگر جریانها مانند
مکتب تاریخیِ آلمان ـ دامن
ندارد ،اما به
زده ،که هنوز هم ،گرچه
اتمام هم نرسیده است.
شدت یک قرن پیش را
تولید را درک نکرده
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بهراد مهرجو

سایهسیاست

به مرور ایدههای ناب

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

کنند .کارآفرینان مصداق همان رهرویی هســتند كه
آهســته و پیوســته میرود و از همین رو میتوانند در
سختترین شــرایط به جامعه خود امید تزریق کنند
و موفقیتهایشان برای دیگران به درس زندگی بدل
شود .جامعه ایران یک سال قبل از ورود به قرن جدید
بیش از هر زمان دیگری به ترویج فرهنگ کارآفرینی
نیــاز دارد تا از جاده پرپیچ و خــم کنونی بتواند عبور
کند.
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

آمریکاییها وقتی که جنگ سرد تمام شد ،برنده اول
جنگی فرسایشی شده بودند .طی دو سال که بلوک
شــرق از هم پاشــید ،آنها با نظم جهانــی جدیدی
مواجه شــدند که میتوانستند از بهترین فرصتهای
آن در ســاماندهی اجتماعــی ایــاالت متحــده بهره
بگیرنــد .اما ایــن اتفاق نیفتــاد و وضعیت اجتماعی
آمریکا بهمراتب بدتر شــد .در بخــش کتاب ضمیمه
ایــن شــماره ،خالصه کتابــی را میخوانیــد درباره
اینکه آمریکا چطور از فرصتهای بعد از جنگ ســرد
اســتفاده نکرد و همه انرژیهای صرفشده طی آن
هفت دهه را به هدر داد .در این بخش ،میخوانید که
اوضاع اجتماعی کنونی ایاالت متحده چطور است و
چقدر مردم آن با آسیبهای اجتماعی درگیرند .کار
تا جایی پیش رفته اســت که در ســال  ،2016مردم
آمریکا به کســی رای دادند کــه خالف جریان اصلی
سیاســت بود و در نهایت به قدرتیابی دونالد ترامپ
ختم شد.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

بــه صفر رســاندن صــادرات نفت ایــران ،به هدف
ترامپ تبدیل شــده اســت؛ کاری که اولین بار 67
ســال پیش ،از سوی انگلســتان به منظور مقابله با
ملی شدن صنعت نفت ،در دســتور کار قرار گرفت
ولــی بــا تدبیــر دولــت و همراهی مــردم در کمک
به دولــت ،ناکام ماند .حــاال این مســئله تبدیل به
بحرانی شــده در کنار ســایر تحریمها برای اقتصاد
ایــران؛ اما بحران روز فقط تحریم نیســت؛ فســاد،
تضعیف همبستگیها ،فرار سرمایه مادی و سرمایه
معنوی ،افزایش شکاف اجتماعی ،فروپاشی طبقه
متوســط و تضعیــف ســرمایه عمومی همــه و همه
عرصه را برای جامعه تنگ کرده و اصالح سیاستی
برای عبور از بحران دشــوار شــده است .در چنین

شرایطی که افقها تیره شــده ،روشنفکران جامعه
باید چاره بیندیشــند ،باید برای آینده افقگشــایی
کننــد و معناآفرینــی .نشســتن به کنج غم شــاید
بدتریــن راهــکار ممکن باشــد .باید پلی ســاخت
بــرای آینده از جنس خود خــود مردم و باید همین
معناهــا در ذهــن خود مــردم معنادار شــود وگرنه
هرگــز ایدئولوژیها اجــازه عبور از مرزهــا را برای
تغییر اذهان نمیدهند .در بخش توســعه ماهنامه
«آیندهنگــر» ســه گفتوگــوی تحلیلی بــا مقصود
فراستخواه ،جامعهشناس ،محسن صفایی فراهانی
و حسن سبحانی اقتصاددان انجام شده است تا از
ناامیدی ،بحران ،راهی برای همبســتگی ،انسداد
اصالحات سیاستی ،مشکالت برنامهریزی و راهی
بــرای خروج از بحران بگوینــد .همچنین در بخش
آکادمــی از وضعیــت عدالــت اجتماعــی و رفاه در
جامعه ایران ،چشــمانداز و بحران آن ،چشــمانداز
اقتصــاد کشــاورزی ،و چشــمانداز برنامهریــزی
توسعهای برای اقتصاد ،جامعه و سیاست گفتهایم.
با ما همراه باشید ،انتقاد کنید ،راهکار دهید و شما
هم برای ما معناهای جدیدی بیافرینید.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

دومین ســال از آغاز جنــگ اقتصادی علیــه ایران،
آرامتر از ســال نخســت ،سپری شــد .هرچند فشار
تحریمها افزایش یافت اما دیگر از تكانههای شــدید
در بدنه اقتصاد خبری نبــود .اقتصاد ایران روزهای
ســختی را ســپری میكند امــا در ســختی به ثبات
رســیده اســت .اقتصادگردانــان این شــرایط را به
بیثباتــی و نوســانهای شــدید ترجیــح میدهند.
اقتصاددانــان نیــز آمارهــای امیدواركنندهتــری را
گزارش میكنند .نرخ رشــد اقتصادی پس از سقوط
به زیر صفر ،وضعیت بهتری در سال  98تجربه كرده
است .برآورد میشود كه این شاخص بدون احتساب
نفــت از محــدوده منفی خارج شــود .رئیسجمهور
اعالم كرده اســت كه بخش صنعت و كشــاورزی به
باالی صفر رسیده است .این موضوع نشان میدهد
كه روند كوچك شــدن اقتصاد ایــران در حال توقف
اســت .برای ســال  99نیز رشــد مثبــت پیشبینی
شــده اســت .این موضوع به دلیل تخلیه آثار كاهش
تولید نفت از آمارهــا اتفاق خواهد افتاد .بخشهای
اقتصــادی در ســالهای  97و  98به كمترین میزان
خود در تولید رســیدند و حاال روی مســیر مستقیم
پیش میروند تا شاید فرصتی برای رشد پیدا كنند.
اقتصاد ایران در دهه  90روزگار ســختی را ســپری
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[ این صفحهها به

مرور وضعیت اقتصادی

شرکای تجاری ایران

در منطقه و فرصت
های سرمایهگذاری در

[ این صفحه
ها به مرور تجربیات

آنها میپردازد] .

نگاهیبهنظرا

باال و پایین سرمایه
گذاری در مغولستان

ک
شور جبر جغرافیایی
کاوه شجاعی

بـهـانـه

ضعف و قوت آن

عکس :رضا معطریان

گفتمان
نظام رفاهی ،از مشار
کت اجتماعی تا غیبت
عدالت و رفاه
اجتماعی در ایران ،بررسی

مشکالت تأمین اجتماعی
در ایران در تمامی
ابعاد از تهیه ،تولید،
فقدان بینش و نظریه
سازماندهی خدمات
برای تبیین این مسئله
رفاه گرفته تا مصرف،
است؛ علل بروز این
این مقاله را بخوانید.
توزیع و مدیریت تأمین
مشکالت چیست؟ نظام
رفاه اجتماعی در ایران چه مشخصه ،اجتماعی جدی است .نظام
رفاهی اجتماعی گرفتار
ضعف و قوتی
دارد؟ برای اصالح این
نظام چه باید کرد؟

علیاصغر سعیدی

جامعهشناس اقتصادی

تجوزفتیسای،از

اینجا
چراغی روشن است

سال  1398با
تمام فرازها و فرودها و
تلخیها و شیرینی
گذشت
هایش که البته تلخی
و در حالی وارد سال
هایش بسیار از خوشی
 1399میشویم که پیش
ها فاصله گرفته بود
و شاخصهای
بینیهای کارشناسان
اقتصادی و اجتماعی
نشان میدهد سال
بیانگر همین موضوع
که با
سختتری در پیش است
است .اما باوجود همین
تالش فراوان با چالشها
شرایط هنوز افرادی
میجنگند تا چراغ
«آینده
در جامعه ما هستند
مجموعههای صنعتی و
نگر» افتخار میکند که
شــرکتهای خود را
در سال آینده هم با
تفکر
روشن نگه دارند .مجله
معرفی این کارآفرینان و
کارآفرینی و سبک
افراد مؤثر ،مخاطبانش
زندگی و مدیریت این
را بیش از گذشته با
افراد آشنا کند و از رمز
و راز این افراد برای
شما
مخاطبان
بگوید.

 Jمغولستان مدرن
قرن
بیســتم تحوالت جدیدی را
تحوالت
برای مغولستان در چنته
داشــت .در سال ۱۹۱۱
چین به مغولســتان این
فرصت را داد که دنبال
بعد ،توافقی
اســتقالل باشد و چهار سال
بین مغولستان ،چین و
روسیه به استقالل نسبی
درگیریهای چین و
مغولستان انجامید .البته
مغولســتان همچنان
ادامه یافت تا اینکه در
ارتش سرخ روسیه در
سال  ۱۹۲۱با کمک
مغولستان انقالب رخ
داد و این کشور اعالم
استقالل کرد .از آن پس

چرا باید خواند:
برای حمایت از
افراد در مقابل بیماری
اگر
می خواهید درباره
و بازنشستگی
تأسیس کردند .بخش
مشخصه نظام رفاه
حمایت
اجتماعی ایــن نظام رفاهی
اجتماعی در ایران و
محدود بود و
تنهــا برخی نهادهای
ضعف و قوت آن بدانید،
مرتبط بــا
افراد دربار شاهنشــاهی
خواندن این مقاله به
برای کسب
مشــروعیت به حمایت
شما توصیه میشود.
محــدود از
افرادی میپرداخت که در
نظام اشــتغال
سهمی نداشتند .البته
بازاریان و
از
روحانیت نیز بخش دیگری
حمایت اجتماعی را بر
عهده
داشــتند
و
انجام
آن را جزو تکلیف دینی
خــود میدیدند .به
هرحال ،رفاه و عدالت مقوله
ای نبود كه به عنوان یک
حق شهروندی به آن نگاه
شود .باید توجه کرد که
مفاهیم قسط و برابری
در جامعه آنچنان نفوذ
نداشت تا بتواند شهروندی
را تولید کند.
حقطلب و عدالتخواه
روشنفکران نیز بیشتر به دنبال
تغییر نظام سیاسی بودند تا

كرده اســت .تنهــا در ســالهای  1395و  1396از
زنجیر تحریمها رها شد و توانست به رشد باال برسد.
در ســایر سالهای این دهه ســایه تحریم بر سر همه
بخشهای اقتصاد ســنگینی كرده اســت تا زیست
در شــرایط بحران بــه روندی طبیعی بــرای اقتصاد
ایران تبدیل شــده باشــد .فعاالن اقتصادی سالها
اســت كه یارانه دادن به سیاست را آموختهاند و قول
و قرارهای سیاســتمداران را جــدی نمیگیرند .به
همین دلیل است كه در سال دوم اعمال تحریمهای
جدیــد اقتصادی ،اوضاع آرامتر شــد و ثبات نســبی
بــه بازارهای مالی بازگشــت .همیــن موضوع  ،روند
پیشبینیپذیــری را برای فعــاالن اقتصادی تقویت
كــرد تا حداقل در شــرایط جنگ اقتصــادی و افول
ارزش پول ملی ،امــكان برنامهریزی برای دورههای
كوتاهمدت داشته باشند.
شــاخصهای كالن ،نظیــر رشــد اقتصــادی ،تورم
و ســرمایهگذاری نشــان میدهد كه ســال  98بهتر
از ســال  97سپری شــده است و چشــمانداز بهبود
شاخصها در سال  99به وجود آمده است .بازارهای
طــا ،ارز و ســرمایه نیز روزهــای بهتری نســبت به
ســال  97داشــتهاند .بورس به ثبت ركوردهای تازه
نائل آمده و دالر و ســكه به ســوی ثبات بیشــتر گام
برداشــتهاند .صنعت بانك و بیمــه نیز با وجود تحمل
دشــواریهای داخلی و بینالمللی ،موفق به اصالح
برخی استانداردهای اصولی شدهاند.
ســال  99به گونهای آغاز میشــود كه شــاخصها به
كف رســیدهاند و امید پیشروی دارند تا شاید بخشی
از كوچك شــدن اقتصاد ایران در دو ســال گذشته را
جبران كنند.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

طبق ســنت ســاالنه آیندهنگر ،آیندهپژوهی شماره
فروردیــن را بــه پیشبینی ریســکهای اقتصادی و
سیاســی ماههای آینده اختصاص دادهایم :در سال
آینده اوضــاع هند بدتر میشــود ،آمریکای التین به
هم میریزد و ترکیه هم اوضاع خوبی نخواهد داشت.
همزمان انتخابات آمریکا با بحران مشروعیت همراه
خواهد بــود و این تبعاتــی جدی در داخــل و خارج
خواهد داشــت .در این ســال اروپا تصمیم میگیرد
کمی مســتقل شــود ،چین و آمریکا در مســیر تقابل
بیشتر قدم برمیدارند و تنش میان تهران و واشنگتن
هم آرامتر نخواهد شــد .در این ویژهنامه حتی به این
سوال هم پاسخ دادهایم :آیا سال آینده جنگ جهانی
سوم آغاز میشود؟

کارآفرینی میپردازد] .

سر
مایهگذاری رویآینده

عکس :رضا معطریان

نظام عدالت و رفاه
اجتماعی در ایران مانند
سایر کشورهای جهان بعد
از جنگ دوم جهانی در
پی برقرار کردن پوشش
های رفاهی مناسب برای
جبران خسارتهای
احتمالی گسترش یافت تا
بتواند مردم را در مقابل
رویدادهای غیرمترقبه
و طبیعی حمایت کند.
اگرچه قبل از آن ،رسیدن
به عدالت قضایی و
اســتقرار قانون در نهضت
مشروطه یکی از آرزوهای
انقالبیون بود .هرچند
بعد از جنگ دوم جهانی،
تمامی کشورهای غربی
به سمت یک نظام
اجتماعی فراگیر و دولت
رفاهی همهگیر پیش رفتند،
اما نظام رفاهی ایران در
عمل بیشتر معطوف به
حفاظت از نیروی کار در
مقابل حوادث کار و چرخه
زندگی
توسعه
یافت
و
نظام تأمین اجتماعی
بخش اعظمی از
و کارمندان شهروندان را بهطور جدی در بر
نگرفت و بیشتر کارگران
نیز با
مشــارکت اجباری در صندوق
های
بیمه
ای
از
خدمات
درمان ،بازنشستگی و
مستمری خود و خانواده
شان بهرهمند میشدند.
چنین بود که
نظام رفاهی ایران در دوره
بود که دولت،
پهلوی ،نظامی مشــارکتی
کارفرما
و
کارگر در آن مشــارکت
داشــتند و صندوقی را

1

مغولستان را بهتر بشناسیم
دبیربخشهمسایهها
مغولستان سرزمینی محصور
در خشکی است که
از شــمال
به روسیه محدود می
چین .درواقع
شود و از جنوب هم به
سرنوشت مغولستان به نوعی
از لحاظ جغرافیایی و
گره خورده است.
تاریخی با چین و روسیه
مغولستان هیجدهمین
کشور بزرگ دنیاست
سرزمین باعث
اما جبر جغرافیایی این
شده که فقط جمعیت
بسیار اندک و پراکندهای -
نفر -در این کشور
نزدیک به سه میلیون
زندگی کنند .زمینهای
قابل کشت در سرزمین
بیشتر مساحت آن را
مغولستان اندک است و
استپها ،کوهستانها
و بیابانها پوشاندهاند.
بسیار طوالنی و
مغولستان زمستانهایی
تابستانهایی کوتاه دارد و
سی
این شرایط سخت آب و
هوایی
باعث
درصد از جمعیت این
شده
کشور
که
چادرنشین باشند و در
یک نقطه زندگی نکنند.
 Jتاریخ مغولستان
اولین
مردمان از دویست سال
قبل از میالد در سرزمین
و نحوه زندگیشان
مغولستان زندگی میکردند
قبیلهای بود .آنها استاد
نبرد بودند و ممکن بود
منافع خود،
در مواقعی برای تامین
وارد اتحاد با قبایل دیگر
بشوند .در خارج از این
تاریخی با
سرزمین نیز آنها به صورت
اما امپراتوری چین در نبرد بودند.
قرن
دوازده
میالدی نقطه عطف
تاریخ مغولستان بود و
مشهورترین مغول در تاریخ

در این زمان
متولد شد :تموچین که به
کرد و در
تدریج پلههای ترقی را در
نبرد و فرماندهی طی
 ۱۲۰۶با نام چنگیزخان به
رهبر سرزمین مغولستان
او ،مغولها
تبدیل شد .تحت فرماندهی
امپراتوری عظیمی تاسیس
کردند و به کشورگشایی
شرق تا غرب
پرداختند؛ تا جایی که از
(سرزمینهای کره و چین،
روسیه ،آسیای مرکزی،
لهستان و
خاورمیانه و اروپا تا حدود
مجارستان امروزی) و از شمال
تا جنوب (سیبری تا
کرده بودند .اما
اقیانوس هند) را تسخیر
امپراتوری مغولها بعد
به چند
از مرگ چنگیزخان به
تدریج دچار شکاف شد و
سرزمین مبدل شد .در قرن
چهاردهم میالدی ،مغولها
دادند و قدرت آنها
کنترل چین را از دست
رو به کاهش گذاشت.
از اینجا بود که چین
پیدا کرد و در
چند
قرن
بعدی،
دست باال را در مغولستان
سلسله
های چینی مثل کینگ
اداره میکردند.
(منچوها) این سرزمین را
سرزمین مغولستان تا قرن
بیستم تقریبا با درگیری
با همسایگان و
های پراکنده و مختلف
قبایل مختلف پیش آمد.

 ..............کـتاب ض
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موسسانشرکتعلیبابا

آن زمانی که
خانواده جوزف تیســای با
زهرا چوپانکاره
حزب
دیدن به قدرت رسیدن
کمونیســت در چین به تایوان
دبیر بخش تجربه
گریختند و بعد او را در 13
سالگی به آمریکا
فرستادند تا درس بخواند و
در سن دانشگاه بتواند
وارد دانشــگاه
معتبری همچون ییل
نمیکردند که روزی نام
شــود ،شاید هیچ فکرش را
پسرشان با نام مشهورترین
شرکت بازرگانی چینی
ثروت و شهرت او وامدار
پیوند بخورد و سهم عمده
فعالیت در خاک چین باشد.
جوزف تیسای اصلیترین
شریک جک ما در تاسیس
این دو
شرکت علیبابا بود .از
نفر دیدار کردند جوزف
همان سال  1999که
تیسای فهمید که ایده
صادرات و
های ما برای راهاندازی
تجارت الکترونیک تا چه
اندازه
بستری برای واردات و
قابلیت
و بر روی
پیشرفت دارد .او در همان
فردای یک ایده و یک
زمان توانست فردا را ببیند
نام سرمایهگذاری کند.
دارد:
این همان مفهوم اصلی
سرمایهگذاری درازمدت،
است که او بر آن تاکید
سرمایهگذاری بر روی
آینده.
سود
او
دو
سال
پیش به
شرکت در جمع سرمایه
هنگام ارائه گزارشی از
گذاران سخنرانی کوتاهی
از صحبتهای او را در
کرد که بر محور همین
این قسمت میخوانید.
ایده میگشت .بخشی
ســالها پیش ما سرمایه
گذاری سنگینی بر روی
شدهاند.
عوامل کلیدی کردیم
اجازه دهید چند مثال
که سبب رشد امروز کار
روشن برایتان بیاورم.
ما بر
روی خالقیت محصول
سرمایه
گذاری
کردیم؛ با محتوا و قالبهای
سبب رشد مهمی در
جدید برای موبایل که امروز
حوزه کاربران ما در حوزه
ما بر روی
تبلیغات بر روی تلفن
های همراه شده است.
تکنولوژی سرمایهگذاری
کردیم
که
به
را
امکان
داد شخصیسازی
ارائه دهیم که باعث ایجاد
های مبتنی بر الگوریتم
تجربه بسیار لذتبخشی
شرکت هم بود.
برای مشتریان شد و البته
سبب باال رفتن درآمد
ما
بر روی توسعه سرفصل
های فعالیتمان سرمایه
در حوزههای
گذاری کردیم که نتیجهاش
استراتژیکی مانند وسایل
باال رفتن سهم شرکت
الکترونیک شخصی بود.
ما بر روی لجستیک
و رایانش ابری سرمایه
برای
گذاری کردیم تا زیرساخت
مشتریان به همراه بیاورد.
تجاریمان تجربه بهتری را
نتایج تحسینبرانگیزی که
به
دست
آورده
ایم
نشان
است.
دهنده اهمیت سرمایه
گاهی سرمایهگذاری بر
گذاری برای طوالنیمدت
روی آینده از سود کوتاه
می
مدت میکاهد اما دقیقا
کنیم مدیران مسئولیت
همینجا است که فکر
پذیر باید منافع درازمدت
را به منافع کوتاهمدت
صورت بلندمدت سرمایه
ترجیح دهند .وقتی به
گذاری میکنیم نهتنها
باعث خلق ارزش حق
عاقبت شاهد از راه رسیدن
منافع خواهیم بود بلکه
امتیاز میشویم که برایمان
ماندگار میشود .ویژگیهای
بانکی از مشتریانی که مدام
این ماندگاری چیست؟
رشد میکنند و میزان
مشارکتشان بیشتر میشود،
که میتواند مقیاسهای
یک پلتفرم فنی قوی
بزرگ را به راحتی پاسخگو
که در مقیاس جهانی
باشد ،وفاداری مشتریان و
جا گرفتن در ذهن آنها
تحقق مییابد و در نهایت
بودن اقتصاد
خلق اکوسیستمی شامل
علیبابا کمک میکند.
مشارکتهایی که به زنده
شاید نگاهی
که او به این نوع سرمایه
گذاری
دارد
نشانی
را در
باشد از کلیت
دهههای اخیر با این رشد
عظیمتری که اقتصاد چین
سریع و باثبات به جلو
رانده است .تیسای در
اشــاره کرد که منتقدان
بخشی از صحبتهایش
اقتصاد چین به اشــتباه
مواردی را از کل این اقتصاد
جداگانه مورد مطالعه قرار می
جدا میکنند و آنها را
دهند در حالی که باید
به
بپذیرند این اقتصاد قوی که
جلو میرود نشان از یک
سالها است با سرعت
کلیت منسجم دارد که
او نمونهای از
نمونه نادری در دنیا به
همین اندیشه است :روی
شمار میرود .چین از نظر
فردا سرمایهگذاری کن.

چهکسی ترامپ را
شکست میدهد؟
د
موکراتها به دنبال
قویترین نیروی خود
در
برای شکست ترامپ
انتخابات ریاستج
مهوری  ۲۰۲۰هستند

فرصتهایازدس 
ترفته

امریکا چگونه از برتری

در پایان جنگ سرد

برای اصالح جامعه

خود استفاده نکرد

آخرالزمان شهرها
چرا شهرهای آسیایی
اینقدر به آخرالزمان

طبیعت نزدیک شدهاند؟

نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

انتخابات ریاســتجهوری آمریکا در ســال  ۲۰۲۰در
ماه نوامبر برگزار میشود .دموکراتها باید گزینهای
را انتخاب کنند که بیشــترین شانس را مقابل ترامپ
داشــته باشــد .اما آنها هنوز نتوانســتهاند گزینهای
بــرای مقابله با ترامــپ پیدا کنند .چهکســی مقابل
ترامپ میایستد؟ ترامپ اخیرا دموکراتها را عاصی
کرده؛ آنها حتی تالش کردند او را اســتیضاح کنند
اما این اقدام هم با واکنش سنا بینتیجه ماند .اکنون
دموکراتها فقط یــک راه پیش روی خود میبینند:
معرفــی نامزدی که بتواند بیــش از ترامپ توجه را به
خود جلب کند .اما آیا در میان نامزدهای دموکرات،
کسی با این ویژگی پیدا میشود؟
بمانجان ندیمی

دبیر بخش روایت و تشکل

ارزیابیها از آنچه در بخشهای مختلف اقتصادی در
ســال  98اتفاق افتاده و پیشبینی آنچه در سال 99
در انتظار ماست ،موضوعی است که در این شماره به
دنبال آن رفتهایم .میتوانید ارزیابیها و پیشبینیها
از وضعیــت نفت ،مســکن ،واردات ،صادرات ،فوالد،
خودرو ،صنعت ،معدن ،کشاورزی و بیکاری را در این
شماره بخوانید.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

مشــکالت زیســت محیطــی یکــی از اصلــی ترین
معضــات این روزهای اقتصاد دنیا اســت به همین
دلیل در این شــماره گزارشــی در مــورد هزینههای
اقتصادی ناشــی از حوادث طبیعی تهیه شــد و تنها
حوادثــی در نظر گرفته شــد کــه به دلیــل تغییرات
جوی اتفاق افتاده است .طبق این مطالعه سیلهای
ایران در فروردین ســال  1398در زمره هزینهبرترین
حوادث دنیا بود و هزینهای بالغ بر  8.3میلیارد دالر
بــه اقتصاد دنیــا تحمیل کــرد .در گزارشهای دیگر
در مورد آینده اقتصاد آســیا و افزایش سهم این قاره
در اقتصــاد دنیــا گزارشهایی تهیه شــد و در نهایت
اقتصادهایــی که در ســال جــاری با احتمــال رکود
مواجه هستند معرفی شــد.بانک جهانی در گزارش
اخیــر خود به بررســی بزرگتریــن اقتصادهای دنیا
در ســال  2019پرداخت و پیشبینیهایی در مورد

ردهبنــدی بزرگتریــن اقتصادهای جهان در ســال
 2023ارائــه داد که خالصهای از ایــن گزارش را در
این شــماره میخوانید .تهدیدهای دوگانه بازار نفت
به منظــور نشــان دادن مهمترین مســائل تاثیرگذار
رویاین بازار را در گزارش دیگری خواهید خواند.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

برای توصیف سال  ،98کار ما از صفتهای خوب و بد
گذشته است .گردباد حوادث طوری طومار این سال را
در هم پیچید که فرصت نفس کشیدن را از همه گرفت.
«اعصاب نمانده»« ،چی بگم اص ً
ال؟»« ،حرفی نمانده» و
سکوتهای طوالنی اولین واکنشهای مصاحبهشوند هها
بــه تماسهایی بود کــه از روزگار صنایع و بخشهای
مختلف اقتصاد در سال  98میپرسید .در ویژهنامه نوروز
 ،99به جای پرونــده بخش نگاه ،درباره صنایع غذایی،
شرکتهای دانش بنیان ،گردشگری ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و حمل و نقل میخوانید که همهشان در این
سال از روی آب و آتش پریدهاند.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

معموال كمتر كســی هســت كه میدانــد آن برجهای
دوقلــوی معروف شــهر كوآالالمپــور بودن و ســاخته
شدنشــان را مدیون آناندا كریشــنان هستند ،یكی از
ثروتمندان بزرگ آســیایی كه پســر راهبــی در معبد
بوداییها دارد و میگوید كه با تمام ثروتش نمیتواند
یك وعــده غذا هم او را مهمان كنــد .زندگینامه او را
میتوانید در كارآفرین این شــماره بخوانید .در بخش
تجربه هم بد نیست به سراغ مطلب مدیران روانپریش
برویــد و ببینیــد میتوانید عالیم فهرستشــده را در
مدیران دوروبرتان (یا شاید خودتان) پیدا كنید یا نه!
یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

وقتی اســفند ســال  ،97شــرایط آمــوزش و پرورش،
دانشــگاه ،تامین اجتماعی ،بزهکاری و طالق را برای
ســال  98بررســی میکردیم به این نتیجه رسیدیم که
بهبود قابل توجهی در هیچکدام از آنها حاصل نخواهد
شد و در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید .علت این
پیشبینی ،فقدان برنامه مناســب و تــداوم بحرانهای
اقتصادی بــود .حاال بعد از یک ســال ،بار دیگر همین
پیشبینی را داریم؛ اینبار برای سال .99
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اعالنـات

استودیوی اتاق تهران مجهز به تکنولوژی پردهسبز است .در این تکنولوژی امکان
تصویرسازی و استفاده از امکانات و ابزارهای ویژوال افکت در استودیو اتاق تهران فراهم
آمدهاست .این ابزارها در استودیوهای مجهز خبری مورد استفاده قرار میگیرند.

استودیویی اتاق بازرگانی تهران آغاز به کار کرد

دیدهبان اقتصاد ایران

استودیوی اتاق تهران در خدمت آگاهیرسانی به
شخصوصی
فعاالن بخ 
اســتودیوی اتاق بازرگانی تهران رسما آغاز به کار کرد .این استودیو با هدف آگاهیرسانی به
صاحبان کسبوکار از طریق تولید محتوای بهروز و کارآمد تاسیس ش دهاست .اتاق تهران طی
سالهای اخیر سعی کرده است با تولید محتوا و اطالعرسانی دقیق و گسترده و با بهره گیری از
ابزارهای روز و در دسترس مردم و فعاالن بخش خصوصی ،فعالیتهای صورت گرفته را به اطالع
همگان برساند .اتاق تاکنون با ابزاری که در اختیار داشته مانند سایت اتاق ،ماهنامه آیندهنگر ،
مرکز تماس 1866و حسابهای کاربری در فضای مجازی ،رسالت خود را به پیش برده و با تکیه
بر ویژگیهای منحصربفرد هر کــدام از این ابزارها تالش کرده تا بهترین محصول ممکن را به
مخاطبان خاص یعنی اعضای اتاق و فعاالن اقتصادی و مخاطبان عام یعنی عموم مردم ارائه دهد.
با در نظر گرفتن ابزارهای هوشــمند در دســترس مردم ،افزایش سرعت و توسعه گسترده
پوشش اینترنت ،ذائقه مخاطبان نیز تغییر کرده و الزم بود برای بهبود وضعیت اطالعرسانی ،اتاق
10
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نیز به این فضای تاز ه قدم بگذارد ،به همین خاطر«استودیو اتاق تهران» تجهیز و راهاندازی شده تا
پس از این تولید محتوای اطالعرسانی ،خبری ،آموزشی و فرهنگی اتاق وارد مرحله جدیدی شود.
استودیو اتاق تهران گام تازهای است که اتاق برای تداوم سیاست اطالعرسانی باکیفیت و بهینه
برداشتهاست .اتاق تهران با توان و تفکری که در حوزه اطالعرسانی دارد با استفاده از این امکان
جدید تالش خواهد کرد ،محتوایی غنیتر و هدفمندتر متناســب با نیاز و ذائقه امروز مخاطب
تولید و در اختیار بگذارد .استودیو اتاق تهران این امکان را فراهم میکند که تصویر بهتری از اتاق
بازرگانی و بخش خصوصی در ذهن مردم و جامعه شکل بگیرد و سیاستگذار نیز درک عمیقتری
از ماهیت و مطالبات بخش خصوصی پیدا کند.
در همین رابطه مســعود خوانســاری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران ،به اهمیت حضور پررنگ
نمایندگان بخش خصوصی در رســانهها و تبیین ماهیت و مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد
و در آیین افتتاحیه استودیوی اتاق تهران گفت :اگر بخش خصوصی بخواهد جایگاه بهتری در
جامعه داشته باشد باید در اقشار مختلف مردم نفوذ کند .به همین دلیل ما در اتاق تهران تالش
کردیم با فعال شــدن در رسانههایی جمعی ،انتشــار تحلیلها ،مصاحبهها جزوات و کتابهای
اقتصادی ،حضور خودمان را قویتر و تا اندازهای بتوانیم فرهنگسازی کنیم.
رئیس اتاق تهران بیان داشت :اتاق تهران در سالهای اخیر اقدامات مهمی در حوزه مسئولیت
اجتماعی انجام داده مانند بازسازی ،تجهیز و توسعه بیمارستان بازرگانان که امیدواریم سال آینده
به پایان برسد و بهعنوان یکی از بیمارستانهای مجهز پایتخت بتواند به مردم خدمات بهداشتی
و درمانــی ارائه کند .ما بهعنوان فعاالن بخش خصوصی باید بتوانیم حضورمان را در رســانهها
بیشــتر ،پررنگتر و موثرتر کنیم؛ این روزها رسانههای مجازی نقشی جدی در نفوذ کالم بین
مردمدارند؛ در این حوزه روابط عمومی اتاق تهران کارهای خوبی را انجام داده اســت از جمله
راهاندازی استودیو اتاق تهران برای تهیه و تنظیم گزارشها و گفتوگوهای ویدیویی ،کتابهای

صوتی ،پادکستها و سایر محتواهایی که نقش بخش خصوصی در جامعه را بیان و تشریح کند
و همچنین مشکالتی که در محیط کسبوکار وجود دارد را بازتاب دهد و در شبکههای مجازی
منتشر کند.
همچنین مصطفی درویشــی مدیرحوزه ریاست و روابط عمومی اتاق تهران در مورد اهداف
اصلی برای راهاندازی این استودیو چنین توضیح دادهاست :اتاق تهران طی سالهای اخیر همواره
تالش کرده با اطالعرســانی مناسب ،فعالیتهای صورت گرفته و نتایج حاصل شده را به اطالع
همگان برســاند .با توجه به این که به دلیل وجود ابزارهای هوشــمند در دسترس مردم ،ذائقه
مخاطبان هم تغییر کرده  ،الزم بود برای بهبود وضعیت اطالعرسانی با بهره گیری از این ابزارهای
نوین  ،اتاق هم به این فضای تاز ه قدم بگذارد ،به همین خاطر « استودیو اتاق تهران» تجهیز و
راهاندازی شــده تا پس از این ،تولید محتوای اطالعرسانی ،خبری ،آموزشی و فرهنگی اتاق وارد
مرحله جدیدی بشود.
او ادامــه داد :ایجاد و راه اندازی اســتودیو اتاق تهران گام تازهای اســت که اتاق برای تداوم
سیاست اطالعرسانی برداشته و پس از یک دوره کوتاه آزمایشی ،این استودیو از امروز به صورت
رسمی کار خود را آغاز می کند.
درویشــی افزود :امیدواریم که اعضای هیئت نمایندگان ،روســای کمیســیونها و تشکلها
مشارکت فعالی در تولید محتوای برنامههای پیشبینیشده داشته باشند و اعضای اتاق  ،فعاالن
اقتصادی و انجمنها و تشــکلها بتوانند ازآنچه پس از این با برند «اســتودیو اتاق تهران» در
اختیارشــان قرار میگیرد ،ارتباط برقرار کرده و بهره الزم را از محتوایی که در فرمی تازه تولید
میشــود ،بگیرند .تولیدات این استودیو ازجمله مصاحبهها و گزارشهای ویدئویی ،پادکست و
کتابهای صوتی به طرق مختلف ازجمله  ،در ســایت اتاق ،کانالهای ارتباطی و شــبکههای
مجازی ،در دسترس عالقهمندان خواهد بود.
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خربنامه
اعالنـات
یازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

چالشهای کسبوکار فعاالن بخش خصوصی در گمرکات

نمایندگان بخش خصوصی در نشست بهمنماه در اتاق بازرگانی تهران ،دستور اصلی جلسه
خود را بر چالشها و مشکالت فعاالن اقتصادی در گمرک متمرکز کردند و با حضور رئیسکل
گمرک به بیان این چالشها و راهکارهای پیشنهادی برای حل آن پرداختند .در این جلسه
همچنین بودجه سال آینده اتاق تهران ارائه و کلیات آن تصویب شد .اعضای هیئت نمایندگان
اتاق تهران در پایان این نشســت مروری بر فعالیتهای پارلمان بخش خصوصی پایتخت در
حوزه مســئولیت اجتماعی بهویژه امدادرسانی به هموطنان آســیبدیده از سیل در استان
سیستان و بلوچستان داشتند .در آغاز این نشست ،رئیس اتاق تهران به شاخصهای اقتصادی 9
ماهه کشور بنا بر آنچه مرکز ملی آمار ایران منتشر کرده است ،پرداخت و میزان سرمایهگذاری
در کشور را بررسی کرد .مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود به چالش توقف و
رسوب کاال در گمرکات اشاره کرد و گفت :نزدیک به  10ماه است که حجم زیادی از کاال در
گمرکات متوقف مانده و با عدم تصمیمگیری بهموقع دچار مشکل رسوب شده است.

همکاری با هندیها در چابهار
سفیر هند در ایران و رئیس اتاق تهران در دیداری دوجانبه بر ضرورت حفظ سطح مناسبات
تجاری دوجانبه تاکید کردند .گدار دارمندرا همچنین از نهایی شدن مذاکرات دو طرف برای

1398/11/28

 1398/11/30همکاری بخش خصوصی با دستگاه دیپلماسی ایران و مالزی
علیاصغر محمدی ،سفیر جدید ایران در مالزی ،و مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی

ایجاد تعرفههای ترجیحی و تامین مالی سفارش ماشینآالت مورد نیاز در بندر چابهار خبر

تهران ،در راستای بررسی توسعه روابط تجاری بین دو کشور مالقات و گفتوگو کردند و با

داد که در یک تا دو سال آینده به طور کامل در این بندر مستقر خواهند شد .او همچنین از

برشمردن ظرفیتهایی چون توانمندیهای بخش خصوصی ایران یا حضور مالزی در اتحادیه

ارائه تخفیف  40درصدی برای کشتیهایی گفت که از این بندر استفاده کنند.

آسهآن توسعه همکاریهای دوجانبه را قابل دستیابی خواندند .سفیر جدید ایران در مالزی

در مالقات با رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،کشور مالزی را سرزمین

ی بخشخصوصی ایران ،توسعه
فرصتها دانست و افزود با توجه به ظرفیت موجود و توانمند 

مناسبات اقتصادی دو کشور با محوریت بخشخصوصی ،قابل دستیابی و در دسترس است.

ساماندهی به تجارت با همسایه شرقی 1398/12/03
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران ،و حسن درویشوند ،سرکنسول ایران در

کویته پاکستان ،با بررسی وضعیت فعلی تجارت دو کشور و ظرفیتهای موجود ،بر تمرکز

دو طرف روی توسعه مناسبات تجاری و رسمیسازی مراودات تجاری غیررسمی تاکید
کردند .در این دیدار ،راههای گسترش تعامالت اقتصادی دو کشور مورد بحث و بررسی

قرار گرفت .رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست ،به پروژههای مطالعاتی و عملیاتی
اتاق تهران در ارتباط با راههای توسعه همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه

 1398/12/03نقد نمایندگان بخش خصوصی بر بسته حمایت از صادرات

اشاره کرد و تعامل و همراهی اتاق بازرگانی با سفارتخانههای ایران در کشورهای اطراف

را گامی موثر در تحقق اهداف و برنامههای تجاری بخش خصوصی در این کشورها دانست.

همفکری و همنشینی با همسایه شرقی 1398/12/05

نمایندگان بخش خصوصی در نشست  66شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان

تهران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد ،بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال

 1398را که به تازگی تدوین و برای تنظیم آییننامههای اجرایی ارسال شده است ،مورد

نقد قرار دادند و با اشاره به مشوقهایی که از سال  1389پرداخت نشده است ،تدوین

بسته کنونی را با تاخیر زیاد و با منابع اندکی که محقق نمیشود بیاثر در توسعه صادرات

ماه گذشته ،رئیس اتاق بازرگانی تهران در رأس یک هیات مذاکرهکننده تجاری به پاکستان

دانستند و خواهان رفع مشکالت واقعی پیش پای صادرات و صادرکنندگان شدند و از

و در راستای توسعه روابط تجاری گفتوگو کند .در طول این سفر ،مسعود خوانساری و

غیرنفتی ،مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ،گفت :تنظیمکنندگان این بسته حمایتی،

بخش خصوصی در توسعه مناسبات تجاری دو کشور و ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای

هتل صادرکنندگان در کشورهای هدف چند برابر ارقامی است که در جداول این بسته

رفت تا در دو شهر الهور و کراچی با نمایندگان دولتی و بخش خصوصی پاکستان دیدار

شهاب احمدخان ،روسای اتاقهای بازرگانی تهران و کراچی بر لزوم نقشآفرینی پررنگتر

همکاری و فعالیتهای مشترک تاکید کردند .خوانساری در همین رابطه بر نقش اتاقهای
بازرگانی تهران و کراچی در شناسایی و معرفی تجار به یکدیگر و همچنین نیازهای بازار

دو کشور تاکید کرد.
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هرگونه مشوقی اظهار بینیازی کردند .پس از طرح جزئیات بسته حمایت از صادرات
هزینههای واقعی صادرات و صادرکنندگان را در نظر نگرفتهاند .حتی هزینه سفر یا فقط

حمایتی گنجانده شده است.

تحلیلگران
آمریکا :طرح صلح

کرونا :خطری بزرگ برای جهان

سالهاست که همه تالش میکنند میان اسرائیل و فلسطین
صلح برقرار کنند اما تاکنون موفق نشدهاند .اکنون نوبت به
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا رسیدهاست .او با طرح
صلحی به اســم معامله قرن تــاش دارد این صلح را ایجاد
کند .کشــورهای عربی معتقدند سرزمینهای اشغالی باید
بازپسگرفته شوند تا صلح برقرار شود .این در حالی است که
در طرحهای صلحی که معرفی میشود ،سرزمینها همچنان
مایکل آر بلومبرگ
در اشغال هستند و آزاد نمیشوند .ترامپ از زمانیکه به قدرت
رســیده بود بارها اعالم کرده بود که میخواهد طرحی برای
تحلیلگربلومبرگ
صلح معرفی کند اما این طرح را فقط خودش و رژیم اسرائیل
قبول دارند .فلسطینیها معتقدند اصال در این معامله قرن در نظر گرفته نشدهاند .به همین دلیل
است که آنها طرح صلح ترامپ را نپذیرفتهاند .به این ترتیب معامله قرن تاکنون بینتیجه ماندهاست.
کشورهای عربی هم بر این باورند که ترامپ در این طرح هیچ توجهی به فلسطینیها نداشتهاند.

ویروس یکی از دردسرســازترین مواردی است که وقتی
شایع میشود ،پزشــکها نمیتوانند با آن مقابله کنند.
اکنون ویروس کرونا شایع شدهاست .همین عدم توانایی
دانشمندان و پزشــکان برای مقابله با ویروس باعث شده
هربار ویروسی شایع میشود ،هراس شدیدی ایجاد کند.
در واقع میزان هراســی که از ویروسها به وجود میآید
بسیار بیشــتر از آن میزانی است که باید در عالم واقعیت
میشل بوسیورکیو
باشــد .تاکنون بیش از هزار و  500نفر جان خود را بابت
این ویروس یعنی ویروس کرونا از دست دادهاند .شباهت
تحلیلگر سیانان
عالئم ویروس کرونا به آنفلوانزا باعث شده خیلیها نتوانند
به سادگی آن را تشخیص بدهند و به همین دلیل شرایط پیچیدهتر شدهاست .یکی از دالیلی
که این ویروس را مرگبار و کشنده کرده نیز همین مسئله است .در واقع عدم تشخیص به موقع
باعث میشود که جلوگیری از آن هم سختتر و در نتیجه بیشتر در میان مردم شایع شود.

ترامپ :استیضاح شكست خورد

بریتانیا :اقتصاد روی خط ناامیدی

ماجرای استیضاح ترامپ باالخره به سرانجام رسید .دونالد
ترامپ رئیسجمهوری آمریکا به دلیل تماسهای تلفنی
که با ولودیمیر زلینسکی ،رئیسجمهوری اوکراین داشت،
به دردسر افتاده بود .او در حقیقت میخواست جو بایدن،
رقیب دموکرات خود را از میدان به در کند .اما خودش به
دردسر افتادهبود .نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان
در این مدت تالش زیادی داشــت تا استیضاح ترامپ به
شولی رِن
سرانجام برسد .او معتقد بود که ترامپ قانونشکنی کرده و
به دلیل تخطی از قوانین نباید رئیسجمهوری آمریکا باشد.
تحلیلگربلومبرگ
تمامی دموکراتها او را استیضاح کردند .اما مجلس سنا هم
باید این استیضاح را تایید میکرد .سنا در اختیار جمهوریخواهان است و به همین دلیل همه
از ترامپ دفاع کردند .به این ترتیب استیضاح بینتیجه ماند و ترامپ توانست از مهلکه بگریزد .در
سنا  52سناتور رای به گناهکار نبودن ترامپ دادند و به این ترتیب ترامپ از ماجرای استیضاح
جان سالم به در برد.

بریتانیا زمانی جزو مهمترین اقتصادهای جهان بود.
البته هنوز هم این کشور جزو مهمترین و بزرگترین
اقتصادهای قاره ســبز و جهان به شمار میآید .اما
واقعیت این است که روزهای خوش اقتصاد بریتانیا
در حال اتمام اســت .در واقع بریتانیا بعد از ماجرای
برگزیت یا همان خروج از اتحادیه اروپا دچار بحران
شده و دیگر نتوانســته به وضعیت ثبات اقتصادی
جو کیولی
دست پیدا کند .این کشور چند سالی درگیر ماجرای
برگزیت بود اما اکنون دیگر برگزیت قطعی شدهاست.
تحلیلگربیزنساینسایدر
حاال بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا شده و این جدایی
به ضرر اقتصاد تمام شدهاست .آماری که اخیرا در مورد وضعیت اقتصاد بریتانیا منتشر
شده کامال ناامیدکننده است .شرایط نشان میدهد که اقتصاد این کشور هیچ رشدی را
در سه ماه پایانی سال  2019تجربه نکردهاست .این یعنی اقتصاد بریتانیا در این مدت
کامال درجا زدهاست .رشد اقتصادی این کشور کامال ناامیدکننده است.

دالر :روز وداع

چین :خبرهای بد برای بازار طال

دالر زمانی نه چندان دور ،تاج پادشاهی را در میان
ارزها بر سر داشت .اما اکنون شرایط تغییر کردهاست.
سیاستهای خصمانه ترامپ علیه دیگر کشورها باعث
شده بسیاری از آنها از این ارز دست بکشند .در واقع
تحریمها باعث شده که بسیاری از کشورها به دنبال
ارز جایگزین باشند تا بتوانند فعالیتهای تجاری و
اقتصادی خود را انجام دهند .آنها به ناچار ،ارزهای
تامی البی
دیگر را جایگزین ارز دالر میکنند تا انجام مراودات
تجاری در ســطح بینالمللی ممکن شود .روسیه و
تحلیلگر سیانان بیزنس
اتحادیه اروپا جزو مهمترین کشورهایی هستند که
دالر را از مبــادالت تجاری خود حذف کردهاند .آنها تالش دارند ارزهای ملی خود را
جایگزین دالر کنند .به این ترتیب آمریکا به زودی مهمترین اهرم فشار خود را که همان
دالر است از دست خواهد داد .این یعنی تاج پادشاهی از سر دالر میافتد حتی اگر هیچ
ارز دیگری نتواند به این اندازه در سطح بینالمللی رایج شود.

هراس از شــیوع ویروس کرونا باعث شــده بسیاری از
بازارها آسیب ببینند ،یکی از مهمترین بازارها هم بازار
طالی چین است .بررسیها نشان میدهد تقاضا برای
طال در چین به شــدت کاهش پیدا کرده و احتماال در
آینده هم کاهش پیدا خواهد کرد .این در حالی است که
چین یکی از مهمترین مصرفکنندگان طال در جهان
به شمار میآید .در واقع این کشور درگیر ویروس کرونا
ساموئل بروک
شده و به همین دلیل با بحران مواجه شدهاست .به این
ترتیب ،بازار طال هم وارد بحران خواهد شد .وقتی چین
تحلیلگر سیانان بیزنس
به عنوان مهمترین متقاضی طال ،دچار مشکل شود ،بازار
طال هم دســتخوش آشوب و بحران خواهد شد .ویروس کرونا ،مصرفکنندگان را در خانه
نگه داشــته و به همین دلیل به بازارها از جمله بازار طال آسیبهای جدی وارد کردهاست.
فروشگاهها از ترس این ویروس تعطیل شدهاند و در نتیجه فروش طال و شمش کاهش پیدا
کرد هاست.
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

بانک جهانی گزارش داد

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد

تها
توشویدس 
سختیشس 
ِ

اکنون زمان هراس نیست

همزمان با شیوع ویروس کرونا و همچنین ویروسهای دیگری مثل ویروس آنفلوانزا ،نگرانی
مردم درباره وضعیت بهداشت و سالمت به اوج رسیدهاست .برخی به دنبال ماسک هستند و
برخی هم به دنبال اقدامات دیگری هستند که بتوانند از این طریق مانع ابتال به عفونتهای
ویروسی شوند .اما یکی از سادهترین روشها برای جلوگیری از ابتال به ویروسهای مختلف،
شستوشــوی دستها اســت .در واقع با یک دست شستن ساده میتوان جلوی ابتال به
هرگونه ویروسی را گرفت .اما آیا همه به این امکانات ساده در منزل خود دسترسی دارند؟
بررسیها نشان میدهد بسیاری از افراد در کشورهای کمدرآمد و همچنین با درآمد متوسط
به این امکانات ســاده برای شستوشوی دست دسترسی ندارند .به همین دلیل است که
سازمان بهداشت جهانی وارد میدان شده تا دسترسی افراد را در این زمینه افزایش دهد.

شمار مبتالیان به ویروس کرنا به بیش از 60هزار مورد رسیدهاست .این رقم همینطور
در حال افزایش است .اما سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعالم کرده اکنون زمان
هراس نیست .در واقع افراد باید به جای ترسیدن به فکر راه چاره باشند .ترس خودش
میتواند شــرایط را سختتر و پیچیدهتر کند .ســازمان بهداشت جهانی بسیاری از
سازمانها و جوامع جهانی را تشویق کرده تا دور هم جمع شوند و راهکارهایی را برای
مقابله با ویروس کرونا بررسی کنند .این سازمان افراد را تشویق کرده که به چینیها
برای مهار این ویروس در کشور خود کمک کنند .این ویروس برای نخستین بار در چین
مشاهده شده اما اکنون سروکله آن در بسیاری از کشورهای جهان پیدا شدهاست .در
حال حاضر بیش از هزار و  300نفر جان خود را به علت کرونا از دست دادهاند.

40

درصد از کودکان در کشورهای کمدرآمد
به امکاناتی مثل آبوصابون برای شستوشوی دستهای خود

دسترسی ندارند

60

هزار نفر تاکنون به ویروس کرونا

مبتال شدهاند و حدود  2درصد از آنها جان خود را از
دست دادهاند

بانک جهانی گزارش داد

زنان سهچهارم حقوق اقتصادی مردان را ندارند

حتما شنیدهاید که بسیاری از زنان به دلیل زایمان و بچهدار شدن ،شغل خود را از دست دادهاند .این مسئله هنوز در بسیاری از کشورهای جهان
مشاهده میشود .این قصهها به خوبی نشان میدهد که زنان به لحاظ قانونی حمایت نمیشوند و در نتیجه نمیتوانند به درستی مشارکت اقتصادی
داشته باشند .اکنون گزارشی در زمینه زنان ،کسبوکار و قوانین حقوقی مطرح شده که نشان میدهد زنان هنوز از سهچهار ِم حقوق مردان در زمینه
کار برخوردار نیستند .به همین دلیل است که آنها نمیتوانند در برابر مردان در زمینه کار پیشرفت چشمگیری داشته باشند .آنها از بسیاری از
حقوق اولیه برخوردار نیستند .قوانین نقش مهمی در این زمینه دارند و میتوانند به کلی مشارکت اقتصادی زنان را تغییر دهند .این مسئله میتواند
بحرانساز شود یا بحران را حل کند .بستگی دارد که چطور از قوانین بهره گرفته شود.

75

درصد

از حقوق مردان را
زنان در محیط کار ندارند
و به همین دلیل نمیتوانند
به اندازه آنها مشارکت
اقتصادی داشته باشند

گلدمنساکس پیشبینی کرد

صندوق بینالمللی اعالم کرد

طالی سیاه یکی از مهمترین بازارهای جهانی به شمار میآید .به همین دلیل است که
سازمانهای مختلف هر سال پیشبینیهایی را در زمینه قیمت نفت یا همان طالی
سیاه ارائه میدهند .یکی از این سازمانها ،بانک آمریکایی گلدمنساکس است .براساس
گزارش این سازمان نفت تا پایان امسال با کاهش قیمت مواجه خواهد شد .پیشبینی
این سازمان این است که قیمت نفت تا پایان سال با 10دالر کاهش به حدود 53دالر
در ازای هر بشکه خواهد رسید .اوپک هم پیشبینی کرده که به دلیل مسائل مختلف،
تقاضا برای نفت کاهش پیدا میکند .کاهش تقاضا برای نفت میتواند به معنای کاهش
قیمت آن باشد .البته ابهاماتی در زمینه قیمت نفت وجود دارد اما میتوان به صورت
کلی اینطور نظر داد که قیمت نفت امسال کاهش پیدا خواهد کرد.

اقتصاد جهان وضعیت نسبتا مایوسکنندهای پیدا کردهاست .بررسیها نشان میدهد
روند تولید و تجارت ،کاهش داشتهاست .این افول میتواند به معنای افول اقتصاد جهان
باشد .بررسیهای صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد که رشد اقتصاد جهان در
ســال  2020ناامیدکننده خواهد بود .واقعیت این است که اثرات منفی مسائلی مثل
جنگ تجاری آمریکا و چین ،روی اقتصاد جهان بسیار زیاد بودهاست .در واقع اینها دو
اقتصاد بزرگ جهان هستند .سایه تحوالتی که در زمینه اقتصادی و سیاسی در جهان
در جریان است ،همچنان بر سر اقتصاد جهان سنگینی میکند .براساس پیشبینیهای
صورتگرفته ،رشــد تولید ناخالص داخلی جهان تا پایان سال  2020از 0.8درصد به
حدود 0.5درصد خواهد رسید .این رقم قابل توجهی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

نفتسقوطمیکند

53

دالر ،پیشبینی گلدمنساکس
برای هر بشکه نفت خام تا پایان امسال است
14
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آهنگ آهسته رشد اقتصاد جهان

0.5

درصد ،کاهش رشد تولید ناخالص

داخلی اقتصاد جهان تا پایان سال  2020خواهد بود

موسسه برند فاینانس به بررسی  10برند برتر امسال پرداخته و بررسیهایش نشان میدهد که  6برند از  10برند باارزش
دنیا در کشور آمریکا قرار دارد .آمازون هم موفقترین برند جهان و باارزشترین برند است که ارزش آن در سال 2020
برابر با 220میلیارد دالر بودهاست ،مقر اصلی آن نیز آمریکا است .

رسانهها
سیانبیسی گزارش داد

سیانان بررسی کرد

میلیاردی ایرالینها از کرونا
ِ
ضرر

مالیات منفور در سوئد

ســازمان هواپیمایی مسافری ملل متحد در بیانیهای اعالم کرده شیوع ویروس کرونا
منجر به کاهش درآمد ایرالینهای جهان شدهاست .طبق این بیانیه ،حدود  70ایرالین
جهان تمامی پروازهای بینالمللی خود از چین و همچنین به چین را کنسل کردهاند.
 50ایرالین دیگر هم تعداد پروازهای خود را به این کشور محدود کردهاند .به این ترتیب
ویروس کرونا اثرات منفی بسیاری بر توریسم و وضعیت ایرالینها در جهان گذاشتهاست.
ظاهرا ژاپن بیش از همه در این زمینه ضرر کردهاست .این کشور 1.29میلیارد دالر از
درآمد توریسم خود را در این ماجرا از دست دادهاست .پس از ژاپن ،این تایلند است که
در این زمینه بیشتر از بقیه متضرر شدهاست .تایلند با 1.15میلیارد دالر ضرر ،در جایگاه
دوم در زمینه بیشترین خسارت قرار گرفتهاست.

مالیات یکی از شــیوههای کســب درآمد برای دولتها به شمار میآید .اما مالیات بر
درآمد یکی از منفورترین مالیاتهاســت که عموما دولتها هم سعی میکنند آن را
دریافت نکنند چرا که منجر به بروز نارضایتی در میان مردم میشــود .به هر حال باز
هم کشورهایی هستند که هنوز این مالیات را به میزان قابل توجهی دریافت میکنند.
بررســیها نشان میدهد کشــورهای شمال اروپا بیشــترین میزان مالیات بر درآمد
را میپردازند .ســوئدیها حدود 57.19درصــد از درآمد خود را بابت مالیات پرداخت
میکنند .نرخ مالیات بر درآمد در کشورهای دانمارک ،فنالند و ایسلند نیز بسیار باال
اســت .شهروندان ثروتمند با پرداخت مالیات تالش دارند زندگی بهتری را برای افراد
کمدرآمد فراهم کنند .اتریش ،هلند و بلژیک هم از همین الگو پیروی میکنند.

5

درآمدی ایرالینهای جهان به دلیل
ِ
میلیارد دالر ضرر
شیوع ویروس کرونا

57.19

درصد از درآمد مردم سوئد
به عنوان مالیات به دولت تعلق میگیرد تا
صرف رفاه مردم فقیر شود

رویترز خبر داد

ارزش تسال دو برابر میشود

تسال یکی از بزرگترین و موفقترین شرکتهای سازنده خودروی برقی در جهان است .بررسیها نشان میدهد ارزش سهام شرکت تسال از 650دالر
در اولین روز ماه فوریه به بیش از 900دالر در چهارم فوریه افزایش یافتهاست .به این ترتیب ارزش سهام این شرکت در عرض چهار روز افزایش
قابل توجهی را تجربه کردهاست .براساس گزارشهای موجود ،سودآوری این شرکت از ابتدای سال  2020به گونهای بوده که تا کنون بیش از دو
برابر شدهاست .به نظر میرسد این رویه ادامه پیدا خواهد کرد .ارزش بازار کمپانی تسال به 161میلیارد دالر رسیده و به این ترتیب تسال در حال
حاضر یکی از ارزشمندترین شرکتهای جهان به شمار میآید .نکته جالب توجه این است که این شرکت توانسته تنها در عرض یک ماه به چنین
ارزشی دست پیدا کند.

گاردین بررسی کرد

900
ارزش هر سهم
تسال

دالر

که یک
شرکت
شرکتتولیدکننده

خودروهای برقی به
شمار میآید

بلومبرگ گزارش داد

نفت اوپک زیر سایه کرونا

شهر رویایی برای دستمزدبگیران

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روزها پرتالطمی را سپری میکند .بررسیها نشان
میدهد هر بشکه نفت اوپک به حدود 55دالر رسیدهاست .قیمت نفت اوپک با نوسان همراه است.
ویروس کرونا روی بازار نفت نیز اثر گذاشتهاست .براساس گزارشها ،قیمت نفت اوپک افزایش
پیدا کرده اما واقعیت این اســت که شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش قیمت نفت در جهان
شدهاست .نکته مهم این است که قیمت نفت همچنان روند نزولی دارد و حتی اگر افزایش قیمتی
هم داشته باشد ،این افزایش قیمت کامال مقطعی است .چشمانداز بازار نفت نیز نشان میدهد
که این بازار روند صعودی بادوامی نخواهد داشت و به زودی با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.
به هر حال این رویه همینطور ادامه پیدا خواهد کرد .فعال نفت اوپک افزایش قیمت داشته اما
این هم پایدار نیست.

سطح دستمزد در یک کشور میتواند وضعیت رفاه مردم را در آن کشور نشان دهد .کشورهای
اروپایی معموال بهترین استاندارد را برای زندگی دارند و به همین دلیل است که بسیاری از افراد از
کشورهای مختلف به دنبال مهاجرت به اروپا هستند .اما وضعیت دستمزد در کشورهای اروپایی
به چه صورت اســت؟ بررسیها نشان میدهد لوکزامبورگ بیشترین میزان دستمزد را در بین
کشورهای اروپایی دارد .متوسط دستمزد در کشورهای شرق اتحادیه اروپا برابر با 600یورو است.
در کشورهای شمال غرب این رقم به 1500یورو میرسد .کمترین سطح دستمزد هم مربوط به
کشور بلغارستان است .مردم در این کشور به طور متوسط  312یورو به عنوان دستمزد دریافت
میکنند که رقمی بسیار پایین نسبت به متوسط کل اروپا محسوب میشود .دستمزدها در اروپا
باید بین  700تا 1000یورو باشد.

دالر ،قیمت هر بشکه نفت اوپک
در روزهای نخست پس از شیوع ویروس کرونا بودهاست

یورو ،بیشترین سطح دستمزد
فرانسه که جزو بهترین کشورها در اروپا به شمار
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1539

میآید
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کیوسک ماه
اعالنـات

چین زیر ذرهبین جهانی

ویروس کرونا بهانه خوبی برای غرب شده تا پکن را زیر فشار بگذارد

هفتهنامه تایم طرح روی جلد خود را عکسی از شی جینپینگ گذاشته که ماسک
بر صورت دارد .تیتر یک مجله «آزمون چین» است

ماجرای برگزیت آنقدر در بریتانیا کش پیدا کرد که حوصله همه را سر برد .ابتدا در
بریتانیا بر سر مستقلشدن از اتحادیه اروپا کشوقوس عجیبوغریبی راه افتاد و بعد
همهپرسی برگزار شد که در بغض و حیرت بسیاری از انگلیسیها ،خروجیاش این
شد که بریتانیا باید از اتحادیه اروپا بیرون بیاید.

تایم :آزمونی برای چین

اکونومیست :ایرلند متحد

هفتهنامه تایم طرح روی جلد خود را عکسی از شی جینپینگ گذاشته که ماسک
بر صورت دارد .تیتر یک مجله «آزمون چین» اســت .این روزها ویروس کرونا بسیاری
از نقــاط جهان را درگیر خود کرده و مردم وحشــتزاده تالش میکنند که گرفتار آن
نشوند .این ویروس ابتدا در چین ظاهر شد و بهسرعت شیوع پیدا کرد تا جایی که اروپا و
آمریکای شمالی را در برگرفت .رسانههای غربی شروع کردند به تمرکز روی این ویروس
کشنده که مبتالیان خود را بهسختی به کام مرگ میکشد .کشورهای غربی قرنطینههای
سنگین برای چینیها و مسافرانی گذاشتند که از چین میآمدند و بهقدری در این کار
سفتوســخت عمل کردند که صدای چینیها درآمد و گفتند غرب میخواهد با ایجاد
وحشت از چینیها از آنان انتقام بگیرند .به هر تقدیر ،مجله تایم عکس روی جلد خود
را در آخرین شــماره به ویروس کرونایی اختصاص داد که شی با زدن ماسک روی جلد
تایم مراقب است از آن بپرهیزد .تایم مطلبی دیگری نیز در همین زمینه دارد که درباره
تهدیدات اقتصادی کرونا برای چین و همچنین برای اقتصاد جهان است .اتفاقا آنچه که
تایم بازنمایی میکند ،همان اســت که رسانههای جریان اصلی غربی نیز آن را منعکس
میکنند .مطالب و عکسهای این شماره تایم تصویری از چین ارائه میکند که در آنجا
بحران همهجا را فراگرفته ،چادرهای و خیابانها که باید جشنهای سال نوی چینی را
برگزار کنند خالی و بیفروغ هســتند و صحنههایی آخرالزمانی را توصیف میکند که
انگار در چین گرد مرگ را همهجا پاشیدهاند .ماجرای استیضاح ترامپ در سنای آمریکا
و رای اعتمادی که دوباره کســب کرد از دیگر موضوعاتی است که در این شماره از تایم
بدان اشاره شده و گزارشی تحلیلی درباره آن نوشته شده است .انتخابات مقدماتی حزب
دموکرات آمریکا در ایالت آیووا و درخشش سندرز در آن هم از دیگر موضوعاتی است که
مجله تایم به آن پرداخته است .سندرز در انتخابات دور گذشته نتوانست در مقابل هیالری
کلینتون در انتخابات درونحزبی دموکراتها به پیروزی برسد اما حاال ،چهار سال بعد،
تالش میکند موفقتر از دفعه قبل ظاهر شود .این مجله مطلبی هم دارد درباره وضعیت
زنان در صنعت فیلمسازی آمریکا و میگوید وقتی زنی کارگردان ،تهیهکننده یا نویسنده
یک فیلم باشد ،فشارهای خیلی بیشتری رویش است و گاهی با مشکالتی مواجه میشود
که مردان همکار او اصال با آن روبهرو نیستند .مصاحبه این شماره تایم نیز اختصاص دارد
به وعد الخطیب که یک مستندساز سوری است.

ماجرای برگزیت آنقدر در بریتانیا کش پیدا کرد که حوصله همه را ســر برد .ابتدا
در بریتانیا بر سر مستقلشدن از اتحادیه اروپا کشوقوس عجیبوغریبی راه افتاد و بعد
همهپرسی برگزار شد که در بغض و حیرت بسیاری از انگلیسیها ،خروجیاش این شد
که بریتانیا باید از اتحادیه اروپا بیرون بیاید .چند سال هم طول کشید که سیاستمداران
انگلیسی با جروبحثهای فراوان به این نتیجه برسند که چطور باید از اتحادیهای که تا مغز
استخوان با آن ممزوج شده بودند منفک شوند .دولتهای وقت چند بار مهلت خواستند
که این جدایی را به تاخیر بیندازند و آخر سر آن را عملی کردند .در این میان ،در خود
بریتانیا هم بحث بر سر این بود که کشورهایی مثل اسکاتلند میخواهند از پادشاهی متحد
بریتانیا جدا شوند .رایگیری همهپرسی در اسکاتلند به جدایی رای نداد و خیال دولت
مرکزی بریتانیا راحت شد .اما انتخابات زودهنگام ایرلند در  19بهمن ماه ،قصه اسکاتلند
را بهشکل دیگری تکرار کرد و همین قضیه رفته است روی جلد مجله اکونومیست .تیتر
اکونومیست با ناباوری پرسیده است« :ایرلند متحد :آیا واقعا میتواند اتفاق بیفتد؟» طرح
روی جلد این شماره هم نقشهای از بریتانیا است که ایرلند شمالی و جنوبی با زیپی به
یکدیگر متصل شدهاند .ویروس کرونا که در شمارههای قبلی اکونومیست روی جلد هم
رفته بود ،دوباره مستمسکی شده است برای اینکه گزارشی از آخرین وضعیت شیوع این
بیماری در جهان و ضربههای آن به اقتصاد چین نوشته شود .مجله اکونومیست معموال
یک بخش در تحلیل وقایع خبری چین دارد که دومین اقتصاد جهان به شمار میرود.
تمام این بخش را مطالبی که از جهات مختلف به ویروس کرونا نگاه کردهاند پر کرده است.
انتخاب رئیس جدید برای فدرال رزرو که نقش بانک مرکزی آمریکا را بازی میکند و فقر
در آمریکا از دیگر موضوعات مهم بخش ابتدایی اکونومیست است که معموال مهمترین
بخش مجله به شمار میرود .نظام بهداشت و درمان در کانادا از دیگر مضامینی است که در
اکونومیست این شماره به آن پرداخته شده است .مطلب جالب دیگری که در این شماره
اکونومیست منتشر شده ،جنگ ایموجیها در فرانسه است .در فرانسه مدتی است بحث
بر سر این درگرفته که چرا یک ایموجی برای پرچم منطقه برتاین که پرچمی غیرنظامی
است و به سمبل جداییطلبان شمال غرب فرانسه تبدیل شده است .اما دولت فرانسه برای
قانونی شدن این ایموجی مانع ایجاد کرده و حاال فعاالن مدنی دارند تالش میکنند که
چنین ایموجیای رسمیت پیدا کند.
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یکی از مهمترین مطالبی که در فورچون این شماره منتشر شده ،فناوری تشخیص چهره است که میتواند با زیر نظر گرفتن چهره شهروندانی که در
خیابانها حرکت میکنند ،سابقه آنها را جلوی چشم بیاورد .تشخیص چهره انبوه باعث میشود که یک انقالب در نظارت و کنترل شهروندان اتفاق
بیفتد .خاصه کشور چین خیلی دنبال این فناوری است و ازقضا به موفقیتهای بزرگ و گاه دهشتناکی هم در این زمینه رسیده است.

مجله فورچون یک ماهنامه اســت که هرچند سعی میکند به جنبههای مختلف
بپردازد اما مضمون اصلیاش اقتصادی و کســبوکار است .این مجله یک نظام
رتبهبندی خیلی معروف هم دارد که از خود مجله مشهورتر است.

تقریبا میتوان مدعی شد مجلهای نیست که به زبان انگلیسی در اروپا و آمریکای
شمالی منتشر شود و بازار بینالمللی داشته باشد ولی اثری از ویروس کرونا در آن
نباشد.

فورچون :تجدیدنظر در شهرها

بلومبرگ بیزینسویک :باز هم کرونا

مجله فورچون یک ماهنامه است که هرچند سعی میکند به جنبههای مختلف بپردازد
اما مضمون اصلیاش اقتصادی و کسبوکار است .این مجله یک نظام رتبهبندی خیلی
معروف هم دارد که از خود مجله مشــهورتر است .فهرســت فورچون  500یا فورچون
 100که ساالنه بهترتیب  500و  100شرکت معتبر جهان را اعالم میکند ،ازجمله این
رتبهبندیها است .عکس و تیتر اصلی این شماره از فورچون مربوط است به شهرسازی
مدرن در دنیای امروز .فناوریها و مشــکالت شــهری و اجتماعی باعث شده است که
محققان و سیاستگذاران به این نتیجه برسند که ساختار و زیربنای شهرها دوباره باید
دگرگون شــوند و بنابراین تجدیدنظری ریشهای در شهرهای بزرگ جهان امری الزم و
ضروری است .مطلبی هم در کنار این گزارش درباره ابرشهرهای جهان و نقشههای آن
در همین شماره منتشر شده است .یکی از مهمترین مطالبی که در فورچون این شماره
منتشر شده ،فناوری تشخیص چهره است که میتواند با زیر نظر گرفتن چهره شهروندانی
که در خیابانها حرکت میکنند ،سابقه آنها را جلوی چشم بیاورد .تشخیص چهره انبوه
باعث میشــود که یک انقالب در نظارت و کنترل شهروندان اتفاق بیفتد .خاصه کشور
چین خیلی دنبال این فناوری است و ازقضا به موفقیتهای بزرگ و گاه دهشتناکی هم
در این زمینه رسیده است .در این شماره مصاحبهای با ساتیا نادال منتشر شده است که
به تالشهای او برای بازگرداندن اعتماد به این شــرکت و کل شرکتهای حوزه فناوری
مربوط است .اعتماد به مایکروسافت در سالهای اخیر بین کاربران بسیار کاهش یافته و
برای همین است که این شرکتها تالش میکنند دوباره در دل مردم جا باز کنند .نبرد
بین اوراکل و گوگل برای گرفتن ســهم بازار بیشتر و همچنین واردشدن در عرصههای
جدید فناوری زودتر از دیگری ،موضوع یکی دیگر از مطالبی است که در فورچون امسال
منتشر شده است .مطلب جالب توجهی که در فورچون این ماه منتشر شده ،شرکتهایی
است که دو مدیرعامل دارند .شاید تعجبآور باشد که چطور یک شرکت میتواند با دو
مدیرعامل کار کند .ما قبال شــرکتهایی را دیدهایم که دو موسس داشتهاند که گوگل
نمونه بارز آنها است .اما اینکه شــرکتی همزمان دو مدیرعامل داشته باشد امر نادری
است .مطلب این شماره فورچون به این سؤال جواب میدهد که آیا چنین شرکتهایی
در عرصه عمل میتوانند درست کار کنند و کار خود را پیش ببرند و اینکه در ادامه راه با
چه مشکالتی روبهرو خواهند شد .ویروس کرونا این بار از مجله فورچون هم سر درآورده
است و به این میپردازد که چطور در جدال بین کسبوکارها و ویروس کرونا ،پیروز نهایی
کرونا خواهد بود.

تقریبا میتوان مدعی شد مجلهای نیســت که به زبان انگلیسی در اروپا و آمریکای
شمالی منتشر شود و بازار بینالمللی داشته باشد ولی اثری از ویروس کرونا در آن نباشد.
بلومبرگ بیزینسویک هم که هفتهنامهای اقتصادی و تجاری اســت ،در آخرین شماره
خود روی جلد را به طرحی از یک کارتن حاوی وسایل شکستنی که به چین ارتباط دارد
اختصاص داده است .این طرح روی جلد ،یک طرف یک کارتن حملونقل اسباب است
«چین شکستنی» و چهار عالمت هم بهسیاق عالمتهایی که روی
که رویش نوشــته
ِ
کارتنها برای هشدار درباره محتویات کارتن میگذارند ،زیر تیتر کشیده شده است .این
چهار عالمت مربوطند به ویروس کرونا ،میزان بدهی خیلی زیاد ،جنگ تجاری و اعتراضات
در هنگکنگ .همین چهار مورد است که چین را با اینکه قدرت بزرگ اقتصادی جهان
است تضعیف کرده و به عبارتی ،این شماره از بلومبرگ بیزینسویک میخواهد بگوید
نقاط ضعف چین کجاهاســت و اقتصادی به این بزرگی از کجا دارد ضربه میخورد .سه
مورد آخر مواردی بودند که از مدتها قبل شــروع شده بودند اما ویروس کرونا آخرین
ضربهای بود که بر چین وارد شد و کمر این کشور را خم کرد .در بیزینسویک هم میتوان
رگههایی از خوشحالی از این را که چین به چنین دردسری افتاده مشاهده کرد .مطلبی
در این شماره درباره موفقیت یک کاربر 55ساله یوتیوب منتشر شده که در حومه شهری
در کالیفرنیا یک کانال برنامه کودک راه انداخته و کلی طرفدار پیدا کرده است .ماجرای
برنده شدن سندرز در انتخابات مقدماتی ایالت نیوهمپشایر درون حزب دموکرات هم از
دیگر موضوعاتی است که در این شماره به آن اشاره شده است .مرگ خاموش کارخانهها
در چین ،فارغ از بحث ویروس کرونا ،مطلبی اســت که در بخش اقتصادی این شــماره
بیزینسویک به انتشار رسیده است .اشاره به چین در این شماره تمامی ندارد؛ یک مطلب
در این باره چاپ شده است که کانادا دارد تالش میکند ارتباطش با چین را قطع کند یا
به کمترین حد برساند .دو چهره متضاد فیسبوک در آخر این شماره عنوان مطالبی است
درباره این غول فناوری که بعد از ماجرای رسوایی فروش اطالعات شخصی کاربران ،هنوز
چوخمهای عجیبوغریب ر سر راه خود مواجه میشود.
نتوانسته قد راست کند و مدام با پی 
آخرین مطلب این شــماره هم درباره خانوارهای آمریکایی است .نموداری در دل مطلب
کار شده درباره اینکه از  1850تاکنون ،میانگین تعداد اعضای خانوارها در آمریکا از حدود
شش نفر به حدود دو نفر رسیده است .جالبتر اینکه در آلمان وضع از این هم بدتر است
و میانگین تعداد اعضای خانوار  1.99نفر است.
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قاب ماه

زمستان  ،98اثر قاسم اشرفی

به یاد کودکان کار ،اثر اسد بیناخواهی

ختم کالم ،اثر سرجیو اینگریول

کرونا ،اثر دومنیکو روبرتو

مردان سیاست ،اثر پاول کوزینسکی

خشمهای فروخورده ،اثر منصوره دهقانی

وقتی ملودی قابل دیدن میشود

18

آیندهنگر |  | tccim. irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

 ...........................آینده مـــا ...........................

سایهسیاست

پرونده ویژه آیندهنگر؛ یادداشتها و گفتوگوهایی از  33اقتصاددان ،تحلیلگر ،فعال بخش خصوصی
درباره اقتصاد ایران در سال 1398
نویسندگان :لیال ابراهیمیان ،محمد عدلی ،بمانجان ندیمی ،زینب کوهیار و یزدان مرادی

99
شبینیآینده
پی 

توسعه ،کار ،توسعه عمرانی ،جامعه ایران ،کارآفرینی ،مسکن ،رشد اقتصاد ،تورم ،نقدینگی ،بیمه،
سرمایهگذاری ،ارز ،طال ،بورس ،بدهی دولت ،بانک ،صادرات ،واردات ،صنعت ،معدن ،نفت ،خودرو،
فوالد ،بیکاری ،کشاورزی ،صنعتگردشگری ،صنایع غذایی ،دانشبنیانها ،آیتی ،ارتباطات ،حملونقل،
تامین اجتماعی ،آموزش و پرورش ،دانشگاه ،ازدواج ،بزهکاری

آینده ما

2020

روزهای ۲۰۲۰

در تقویم سال  ۲۰۲۰میالدی چه اتفاقهایی قرار است رخ دهد؟

اگر بدانید هر روز در جهان به چه نامی است و چه اتفاقهایی رخ میدهد ،میتوانید بازار را بهتر پیشبینی کنید و تغییراتی که در بازار جهانی روی میدهد دلیل واضحتری خواهد داشت.
اقتصاد جهانی بسیار گسترده است ،اما روند ساختارهای قدرتمند  -اعم از نابرابری و ناآرامیهای اجتماعی تا دگلوبالیزه کردن  -محدودیتهایی را در بازار ایجاد میکنند .ژئوپلیتیک و تنشهای
تجاری در سال  2019عامل اصلی اقتصادی و بازار بودند .با توجه به جدول زیر میتوانید بهتر درجریان اتفاقهای اقتصادی و سیاسی جهان قرار بگیرید.

2020
۱

۳

۱۲

روز جهانی پرستار

۵

کنگره ملی خلق برای کشور چین

۸

۱۲

روز جهانی کلیه /جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

۱۵

روز جهانی خانواده

۲۴

روز جهانی شیزوفرنیا

۸

روز جهانی زن

۱۳

جمعه  ۱۳مارس (نحس)

۱۸

جلسه فدرال رزرو

۲۱

روز جهانی سرطان تخمدان /روز جهانی صلیب سرخ

روز جهانی تنوع فرهنگی

۲۰

روز جهانی قورباغه

۲۵

روز آزادی آفریقا

19

تصمیم بانک سوییس برای نرخ بهره

25

تعطیلی بازار به دلیل روز یادبود

۲۲

روز جهانی آب

2020
۱

آوریل

۳۱

روز جهانی بدون سیگار

2020

ژوئن

اپریل فول (روز دروغ و شوخی مثل روز سیزدهم نوروز)

۳

روز جهانی دوچرخه

۱۵

انتخابات مجلس کره جنوبی

۵

روز جهانی محیط زیست

۲۳

روز جهانی کتاب

۱۰

جلسه فدرال رزرو

۷

۱۸

روز جهانی سالمت

روز جهانی بناها و اماکن

۲۵

روز جهانی ماالریا

۲۹

جلسه فدرال رزرو

۲۸

۳۰

20

مارس

روز آگاهی از آسیبدیدگی

2020

می

روز جهانی آزادی رسانهها

۴

۸

روز جهانی دریا

۱۴

روز جهانی اهدای خون

۲۰

روز جهانی مهاجران

جلسه بانک مرکزی ژاپن

۱۶

جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

۳۰
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جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

روز جهانی کودکان آفریقا

روز ادغام اقتصادی آلمان شرقی و غربی

2020

جوالی

7

تصمیم بانک استرالیا برای نرخ بهره

۱۱

روز جهانی جمعیت

7

2020
۱

اکتبر

روز جهانی گیاهخواران

روز استقالل آمریکا /تعطیلی بازارهای آمریکا

۲

۱۳

کنوانسیون ملی دموکراتیک

۵

روز جهانی معلم

۲۲

جلسه بانک مرکزی ژاپن

۸

روز جهانی دید

۱۶

24

۲۸
۲۹

جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

۶

المپیک  ۲۰۲۰توکیو

۱۰

روز جهانی هپاتیت

جلسه فدرال رزرو

2020
2

۴

آگوست

۲۹

۳۱

روز جهانی حیوان مزرعه
روز جهانی حیوان

روز جهانی فلج مغزی
روز جهانی سالمتی روح و روان

جلسه بانک مرکزی ژاپن  /جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا
روز اصالحات

2020

نوامبر

کنفرانس بین المللی اقتصاد و تحقیقات مالی

۳

انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری آمریکا

10

انتشار آمار اقتصادی اتحادیه اروپا

۵

جلسه فدرال رزرو

۱۲

روز جهانی جوان

۲۰

سال جدید هجری

6

11

۱۲

۲۳

تصمیم بانک انگلستان برای نرخ بهره
تصمیم بانک نیوزیلند برای نرخ بهره

 ۹تا ۱۱
۱۲

روز جهانی چپدستان

روز جهانی بردهداری

۲۱

روز جهانی تلویزین

سپتامبر

روز جهانی سواد

۱۹

۲۲ - ۲۱

۱۰

روز جهانی حقوق بشر  /جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

19

تصمیم بانک ژاپن برای نرخ بهره

۱۵

روز جهانی دموکراسی

۱۶

۱۶

روز جهانی الیه ازون  /جلسه فدرال رزرو

۲۵

روز جهانی بدون خودرو

۳۱

۲۰

روز جهانی قلب

۲۹

روز جهانی مخترع

۲۲

۳۰

پایان سال مالی

دسامبر

۵

۱۰

مجمع عمومی سازمان ملل

جلسه جی  ۲۰در عربستان سعودی

روز جهانی داوطلب

جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا

روز جهانی برنامهنویسان

روز جهانی مرد

2020
9

۲۲ - ۱۵

روز جهانی ذاتالریه

۱۳

2020
۱۲

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل ،گالسکو
جمعه ( ۱۳سیاه)

 ۲۷ - ۲۴کنوانسیون ملی جمهوریخواه

۸

۴

خروج ایاالت متحده از توافقنامه اقلیمی پاریس

تصمیم بانک کانادا برای نرخ بهره
جلسه فدرال رزرو

روز تولد حضرت عیسی (کریسمس)

30

انتشار آمار میزان سرمایه گذاری نفتی آمریکا

۳۱

پایان دوره انتقاالت برای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)

شب سال نو میالدی
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آینده ما

عکس :رضا معطریان

[ چشمانداز همبستگی اجتماعی ]

مردم در معرض پوچگرایی پنهان هستند

مقصود فراستخواه در گفتوگو با «آیندهنگر» از وضعیت امروز جامعه ایران ،بحرانها ،ناامیدی و چالش همبستگی میگوید
بارها اشک در چشمانش حلقه میزند؛ آنجا که از مردم میگوید ،از نبود شانهای برای سوگواری اجتماعی ،از بحرانها و چالشهای همبستگی .او
لیال ابراهیمیان
جامعهشناسی است که برای شناخت جامعهاش قدم به میان مردم میگذارد در فضاهای عمومی و معتقد است در کتابخانهها نمیتوان جامعه را شناخت.
مقصود فراستخواه ،جامعهشناس جامعه ایران را جامعه در بحران توصیف میکند ،اما آنچه او را بیشتر از هر چیزی میآزارد نیهیلیسمی است که دامن
دبیر بخش توسعه
اجتماع را گرفته است .او در چنین شرایطی وظیفه روشنفکر را معناآفرینی برای جامعه در بحران توصیف میکند؛ معناآفرینی برای افقگشایی اجتماعی؛
اما روشنفکرانی که خود گرفتار هستند .فراستخواه با نگاه پدیدارشناختی از سویههای شهر میگوید و اما درنهایت دل به همان خانه سومی بسته است که بر سردر آن نوشته شده است:
نهادهای مردمی یا سازمانهای مردم نهاد؛ همانهایی که جامعه را در برابر قدرت توانمند میکنند تا برای رهایی از وضعیت بحرانی چارهجویی کنند .این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره وضعیت امروز
و فردای جامعه
ایران بدانید ،از
چالشهایهمبستگی
و بحرانهای آن
بدانید ،خواندن این
مصاحبهتحلیلی-
جامعهشناختیبه
شما توصیه میشود.
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این روزها جامعه ایران بــا نوعــی بهت اجتماعی
مواجه است؛ چراکه جامعه ،چشــــمانداز خــود را از
دست داده است و حال و فردایش را دستخوش شرایطی
میبیند که نسبت به آن منفعل شده است.

جامعه ما درگیر چندین بحران و یا مشکالت بحرانزا
است .بحران در مناسبات منطقهای و بینالمللی که منجر
به شکســت دیپلماسی و تحریمها شــده است .بحران
فســاد سیســتماتیک در حکومت ،نابرابری در جامعه،
فقر ،تهیدستان شهری و حاشیهنشینی مسائل کوچکی
نیستند .اعتراض آبانماه حلقهای از بازتاب این مسائل بود.
جامعه ما بهلحاظ ثروت بر مبنای شــاخص  GDPرتبه
 26ام را دارد .براساس شاخص  PPPیعنی برابری قدرت
خرید ،ایران هجدهمین کشــور ازلحاظ ثروت است؛ اما
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درآمد سرانه ایران رتبه  ۱۰۰ام را دارد؛ یعنی بهیکباره از رتبه هجده به صد میرسد .ثروت
داریم اما وقتی نوبت به جریان این ثروت به نفع آحاد شــهروندان کشور میرسد ،به رتبه
 ۱۰۰میرسیم .وقتی از دیدگاه شاخص نیکبختی اجتماعی وضعیت را بررسی کنیم ،رتبه
ما  117است.
رتبهها نشان میدهد که ما ثروت داریم اما مدیریت و سیاستگذاری درستی برای این
ثروتها وجود ندارد وثروت بالقوه ملی بر اثر فقدان اداره خوب نمیتواند به رفاه اجتماعی و
با پایداری برسد از طرفی از جانب گروههای رانت تصاحبی بر این ثروتها بهوجود میآید و
خاصهخرجیها و فساد که نتیجه این میشود که این ثروتها برای همه شهروندان فرصت
برابر ایجاد نمیکند.
در طی چهار دهه گذشته متوسط سالهای تحصیل ایرانیان چهار برابر شده است؛ یعنی
از دو و نیم کالس به حدود  ۱۰کالس رسیده ،درحالیکه شاخص نابرابری آموزشی ما 37.3
است .شاخص نابرابری آموزشی نشان میدهد که فرصتهای آموزشی در میان دهکهای
درآمدی و نیز استانها و مناطق کشور بسیار نابرابر است .این شاخص نابرابری در کشورهای

جامعه ما بهلحاظ ثروت بر مبنای شاخص  GDPرتبه 26ام را دارد .براساس شاخص  PPPیعنی برابری قدرت خرید ،ایران هجدهمین کشور ازلحاظ ثروت
است؛ اما درآمد سرانه ایران رتبه ۱۰۰ام را دارد؛ یعنی بهیکباره از رتبه هجده به صد میرسد .ثروت داریم اما وقتی نوبت به جریان این ثروت به نفع آحاد
شهروندان کشور میرسد ،به رتبه  ۱۰۰میرسیم .وقتی از دیدگاه شاخص نیکبختی اجتماعی وضعیت را بررسی کنیم ،رتبه ما  117است.

همگن ما که توسعه انسانی در آنها متوسط به باال است ۱۶ ،است .در کشورهای توسعهیافته
این شاخص  ۷درصد است ۱۴ .میلیون تحصیلکرده داریم درحالیکه  ۹میلیون هم بیسواد
مطلق و  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم .این سبب قطبی شدن جامعه
میشود .متأسفانه باید بحران زیستبومی را به موارد اضافه کنیم .طی ده سال گذشته 87
درصد جمعیت کشور تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفتهاند و آب تجدیدپذیر در هر چهار دوره
ریاست جمهوری پس از جنگ روند کاهش داشت و دارد.
بر اثر مشــکالتی که در ســاختارها و عملکرد اداره کشور وجود دارد نه آن ثروت بالقوه
برای مردم خوشــبختی اجتماعی فراهم میآورد و نه با دنیا هم میتوانیم ارتباط ســازنده
برقرار کنیم و نه حتی با زیستجهان خود جامعه ایران آشنا و همراه هستیم ۴۰ .میلیون
نفر ایرانی در تلگرام عضو هســتند اما سیستم رسمی ،تلگرام را ممنوع کرده است .همین
وضعیت یک وضعیت بحرانی است که بیگانگی سیستم سیاستگذاری را با جهان زندگی
مردم نشــان میدهد .روی این مســائل بحرانهای سیاسی هم سوار شده و به داخل خود
جناحهای حاکم کشیده شده است .از اول انقالب «دیگری»ای درست کردهاند که بر مبنای
آن چپها حذف شدند ،ملیها حذف شدند ،ملیمذهبیها حذف شدند ،روشنفکران منتقد
و مستقل حذف شدند ،بعد نوبت به حذف شرکای خود و جناحهای دیگر رسیده است که
در این انتخابات میبینیم به بیشترین حد طاقتفرسای خود رسیده است .یکجایی بحث
میکردم و میگفتم که همانطور که تاالبهایمان را تخریب میکنیم ،نهادهای انتخابات
را هم که سال  ۱۲۸۵به وجود آمده است تخریب میکنیم .این باعث افزایش دیگریهای
یشود.
حکومت م 
در چنین شرایطی جامعه احساس بیقدرتی ،حس ترومایی و بهت اجتماعی میکند.
نتیجــه اتفاقی که اخیرا ً پیش آمد و خصوصا نحوه برخورد حاکمان با ســقوط هواپیمای
اوکراینی و آن فجایع دردناک برای مسافران عزیز و خانوادههایشان بسیار اعتمادسوز و جانکاه
و مایه ننگ بود و در سطح اجتماعی فرسایش شدید سرمایههای اجتماعی را به دنبال داشت؛
مانند اعتماد ،مشارکت و پیوند .نوعی نیهیلیسم پنهان در جامعه در حال نفوذ است و این
دهشتناکترین قضیه است .نیهیلیسم پنهان اگر همینطور پیش برود و در زوایای اذهان و
دلها و زندگی مردم رسوخ پیدا بکند چه خواهیم کرد؟
نیهیلیسم پنهان چگونه در زندگی اجتماعی نمود دارد؟

اکنون مردم در معرض یک نوع پوچگرایی پنهان هستند .رفاه ذهنی بخشهای بزرگی
از جامعه مخدوش شده است .از حیث تجربههای هیجانی منفی که گزارش  2019گالوپ
به دســت میدهد در ردیف پنجم دنیا قرار گرفتهایم ،طبق شــاخص پیمایش ترجیحات
جهانی ( )GPSبسیار ناشکیبا شدهایم و بهویژه با فرسایش اعتماد و امید و شکست اجتماعی
گســترده ،گروه گروه به این نتیجه میرسند که گویا دیگر هیچ معنایی وجود ندارد .هیچ
حقیقتی وجود ندارد .به ویژه که دنیا هم دنیای پساحقیقت است .شما در اول اشاره کردید که
وظیفه روشنفکر تعریف چشمانداز برای جامعه ناامید است .بله وظیفه آنها تولید معناست؛
چون معناها در حال زوال هستند .معناها گمشدهاند .وقتی معناها گم شوند ،جامعه احساس
میکند که همه چیز فروپاشــیده است« .پیتر برگر» در کتاب «سایبان مقدس» میگوید:
سنت برای بخشی از جامعه سایبان مقدس بود که فروریخته است .سنتهای ما در این چند
دهه به ایدئولوژیهای سیاسی تمامیتخواهی تبدیلشده است که چهره خشن ،سرکوبگر
و فاســد خودش را به مردم نشــان داده است .در نتیجه آن معانی و ارزشها نیز که پشت
سنت و کلمات عتیق تاریخی برای بخشی از جامعه معنا داشت برای بخشی از آنها دارد گم
میشود .از سوی دیگر فضیلتهای مدنی و فضیلتهای اخالقی مثل صداقت ،درستکاری،
راستگویی ،انساندوستی و غمخواری کنار گذاشته میشود .من قب ً
ال هم گفتهام که نهاد
اخالق در ایران شکست میخورد؛ نه اینکه مردم کار غیراخالقی میکنند بلکه آنها به این
نتیجه میرسند که اخالق نهاد کارآمدی نیست .اخالق عملیاتی نیست و چیزی نیست که
به درد زندگی آنها بخورد .اخالق چیزی است که فقط در کتابها نوشته میشود .من این
مسئله را مقدمات شکلگیری یک تهدید جدی میدانم وآن نوعی پوچگرایی و نیهیلیسم
پنهان در جامعه ایران است؛ مردم بهجایی برسند که معتقد بشوند هیچ حقیقتی وجود ندارد
و معانی گم بشوند.
اما دوره پساحقیقت فقط مشکل جامعه ایران نیست؛ مشکلی جهانی است.

بله ،دنیای توسعهیافته هم درگیر این مسئله است ولی آنها در یک وضعیت نرمال به سر
میبرند؛ رفاه ذهنی نسبی و حس نیکبختی اجتماعی و امید و تجربههای روزمره معنابخش
و ســاختارهای جاافتاده دارند یعنی شرایط مدنی و فرهنگی و مشارکت و اعتماد و حقوق
شهروندی و رفاه اجتماعی به گونهای است که مردم با حقیقتهای کوچک زندگی میکنند.
وقتی حقیقتهای بزرگ از زندگی رخت بربسته باشند با حقیقتهای کوچک مدنی ،محلی،
اجتماعی زندگی میکنند و وضعیتشــان انومیک نیســت ،جامعه به ثبات رسیده است و
معناهــای کوچک در وضعیت ثبات میتوانند کار بکنند .ولی ما که با معناهای بزرگ خو
گرفته بودیم اگر آن معناهای بزرگ فروبریزند ،بدون اینکه بتوانیم معناهای کوچک را مزهمزه
کنیم نوعی حس پوچی منفعالنهای مثل خوره بر جان فرهنگ و جامعه میافتد.

البته در نبود نهادهای مدنی بزرگ و نهادهای محلی شخص بیشتر در انزوای خود
است.

ما مشارکت محلی و مدنی نداریم قلمروهای زندگی را بر مردم تنگ کردهایم و در نتیجه
حس ترومایی و احساس بیقدرتی به خطر بیمعنایی آنها دامن میزند .مسئله نیهیلیسم
پنهان مدتی است که ذهن من را درگیر کرده است .مردم احساس میکنند که زمین زیر
پایشــان شکاف برداشته و فروریخته اســت .امید اجتماعی و چشمانداز و معنا را از دست
میدهند ،جوانها احساس بیگانگی میکنند .احساس میکنند نسل قبلی که برای آنها
تصمیم میگیرد اص ً
ال آنها را نمیشناسد و آنها دیده و فهمیده نمیشوند .از طرف دیگر
همبستگی اجتماعی براثر این مسائل آسیبدیده است و رفاه ذهنی بخش بزرگی از جامعه
از بین رفته است .احساس خوش بودن و رفاه و آسایش غیر از رفاه مادی است که االبته آن
را هم از دست دادهاند و روز به روز فقیرتر میشوند .باالتر از این رفاه ذهنی از جامعه رفته
است و انسانها احساس امنیت وجودی ندارند .ما سرمایههای اجتماعی سرگردانی داریم که
نمیتوانند تأسیس پیدا بکنند و نهادینه بشوند .مث ً
ال در زلزله کرمانشاه  ۲۰۰میلیارد تومان
پول جمع شد اما این سرمایه سرگردان است.
یعنی در پی بحران تشکیل میشود و انسجام ندارد؟

سرمایههایی که به اقتضای یک حادثه به وجود میآید اما تداوم ندارد و زمینههای نهادینه
شدنش نیست .ما در یک وضعیت بحرانی قرار داریم .بحرانهای مختلف از یکدیگر تغذیه
میکنند .خدا نکند روزی برســد که بحرانها حتی از درمانها هم تغذیه کنند .یعنی هر
راهحلی هم که بخواهید برای این جامعه ایجاد کنید به بحران تبدیل میشود .درواقع این
درک من از وضعیت موجود جامعه است که مردم را سراسیمه کرده است .جامعه ایران یک
جامعه قطبی شده است.
به گفته برخی ما شاهد پارهپاره شدن آرمانها هستیم .با این تصویر کلی از شرایط

نکتههایی که باید بدانید
[مکانهای سوم میتواند برای همبستگی اجتماعی بسیار باارزش باشد.
ی ترمیم میشود.
در مکانهای سوم آن وضعیت قطبیشده جامعه ما نیز قدر 
در سازمانهای مرد منهاد در حرفهها و صنوف و همسایگیها و سازمانهای
محلی ،دو سر جامعه قطبیشده ،کم و بیش به هم نزدیک میشوند.
[اآلن در جامعه خیلی تکثر وجود دارد .گروههای مختلف اجتماعی
بهصورتهای مختلفی در رنج هستند .طبقات متوسط آزادی بیان ،سبک
زندگی ،حقوق اجتماعی ،مشارکت و معناهای مدنی میخواهند .گروهی هم
ابتداییترین نیازها و بقا برایشان مطرح است.
[متأسفانه امید اجتماعی ،رویاهای اجتماعی و حس خوداثربخشی
روزبهروز از بین میرود .در مردم روزبهروز حس خودکارآمدی یعنی اینکه
من میتوانم علت قضایا باشم ،کمتر میشود .رویا وقتی است که شما یک
وضعیت یوتوپیکی در جامعه سراغ دارید و میتوانید آن را دنبال کنید .اما
رویاهای مردم و امیدهای اجتماعی فروریخته و برای مردم جایی وجود ندارد
که امید را تجربه کنند.
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آینده ما
امروز ایران بفرمایید که ازنظر شما ،امروز جامعه ما با چه مخاطرات و تنگناهایی مواجه
است؟ اساس ًا آیا در این شرایط مجالی برای رؤیاهای اجتماعی بهعنوان مالط چسبندگی
اعضای یک جامعه به هم باقی میماند؟

احساس من این است که متأسفانه امید اجتماعی ،رویاهای اجتماعی و حس خوداثربخشی
روزبهروز از بین میرود .در مردم روزبهروز حس خودکارآمدی یعنی اینکه من میتوانم علت
قضایا باشم ،کمتر میشود .رؤیا وقتی است که شما یک وضعیت یوتوپیکی در جامعه سراغ
دارید و میتوانید آن را دنبال کنید .اما رویاهای مردم و امیدهای اجتماعی فروریخته و برای
مردم جایی وجود ندارد که امید را تجربه کنند .امید چیزی نیست که تزریق شود .جامعه
باید بتواند بهطور روزمره امید را تجربه کند تا بتواند آن را حفظ کند .متأســفانه جامعه به
این صورت دوقطبی است که بخشی از جامعه با نوعی امیدهای واهی و یا نوعی ایدهآلیسم
ایدئولوژیک زندگی میکند و حکومت هم از این بخش جامعه بهطور ابزاری و مناسکگرایانه
استفاده میکند واز توی این شعارها و مداخالت در منطقه ،هیجانات یک جنگ بیشکوه و
پرهزینه با دنیا درمیآید .یکطرف دیگر جامعه قطبی ما گروههای اجتماعی دیگر ،طبقه
متوســط جدید شهری با ســبک زندگی و درک متفاوتی از زندگی وجود دارد .اینها نیز
رویاهایی برای تحولخواهی ،توسعه ،همزیستی صلحآمیز با دنیا ،پیشرفت و امر رئال زندگی
یعنی خوشبختی ،حقوق اجتماعی ،شکوفایی انسانی و مدنی است كه فرومیریزد و یا گم
میشود .ازلحاظ ذهنی وضعیت درماندگی آموخته اتفاق میافتد« .درماندگی آموخته» به این
معنی است که مردم به این نتیجه میرسند و یاد میگیرند که دیگر هیچ کاری نمیتوانند
بکنند.
در چنین وضعیتی گروههای مرجع ،نخبگان و دانشگاهیان و افراد مشهور بهجای
اینکه شانههایی برای تسلی و سوگواری مردم باشند به این وضعیت و ناامیدی جمعی
دامن میزنند.

به این دلیل که گروههای مرجع هم غالباً مرجعیت خود را از دست میدهند و بهجای
آنها سلبریتیها آمدهاند .از طرف دیگر هم بهنوعی گروههای مرجع خودشان نیز درگیر این
انفعاالت و ســرخوردگیها هستند .مسائل مختلفی که قب ً
ال با خود شما صحبت کردهام*؛
این موارد باعث شــده که آن نفوذ و معنایی را که میتوانســتند برای جامعه ایجاد کنند
ازدســتدادهاند .گروههای جدید اجتماعی که تحولها و حقوق اجتماعی خود را خواستار
هستند ،زندگی در تراز دنیای پیشرو را میخواهند و خواستار تغییراتی در جامعه هستند
و استانداردی از زندگی در ذهنشان وجود دارد که خواستار آن هستند و میخواهند آن را
متحقق کنند اما نمیتوانند .آنها اکنون نوعاً امیدوار نیســتند .آنها امید اجتماعیشان را
ازدستدادهاند .در یک وضعیت تنش روحی هستند.
در چنین شرایطی مردم چه رفتاری در پیش میگیرند؟

برگردیم و ببینیم که جامعه با این بحرانها چه میکند .مردم شهر در برابر این بحرانها
چه رفتاری میکنند .تصور میکنم مردم با چنین شرایطی پنج مواجهه دارند.
اولین مواجهه مردم «عبور و مرور از شهر» است؛ مردم در مواجهه با این مسائل به یک
جامعه ذرهوار یا  atomizeتبدیل میشوند .درواقع کاری که با این شهر بحرانزده میکنند
عبور و مرور از آن اســت .میگذرند و از آن رد میشــوند و به زندگی ذرهای خودشان پناه
میبرند .ممکن است شما سؤال کنید که مگر اینها با شهر رفتار ندارند؟ رفتار دارند .رفتار
آنها ابزاری و کاالیی است .با شهر بیگانهاند.
مواجهه دوم «راه رفتن در شهر» است .عبور و مرور از شهر چیز دیگری است و راه رفتن
در شهر هم چیز دیگری .راه رفتن در شهر را من از «میشل دو سرتو» وام گرفتهام که کاری به
نام « »waking in the cityدارد .راه رفتن روی شهر به این معنی است که مردم رفتارهای
«اِبرازی» دارند نه رفتارهای «اَبزاری» .جوانها میخواهند در شهر سبک زندگیاش را نشان
دهند .این مسئله از مدتها پیش در ایران آغازشده است و یک جور سیاست سبک زندگی
و نوعی رفتار خوداِبرازی و خود را بیان کردن است .به عبارتی یک نوع رفتار معنایی است و
درنتیجه هویتهای سبک زندگی به وجود میآید .متأسفانه سیاستهای غلط حکومت حتی
همین سیاست سبک زندگی مردم را نیز به سیاست مقاومت تبدیل میکرد.
مواجهه سوم زمانی است که در وضعیت نابرابری کارد به استخوان میرسد و «رفتارهای
استیصالی با شهر» به وجود میآید .این رفتارها نه ابزاری است و نه رفتارهای ابرازی ،بلکه
24
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رفتارهای استیصالی است .مث ً
ال حاشیهنشــینی در شهر یکی از این رفتارهای استیصالی
است .بســاط پهن کردن در پیادهروها ،دستفروشی ،روسپیگری ،کودک کار یکی از این
رفتارهاست .حضور موتورسوارها و آویختن مأیوسانه آنها به زندگی جامعه شهری و خانهها و
ادارات و بازار نوعی رفتار استیصالی است.
مواجهه چهارم «پرسه دیجیتالی در شهر» است .یعنی مردمانی که امر رئال بر سرشان
آوار شــده به امر «واقعیت مجازی» پناه میبرند .بررســیهایی که کردهام نشان میدهد
شبکههای اجتماعی مجازی در ایران قدری رهاییبخش است و قدری بیشتر نیز وهمناک.
این پرسهزنیها برای اینها هم جنبه آزادی ارتباطی دارد در غیاب آزادیهای حقوق بشری
و مدنــی ،و درعینحال جنبههای توهمآمیز هم برای آنها دارد .یک نوع دنیای وهمی که
جایگزین دنیای واقعی میشود همان دنیای واقعی که تخریبشده است ،یکزمانی عرفان
اینطور شــد .بعد از حمله مغول که دنیای واقعی بر ســر مردم فروریخت به سمت دنیای
دیگری که میتوانســت جایگزین دنیای رئال شــود پناه بردنــد .اکنون هم محیط وب و
شبکههای اجتماعی جایگزین دنیای واقعی است.
مواجهه پنجم «رفتار اعتراضی در شهر» است که همان سیاستهای خیابانی نام دارد .در
این سیاستها مردم بهجایی رسیدند که سینهشان را در برابر گلوله سپر میکند .در همین
آبانماه و در شهریار ،اندیشه ،رباطکریم ،نسیمشهر و بقیه .این رفتار پنجم بسیار پرهزینه
اســت .هر یک از سرکوبها هم زخمی بر شهر میشــود و و به غدههای چرکین در اندام
اجتماعی تبدیل میشود که باعث به وجود آمدن عفونتهای اجتماعی میشود .کسی در
حکومت نیست که حداقل آمار کشتهشدگان آبانماه را هنوز که بهمن تمام میشود به مردم
بگوید .آیا این است حد پاسخگویی اجتماعی؟ متأسفانه همین کشتهشدگان را نیز به خودی
و غیرخودی تقسیم میکنند که برای بنده بسیار درد آور است
در حوزه سیاست صفکشی خیابانی شاهد اعتراض دو گروه هستیم .یک گروه
کسانی هستند که معترضان معیشتی بهحساب میآیند و دغدغه نان دارند و گروه دیگر
معترضانی هستند که علت اعتراضشان عقیدتی و از نوع امور انتزاعی است تا انضمامی.
به نظر شما آیا این دوگانهسازی درست است؟

بله همینطور است .اآلن در جامعه خیلی تکثر وجود دارد .گروههای مختلف اجتماعی
بهصورتهای مختلفی در رنج هستند .طبقات متوسط آزادی بیان ،سبک زندگی ،حقوق
اجتماعی ،مشارکت و معناهای مدنی میخواهند .گروهی هم ابتداییترین نیازها و بقا برایشان
مطرح است .گروههای مختلف بهصورتهای مختلفی در جامعه هستند که خیلی کم اتفاق
افتاده است که در اعتراضات باهم باشند .مث ً
ال وقتی طبقه متوسط اعتراض میکند طبقه
تهیدست حضور ندارد.
«عبور و مرور از
شهر»

«رفتار اعتراضی در
شهر»

«راه رفتن در
شهر»

«رفتارهای
استیصالی با شهر»

«پرسه دیجیتالی در
شهر»

 و اینکه انگار آن ارتباط ارگانیک بین این گروهها وجود ندارد .چرا؟

اجماعی هم وجود ندارد .بخشــی از جامعه با اینها همدل و همدرد هستند اما به آن
تردیدها و ترسهایی دارند .نه اینکه همهشان
صورت همراه نمیشوند .چون مالحظاتی و
سویه بیرونی
یاباناینداغاعتراضات و به تحوالت سیاسی در کشور
از ســرکوب بترسند بلکه نسبت به آن خسوی
چندان خوشبین نیستند .نسبت به کشور و ثبات جامعه و تمامیت ارضی نگراناند .افقی
سویه درونی
خیابان به دنیای
خصوصی

سویه خیابان به
مکان های سوم

سویه خیابان به
زندگی زیرزمینی

ما مشارکت محلی و مدنی نداریم قلمروهای زندگی را برمردم تنگ کردهایم ودر نتیجه حس ترومایی و احساس بیقدرتی به
خطر بیمعنایی آنها دامن میزند .مسئله نیهیلیسم پنهان مدتی است که ذهن من را درگیر کرده است .مردم احساس میکنند
که زمین زیر پایشان شکاف برداشته و فروریخته است.

روشن نمیبینند .بهنوعی تکهپارگی و تفرق و قطبی شدن در جامعه هست

آیا ما این مسئله را در شهرهای مختلف خود بهصورت همشکل داریم یا شمای آن
متفاوت است؟

هرچه شــهرها بزرگتر میشود این مسئله هم بیشتر میشــود .خیلی با هم یکسو
نیستند و همافزایی ندارند و این از ضعف سازمان مدنی ،سازمان اجتماعی و ضعف نخبگان
و بهطورکلی فقدان یک افق ناشی میشود .بخشی از جامعه افق روشنی بعدازاین تغییرات
و اعتراضات ندارد .این ناشی از پیچیدگی موقعیت اجتماعی و ژئوپلیتیک ایران است .بدین
ترتیب نمیتوان یک سیاست خیابانی واحد در ایران دید .این را میتوان از پدیدارشناسی شهر
یا نشانهشناسی خیابان در شهرهای ایران فهمید .خیابان چند سویه دارد.
سویه نخســت از خیابان داغ اســت ،خیابان خونین و جوشان و ملتهب .این سیاست
خیابانی نمیتواند همبستگی در مقیاس بزرگ و پایدار ایجاد کند .چون موقعیت سرزمینی و
ژئوپلیتیک ایران به نحوی است که گروههای مختلف میترسند .فقط ژئوپلیتیک هم نیست
بلکه ژئوکالچر نیز هست .چند روز پیش اشرف غنی در مورد زبان فارسی حرفهایی زد .چرا
اشرف غنی در این شرایط میآید و میگوید زبان دری متعلق به ماست و نه ایران! این گفته
ایشان کهای برادر دزدی هم حدی دارد ،تعبیری است که برای ما به کار گرفته است .آیا فکر
میکنید بیدلیل ایشان در این موقع و این زمان این جمله را گفته است؟ چرا در سالهای
گذشــته این را نگفته است؟ این گفته با نارضایتیها و ناانسجامیها و شکافهایی که بین
دولت و ملت سر باز میکند بیارتباط نیست .این است که بخشی از عقالنیت اجتماعی یا
ب هعبارتیدیگر  common senseجامعه یا عقل سلیم جامعه به رغم همه نارضایتیهایی
که از حاکمان دارد برای خاطر ایران ،محافظهکاری میکند .احتیاط میکند و میترسد .نق
میزند اما در مقام عمل میگوید چه خواهد شد و کشور این بار دست چه کسی میافتد.
مردم به سیاست بیاعتماد شدهاند و امر سیاسی مخدوش شده است.
این مردم در صد سال گذشته دو انقالب و دو کودتا دیدهاند.

آخر هم از هیچکدام نتیجه پایدار ندیدهاند .به همین دلیل آن احســاس خودکارآمدی
پایین آمده اســت .آنها میگویند ما دیگر علت قضایا نیستم .بخشی علت مشکالت را در
توطئه نظام جهانی جستوجو میکنند .بخشی دیگر هم میگویند علت قضایا در محافل
و دســت نخبگان حاکمی است که نزدیک به رانت قدرت و ثروت هستند .به تعبیر نورس
نظمهای با دسترسی بستهای هست و قلعههای انحصاری الیت حاکم و منتفع که با ما بازی
میکنند .در این صورت بیشتر حس ترومایی و احساس مفعولیت دارند تا احساس فاعلی.
حس قربانی شــدن .گمان میکنند که ما کارهای نیستیم؛ بهاضافه اینکه منافع و زندگی
بخشی از آنها از این راه میگذرد .شبکه معانی با شبکه منافع خیلی بیگانه نیست و باهم
عمل میکنند .معرفت ما بر اســاس منفعتی که داریم شکل میگیرد .مجموع اینها و به
ویژه بر اثر استفاده ابزاری حکومت از یک سر اکستریم جامعه قطبی شده ،بهصورت ابزاری،
نمایشی و مناسکی سبب میشود که خیابان و اعتراض در خیابان نمیتواند همبستگی مثبت
پایدار ایجاد بکند؛ همبستگی در سطح ملی مانند انقالبی که در سال  ۵۷به وجود آمد .چون
در انقالب سال  ۵۷این سرگشتگیها ،تغییرات پارادایمی و گمشدن معناها وجود نداشت.
در آن زمان مسئله یک مسئله سیاسی و در جهت مبارزه با ستم و رژیم بود .مردم معنا و
ایدئولوژی داشتند .وحدت ملی هم وجود داشت.
دومین ســویه خیابان «سویهای به درون دنیای خصوصی» است .وقتی مردم خیابان را
پرهزینه و بینتیجه میبینند ،از خیابان به سمت دنیای خصوصی خودشان میروند که این
دنیای خصوصی بسیار سرد و خودمدارانه است .فقط زندگی خودشان را اداره میکنند .یعنی
ارزشهای بقا و خود را سرپا نگه داشتن ،ذرهوارگی و دنیایی خنثی که از آن حتی یک اقتصاد
مولد پایدار هم درنمیآید .هرکس در حوزه اقتصاد فقط خودش را سرپا نگه میدارد .درواقع از
خیابان به خانههای خودشان میروند .من سعی کردم نگاه پدیدارشناسانه داشته باشم .مردم
فقط برای عبور و مرور میآیند و حداکثر کاری که میخواهند بکنند سیاستهای زندگی
است .یا از خیابان عبور میکنند یا در آن راه میروند .من با وسایل نقلیه عمومی رفتوآمد
میکنم و مدتهاست که رفتارها را مشاهده و ثبت میکنم.
سویه سوم خیابان به زندگی زیرزمینی و هنر زیرزمینی است که باز خیلی همبستگیساز
نیســت .اما خیابان ،ســویه چهارمی دارد که از نظر بنده مهم اســت .خیابان پر از درها و

پالکهاســت .بعضی از این درها و پالکها به مکان خصوصی باز میشود .مث ً
ال خانه خانم
ابراهیمیان یا فراستخواه است .بعضی از این درها و پالکها به مکانهای شغلی باز میشود
مثل دانشگاه و کارگاه و اداره .من مکانهای خصوصی را «مکان یک» و مکانهای شغلی را
هم «مکان دو» نام نهادهام .اما درها و پالکهایی نیز در خیابان هست که به «مکان سوم»
باز میشوند .مکانهای سوم مکانهای گرمی هستند اما داغ نیستند .مکانهای ولرم هستند.
 کارایی اینها چیست؟

مکانهای سوم مکانهای نهادهای اجتماعی هستند .مکانهای محلی ،حرفهای ،صنفی،
مدنی ،سمنی ،مکان فعالیت داوطلبانه ،عامالمنفعه ،انجمنها و تشکلها و همسایگیها و
دوستیها هستند .اینها مکانهاییاند که در آنها فعالیتهای داوطلبانه وجود دارد .بخشی
از زندگی من در این مکانها است .من در این مکانها زندگی میکنم و آدمهایی در سنین
مختلف میبینم .قهرمانهای این مکانها نخبگان معمولی هستند .درواقع نخبگان معمولی
کســانی هســتند که جنبشهای کوچک و آرام اجتماعی راه میاندازند .این جنبشهای
کوچک اجتماعی مبتنی بر قانون بینهایت کوچکها هستند .سیاست با اعداد درشت نوشته
میشود .اما جنبشهای اجتماعی با اعداد کوچک نوشته میشوند .در چنین وضعیتی از به
هم خوردن اعداد درشت سیاسی ،مردم به اعداد کوچک و بینهایت کوچک در دوستیها و
همسایگیها و حرفهها و صنوف و نهادهای سمنی و مدنی و محلی پناه میبرند و این در متن
جامعه ما در جریان است اما متأسفانه هنوز به سازمانیابیهای اجتماعی ،سازمانیابیهای
مدنی توسعهیافته نرسیدهاند چون متأسفانه چشم سراسربین حکومت اینجا را هم میپاید و
با تنگنظری و نوعی پارانویا نگاه امنیتی به همه این امور میاندازد و سخت میگیرد و مانع
میتراشد و بهانه میآورد و تهمتها میزند.

 آیا مکان سومی که از آن صحبت میکنیم ،ظرفیت یا پتانسیل و توان جای دادن
مردم حاضر در خیابان را در خودش دارد و میتواند رویای مشترک برای این مردم ایجاد
کند؟

این امکان فقط در زمان بزرگ فراهم میشــود .باید زمان بزرگ ایرانی را دید .در زمان
کوچک این امکان وجود ندارد .متأســفانه مشکل این سطح از خیابان و این سویه از شهر،
مشکل زمان بزرگی است که در نظر بعضیها حالت فرسایشی دارد .بعضیها بیتاب هستند.
بخشی از مردم که خیلی از این سیستمهای ما لطمههای جانفرسا دیدهاند ،نمیتوانند خیلی
صبور باشند .میتوان آنها را فهمید و درک کرد .کسی که یا شغلی با ثبات ندارد یا درآمد
کافی ندارد با این تورم وگرانی چه کند ،اجاره مسکن را چه کند ،چطور ازدواج بکند ،چطور
به آموزش فرزندانش برسد ،چطور اوقات فراغت داشته باشد ،چطور امیدوار باشد ،چطور تاب
وتوان خود را حفظ کند .آیا نباید غمخوار این کثیری گروههای محنتزده بود؟ بنده ممکن
اســت در یک وضعیت خیلی آرامی به سر ببرم .چون جزو طبقه متوسط جامعه هرچند
الیههای پایینش هستم به هرحال مرتبه علمیام استادی است .باالترین حقوق هیئتعلمی
کشور را میگیرم هرچند که با آن نیز نمیتوانم نخهای زندگی را به هم گره بزنم .ولی باز
درس و بحث و کالس دارم ،دانشــجوی دکتــری دارم .ارتباطات معنابخش دارم .میتوانم
آبرو و عزتنفسم را تا حدی حفظ کنم .بهطورکلی سعی میکنم معنا بدهم به لحظههایم.
ن که مقاله و کتاب مینویسم و انتقاد میکنم و مشارکتی در حوزه عمومی میکنم با
همی 
همه دشــواریها و هزینههایش ولی به هرحال کار میکنم ،کالس میروم ،حرف میزنم،
فکر میکنم ،دردهایم را در قلم جاری میکنم ،قدری تنشهای خود را ابراز میکنم ،اشکی
میریزم ،سبک میشوم ،کوه میروم ،پیادهروی میکنم ،دوچرخهسواری میکنم .اما مردمی
که هیچ دنیایی برای زیســتن ندارند و هیچ جایی ندارند ،نمیتوانند صبوری من را داشته
باشند .بخشی حتی هیچ سقفی هم به آن صورت ندارند که بر سرشان بریزد .درنتیجه این
وضعیت برای مردم خیلی خستهکننده و فرساینده است .پس میپذیرم که برای این بخش
از جامعه شاید حرف زدن از زمان بزرگ ایرانی بیمعنا باشد .آنها در زمانی کوچک میخواهند
مرهمی روی زخمهایشان گذاشته شود
اما اگر جامعه زیر پایش محکم نباشد و جامعه فعالی نباشد ،دولت فعال غیر پاسخگویی
که برود ،بهجایش دولت فعال دیگری خواهد آمد و معلوم نیست که او چه بازیای با جامعه
منفعل در پیش بگیرد .موجسواران دیگری میآیند و بر امواج توده سوار میشوند یا مردم را
ذرهوار و هرکس را مشغول خود میکنند .اما اگر جامعه بزرگ شود و سازمانیابی درونجوش
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آینده ما
اجتماعی داشته باشد و بتواند خودش را اداره بکند در آن صورت ،اگر دولتی برود دولت دیگر
نمیتواند بر جامعه سوار شود.
در اینجا اجازه بدهید از یک ظرفیت دیگر مکانهای ســوم بگویم که میتواند برای
همبستگی اجتماعی بسیار باارزش باشد .در مکانهای سوم آن وضعیت قطبیشده جامعه
ما نیز قدریترمیم میشود .تجربه بنده نشان میدهد در سازمانهای مردمنهاد در حرفهها
و صنوف و همســایگیها و سازمانهای محلی ،دو سر جامعه قطبیشده ،کم وبیش به
هم نزدیک میشوند .یعنی طبیعت کار سمنی ،مدنی ،اجتماعی به نحوی است که طرز
تفکرهای مختلف باهم زندگی میکنند .در این کارها مردم به دنبال این نیستند که با
یکدیگر تسویهحساب سیاسی کنند .تجربه بنده این است که در این مکان سوم ،چشمها
انسانها همدیگر را دوست دارند ،محبت
همدیگر را میبینند ،فضای میانی وجود دارد،
«عبور و مرور از
شهر»
تواند باعث توسعه سواد عاطفی جامعه شود.
هست ،بیگانگی کم است و این خودش می
در این صورت شهروندان امید را تجربه میکنند .شما فکر میکنید امید وجود ندارد اما در
چنین جاهایی من امید را دیدم .دختر و پسرهایی که در این نوع فضاها هستند امیدوارند.
«رفتار اعتراضی در
«راه رفتن در
شهر»معموالً امید را ذرهذره
نفرین به تاریکی شــمعی روشن کن .آنها
نوعاً میگویند بهجایشهر»
تجربه میکنند .امید تزریقکردنی نیست .تحریککردنی هم نیست .نمایشی هم نیست.
با نمایش نمیتوان امید ایجاد کرد .توهم امید هم پایدار نیســت .اکنون جامعه ما دچار
بحران امید است .برای مواجهه با بحران امید ،تنها راه ،تجربه امید است .مردم باید امید را
تجربه کنند .مطالعه کوچک پدیدارشناسی من نشان میدهد که بخشی از این جامعه که
«پرسه دیجیتالی در
«رفتارهای
در نهادهای کوچک هستند نوع ً
توانند بگویند که در ناامیدی بسی
امیدوارند .حداقل می شهر»
استیصالیابا شهر»
امید است .امیدی مبهم در آنسوی چهرهشان هست .وقتی به گرسنگان و کولبران فکر
میکنند ،احساس یک نوع معنا و یک امید اگزیستانسی در آنها به وجود میآید .یک نوع
امید برای آینده جامعه و زندگی بهتر احساس میکنند.
سویه بیرونی
خیابان داغ

سویه درونی
خیابان به دنیای
خصوصی

سویه خیابان به
مکان های سوم

سویه خیابان به
زندگی زیرزمینی

 درواقع آنچه باعث همبستگی اجتماعی میشود.

چهار نوع همبستگی هست .نخست مکانیکی است .حکومت به همبستگی بهصورت
مکانیکی نگاه میکند تا ارگانیک .درحالیکــه زندگی اجتماعی امروز زندگی ارگانیکی
است .همبستگی مکانیکی اص ً
ال امکانپذیر و پایدار نیست .حکومت به همبستگی نظم
قائل است نه همبستگی تغییر .ما دو نوع همبستگی داریم .یک همبستگی که بر سر تغییر
به وجود میآید .جامعه ایران اکنون دنبال همبستگی است که براثر تغییر به وجود بیاید
درحالیکه حکومت به دنبال همبستگی برای ایجاد نظم از باال و کنترل ایدئولوژیک است.
دومین نوع همبستگی که در ایران وجود دارد همبستگی اقتضایی است .مث ً
ال زلزله که
میشود یک همبستگی ایجاد میشود .سیل که میشود یک همبستگی ایجاد میشود .همان
 ۲۰۰میلیاردی که جمع شــد حاصل همین همبستگی است .سلبریتیها مثل علی دایی،
صادق زیباکالم ،و خانم نرگس کلباســی هم وارد قضیه شدند .این هم یک نوع همبستگی
است .اینکه مردم  ۲۰۰میلیارد تومان پول میدهند نشاندهنده یک نوع همبستگی جامعه
است اما همبستگی اقتضایی؛ چون نهادینه نمیشود و پایداری ایجاد نمیکند.
یعنی جامعه در شرایط بحران با همدیگر همبسته میشود نه در شرایط عبور از بحران.
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نکتههایی که باید بدانید
[اگر جامعه زیر پایش محکم نباشد و جامعه فعالی نباشد ،دولت فعال غیر
پاسخگویی که برود ،بهجایش دولت فعال دیگری خواهد آمد و معلوم نیست
که او چه بازیای با جامعه منفعل در پیش بگیرد .موجسواران دیگری میآیند
و بر امواج توده سوار میشوند یا مردم را ذر هوار و هرکس را مشغول خود
میکنند.
[گروههای مرجع هم غالب ًا مرجعیت خود را از دست میدهند و ب هجای
آنها سلبریتیها آمدهاند .از طرف دیگر هم بهنوعی گروههای مرجع
خودشان نیز درگیر این انفعاالت و سرخوردگیها هستند.
[همبستگی اعتراضی وقتی است كه تردیدهایی در جامعه هست و افق
روشن واحدی ندارند .همدلی میکنند ولی همراهی چندانی نه .همان عقل
سلیم جامعه ایران که نق میزند ولی از بیثباتی و تجزیه کشور میترسد.
برای همین است که همبستگی اعتراضی نیز پایدار نمیماند و به تعبیر جان
فوران ائتالفهای شکننده راه میاندازند و شاید موجی برای موجسواران
بشوند.
[اکنون مردم در معرض یک نوع پوچگرایی پنهان هستند .رفاه ذهنی
بخشهای بزرگی از جامعه مخدوش شده است .از حیث تجرب ههای هیجانی
منفی که گزارش  2019گالوپ به دست میدهد در ردیف پنجم دنیا قرار
گرفتهایم ،طبق شاخص پیمایش ترجیحات جهانی ( )GPSبسیار ناشکیبا
شد هایم.

اینهمان همبستگیاقتضاییاست.منفکرمیکنمکهاتفاقاًیکیازاین همبستگیهای
اقتضایی منجر به تغییر سیستم سیاسی خواهد شد .جامعه سیل که میشود همبستگی
پیدا میکند و از این طریق همبستگی را مزه میکند و بعد ممکن است اتفاقی بیفتد و
شرایطی به وجود بیاید که یک همبستگی اقتضایی بزرگی از نوع همبستگیهایی که در
کشورهای اروپای شرقی و جنبشهای اجتماعی بزرگی که منجر به تغییرات بزرگی شد
پیش آید .اگر همان اعداد کوچکمان ســرجایش باشد این همبستگیهای اقتضایی راه
بهجایی پیش خواهند برد .ما مطالعاتی داریم که نشــان میدهد گاهی در NGOها نیز
متأسفانه آلودگیهایی به وجود میآید .مطالعاتی داریم که نشان میدهد چقدر در همین
زلزلهها و سیالبها سوءاستفادههایی شده است .این نشان میدهد که هنوز جامعه به آن
بلوغ ،پیچیدگی و رشد الزم نرسیده است که بتواند همبستگی پایداری داشته باشد.
نوع سوم همبستگی اعتراضی است ،که گفتم در اینجا نیز تردیدهایی در جامعه هست
و افق روشن واحدی ندارند .همدلی میکنند ولی همراهی چندانی نه .همان عقل سلیم
جامعه ایران که نق میزند ولی از بیثباتی و تجزیه کشور میترسد .یا حتی درگیر عقل
ِ
میکروفیزیک قدرت میشود .برای همین است
معاش است و در عمل خودش نیز بخشی از
که همبستگی اعتراضی نیز پایدار نمیماند و به تعبیر جان فوران ائتالفهای شکننده راه
میاندازند و شاید موجی برای موجسواران بشوند.
میماند نوع چهارم همبستگی اجتماعی که نوع آرمانی مورد نظر بنده است و آن همان
همبستگی فعال ،پویا و سازمانیافته اجتماعی از طریق مکانهای سوم ،نهادهای سمنی و
مدنی و محلی ،حرفهها ،صنوف و همان همبستگیهای سطح اجتماعی است که میتواند
در جنبشهای کوچک اجتماعی با ابتکار عمل نخبگان معمولی توسعه پیدا بکند و حتی
پشتوانه اجتماعی برای کاستن از هزینه سیاستهای خیابانی و اعتراضات و یار و غمخوار
واقعی آنها و مدافع حقوق آنها باشد و اگر تهدیدهایی از بیرون یا بیثباتیها و واگراییهای
ایجاد شد بتواند تار و پود اجتماعی و چهار ستون بدن ایران را حفظ بکند.
* در این زمینه بنگرید به :گفتوگوی لیال ابراهیمیان با مقصود فراستخواه ،درباره
مرجعیت فرهنگی و سیاسی روشنفکران ،هفتهنامه تحلیلی خبری «صدا» ،ش 25 ،130
شهریور 13-10 ،1396

من قانون اساسی را که به عنوان تعیینکننده نهادهای مؤثر در اقتصاد است ،در موضع نظام اقتصادی ایران میفهمم و توسعه اقتصادی را به لحاظ تئوری
مظروف نظام اقتصادی میدانم؛ یعنی اینکه نظام اقتصادی چگونه باشد ،تکلیف توسعه را مشخص میکند و نهادهای نظام اقتصادی از درون قانون اساسی
هر کشور قابل استخراج است و اگر درون قانون اساسی نیست ،نهادهای غیر رسمی که حاکم است و مثل نهاد رسمی؛ یعنی قانون کار میکند.

[ چشمانداز برنامهریزی ]

کشور باید از سلیقهگرایی دور شود

حسن سبحانی در گفتوگو با «آیندهنگر» از سیاستهای اقتصادی در ایران میگوید
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

او مهمترین مسئله اقتصاد ایران را عدم توجه کافی به قانون اساسی میداند؛ قانونی که نقشه راه اقتصاد را در اصل  43نشان داده است .حسن سبحانی،
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اگرچه دل در گرو اقتصاد اسالمی دارد اما معتقد است راه و بیراهه را قانون اساسی نشان داده است .او  12سال نماینده
مجلس شورای اسالمی بوده و معتقد است که شورای نگهبان از قانون اساسی پاسداری نکرده است .به گفته سبحانی وظیفه مجلس نظارت بر اجرای
قانون نیست؛ باید قوه قضاییه از ابزارهایی که در اختیار دارد به درستی استفاده کند .این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
برنامهریزی برای
اقتصاد در ایران
بدانید و مشکالت آن
را بشناسید ،خواندن
این گفتوگو به شما
توصیه میشود.

شــما در گفتههای خــود ،مــدام از وضعیت
سیاســتهای اقتصادی در ایــران انتقاد میکنید.
نقد شــما متوجه چه چیزی است و چرا معتقدید که
سیاستهای اقتصادی مولد فقر در ایران است؟

بــه باور من وضعیت فعلی کشــور نتیجه اجرای
سیاستهای اقتصادی  30سالهای است که با توجه به
آمدن دولتهای بهظاهر متفاوت ،نهتنها تغییر نکردند
بلکه یک وضعیت تکاملی هم به خود گرفتند؛ به بیان
دیگر اگر در  30ســال قبل بذری افشانده شد ،امروز
یک درخت تنومند است که سایهساری دارد و ثمرات
و تبعاتی را متوجه کشــور میکند .من قانون اساسی
را که به عنوان تعیینکننده نهادهای مؤثر در اقتصاد
اســت ،در موضع نظام اقتصادی ایران میفهمم و توسعه اقتصادی را به لحاظ تئوری
مظروف نظام اقتصادی میدانم؛ یعنی اینکه نظام اقتصادی چگونه باشد ،تکلیف توسعه
را مشخص میکند و نهادهای نظام اقتصادی از درون قانون اساسی هر کشور قابل
استخراج است و اگر درون قانون اساسی نیست ،نهادهای غیررسمی که حاکم است
و مثل نهاد رسمی؛ یعنی قانون کار میکند .همانطور که استحضار دارید قانون
اساسی ایران در اصل  43هدفی را برای اقتصاد مشخص کرده است که میگوید:
اگر به دنبال تأمین استقالل اقتصادی و ریشهکن کردن فقر هستیم و بخواهیم
نیازهای انسان را در جریان رشد برآورده کنیم ضمن اینکه آزادگی او حفظ شود،
باید اتفاقاتی رخ بدهد .اولین اتفاق این است که میگوید :باید نیازهای اساسی
مردم مثل مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان و آموزش و پرورش تأمین
شــود و امکانات الزم برای تشکیل خانواده فراهم شــود .در بخش دوم هم از
زمینهسازی برای ایجاد اشتغال صحبت میکند .به طور منطقی هر برنامهریزی
درون نظام ،چه در قالب بودجه ،چه در قالب برنامههای  5ساله و چه در قوانین
مجزا از این دو اما با همین کارکردها ،باید در نهایت منجر به نزدیک شدن کشور
به این اهداف شود .اگر اینگونه نشود ،مثل این است که شما اهداف بلندمدت
کشور و آنچه را كه یک ملت به آن رأی داده است که حاکمان آن را با این ساز
و کار و با این اهداف اداره کنند ،نادیده میگیرید .شــرایط موجود اقتصاد ایران
نشان میدهد که ما از پس اجرای  6برنامه و سیاستگذاری زیاد اقتصادی به این
اهداف مندرج در قانون اساسی ،نه تنها نزدیک نشدیم بلکه اآلن که صحبت میکنیم
 78میلیون ایرانی به صورت کارمند دولت ،قرار است که حقوق  72 ،70هزار تومانی تا
سال آینده تحت عنوان تجمیع یارانهها دریافت کنند و استداللی که دولت برای دادن
یارانه معیشتی داشت ،این بود که  18میلیون خانوار دچار مشکالتی هستند که اگر بعد
از این به طور میانگین  43هزار تومان به آنها ندهیم ،خیلی به دردسر خواهند افتاد؛
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آینده ما
بنابراین برنامههای توسعه و سیاستگذاریها ما را از اهدافمان دور کرده است .من به
این دلیل میگویم آنچه اینجا اجرا شد ،متناسب با شرایط و مقتضیاتی که باید به آن
میرسیدیم ،نبود.
 در قانون اساســی به اصولی اشاره شده است که به نظر میرسد قانونگذار
هدفی مثل تشکیل دولت رفاه را در ایران دنبال میکرده است .آیا قانونگذار واقعا
چنین هدفی را دنبال میکرده و یا اینکه باید روح زمانه را در آن قانون دید؟

من معتقد نیستم که قانونگذاران به دولت رفاه قائل بودند و یا آنچه نوشتند ،متأثر
از ایدئولوژی چپ در آن زمان بوده است .علت هم خیلی واضح است ،آنها خیلی صریح
در مقدمه قانون اساسی گفتند که در اسالم اقتصاد وسیله است و باید از این وسیله برای
رسیدن به اهداف دیگری مثل رشد و پرورش انسان استفاده کرد .آنچه تحت عنوان نیاز
اساســی و شغل برای شما خواندم ،به معنای این نیست که بهرهمندی انسانها از این
موارد ،آنها را مرفه کند ،فقط شرایطی فراهم میکند که آنها بدون این که حریت و
آزادگی خود را از دست بدهند و بدون اینکه نیازمند نهادهای حمایتی باشند ،بتوانند
کار کنند و از قِبل کار مسکن ،آموزش حرفه و نظیر اینها را داشته باشند .همچنین به
معنای این نیست که دولت این کار را انجام بدهد ،میگوید نظام اقتصادی باید به نحوی
طراحی شود که فرایندش اینگونه باشد؛ بنابراین برداشت من این نیست که در ذهنیت
آنها چیزی مثل دولت رفاه که در کشورهای اسکاندیناوی مطرح است ،وجود داشته
است .در مورد مباحث متأثر از چپ هم معتقدم که مباحث غلطی است که اگر الزم شد
در خصوص آن هم توضیح میدهم.
 چرا اقتصاد از اهداف مشخصشــده در قانون دور شده است ،آیا دولتها به
این قوانین توجهی نکردند و یا این که اهداف آرمانگرایانه است و بر واقعیت انطباق
نداشته است؟

البته اهدافی که در قانون اساســی میآید ،تا حدودی جنبه آرمانی دارد ،به این
دلیل که باید در بلندمدت به آنها رسید؛ اما اهداف آرمانی هم از یک نسبیت برخوردار
هستند .گاهی میبینید که میگویند تمام انسانها را دانشمند کنید که بسیار متعالی
است؛ اما گاهی گفته میشود که برای انسانها شرایطی فراهم شود که بتوانند زیر سقف
زندگی کنند؛ بنابراین میتوان گفت که آرمانی اســت؛ اما نه آرمانی دور از دسترس یا
خیلی مشکل .علت اینکه به آن نرسیدیم این است که این اهداف ،اهداف قوانین مصوب
نبوده است و متد رسیدن به هدف با این اهداف ناسازگاری داشته است .به عنوان مثال
قابل انطباق است که ما از سال  1368به این سو که اوج توصیه برنامه اجماع واشنگتنی
در جهان به کشــورهای در حال توسعه بوده است ،ما در برنامههای توسعهای خود ،از
کم به زیاد ،سیاســتهای اجماع واشنگتنی را تحت عنوان تعدیل ساختاری در ایران
اجرایی کردیم .همه میدانند که در جریان سیاســتهای تعدیل ساختار به این دلیل
که مقصودش از بین بردن عدم تعادل بخشهای مختلف اقتصادی است ،نابسامانیهای
درآمدی رخ میدهد و مقوله اصالح قیمتها اگر موفق شود هم به تورمهایی میانجامد
که در مورد ما میانگین سالی  19درصد تورم ایجاد کرده است .همه میدانند که تورم
اگر رکود زیادی یا تحریم نباشد و یا مشکالت سیاسی نباشد ،در شرایط عادی هم بر
فقر فقرا و ثروت داراها اضافه میکند .افزایش فقر دقیقا در جهت ناسازگار با اهدافی است
که در قانون اساسی است و خیلی هم نباید آرمانی تلقی کنیم؛ بنابراین اینگونه نیست
که قانون اجرا نشده باشد ،اتفاقا در بسیاری از موارد اجرای قانون موجب فقر و گرفتاری
شده است ،از طریق تورم و بیکاری معطوف به تورم؛ لذا مشکل در حقیقت اجرای خود
قانون بوده اســت؛ یعنی قوانین تورمزایی که در قالب تعدیل اقتصادی در کشور اتفاق
افتاده است .من در سال  68هم مصاحبه دارم که گفته بودم ،اینها مناسب نیست؛ اما
آن موقع خیلیها میگفتند هنوز که اتفاق نیفتاده است و بر چه اساسی میگویید؛ اما
اآلن که  30سال آمار و اطالعات داریم ،من فکر نمیکنم که قانون اجرا نشده است.
 شما در جایی از اینکه قوانین مصوبه از هدف قانون اساسی دور بوده یا اینکه
کامال انطباق نداشته است ،صحبت کردید .این عدم انطباق ناشی از چه چیزی است،
آیا قانونگذار آشنایی با روح اصلی قوانین ندارد و یا تجربه قانونگذاری و اجرایی
در اقتصاد و سیاست نداشتند؟
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این مواردی که شــما فرمودید ،واقعا وجود داشته اســت؛ اما یک واقعیت دیگری
هم وجود دارد .کســانی که در دولت و خیلی از کسانی که در مجالس بودند ،همواره
در معرض این اتهام هســتند که چون در اقتصاد سیاسی فعالیت میکنند ،به حرف
کارشناسی گوش نمیدهند و کارشناسان مطالبی را بیان میکنند؛ اما آنها ،آن حرف را
عوض میکنند .من به عنوان کسی که سالها در مجلس فعال بودم ،میگویم مجلسیها
به دلیل اینکه متهم به مخالفت با نظام کارشناسی هم نشوند ،در موارد زیادی به نظر
کارشناســی اعتنا کردهاند و میکنند .معنایش این است که برنامههایی که از طریق
ســازمان برنامه و بودجه و در نهایت دولت به مجلس میآمد ،مورد چالش ساختاری
و بنیادی قرار نمیگرفت و به طــور مثال اگر من مخالفت میکردم ،اعتماد اکثریتی
از آنها را نمیتوانســتم جلب کنم یا نمیتوانســتم به ادراک آنها جهت بدهم .این
برنامهها به تحقیق ،با همان متدولوژی در سازمان برنامه و بودجه که توسط برنامهریزان
و اقتصاددانان طراحی میشــد ،در نهایت به تصویب میرسید .تغییراتی پیدا میکرد؛
اما تغییرات در متد ،هدف و مفروضات تعدیل ساختاری نبود؛ اما چون نگاه برنامهریز
نه به قانون اساســی بلکه بهیافتههای دوره تحصیلش و دهه  90میالدی بود ،یعنی
دوران اجماع واشنگتنی و اقتصاددانانی که در کشورهای توسعهیافته زندگی میکردند
ولی توصیههایی برای کشورهای توسعهنیافته داشتند ،و چون به آنها ابتنا میکردند،
همانها را بدون توجه به ارتباطشان با قانون اساسی ترجمه میکردند .البته بخشی از
آنها به این قانون اساسی منتقد هم بودند؛ یعنی میگفتند که این خیلی دولتی است؛
یعنی هم آموزههای آموزشیشان از آنجا میآمد و هم کم و بیش منتقد این قانون هم
بودند؛ لذا وقتی که برنامه میآوردند ،قانونگذاران و برخی از دولتیها با اعتمادی که به
اینها داشتند ،آنها را تصویب میکردند .برای اثبات این عرض میتوانید لوایح دولت را
با قوانین که از مجلس گذشته است ،مقایسه کنید .با این مقایسه میبینید که تغییراتی
در متد برنامه و اهداف کلیدی برنامه رخ نداده اســت .حرفم این اســت که مجالس
پیشنهادهای دولت را تغییر بنیادی ندادند و چون دولتها بر نهادی مثل برنامه و بودجه
تکیه میکنند ،آن نهاد این  30سال را رقم زده است .دیگران اعتماد کردند و تصویب
کردند .یا بلد نبودند و یا هر عامل دیگری میتواند باشــد .البته من نکتهای در جایی
نوشــته بودم که شاید بد نباشد که عرض کنم .نوشته بودم که شورای نگهبان در این
ماجرا قانون اساسی را پاسداری نکرده است و مثال زده بودم که عدم مغایرت با قانون
اساسی که جزو وظایف آن شورا است ،احتیاج به یک پشتیبانی دارد که شورای نگهبان
بتواند با اندیشکدههای مختلف خود را پشتیبانی کند .وقتی میگوید در این برنامه نظام
قیمتها کار میکند ،ظاهرش این است که با قانون اساسی مخالفتی ندارد؛ اما باید بلد
بود که نظام قیمتها ،یعنی آمادگی برای تورم و ...در ساختار یک کشور مثل کشور ما
و آن تورم همانی است که به فقر هم میانجامد؛ بنابراین اینجا میگوید که مغایر با دین
هم نباشــد ،باید از تورم به فقری که منجر به کفر میشود برسد؛ اما آن شورا هم این
ظرافتها را نمیتوانست داشته باشد؛ بنابراین در عمل نشان داد که مغایر با دین است.
 فکــر میکنید که اقتصاد ایران را در چه قالب و ســاختاری میتوان جاری
ساخت؟

دو بحث وجود دارد .یکی بحث آکادمیک و دانشگاهی است که آدم میتواند نظر
خود را بدهد و کم یا زیاد با مســئله انطباق داشته باشد چون نظر فرد است .اآلن من
میخواهم از موضع کسی که معتقد است که نظر دانشگاهی نباید فارغ از مسائل کشور
باشد و تا حدودی واقعبینانه باشــد ،مطلب را عرض کنم .در مورد برنامههای تعدیل
ســاختار ،از این جهت مخالفت میکنم و معتقدم که متناسب با شرایط ایران نیست
که این برنامهها ،برای اجرای موفق ،احتیاج به حضور نهادها دارد .تا این نهادها وجود
نداشته باشد ،این برنامهها نمیتواند کار کند؛ یعنی پیشنیاز آن وجود ندارد .به عنوان
مثال وقتی ما از خصوصیسازی صحبت میکنیم شما باید با جمع زیادی از متقاضیانی
که تجربه و یا پشتیبانی کار مولد کردند ،در مقیاسهای کوچک و بزرگ مواجه باشید
و بدانیــد که اوال تقاضا وجود دارد ،ثانیا این تقاضا در راســتای کار مولد اســت ،ثالثا
خصوصیســازی حرکت از چراغ زرد راهنمایی است ،حرکت با احتیاط؛ بنابراین یک
دور ه گذار هم باید برای آن در نظر بگیریم .ما که نمیخواهیم .در مجمع تشــخیص

من معتقد نیستم که قانونگذاران به دولت رفاه قائل بودند و یا آنچه نوشتند ،متأثر از ایدئولوژی چپ در آن زمان بوده است .علت هم
خیلی واضح است ،آنها خیلی صریح در مقدمه قانون اساسی گفتند که در اسالم اقتصاد وسیله است و باید از این وسیله برای رسیدن
به اهداف دیگری مثل رشد و پرورش انسان استفاده کرد.

زمانی که میخواستند تصمیم بگیرند که سیاستهای اصل  44تدوین شود ،زمانی که
آقای هاشــمی اعالم رأی کرد ،من دست بلند کردم و گفتم که سؤال دارم .سؤالم این
است که چیزی که اآلن ما میخواهیم به آن رأی بدهیم ،برای چقدر است؟ میخواهیم
رأی بدهیم که چقدر به دولت واگذار شود؟ آقای هاشمی به وزیر اقتصاد گفت که حجم
واگذاری چقدر است .وزیر تشریف بردند بیرون از جلسه و با موبایل صحبت کرد و آمد
و گفت که میگویند 500 :هزار میلیارد تومان ،8 ،7 .ماه  ...وقتی که الیحه دولت آقای
احمدینژاد به مجلس آمد ،وزیر اقتصاد عوض شده بود و آقای دانش جعفری بودند .من
آنجا همین سؤال را مطرح کردم .ایشان فرمودند 150 :هزار میلیارد .من نه به آن 500
هزار اعتماد داشتم ،نه به  150هزار میلیارد.
 دلیل این عدم اعتماد چه بود؟

میخواهــم بگویم ما اطالعات کاری که میخواهیم انجام بدهیم ،نداریم ،صرفا به
این دلیل که یک کار خوب اســت ،انجام میدهیم .استدالل این بود که رأی بدهید،
چون اآلن ایرانیهای زیادی میروند در دوبی شــرکت تأسیس میکنند ،چرا در خود
ایران سرمایهگذاری نکنند؟ چرا پول ایرانی برود بیرون؟ این استدالل بسیار خوب است.
میدانید که  20درصد قرار بود دولتی بماند 40 ،درصد مربوط به سهام عدالت و نظیر
اینها باشد و فقط  40درصد قرار بود واگذار شود 40 .درصد  150هزار میلیارد تومان،
 60هزار میلیارد تومان میشود؛ یعنی قرار بود که  60هزار میلیارد تومان سرمایه جذب
شود .در همان الیحهبندی وجود داشت که بر اساس آن ظرف  7سال دولت سالی 10
میلیارد دالر از خارج اعتبار بگیرد و این اعتبار را به کسانی بدهد که میخواهند سهام
عرضهشــده را بخرند .آن موقع دالر  1000تومان بود .این در حالی بود که به حساب
خودشــان سهام عرضه شــده 60 ،هزار تا بود .در این جا متقاضی گم است .اگر شما
میگویید که صف کشیدند و پولشان را میبرند خارج از ایران ،پس دیگر آوردن اعتبار
از خارج چه مفهومی دارد.؟ یعنی ما مدام به این ارز فکر میکنیم؛ اما به اینکه متقاضی
چه کسی است ،اص ً
ال وجود دارد یا نه ،فکر نمیکنیم.
 نقدهایی که شــما و افراد دیگری مثل شما مطرح میکردند ،در کجای این
برنامهها دیده شد؟ آیا اص ً
ال دیده شد و آیا پاسخ مستدلی به آن داده شد؟

خیر ،تمام اینها تصویب شد و پیش رفت .مشکل ما این است که خصوصیسازی
نهادهایی میخواهد که باید وجود داشــته باشد و کار کند تا توفیق داشته باشیم .نه
اینکه دولتی باشــد؛ البته از این طرف هم عرض بنده این است که این قانون اساسی
تکالیفی برای دولت تعیین کرده است که عدم اجرای آن تخلف محسوب میشود .دولت
باید در چارچوب قانون اساسی فعال باشد ،حال این که بزرگ میشود ،کوچک میشود
و ...هرچه که این سامان میگوید باید رعایت شود .اگر نمیپسندیم ،باید قسمتهای
وظایف دولت از قانون اساسی را اصالح کنیم .نهاد قانون باید کار کند.
 اما گاهی وقتها دولتها در اجرای برنامههای خود میگویند مانعی فراتر از
اختیارات قوه مجریه بر سر راه آنها بوده است.

البته بنمایه اینها از سازمان مرکزی برنامهریزی کشور است و یک تفکر واحد از
آنجا بیرون میآید که خودش به نظام آموزشی کشور برمیگردد؛ اما در مورد دولتها به
این صورت بود که دولت آقای هاشمی شروع کرد .آقای خاتمی که در سال  76آمدند،
برای ســال  77یا  78خودشان منتقد بودند و میگفتند که ما برنامههایی میخواهیم
که به مسائل اقتصادی نگاه اجتماعی داشته باشد .ایشان در زمان برنامه دوم آمد و یک
جمع  30نفری را از دانشگاه و ...دعوت کرد که من هم میرفتم .ایشان واقعا وقت زیادی
گذاشت و همه چیز را ریز بهریز مینوشت .در نهایت بعد از  9الی  11جلسه ،طرحی به
نام طرح ســاماندهی اقتصاد ایران در آورد .رهبری هم در ابتدای آن نوشتهای گذاشت
و آن را تأیید کردند .قرار شــد که این طرح مبنای برنامه ســوم شود و بند اولش :نگاه
اقتصادی اجتماعی به امور اقتصادی ،نه اقتصادی صرف ،اولویت عدالت ،مشارکت مردم،
اهمیت و فوریت امر اشــتغال ،دسترسی همگان به فرصتها و امکانات و اجرای کامل
قانون عملیات بانکی بدون ربا بود.
قرار بود اینها زیربنای برنامه ســوم باشد؛ اما شرایط برنامه سوم به گونهای شد که
با این که همان دولت بود؛ یعنی در سازمان برنامه آقای دکتر نجفی تشریف داشتند،

نکتههایی که باید بدانید
[اهدافی که در قانون اساسی میآید ،تا حدودی جنبه آرمانی دارد ،به
این دلیل که باید در بلندمدت به آنها رسید؛ اما اهداف آرمانی هم از یک
نسبیتبرخوردارهستند.
[گاهی وقتها شاید بعضی از این نهادها باید از بین بروند .نهاد یعنی قاعده
بازی که در قانون و مقررات الزم بروز مییابد.
[هر نوع سیاستگذاری که منجر به شکاف درآمدی از ناحیه اقتصاد شود،
نباید به سراغ آن رفت .اگر برای این کار الزم است که دولت درگیر شود ،باید
خود را درگیر کند و هیچ پرهیزی نیست و هدف توزیع برابرتر درآمدها باید
اتفاقبیفتد.
[من از تغییر ناامید نیستم؛ اما از آن دسته از کسانی هستم که میگویم
شاید باید  10سال کار کنیم که نرخ تخریب را کم کنیم تا بعدا بتوانیم بسازیم.
[منظور من از حضور مکانیکی این است که برنامه توسعه نوشته شده است
که هر کسی که بشناسد میداند که وقتی اینها اجرایی شوند ،فقر ایجاد
میشود.

در بانک مرکزی آقــای دکتر نوربخش و فقط در وزارت اقتصاد آقای دکتر نمازی بود
و معاونــت اقتصــادی هم آقای دکتر نیلی بودند ،برنامه ســومی داد که با این اهداف
فاصلههای فراوان داشــت؛ یعنی میتوان گفت که برنامه سوم برنامه تعدیل را به طور
کامل آورد .مجلس پنجم که در تعارض سیاسی با دولت بود ،برنامه سوم را تصویب کرد،
افراطیتر از آنچه که در الیحه آورده شده بود .به عنوان مثال بندی داشت که هر سال
و یا هر چند مدت یک بار نتایج برنامه را به صورت کمی ارائه دهد .در آن مجلس یکی
از نمایندگان پیشنهاد حذف این بند را داد .من گفتم وقتی شما این بند را حذف کنید،
چگونه میخواهید از دولت سؤال کنید که امسال قرار بوده است به چه چیزی برسد؟ اما
مجلس پنجم آن حذف را تصویب کرد که اص ً
ال دیگر ابزار سنجش وجود نداشت؛ البته
نتایج برنامه سوم در عمل بد نبوده است .برنامه چهارم هم توسط مجلس ششم تصویب
شد؛ اما بخشهایی از آن نهایی نشد؛ یعنی مجلس هفتم برنامه چهارم را تصویب نکرد،
فقط ایرادات شورای نگهبان به برنامه چهارم را تصویب کرد .آقای احمدینژاد که آمدند،
به نتایج بیعدالتی شک کرد و بدون اینکه آن برنامه را اصالح کند ،اجرای برنامه چهارم
را نزدیک به یک ســال متوقف کرد .البته نگفت که متوقف میکنم؛ اما خیلی جدی
نبود؛ ولی به هر دلیلی ایشان دوباره به همان برنامه برگشت؛ اما وقتی برگشت ،آن یک
ســال ،یک سال و نیم را جبران کرد؛ یعنی مقولهای مثل هدفمندی یارانهها که آقای
خاتمی بارها گفته بودند که من دلم میخواست این کار را انجام بدهم اما نشد ،آقای
احمدینژاد بیمحابا انجام داد و یا بحثهای خصوصیسازی را پیگیری کرد؛ البته در آن
موقع سیاستهای رهبری هم به کمک آمد .میخواهم بگویم که شرایط به این ترتیب
دست به دست هم داد و دولت سازندگی شروع کرد ،دولت بعدی علیرغم میلش ،در
عمل همان برنامه را پی گرفت.
 چرا آقای خاتمی میخواست ســاماندهی اقتصاد را بر اساس سیاستهای
اقتصادی اجتماعی پیش ببرد؛ اما نتوانست آن را عملیاتی کند؟

مــن فکر میکنم که خود این بزرگواران در این زمینهها تخصص ندارند؛ البته ما
نمیگوییم که رئیسجمهور باید در همه چیز تخصص داشته باشد .اینها مسئله را به
معتمدین خود واگذار میکنند .بافت دولتی ایشان به گونهای بود که اکثریت در اختیار
کسانی بود که به تعدیل فکر میکردند .البته آقای دکتر نمازی انتقادهایی داشت؛ اما
در اقلیت بود .مجلس پنجم هم بیشتر شامل راست سنتی بود و آنها هم همین شیوه
تفکری را داشتند .آقای خاتمی و نظیر ایشان هم که آمدند ،درست است که در مجلس
سوم و حتی چهارم به چپ معروف بودند؛ اما آن چپ دیگر در قامت کارگزاران سازندگی
استحاله شده بود که به اصطالح میشد گفت که راست مدرن شده بودند.
 آقای خاتمی خاستگاه دیگری داشت.
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آینده ما
اما تیمی که اقتصاد دولت او را اداره میکرد ،دســت آنها بود .کسانی هم که در
مجلس بودند ،به همین ترتیب.
 بنابراین شما معتقد هستید که حاکمیت هم به این تفکر اقتصادی باور داشت
و همراهی میکرد؟

اگر منظورتان از حاکمیت رهبری است ،رهبری سیاستهای اصل  44را سیاست
اعالم کردند و هدفمندی یارانهها را هم حمایت کردند .آقای دکتر روحانی هم از همان
سالها که در مجلس بود ،حامی همین تفکر بود و رئیس برنامه و بودجه او سخنگوی
کمســیون برنامه و بودجه و تلفیقی بود که همین برنامهها را تصویب کرده بود؛ یعنی
آقای نوبخت و بدیهی است که در دولتشان کار را ادامه داد.
 آیا تحلیلی که شما برای اقتصاد دارید ،برمبنای تئوری های اقتصاد اسالمی
است و یا از نظر شما کدام مکاتب اقتصادی بهتر میتوانند پاسخگوی نیاز اقتصاد
ایران باشند؟

شرایط اقتصاد اسالمی به گونهای است که با وضعیت فعلی تفکری در بین مردم،
اقتصادیها و متخصصین اقتصادی ،نزدیک نیســت؛ یعنی تئوری اقتصاد اســامی
از وضعیت موجود دور اســت؛ بنابراین من نمیخواهم با نگاه اقتصاد اســامی مسائل
اقتصادی ایران را تحلیل کنم چرا که یک نگاه غیر واقعبینانه استخراج میشود .گاهی
انتقاد میکنم ،مثال میگویم که نظام بانکی که تولید را متوقف کرده ،به این دلیل است
که ربوی است؛ و علت هم این است که خود قانون اساسی در بند  2اصل  43و قانون
مجلس هم گفته است نباید ربوی باشد؛ اما اآلن اجرا میکنند؛ بنابراین در حال حاضر
اقتصاد اســامی از این واقعیت خیلی دور اســت و در اقتصاد ایران نشانهای از اقتصاد
اسالمی نمیبینید؛ البته من به اقتصاد اسالمی باور دارم؛ اما واقعیت این است که اآلن
نمیتواند لباس این کالبد شود .مسئلهای که وجود دارد این است که در حقیقت من
به اقتصاد قانون اساسی به عنوان شابلنی که میتواند وضع موجود را جمع کند و سر و
سامان بدهد نگاه میکنم؛ یعنی پیگیری اقتصادی که در کارکرد خود نیازهای اساسی
مردم تأمین شود یا پایهریزی اقتصادی که در آن وقتی پول میخواهد به مازاد برسد ،از
ناحیه بهره نباشد از ناحیه سود باشد .سالیان سال ما آن را تدریس کردیم و بسیار قابل
اجرا است؛ یعنی یک نظام بانکی مبتنی بر بخش حقیقی اقتصاد .دولت وظایفی که در
قانون اساسی است انجام دهد ،نه بیشتر .این وظایف هم وظایف قانونی آن است؛ البته
توزیع درآمد هم مهم است ،همانطور که اصل  49قانون اساسی میگوید .به هر حال
فساد برای ما مشکل ایجاد کرده است .برنامهریزیهای ما بر اساس قانون اساسی چون
متوجه مشکل تورم خواهد بود ،به این صورت تورم ایجاد نمیکند که جامعهشناسان
میگویند این تورم منشــأ فساد است .چندین دهه است که به ما شوک وارد میشود
و بر اساس دیدگاه جامعهشناسان وقتی یک شوک مدام وارد میشود ،فاصله طبقاتی
ایجاد میکند و در شرایط فاصله طبقاتی اگر دو عنصر وجود نداشته باشد ،حتما فساد
ایجاد میشود .عنصر اول ،عاملی که آدمها را از درون کنترل کند که متأسفانه در مورد
ما ضعیف شــده است .عنصر دوم این است که شرایط به نحوی باشد که اگر انسانها
مبادرت به جرم داشته باشند ،فکر کنند که احتمال دستگیر شدنشان خیلی کمتر از
دستگیر نشدنشان است که مربوط به نظام حقوقی و نیروی بازدارنده قانونی است؛ لذا
اگر این دو عنصر حاکم باشد جامعه به فساد کشیده میشود که در شرایط کنونی ما
به همین صورت است؛ بنابراین هر نوع سیاستگذاری که منجر به شکاف درآمدی از
ناحیه اقتصاد شود ،نباید به سراغ آن رفت .اگر برای این کار الزم است که دولت درگیر
شود ،باید خود را درگیر کند و هیچ پرهیزی نیست و هدف توزیع برابرتر درآمدها باید
اتفاق بیفتد .اگر دولت با وارد شــدن خود میتواند به این هدف کمک کند ،باید وارد
شود .کاری نداریم به این که لیبرالیستها چه میگویند ،نهادگراها چه میگویند .چون
نهادگرایی هم با اقتصاد نئوکالسیک نزدیک است و اینها غیر همسو نیستند .و این که
نهادهای الزم برای اصالحات باید در نظر گرفته شود.
 شما چند بار در صحبتهای خود از نهادها صحبت کردید؛ اما برخی معتقد
هستند که ایران جزو کشــورهایی است که به دلیل تکثر نهاد ،فرا نهاد و فرا قوه
رکورد باالیی دارد .نهاد مورد نظر شما چیست؟ آیا باید نهاد مجددی ساخته شود و
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یا به ضعف نهادها اشاره دارید؟

نهاد در بیانی که من عرض میکنم ،مساوی است با قواعد بازی یا قواعد کار؛ یعنی
اگر میخواهیم خصوصیســازی کنیم ،مجلس و دولت مقررات نهاد محترم شمردن
حقــوق مالکیت و نهاد حفظ حقوق مالکیت را رعایت کنند .اگر کســی میگوید که
مالکیت خصوصی محترم اســت ،مثال سازمان میراث فرهنگی به این دلیل که ملک
شخصی نزدیک به آثار فرهنگی است ،مانع از کسب و کار او نشود .منظور من از نهاد،
دستگاههایی مثل جهاد و ...نیست .گاهی وقتها شاید بعضی از این نهادها باید از بین
بروند .نهاد یعنی قاعده بازی که در قانون و مقررات الزم بروز مییابد.
 پاسخ سؤال قبلی را دقیق از شما نگرفتم .پیشفرض من این است که شما
اقتصاد را در طیف فکری راست سنتی میدیدید یا حداقل قبال این گونه میدیدید.

من هیچ گاه به راست سنتی گرایش نداشتم .اگر طبقهبندیای در دورههای قبلتر
وجود داشته باشد ،شاید در آن طبقهبندیها ،باید من را در چپ قرار میدادند ،چون ما
به شدت به توزیع درآمد و حرکت به سمت عدالت باور داریم و به نابسامانی و آزادسازی
قیمتها انتقاد داریم و معتقدیم که عرضه در اقتصاد ایران کشش تغییرات قیمتی را
ندارد .یا به طور مثال باور داشتیم و داریم که ارز نباید مشمول تکقیمتی باشد و باید
با هدف افزایش تولید قیمتگذاری شود .اگر کسانی میگویند که از بابت قیمت پایین
رانتی حاصل میشود ،این رانت را از طریق مالیات بعدی از آن تولیدکننده وصول کنند؛
بنابراین من به راست سنتی باور ندارم .به اقتصادی مثل اقتصاد قانون اساسی که دولت
نقش دارد ،بخش خصوسی هم فعال است و مالکیت خصوصی هم در آن محترم است،
معتقدم .به طور مثال شــما فرض کنید  40سال است که ما هر سال باید روابط مالی
دولت ایران را با شرکت نفت تعریف کنیم و آنقدر پیچیده مینویسیم که در آن زمان
دیوان محاسبات به من نامه نوشته بود که مستشارهای ما این همه رابطههای پیچیده
درهم را اص ً
ال نمیتوانند تفریغ کنند؛ در حالی که اصل  45قانون اساسی میگوید :یک
بار در قانون بنویســید و تکلیف انفال را مشخص کنید .حرف من این است که اینها
باید اجرایی شود.
 وقتی مدام به قانون اساسی اشاره میکنیم ،من احساس میکنم که انشقاق
فکری و عملی درست از همان زمان به وجود آمده است.

اگر واقعیتی را که رخ داد نگاه کنیم ،زمانی که جنگ شــروع شــد ،ما دولتهای
پایداری نداشتیم .دولت آقای بازرگان ،دولت آقای بنی صدر و دولت آقای رجایی و بعد
هم سرپرستی آقای مهدوی کنی ،اص ً
ال دولت پایداری شکل نگرفت تا به آقای موسوی
رسید 8 .سال دولت آقای موسوی بود .اگر بخواهیم بگوییم که آن زمان راست سنتی بود
که اص ً
ال نمیگذاشت یا بر این کار قوی بود ،درست است که آقای احمد توکلی و مرحوم
آقای عسگراوالدی ،شاخصهای راست سنتی در دولت آقای موسوی حضور داشتند؛ اما
هیچکس آن دولت را راست نمیداند.

 اشاره شد که سازمان برنامه و بودجه جایی است که برنامههای توسعه در آن
تدوین میشود و این سازمان بازوی کارشناسی دولت است؛ اما برخی معتقد هستند
که همین نهاد برنامهریزی یا بیشتر به سخنگوی دولتها تبدیل میشود .به همین
سبب خروجی این سازمان بیشتر از اینکه برنامه توسعه باشد ،بیانیهای برای توسعه
است .نظر شما در این خصوص چیست؟

در مورد سازمان برنامه چند گونه میتوان فکر کرد .نخست اینکه سازمان برنامه به
موجب قانون ،تکلیف ارائه برنامه توسعه ندارد؛ یعنی کاری که میکند ،تکلیف قانونیاش
نیست .به موجب قانون برنامه و بودجه سال  1351تکلیف قانونی سازمان برنامه ،ارائه
برنامههای عمرانی اســت .قبل از انقالب هم در این ســازمان برنامههای عمرانی ارائه
میشــده است که بعد از انقالب تبدیل شده است به برنامه توسعه اقتصادی .هرکس
توسعه را بفهمد و بداند که در جریان طوالنیمدت توسعه ،تحوالت تو در تو و عمیقی
رخ میدهد و در یک افق بلندمدت همه چیز تغییر میکند ،میداند که توســعه را با
برنامه و رأی نمیشود پیش برد؛ اما باید قانون به گونهای باشد که کارکرد برنامههای
عمرانی ،جاری بخش خصوصی و نظیر اینها ،به تدریج درآمد سرانه مردم را باال ببرد
و مردم به تبع این درآمد سرانه رو به افزایش تغییرات مساعدی از نظر سطح زندگی،

مجلسیها به دلیل اینکه متهم به مخالفت با نظام کارشناسی هم نشوند ،در موارد زیادی به نظر
کارشناسی اعتنا کردهاند و میکنند .معنایش این است که برنامههایی که از طریق سازمان برنامه و بودجه
و در نهایت دولت به مجلس میآمد ،مورد چالش ساختاری و بنیادی قرار نمیگرفت.

سواد ،معنویت ایجاد کنند به نحوی که بگوییم دیدگاههایشان تغیی ر یافته است؛ بنابراین
نکته اینجا است که سازمان برنامه متولی کاری میشود که ما را به غلط میاندازد .توسعه
هیچ موقع از قبل قانون حاصل نمیشود.
 در واقع ایده محوری شما این است که ابتدا باید خود قانونگرایی اصل باشد.

ابتدا باید به کمک قانون رشــد اقتصادی حاصل شود ،یعنی کاری کنیم که مدام
ثروت ملی زیاد شــود .یعنــی هم دولت کارهایی مثل زیربناســازی انجام بدهد ،هم
زمینههای بانکی برای بخش خصوصی فراهم باشــد تا مــردم مدام تولید کنند .این
تولید درآمد ســرانه را باال میبرد .مردم برخوردار از درآمد ســرانه خودشان را تغییر
میدهند .مردم به دنبال اعتال هستند و نتیجه آن توسعه میشود .نکته دیگر این است
که کارشناسانی که آنجا هستند ،بسیار باسواد هستند؛ اما آنها در یک نظام آموزشی
درس خواندند که اقتصادی بر مبانی نئوکالسیک به آنها آموخته است؛ اما آنها مأمور
هستند که برنامهای بنویسند که هدف قانون اساسی را دنبال کند .آنها اص ً
ال برای این
کار تربیت نشدند؛ لذا آموزههای آموزشی خود را در قالبی میآورند که از دل آن همان
برنامههای تعدیل ساختاری بیرون میآید؛ یعنی با سواد هستند؛ اما برای مأموریتی که
متولی آن هستند ،تربیت نشدند..
 من از شما نه به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران بلکه به عنوان کسی که
 12سال نماینده مجلس بوده است سؤال میکنم .منظور شما کدام قانون است؟ تا
همین امروز هم خیلی از اصول قانون اساسی اجرا نمیشود .چرا مجلس تاکنون بر
اصولی که مسکوت مانده نظارت نکرده است؟

به هر حال اجرای قانون با موانعی مواجه است .همین که میگوییم قانون را اجرا
کنید ،به معنای این است که موانع وجود دارد؛ اما من حس میکنم که کشور باید از
سلیقهگرایی دور شــود و با قانون اداره شود .اصول قانون اساسی یک سیستم است و
همه را باید پا به پای هم پیش برد چون بعضی اصول مؤید دیگری هستند؛ یعنی وقتی
میگوییم باید آموزش دانشگاهی این گونه باشد ،این باید باشد که بخش کشاورزی هم
به استقالل برسد؛ یعنی فارغالتحصیل این رشته باید برود در کشاورزی فعالیت کند .من
قبول دارم که ما به بعضی از اصول قانون اساسی خیلی توجه کردیم و بسیاری از اصول
آن را متوقف کردیم .مثال ممکن است که ما به اصول سیاست خارجی خیلی توجه کرده
باشیم؛ اما خیلی از مسائل دیگر مثل حقوق ملت یا مباحث مربوط به اقتصاد را کمتر
توجه کرده باشــیم و یا اص ً
ال به آن توجه نکرده باشیم .در سال  92که برای انتخابات
ریاست جمهوری ثبتنام کرده بودم ،نوشتم دولت قانون؛ بنابراین اصل  27قانون را باید
زمانی اجرا کرد .کسی که معترض است ،چگونه اعتراض خود را مطرح کند .اینها بسیار
مهم اســت و اثر اقتصادی هم دارد .اینکه میگویند خود مجلس چقدر نظارت کرده
است ،در حقیقت وظیفه مجلس نظارت نیست .من نمیدانم که این کلمه نظارت از کجا
آمده اســت .شما در قانون اساسی یک کلمه نظارت برای مجلس نمیبینید .بر اساس
اصل  156قانون اساســی ،قوه قضاییه  5وظیفه مهم دارد که یکی از آنها نظارت بر
حسن اجرای قانون است .سازمان بازرسی برای همین کار است .قوه قضاییه باید جواب
بدهد که چرا قوانین اجرا نمیشود؛ در حالی که فقط گاهی پروندههای مسئلهدار را رو
میکند؛ اما اآلن قوه قضاییه باید به من ،شما و هر کسی که سؤال کند جواب بدهد که
چرا برنامه بانکداری اسالمی اجرا نمیشود؛ بنابراین اگر در حوزه نظارت کاستی وجود
دارد ،برمیگردد به قوه قضاییه .کار مجلس یک نظارت بدون مجازات است.
 در مدتی که در مجلس بودید ،چقدر به این حوزهها اعتراض کردید؟

اوال هــر کســی محدودیتهایــی دارد ،من هم محدودیتهایــی دارم .ثانیا این
محدودیت در جمع معنا پیدا میکند .شما وقتی یک کشور حزبی نیستید و بخواهید از
 290نماینده اکثریت استخراج کنی و جناحی هم نباشی ،خیلی سخت است که بتوانی
 140 ،130رأی درست کنی و نظرت را پیش ببری ،تازه اگر آن نظر درست باشد .این
مجموعه  12جلدی که مشاهده میکنید 13 ،هزار و  400صفحه است که روز شمار
حضور من در مجلس اســت؛ یعنی در دوره نمایندگی از زمانی که چشــم باز کردم تا
غروب 95 ،درصد اتفاقاتی که در خودم و مجلس ،مثل مذاکرات ،استدالل ،پشت پرده،
روی پرده و هر چیزی که به من مربوط میشده است در این  12جلد وجود دارد .البته

نکتههایی که باید بدانید
[ما اطالعات کاری را که میخواهیم انجام بدهیم ،نداریم ،صرفا به این دلیل
که یک کار خوب است ،انجام میدهیم .استدالل این بود که رأی بدهید،
چون اآلن ایرانیهای زیادی میروند در دوبی شرکت تأسیس میکنند ،چرا
در خود ایران سرمای هگذاری نکنند؟
[چندین دهه است که به ما شوک وارد میشود و بر اساس دیدگاه
جامعهشناسان وقتی یک شوک مدام وارد میشود ،فاصله طبقاتی ایجاد
میکند و در شرایط فاصله طبقاتی اگر دو عنصر وجود نداشته باشد ،حتما
فساد ایجاد میشود.
[ 4برنامه اول به مسئلهای مثل آسیبهای اجتماعی توجه ندارد؛ البته
به بهزیستی ،تأمین اجتماعی ،جوانان ،و زنان توجه دارد؛ اما نه به عنوان
گرفتاران آسیب؛ اما از برنامه پنجم به بعد ،مبالغی را میگذارند برای رفع
آسیبهای اجتماعی و به این دلیل است که جلوه کرده و متراکم شده است.

نوشتن این خاطرات  21سال زمان برد 12 ،سال در دوره نمایندگی و  9سال هم بعد از
آن .اآلن کهگاهی این مجموعه را ورق میزنم ،خودم برای خودم دلم میسوزد؛ به طور
مثال در یک روز در زمان بودجه من  18بار مخالفت یا موافقت کردم.
 از دل گفتههای شما اجماعی صورت نمیگرفت؟

چرا ،مثال فرض کنید که در مجلس ششــم  20رأی درمیآمد .در مجلس هفتم
 90 ،80تا رأی درمیآمد؛ اما باز به حدنصاب نمیرسید .البته نه همیشه .من واقعا یک
دانشگاهی مستقل بودم درست است که بیرون میگویند ،راست یا چپ است؛ اما من
تعلق خاطر به هیچ چیز جز حقیقت ندارم؛ به همین دلیل هم در مجلس هفتم ،یک
سال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ماندم .به این دلیل که به تقاضاهای فراوانی که
وجود داشت ،جواب نمیدادم .در آخر هر جلد از این مجموعه ،یک جدول آماری وجود
دارد که میبینید حتی در مجلس ششم که میگفتند که فالنی با اصولگرایان نیست؛
اما با ما هم نیست ،خیلی از گفتههای من رأی میآورد .چیزهایی که نوشتم ،بعدا مورد
به مورد کمی کردم .به طور مثال موافقت با طرح یا الیحه ،چند همسویی ،چند مخالفت
و یا چند پیشنهاد .من اینها را مطرح کردم و به این صورت به آنها پاسخ داده شده
است .طبق این جدول 19 ،و نیم درصد مجلس ششم در راستای چیزی بوده است که
من صحبت کردم .معنایش این است که یا رأی آورده است و یا اگر به خاطر من رأی
نیاورده اســت ،نتیجه کار با چیزی که من دنبال میکردم ،همسو بوده است .این عدد
برای یک نفر باال اســت .میخواهم بگویم که اینطور نبوده است که بینتیجه باشد و
یا من تالش نکرده باشم؛ اما به صورتی که یک فراکسیون باشد و بتوان یک عده زیاد
داشت ،نبوده است.
 سؤال اول این بود که چرا سیاستهای اقتصادی ما مولد فقر و فقیر هستند.
شما جایگاه برنامهها و ایدههای رفاهی از طریق قانون اساسی را اشاره کردید؛ اما
جایگاه فقر و مبارزه با آن در برنامههای توسعهای بعد از انقالب چیست؟

یک حضور مکانیکی دارد منظور من از حضور مکانیکی این است که برنامه توسعه
نوشته شده است که هر کسی که بشناسد میداند که وقتی اینها اجرایی شوند ،فقر
ایجاد میشود .فرض کنید  200ماده؛ اما قسمتی هم تحت عنوان تأمین اجتماعی که
 5 ،4ماده دارد که گفته است ما برای کمیته امداد یا برای رفع محرومیت یا بهزیستی
این اقدامات را هم انجام میدهیم .من این مسئله را مکانیکی میدانم ،به این معنا که
دو تا مقوله در کنار هم کار خود را انجام میدهد 180 .ماده بر اســاس همان برنامه
تعدیل ســاختار ،کارکرد فقرآوری دارد و بعد قانونگذار میگوید این فقر را از طریق
کمیته امداد و بهزیستی حل میکنم .اگر به این صورت در نظر بگیریم ،فقرزدایی در
برنامههای توســعه وجود دارد .من به برنامه ششم ،پیشنهاد حذف یک بند دادم که
مربوط به تعاونی و فقرزدایی بود .همه تعجب میکردند که تو که دیدگاههای توزیع
درآمدی داری ،چرا میخواهی این بند حذف شــود؟! قصد من این بود که صحبت
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آینده ما
کنم .در پاســخ میگفتم به این دلیل که شما توجه ندارید که آن نانی که پختید یا
تنوری که روشــن کردید ،مدام فقر ایجاد میکند و حاال میخواهید با کمیته امداد،
بهزیستی و یا صحبت از تعاونی جلوی انبوه فقر را بگیرید؟! هم آنها را بردارید ،هم
این را؛ بنابراین مکانیکی بوده ،ارگانیکی یا ســازمانی نبوده است که بگوییم از فقر یا
ضد فقر نمینویسند؛ اما سایر مواد را به گونهای مینویسند که وقتی اجرایی شد ،فقر
ایجاد نشود.

 شما هم در صحبتهای خود اشاره کردید که هم در ادبیات آکادمیک و هم
در آموزههای دینی بین آسیبهای اجتماعی و توسعه و اقتصاد روابط مستقیمی
وجود دارد .آیا در برنامههای توسعه به این ارتباط توجه میشد و مواجهه برنامههای
توسعه با این ارتباط چگونه بوده است؟

من فکر میکنم که  4برنامه اول به مســئلهای مثل آسیبهای اجتماعی توجه
ندارد؛ البته به بهزیســتی ،تأمین اجتماعی ،جوانان ،زنان توجه دارد؛ اما نه به عنوان
گرفتاران آسیب؛ اما از برنامه پنجم به بعد ،مبالغی را میگذارند برای رفع آسیبهای
اجتماعی و به این دلیل است که جلوه کرده و متراکم شده است؛ بنابراین در برنامههای
پنجم و ششم و بودجه آنها ،باید توجه به رفع آسیبها وجود داشته باشد که از طریق
اعطای اعتبار صورت میگیرد.
 آیا هدفمندی یارانه در ذیل همین موضوع میگنجد؟

خیر ،هدفمندی یارانهها بیشتر تحت عنوان تأمین اجتماعی و مبارزه با فقر مطرح
اســت؛ اما در خصوص آسیبهای اجتماعی به طور مثال میگوید  10هزار میلیارد
تومان بگذاریم برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی.
 آن گونه که بعضیها معتقدند ،برنامههای ما به نوعی واکنش به مسائل واقعی
جامعه نیست .یا بیانیه و آرمانگرایانه است و سیستم اجتماعی ما به طور طبیعی
قادر به درک آسیبهای جامعه نیست و خأل را در اینجا جستوجو میکنند .نظر
شما در این خصوص چیست؟

من با گفته شما همسو هستم .وجود بیش از چند صد هدف معنایش این است که
یک بیانیه بیشتر نیست .اصوال اولویت در برنامهها وجود ندارد؛ یعنی ،آن قدر اولویت
وجود دارد که هیچ چیز اولویت نیست .باید  10تا  15هدف اصلی باشد که بگوییم ما
در این  5سال این  15هدف را دنبال میکنیم ،فالن زمینهها فراهم میشود و برای
 5ســال بعد ،روی این زمینههای فراهم شده پا میگذاریم و باال میرویم؛ اما به این
صورت نیست .هر وزارتخانهای حس میکند که اگر اسمش در این برنامه نباشد ،به
نوعی از قافله عقب مانده است.
 آیا یک سازمان نباید در مأموریت و برنامههای خود بازنگری کند که آسیبها
و فرصتهای آن را بداند .آیا سازمان برنامه چنین میکند؟

من به یاد نمیآورم که در برنامه تجدید نظر رخ داده باشــد .در این سالها من
تجدید نظر در برنامه ندیدم ،اصالح برنامه دیده میشود؛ اما این اصالحات به معنای
عدول از تصمیمات قبلی به دلیل اشتباه بودن یا به این دلیل که سامان بیشتری پیدا
کند ،نیست .اضافه کردن موادی به برنامه هم اصالح تلقی میشود .تا جایی که به یاد
میآورم ،در زمان شاه ،برنامه پنجم که به خاطر افزایش قیمت نفت ،مشمول تغییر
شد .بعد از انقالب در حقیقت من ندیدم ،اگر هم بوده است ،ذهن من یاری نمیکند
که تغییر ناشی از مطالعه و اصالح آنچه که آوردیم صورت گرفته باشد.
 نظام معرفتی ما خارج از کنشگری سیاستمدارها ،چقدر به مسئله اجتماعی
کاهش فقر و رعایت عدالت توجه دارد و اگر توجه نمیکند ،به چه علت اســت و
حلقه مفقوده را در کجا میتوان جستوجو کرد؟

این سوال خوبی است! نظام معرفتی برنامهریزان ،تکنوکراتها و کسانی که به دولت
و یا بعضاً مجلس رفتند در این گونه مسائل متأثر از فلسفه و نظامات اجتماعی غرب
است .یا در آنجا درس خواندند و یا در همینجا منابع غربی خواندند؛ لذا تالش میکنند
که راهکارهایی که غربیها دارند ،در اینجا هم پیاده کنند .اینطور هم استدالل میکنند
که نمیشود چرخ را دوباره اختراع کرد .چرا به آنچه آنها تجربه کردند ،عمل نکنیم،
بدون آنکه لزوما مبانی معرفتی آن رویکردها را متوجه باشند .من میتوانم بگویم که
32
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اکثریت قریب به اتفاق این گونه هستند؛ یعنی با حسن نیت فراوان و برای کمک به رفع
فقر ،معتقدند که باید برنامه تعدیل ساختاری را اجرا کرد .اما در مورد مجموعهای که از
حوزه آمدند و نظام معرفتی آنها متفاوت و آمیخته یا نزدیک به دین است ،به رفع فقر
نمیتوانند به طور سیستمی نگاه کنند؛ یعنی اص ً
ال بلد نیستند که این گونه نگاه کنند.
به این دلیل که در آموزههای فکری آنها این بوده است که کمک به فقرا ثواب دارد؛
بنابراین حاال که حکومت در دست ما است ،به طور اولی باید به فقرا برسیم .کمتر به
این توجه شــده است که اگر حکومت دین وجود دارد ،اصوال نباید فقیر به وجود آید.
به طور مثال موضوعیت خمس و زکات ،وقتی میتوانست معنادار باشد که حکومت
دغدغه دین نداشته باشد؛ اما وقتی حکومتی دغدغه دین دارد ،خوشبینی به این نکته
که من فقر را با خمس و زکات حل میکنم ،یک نگاه سادهاندیشانه است؛ به عبارت
دیگر ،ما باید یاد بگیریم که نگاه دینی و نه نگاه فقهی از نظر معرفتی به مسائل داشته
باشیم .چون دین مثلثی است که سه رأس عقاید ،فقه و اخالق دارد .ما بیشتر از ناحیه
فقه برخورد کردیم و از ناحیه عقاید و اخالق کمتر توجه داشتیم.
 به نظر شــما مهمترین مانع در مقابل بحثهایی که در حوزه برنامهریزی
توسعهای در جهت کاهش فقر ،وجود دارد ،چیست؟

موانعی که وجود دارد ،همه جا هست؛ یعنی ،یک سر مسائل در مجمع تشخیص
است ،یک سر آن در دولت ،یک سر در مجلس و ...بنابراین همه مبتال به این قضیه
هستند .من فکر میکنم که مانع اصلی فقدان یک تجدید نظر از نظر نتایج زیانبار
سیاستهایی است که ما  30سال اجرا کردیم برای اینکه ما را به این برساند که چون
نتیجه این سیاستها چنین شده است ،باید آن را عوض کرد .اگر ما به اینجا برسیم
میتوانیم به دنبال این برویم که چه چیزی را جایگزین این سیاستها کنیم.

 اما به نظر میرسد که این اتفاق خیلی عملیاتی نباشد .در بستری که ارتباط
با نهادهای فکری وجود ندارد .چگونه میتوانیم هم بازبینی در سیاستها و هم در
نهایت تصمیم برای تغییر آنها استخراج کنیم؟

فکر نمیکنم شــما قائل باشــید به اینکه میتوان خط کشید که هیچ یک از
صاحبان و اصحاب فکر و اندیشه در دولت و مجلس نیستند.
 برخی معتقدند که تمام طیفها نیستند ،نه اینکه اص ً
ال حضور ندارند.

ممکن اســت همین طور باشد؛ اما واقعیت این است که ما در  30سال گذشته
با انبوهی از مدیران جمهوری اســامی مواجه هستیم که آمدند ،تصدی کارهایی را
داشــتند و برگشتند و خیلی از آنها هم دانشگاهی و اندیشکدهای هستند .خیلی از
اینها قابلیت این را دارند که هم اجرا را درک کنند و هم اهل فکر و اندیشه باشند.
من خیلی از این ناحیه کمبود احساس نمیکنم .البته باید تالشهایی صورت بگیرد؛
اما نمیتوانم بگویم که تمام کســانی که اهل فکر هستند ،اجرا را اص ً
ال نمیشناسند
و یا بر عکس؛ بنابراین معتقدم که امکانپذیر است؛ یعنی کار خیلی سختی نیست.
مشــکل دیگری وجود دارد و آن این است که ما آن قدر برای خودمان تولید مسئله
میکنیم که هیچ چیز برایمان اولویت نیست؛ یعنی اتفاق بسیار مهمی که دو روز قبل
میافتد و همه فکر میکنند که باید به آن پرداخته شود ،امروز از بین میرود ،به این
دلیل که امروز هم یک اتفاق مهم میافتد و آن پرونده به زیر میرود و ما هیچ موقع
فرصت نمیکنیم به یکی از مسائلمان که ضرورت بازنگری و تطبیق نتایج با سیاستها
است ،بپردازیم .من فکر میکنم که اگر دولتی امکان روی کار آمدن داشته باشد که
دغدغههای جناحی کمتری داشته و دغدغههای ملیاش پررنگتر باشد و بتواند افراد
مســتقلی را در رأس نظام برنامهریزی یا بانک مرکزی و یا وزارت آموزش و پرورش
بگذارد ،هر چند که خیلی سخت؛ اما میتواند این تغییر را به وجود آورد .در حقیقت
من از تغییر ناامید نیستم؛ اما از آن دسته از کسانی هستم که میگویم شاید باید 10
سال کار کنیم که نرخ تخریب را کم کنیم تا بعدا بتوانیم بسازیم .ما اآلن از 25 ،20
فرد در سطح وزیر صحبت میکنیم که مدام وزارت آموزش و پرورش را تحت عنوان
چیزی که همیشه به دنبال بیمه و افزایش حقوق است ،نشان ندهد؛ یعنی حسرت به
دلتان میماند که یک وزیر آموزش و پرورش بگوید که من این نقش توسعهای را در
جامعه دارم .آدمها سر جای خود نیستند.

[ ویژه سال نو ]

سال :۹۹
نقطهعطف

ت ؟
امسال اقتصاد جهان با چه ریسکهای حتمیای روبهروس 

بلومبرگ  -بیزینسویک به همراه مرکز تحقیقاتی اوراسیا مهمترین ریسکهای جهانی سال آینده را بررسی میکنند
JJمقدمه
ترجمه :کاوه شجاعی
امسال نقطه عطف است
دبیر بخش آیندهپژوهی
حدود یــک دهه اســت که مــا با ریســکهای
ژئوپلیتیکیای زندگی میکنیم كه روز به روز بزرگتر
میشــوند اما هنوز یک بحران واقعی بینالمللی رخ نداده اســت .تــا حاال به جز حوزه
ژئوپلیتیك ،دیگر روندهای جهانی به طرز قدرتمندی مطلوب بودهاند .این روند حاال در
حال تغییر است.
کلید فهم این ماجرا جهانیسازی است .مهمترین ویژگی چشمانداز عصر پس از جنگ
جهانی دوم جهانیسازی بود :بر این اساس افراد ،ایدهها ،کاالها و سرمایه سریعتر و سریعتر
بین مرزها در سرتاسر زمین حرکت میکنند و این باعث شده ثروت و فرصتی خارقالعاده
برای گروههای زیادی فراهم شود .جهانیسازی باعث افزایش برابری جهانی شد (اگر چه
باعث افزایش نابرابری در تعداد زیادی از کشــورها شد) ،فقر را پایین آورد ،سن امید به
زندگی را باال برد و رونق و آرامش نسبی را در مناطق مختلف به ارمغان آورد.
اما با جدا شدن راه چین و آمریکا در حوزههای مختلف  -به خصوص تکنولوژی  -یک
تکه حیاتی در اقتصاد قرن بیســت و یک در حال دوپاره شــدن است .در سراسر جهان

توسعه یافته کشورها بیشتر از قبل دوقطبی شدهاند  -مردم یا اینوریاند یا آنوری  -و
قبیلهگرایی قدرت گرفته است .با تحوالت در حوزه سیاست ،اقتصاد و تکنولوژی ،باعث
محدود شدن زنجیرههای تامین ( )supply chainsدر حوزههای کاال و خدمات شده و
این یعنی جهانیسازی شکل سابق خود را به سرعت از دست میدهد .جهانیسازی مرض
چندشخصیتیگرفتهاست.
این همه ماجرا نیست .روندهای اقتصادی و ژئوپلیتیك مهم دیگری هم هستند .و هر
دو چرخه منفی خود را شروع کردهاند .اقتصاد جهانی  -بعد از آنکه از ضربات رکود بزرگ
سال  ۲۰۰۸شروع به بازســازی خود کرد  -طوالنیترین دوران گسترش پس از جنگ
خود را تجربه میکند .اما این رشــد در حال کند شدن است و اقتصاددانهای بیشتری
را به این نتیجه میرساند که در سال  ۲۰۲۰یا  ۲۰۲۱شاهد رکود جهانی خواهیم بود .و
همزمان جهان در حال ورود به یک رکود عمیق ژئوپلیتیك است :یکجانبهگرایی آمریکا
باعث شده که چیزی به اسم رهبری جهانی وجود نداشته باشد ،اتحادهای آمریکا و اروپا
در حال فرسایش است ،روسیه به دنبال تضعیف روابط آمریکا و متحدانش است و دولت
چین که روز به روز در داخل و خارج قدرت بیشتری میگیرد در حال ساخت جایگزین
جذاب رقابتیای برای صحنه جهانی آمریکایی است.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

33

آینده ما
و باالخره مســئله تغییرات آب و هوایی و گرمشــدن زمین را داریم که باالخره دارد
روی رشــد اقتصادی جهانی محدودیت ایجاد میکند و بالی جان سیاستمدارانی شده
که تا حاال انکارش میکردند .اینها قرار است با گذشت زمان افزایش بدتر شود (برخالف
چرخههای اقتصادی و ژئوپلیتیك که حتما دورههای باال و پایین دارند ).در سال ۲۰۲۰
ما ترکیبی قوی از خطوط روندی منفیای را داریم که طی چندین نسل اینگونه در کنار
هم قرار نگرفته بودند.
چرخههایی که جهان را به جلو میرانند
محدویتهای منابع /آب و هوایی

جهانیساز

چرخههای ژئوپلیتیكی

چرخههای اقتصادی
دورههای رکود اقتصادی (که تولید ناخالص
داخلی واقعی آمریکا دچار کاهش شد)

این محیط که به طور مداوم رو به بدتر شدن است به احتمال خیلی زیاد بحرانی جهانی
ایجاد خواهد کرد .البته منابعی که در اختیار دولتها و بخش خصوصی است به آنها اجازه
میدهد آسانتر از گذشته در برابر بحرانها دست به واکنش بزنند .اما چالشها در مقایسه
با قبل بزرگتر شدهاند و رکود ژئوپلیتیك نخواهد گذاشت که کشورها بتوانند در مواجهه
با بحرانها با یکدیگر همکاری مطلوب داشته باشند.
به تمامی این دالیل ،ســال آینده سال پردردســری به نظر میرسد .با  ۱۰ریسک
پیشروی دنیا در سال آینده آشنا شوید:
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۱

انتخاباتنامشروعآمریکایی

ما تا حاال سیاستهای داخلی آمریکا را به عنوان ریسک
اصلیمان انتخاب نکرده بودیم ،بیشتر به این دلیل که نهادهای
آمریکایی را عموما جزو قدرتمندترین و انعطافپذیرترینها در
دنیا میدانند .اما امســال این نهادها به شیوههایی بیسابقه
ریسک
در معرض آزمون قرار میگیرند .این ریســک وجود دارد که
انتخابات آمریکا نامشروع به نظر برسد و در پیامد این انتخابات
شاهد بیثباتی باشیم .خالء ناشی از این بیثباتی میتواند سیاست خارجی آمریکا را بیشتر
از گذشته بیثبات کند.
محدودیتهــای قانونی و نهادی تا حاال نگذاشــته دونالــد ترامپ بخشهای عمده
شعارهای انتخاباتیاش را عملی کند (مثل باقی روسای جمهور آمریکا) ،اما ترامپ با وجود
این محدودیتها سیاست تفرقهآمیز خود را ادامه داده است .آیا کشوری این چنین دوپاره
میتواند مثل سابق به پیش برود؟ ترامپ توسط مجلس نمایندگان استیضاح شد و سنای
جمهوریخواه او را به سرعت تبرئه کرد .این شکل از توازن قدرت باعث مشروعیتزدایی از
انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر میشود .دموکراتها احساس میکنند که استیضاح
توسط جمهوریخواهان باطل شد تا رئیسجمهور وجههای فراقانونی پیدا کند چرا که از
این پس نمیتوان استیضاح را ابزار اعمال محدودیت قانونی علیه قدرت به حساب آورد .در
همین حال احتمال آن باالست که در انتخابات دخالت بیرونی انجام شود  -دموکراتها
روسیه را مقصر میدانند  -و به نظر نمیرسد دولت و سنای جمهوریخواه ارادهای برای
سختگیری امنیتی بیشتر داشته باشند.
به عبارت دیگر ما با انتخاباتی روبهروییم که از همین حاال توسط گروه بزرگی از مردم
«دستکاری» شــده است .نظرسنجیها نشان میدهند که این ریسک در حال افزایش
اســت .بر اساس یک نظرسنجی سال  ۲۰۱۹موسســه  IPSOSفقط  ۵۳درصد مردم
بر این باورند که انتخابات عادالنه خواهد بود .البته بیشــترین کاهش اطمینان در میان
رایدهندگان دموکرات رخ داده است .در سال  ۲۰۱۶حدود  ۸۴درصد دموکراتها معتقد
بودند که انتخابات آن سال عادالنه است .در سپتامبر  ۲۰۱۹تعداد دموکراتهای معتقد به
عادالنه بودن انتخابات ریاستجمهوری به  ۳۹درصد سقوط کرده است.

زمانی که انتخابات به پایان برسد ،مشکالتی جدی سر برمیآورند .اگر ترامپ با وجود ادعاهای معتبر علیه
سالمت انتخابات برنده شود دموکراتها تالش خواهند کرد نتیجه را به چالش بکشند .اگر ترامپ ببازد ،او
نتیجه را به چالش خواهد کشید.

چقدر مطمئنید که انتخابات ریاستجمهوری آزاد و عادالنه برگزار شود؟

84%
64%
نظرسنجی Ipsos
سپتامبر  ۲۰۱۹و
نظرسنجی  Pewدر
اکتبر ۲۰۱۶

53%

کل

2019

2016

72%

55%
45%

39%

مستقل

دیوان عالی آمریکا این روزها به محافظهکاران نزدیکتر است و انتظار نمیرود به چالش
کشیدن حقوقی روند انتخابات راه به جایی ببرد و به همین خاطر ممکن است بخشهایی
از جامعه خواهان تاخیر یا تحریم انتخابات شوند .این هم البته نتیجه عملی نخواهد داشت
اما روند مشــروعیتزدایی از انتخابات آمریکایی را تشدید خواهد کرد .از طرف دیگر اگر
ترامپ احساس کند که ممکن است ببازد ممکن است بازیگران خارجی مثل اوکراین را
متهم به دخالت کند (به خصوص در ایالتهای فعال جمهوریخواه اما آسیبپذیر در برابر
دموکراتها) .ترامپ با این اتهامزنی تالش خواهد کرد با تغییرات در سیســتم امنیتی
انتخابات نتیجه را به نفع خود تغییر دهد .همه اینها بدترین محیط سیاســی ممکن را
برای انجام انتخابات ملی فراهم میکند ،چیزی که از زمان انتخابات شکستخورده ۱۸۷۶
تاکنون در آمریکا سابقه نداشته است.
JJبرگزیت آمریکایی
بعد چه رخ میدهد؟ اگر ترامپ با وجود ادعاهای معتبر علیه سالمت انتخابات برنده
شود دموکراتها تالش خواهند کرد نتیجه را به چالش بکشند .اگر ترامپ ببازد ،او نتیجه
را به چالش خواهد کشــید .به خصوص اگر نتیجه رایگیری نزدیک باشد این احتمال
باالتر میرود .این به جنگ حقوقی نظیر آنچه که میان جورج دبلیو بوش و ال گور رخ داد
منجر میشود .اما بر خالف جنگ گور-بوش انتظار نمیرود که دیوان عالی رایی بدهد و
طرف بازنده با بزرگواری آن را بپذیرد  -به خصوص اگر بازنده ترامپ باشد .به عبارت دیگر،
انتخابات  ۲۰۲۰برگزیت آمریکایی خواهد بود .انتخاباتی به شــدت دوقطبی که ریسک
اصلی نه نتیجه انتخابات ،که آن بیثباتی سیاسیای است که باعث این نتیجه شده است.
آمریکا تاکنون چنین حجمی از بیثباتی را تجربه نکرده ،به خصوص که این بار بیثباتی
باعث به وجود آمدن امواجی در خارج از آمریکا خواهد شد.
در چنین شرایطی احتمال آغاز نافرمانی مدنی  -به شیوه فرانسویها  -وجود دارد و
ت کشیدهشدن اعتراضات باشیم .در اینجا چون کنگره هم
ممکن است شاهد به خشون 
دوپاره شــده و ناکارآمد است نمیتواند وضعیت را آرام کند .اگر احتمال ورود آمریکا به
رکود اقتصادی را به این داستان اضافه کنیم چشمانداز تیر ه و تاری پیش روی آمریکاست.
JJجنگ خارجی برای پیروزی داخلی
این چالشها به سیاســت خارجی آمریکا هم کشیده خواهد شد چرا که هر تصمیم
امنیتی یا تجاری ترامپ در چنین شرایطی میتواند از دید رایدهندگان به ضعف او تعبیر
شود .دشمنان آمریکا در چنین شرایطی این کشور را در ضعیفترین حالت خود از زمان
واترگیت ریچارد نیکسون خواهند دید و این بار هنری کیسینجری نیست که اوضاع را
جمع کند.
ترامپ نشان داده که استفاده بیمالحظه از ابزار دیپلماسی را به استفاده بیمالحظ ه از

دموکرات

46%

جمهوریخواه

ابزار جنگ ترجیح میدهد (به جای آنکه به دولتهای خارجی حمله نظامی کند ،با آنها
معاملههای بدی انجام میدهد) اما به هر حال سیاستهای او به شدت بیثباتکنندهاند.
همزمان ترامپ باعث سردرگمی متحدان واشنگتن شده و روابط طرفین دوران بیثباتی
را سپری میکند .متحدانی مثل کره جنوبی ،ژاپن ،تایوان و عربستان سعودی به خصوص
متوجه شدهاند که اتحاد با ترامپ مسئله آسانی نیست .ترامپ اصوال در محاسبه اشتباه
میکند و ریســک مواجهههای ژئوپلیتیكی را باال میبرد  -مثل سیاستهایش در قبال
ایران  -و این متحدانش را هم در معرض خطر قرار میدهد.
طی سالهای اخیر دوســتان و دشمنان آمریکا در حال بررسی این موضوع بودهاند
که آیا واشــنگتن قصد دارد به رهبری جهان غرب ادامه بدهد یا نه .اگر اوضاع انتخابات
 ۲۰۲۰به بحران کشیده شود سوال اصلی دوستان و دشمنان این خواهد بود که آیا آمریکا
ی ژئوپلیتیك را
میتواند خودش را جمع کند یا نه؟ و این دوران غیرمعمول آسیبپذیر 
برای آمریکا و متحدانش به ارمغان خواهد آورد.
البته باید بگوییم که ما نگران دوام نهادهای سیاسی آمریکایی در بلندمدت نیستیم.
آمریکا در سال  ۲۰۲۰در معرض خطر از دست دادن دموکراسیاش نیست .به عالوه قرار
نیست آمریکا گردش به چپی ناگهانی داشته باشد چرا که شانس موفقیت برنی سندرز
یا الیزابت وارن در انتخابات باال نیســت .و از همه اینها مهمتر رئیسجمهور بعدی هم با
محدودیتهای قانونی و کنگرهای مواجه خواهد بود که ترامپ با آنها درگیر اســت .اما
بدون تردید ،مکانیسم بیاثر استیضاح ،مشروعیتزدایی از انتخابات و درگیریهای قانونی
پس از آن ،صحنه سیاسی آمریکا را به یکی از بیثباتترینها طی نسلهای اخیر تبدیل
خواهد کرد.

2

طالق بزرگ:
تکنولوژی شرقی ،تکنولوژی غربی

تصمیم آمریکا و چین برای جدایی در قلمرو تکنولوژی،
احتماال مهمترین تحول ژئوپلیتیكی برای جهانیسازی  -از
زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی  -خواهد بود.
ریسک
بعــد از یک ســری سیاســتگذاریهای ضــد چینی و
تحریکآمیز واشــنگتن در حوزه تجاری ،دولت چین به این نتیجه رســیده که جدایی
تکنولوژیک از آمریکا اجتنابناپذیر است .شی جینپینگ ،رئیسجمهور چین که در برابر
اقدامات آمریکا غافلگیر شــده بود خواستار حرکت به سمت قطع وابستگی تکنولوژیک
چین به آمریکا شد .همزمان چین تالشهایش را برای بازسازی ساختارهای مالی ،تجاری
و تکنولوژیک بینالمللی شدت میبخشد تا آنها را با منافعش سازگارتر کند.
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جدایی جهانهای تکنولوژیک چینی و
آمریکایی نهفقط بر صنعت ۵تریلیون
دالری تکنولوژی جهانی تاثیر میگذارد،
که صنایع و سازمانها در بخشهای
مختلف را -از رسانه و سرگرمی گرفته تا
پژوهشهای آکادمیک -متحول خواهد
کرد.

این جدایی که همین حاال هم مسیر حرکت تکنولوژی ،سرمایهگذاری و استعداد میان
دو کشور را با اختالل روبهرو کرده ،از چند حوزه تکنولوژیک استراتژیک مورد دعوا بین
طرفین (نیمهرساناها و اینترنت نسل  )۵فراتر خواهد رفت و حجم عظیمی از فعالیتهای
اقتصادی را در بر خواهد گرفت .جدایی جهانهای تکنولوژیک چینی و آمریکایی نه فقط
بر صنعت  ۵تریلیون دالری تکنولوژی جهانی تاثیر میگذارد ،که صنایع و سازمانها در
بخشهای مختلف را -از رسانه و ســرگرمی گرفته تا پژوهشهای آکادمیک -متحول
خواهد کرد .جدایی فرهنگی ،اقتصادی و تجاری ناشی از این بحران ،چیزی نیست که به
آسانی به وضعیت قبلی خود برگردد.
در بخش تکنولوژی ،تمرکز شی روی ساخت «زنجیرههای تامین انعطافپذیر» است
که در نهایت به رقابت پرریســک آمریکا-چین منجر خواهد شــد .این خبر بدی برای
شرکتهای تکنولوژیک آمریکایی است که ارتباط خوبی با چین داشتند .هواوی ساخت
ایســتگاههای پایه زمینیای را آغاز کرده که نسل بعدی شبکههای جیفایو را حمایت
میکنند و هیچ تکنولوژی آمریکایی در آنهــا وجود ندارد .چین و آمریکا روند خالصی
از تکنولوژیهای طرف مقابــل را آغاز کردهاند و این روند ادامه پیدا خواهد کرد .هواوی
و دیگر شرکتهای چینی توسعه اکوسیستمهای نرمافزاری جایگزین را آغاز کردهاند و
رهبری آمریکا را در حوزه سیســت م عاملهای موبایل و نرمافزارهای شرکتی به چالش
خواهندکشید.
بازارهای غربی به آرامی آماده دو تحول در این حوزه شــده بودند :یکی کنترل سفت
ی صادرات تکنولوژی آمریکایی به چین بود و دیگری سختگیری روی
و ســختتر رو 
استفاده از تجهیزات چینی در سیستمهای آیتی زیرساختهای حیاتی آمریکا .اما این
بازارها آماده تاثیرات واکنش چین به این روند نیستند .چین در واکنش به اقدامات آمریکا
طرحهای بیسابقه حمایت از ابداعات بومی را کلید زده که فقط یکی از آنها صندوق ملی
نیمرساناهاست که  ۲۹میلیارد دالر بودجه دارد .چین به عالوه قصد دارد سیلیکون ولی
خود را در جنوب چین به وجود آورد .ســیلیکون ولی چین  ۱۰۰میلیون نفر را در خود
جای خواهد داد.
36

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

سوال مهم اینجاســت :آیا یک دیوار برلین
مجازی سر بر خواهد آورد؟ کشورها بین چین
و آمریکا کدام را انتخاب میکنند؟
تایوان به سرعت اهمیت استراتژیک فزایندهای
برای چین پیدا میکند چرا که یک منبع کلیدی
برای تجهیزات غیرآمریکایی است به خصوص در
حوزه نیمرساناهای پیشرفته که شرکتهایی مثل
هواوی برای رقابت بینالمللی به آنها نیازمندند.
کره جنوبی هم به دالیل مشابه به طرز فزایندهای
به سمت چین متمایل میشود .حرکت به سمت
چین در نقاط مختلفی از دنیا انجام خواهد شد به
خصوص در آسیای جنوب شرقی ،آفریقای جنوب
صحرا ،اروپای شرقی و آمریکای التین .کشورها در
سراسر دنیا تبدیل به میدان جنگ سردی خواهند
شد که در آن چین و آمریکا بر سر آن بازار رقابت میکنند .اقتصاد قرن بیست و یکم روی
زیرساختهای دیجیتال انجام میشود و اهمیت ماجرا فقط به فروش بیشتر موبایل به
فالن کشور نیست .تجارت الکترونیک ،سیستمهای پرداخت موبایلی و خدمات مالی جزو
موضوعات این جنگ خواهد بود.
چین و آمریکا هر دو نشان دادهاند که میتوانند از تجارت جهانی به عنوان سالح خود
استفاده کنند .آمریکا مثال ممنوعیت صادراتی بر هواوی و دیگر شرکتهای تکنولوژیک
چینی اعمال کرد و چین جلوی واردات از طرف کشورهایی را که با آنها اختالف سیاسی
دارد گرفت (مثل کانادا و صادرات کانوالی آن) .وقتی دو اقتصاد اصلی دنیا مهمترین روابط
تجاریشان را سیاسی کنند ،ابدعات و زنجیرههای تامین بیشتر از قبل منطقهای و کمتر
جهانی خواهند شد.
ی شدنش باالتر میشود .سرمای
هر چه این شکاف بزرگتر میشــود ،ریسک دائم 
ژئوپلیتیكی بر تجارت جهانی سایه میافکند.

3

پکن ـ واشنگتن :تقابل

همزمان با جدایی تکنولوژیک چین و آمریکا ،تنشهای
واشــنگتن-پکن باعث برخوردهای آشکارتری در حوزههای
امنیــت ملی ،قدرت نفوذ و ارزشهای طرفین میشــود .دو
طرف همچنان از ابزارهای اقتصادی در این منازعه استفاده
ریسک
خواهند کرد  -تحریمهای اقتصادی ،کنترل صادرات و بایکوت
ل جنگ کوتاهمدتتر و سیاسیتر
کردن  -اما اهداف این شک 
خواهد بود .برای شرکتها و دیگر کشورها بیطرفی یا ضربهنخوردن از این جنگ روز به
روز سختتر خواهد شد.
از دید واقعگرایان ،این تنش در بطن خود طبیعی به نظر میرســد :رقابت ابرقدرت.
این جنگ هنوز مثل جنگ سرد کالسیک ،پیکاری ایدئولوژیک نیست (کاپیتالیسم علیه

هر چه که تنش افزایش میآید اختالف میان دو ساختار سیاسی متفاوت دو کشور تفاوتهای آشتیناپذیر آنها را پررنگتر و
جدیتر میکند .رقابت چین-آمریکا به طور فزایندهای به سمت جنگ ارزشها حرکت میکند و آتش میهنپرستی را میان دو
ملت شعلهور میسازد.

پکن خواهد داشت و هم ظرفیت
محدود برای آنکه جلوی اقدامات
تند دولتش علیــه چین را در
حوزههای امنیت ملی و سیاست
خارجی بگیرد.
به عــاوه انتظــار میرود
بحران سیاســی در هنگكنگ
هم ادامــه پیدا کند (اعتراضات
غربگرایانــه علیه چیــن) و در
تایوان هــم انتخابــات ژانویه
 ۲۰۲۰که با پیروزی قدتمندانه
رئیسجمهور ضــد چین این
کشور تســای اینگ-ون همراه
بود به نفع پکــن نخواهد بود.
آمریکا طی ســال جاری روی
حمایت نظامــی و دیپلماتیک
از دولت تسای متمرکز خواهد
شد و از معترضان هنگ کنگ
هم حمایت  -دست کم اخالقی!
 خواهد کرد که چین اینها رادخالت در امــور داخلیاش به
حساب خواهد آورد.
آمریکا طــی ماههای آینده
سیاستهای تندی علیه چین اتخاذ خواهد کرد :تحریمهای مالی (به خاطر اویغورهای
ســینکیانگ ،رابطه با ایران ،هنگ کنگ) ،سختگیری علیه صنعت تکنولوژی چین و
تالش برای محدود کردن روند حرکت سرمایه از آمریکا به سمت شرکتهای چینی .این
ن حاال هم کند شده ،ضربه بیشتری وارد میکند.
اقدامات به رشد اقتصاد چین که همی 
همزمان چین شرکتهای آمریکایی و خارجیای را که از «سیاست بازدارندگی» واشنگتن
حمایت میکنند مجازات خواهد کرد .لیست «افراد غیرقابل اعتماد» هم طوالنیتر خواهد
شد و پکن به خارجیهای مشکلدار ویزای ورود به چین را نخواهد داد .روابط اقتصادی
چین سیاســیتر خواهد شد و احتماال مهمترین دلیل این روند سیاستهای تهاجمی
آمریکاست.
ترامپ در سال جاری مبارزات سخت انتخاباتی در پیش دارد و ممکن است رهبر چین
بخواهد تمایل او به دستیابی به توافق بهتر تجاری در ازای رها کردن هنگ کنگ و تایوان را
امتحان کند .ترامپ نشان داده که به تجارت بیشتر از امنیت اهمیت میدهد .رئیسجمهور
آمریکا فردی غیرقابل پیشبینی است ،و این ریسک ماجرا را بزرگتر میکند.

سوسیالیسم) اما هر چه که تنش افزایش میآید اختالف میان دو ساختار سیاسی متفاوت
دو کشور تفاوتهای آشتیناپذیر آنها را پررنگتر و جدیتر میکند .رقابت چین-آمریکا
به طور فزایندهای به سمت جنگ ارزشها حرکت میکند و آتش میهنپرستی را میان
دو ملت شعلهور میسازد.
آمریکا چین را رژیمی سرکوبگر تلقی میکند که از نفوذ اقتصادیاش برای مجازات
دشــمنانش و همچنین محدود کردن انتقادات استفاده خواهد کرد .چین هم آمریکا را
قدرتی میداند که به دنبال تسلط بر دنیاست و میخواهد جلوی رشد اقتصادی رقبایش
را بگیرد و بذر تفرقه را میان مردم هر کشور رقیب بکارد.
این روزها جنگ تجاری میان آمریکا و چین اگر چه در ظاهر جریان ندارد ،اما تمام
نشده و نباید انتظار داشته باشید که طرفین به صلح برسند .نهاد سیاست خارجی آمریکا
روی چگونگی محدود کردن چین  -و نه رقابت با آن  -متمرکز شده و این باعث تشدید
تنش خواهد شد .چینستیزی در رقابتهای انتخاباتی  ۲۰۲۰حتما دیده خواهد شد و
ترامپ که اصوال به چین شــکاک است در ســال انتخابات هم تمایالت متناقض درباره

آمریکا کدام منافع کلیدی چین را مورد تهدید قرار میدهد

حوزه تکنولوژیک

سینکیانگ

تایوان

دریای جنوبی چین

هنگکنگ

تهدید توسعه اقتصادی
و اجتماعی چین با انجام
جنگ تجاری

تهدید سیستم
سیاسی چین و ثبات
اجتماعی این کشور
از طریق حمایت از
اویغورها

تهدید تمامیت
ارضی و جلوگیری از
بازگشت آن به خاک
چین

تهدید امنیت ملی

تهدید حاکمیت
ملی
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4

شرکتهای چندملیتی به داد
جهانیسازینمیرسند

آمریکا دیگر رهبر جهان نیست :نظم جهانیای که پس از
جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود و با سقوط اتحاد جماهیر
ریسک
شوروی تثبیت شده بود نظمی آمریکایی بود و این جهان تک
ابرقدرتی چندین دهه عمر کرد .حاال با قدرتگیری روسیه و
چین و دیگر بازیگران منطقهای  -و همچنین با تکروی واشنگتن و بیتوجهی به متحدانش
 آمریــکا دیگر توان و احتماال ارادهاش را ندارد که بخواهد رهبریت جهان غرب را ادامهدهد یا نظم لیبرال حاکم را حفظ کند .پایان نظم جهانی آمریکایی را لحظه ورود به لحظه
صفر میدانند.
چه نظمی جایگزین نظم کنونی خواهد شد؟ چه کشورهایی یا گروههایی این خالء را
پر خواهند کرد؟ گروهی از تحلیلگران بر این باورند که ابَرشرکتهای چندملیتی( (�mul
 )tinational corporationsقصد دارند و میتوانند این شکاف را پرکنند و نظم لیبرال
را که در معرض خطر قرار گرفته حفظ کنند .این تحلیلگران میگویند که به خصوص
در حوزههای گرمشدن زمین ،فقر و حتی آزادسازی بازرگانی و سرمایهداری این غولهای
جهان سرمایهداری هستند که توانایی انجام کارها را دارند ،نه دولتها.
ما به این تحلیلها مشــکوکیم .به خصوص که در ســال پیش رو ،این شرکتها با
سیاســتهای نظارتی ســختگیرانهتری از ســوی دولتها روبهرو خواهند بود و فضای
ژئوپلیتیكی به نفعشان نخواهد بود.
از زمــان پایان جنگ جهانی دوم ،جهانیســازی به رهبری آمریکا اوضاع به ســود
شــرکتهای چندملیتی شد :جهانیسازی زنجیرههای تامین مواد اولیه این شرکتها را
گسترش داد و کارگر ارزان خارجی در اختیارشان گذاشت .این ابَرشرکتها در حال حاضر
 ۵۰درصد کل تجارت جهانی را انجام میدهند ،یک سوم تولید جهان بر عهده آنهاست
و یک چهارم مشاغل جهان را در اختیار دارند .این شرکتها به بازیگران پرنفوذ سیاسی
تبدیل شدهاند و دولتها به نفع آنها قوانین تجارت جهانی را شکل میدهند و سیستمهای
مالیاتی تازه میاندازند .این شــرکتها روی سیاستهای آمریکا تاثیر جدی میگذارند:
مثال بازارهای خارجی که شرکتهای چندملیتی آمریکایی در آنها سرمایهگذاری سنگین
38
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کردهاند موقع صادرات به آمریکا تعرفه
گمرکی کمتری میپردازند .یا پروژههای
بانک جهانی که با همکاری شرکتهای
چند ملیتی انجام میشــوند اصوالت
بودجه بهتــری دریافت میکنند چون
این ابرشرکتها روی بزرگترین حامیان
دولتی بانک جهانی نفوذ ویژه دارند.
اما کمکم دولتهای جهان در حال
پس گرفتن قدرت خود از این شرکتها
هستند .و این ریسکهای تازهای برای
شــرکتهای چند ملیتــی و گردش
ســرمایه در دنیا ایجاد میکند .عوامل
ســاختاری که باعث شــده گروهی از
دولتها به چنین نتیجهای برند عبارتند
از :کند شــدن رشــد اقتصاد جهانی،
گســترش نابرابریهــای اجتماعی/
اقتصادی ،تقویــت ملیگرایی ،تقویت
پوپولیســم ،رقابت تکنولوژیک میان
آمریکا و چین که این آخری باعث شده
بازرگانی جهانی پرریسکتر شود.
در اتحادیــه اروپــا ،دولتهــا به
سیاستگذاریهای صنعتیای روی آوردهاند که شرکتهای داخلی را تشویق میکند و
جلوی تقویت واردات از چین را میگیرد .در آمریکا ،سیاستمداران بیش از پیش به ضرورت
مراقبــت نظارت قانونی جدیتر روی عملکرد غولهای تکنولوژیک  -مثل فیسبوک و
گوگل  -پی میبرند .مقامات امنیت ملی آمریکا با هدف حفاظت از زیرساختها در حال
جلوگیری از سرمایهگذاری خارجی روی پروژههای مرتبط هستند .آنها تالش میکنند
شــرکتهای غربی را مجبور کنند که رویکرد واشنگتن را بپذیرند و فقط با کشورها و
شرکتهای مجاز ارتباط برقرار کنند .در چین هم با آغاز روند جدایی تکنولوژیک از آمریکا،
دولت سوبسید بیشتری به شرکتهای تکنولوژیک سطح باال خواهد داد تا این کشور در
حوزههای مختلف  -از خودروهای برقی تا نیمرساناها  -به خودکفایی برسد.
در آمریکا در ســال  ۲۰۱۸شرکتها حدود  ۳.۵میلیارد دالر البی کردند تا قوانین به
نفعشان تغییر کند و احتماال همین حدود در سال  ۲۰۱۹هزینه شده است( .مقایسه کنید
با  ۱.۵میلیون دالر هزینه سال  .)۱۹۹۸این روند امسال با مقاومت جدی روبهرو خواهد
شد چرا که جنبشهای ضد تجارت بیقید و بند به خصوص در کشورهای توسعهیافته در
حال قدرتگیریاند .ما احتمال پیروزی نامزدهای چپگرا مثل سندرز یا وارن در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا را باال نمیدانیم اما طنین پیام اقتصادی آنها روی سیاستگذاران
میانهرو  -و نه دست راستی  -به خصوص در بخش نظارت روی عملکرد شرکتها تاثیر
خواهد گذاشت.
توافقنامههای چندجانبه تجــارت آزاد که زمانی که به غولهای چند ملیتی کمک
میکرد تحت نظارت کمتر دست به عمل بزنند  -یا دستکم با نظارت مشابه در چندین
بازار عمل کنند  -کمکم جای خود را به توافقهای دوجانبه میدهد که جلوی فعالیت
واقعا جهانی این شرکتها را میگیرد .شرکتها زمانی حداکثر بازدهی را خواهند داشت
که بتوانند فشارهای نظارتی را همراستا با مدل تجاریشان ببینند .مثال اپل از سیاستهای
دفاع از حریم خصوصی استفاده میکند و سیستمهای گرانتر و امنتری میفرشد .یا تسال
که از قوانین نظارتی به نفع محیطزیست بهره میگیرد و خودروهای برقیاش را میسازد.
اما وقتی فشارها در حوزههای گوناگون زیاد شود شرکتها جای مانور کمتری پیدا خواهند
کرد و انتظار میرود امسال توانایی غولهای چندملیتی در تولید ثروت ،رشد اقتصادی و
اشتغالزایی ضربه بخورد .آنها اگر بتوانند جلوی کاهش سود را بگیرند هنر کر دهاند ،پس
انتظار مقابله با فقر یا گرمشدن زمین را از آنها نداشته باشید.

وضعیت مالی هند پرریسک به حساب میآید و دولت با کسری بودجه فزایندهای روبهروست و دریافت مالیات در حوزه کاال و
خدمات وضع خوبی ندارد .تضعیف اقتصاد باعث تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و همچنین سختگیری بر شرکتهای خارجی
میشود .این را هم به دردسرهای مودی در سال جاری اضافه کنید.

5

سال سخت هند

نارندرا مودی ،بخش عمده دوره دوم نخستوزیریاش را
به انجام سیاستهای جنجالی اجتماعی سپری کرد و این به
بهای رشــد اقتصادی هند تمام شد .تاثیر این سیاستها در
سال  ۲۰۲۰حس خواهد شد :هم بیثباتی اجتماعی و فرقهای
ریسک
شدت میگیرد هم در حوزههای اقتصاد و سیاست خارجی
شاهد پسرفت خواهیم بود.
مودی و دولتش ماههای پرکاری را سپری کردند :هم وضعیت ویژه جامو و کشمیر را
که از زمان استقالل هند پابرجا بود (به ضرر مسلمانان) لغو کردند و هم سیستمی را برای
شناسایی مهاجران غیرقانونی در منطقه شمال شرقی هند راهانداختند که شهروندی ۱.۹
میلیون نفر را از آنها میگرفت .دولت به عالوه قانونی را برای اولین بار تصویب کرد که بر
اساس آن مذهب شخص مهاجر از کشورهای همسایه به هند به عامل اصلی تصمیم برای
اعطای شهروندی به او تبدیل میشود (به ضرر مسلمانان) .پشت این حرکتها آمیت شاه
قرار دارد ،رهبر سابق حزب بیجیپی مودی و وزیر کشور کنونی.
به همین خاطر تنشهای قومی و مذهبی امسال در هند شدت خواهد گرفت .کشمیر
این روزها بشکه باروت است :رهبران سیاسیاش هنوز در بازداشتند و دسترسی به اینترنت
قطع اســت .تظاهرات در اعتراض به سیاستهای دولت علیه مسلمانان به سراسر هند
کشیده شده چون تعداد زیادی از شهروندان از این میترسند که هند هویت سکوالر خود
را از دست بدهد (و به جامعهای هندو تبدیل شود ).واکنش خشن دولت به تظاهرکنندگان
میتواند باعث اعتراضات بیشتر شود .اما مودی کوتاه نخواهد آمد و همچنان که دولتش
سیاســتهای تازه را به پیش خواهد راند ،رهبران مخالف ایالتی به طور مستقیم دولت
مرکزی را به چالش خواهند کشید.
ت خارجی هند خواهد
تمرکز روی برنامههای اجتماعی به عالوه تاثیری منفی بر سیاس 
گذاشت .عملکرد هند در حوزه حقوق بشر زیر ذرهبین تعداد زیادی از کشورها قرار خواهد
گرفت و بر شهرت هند صدمه وارد خواهد کرد .روابط هند و آمریکا که در دوره رهبری
مودی بسیار خوب بوده در ســال جاری با چالش روبهرو خواهد شد .گروهی از اعضای
کنگره به طور کلی نگران سیاســتهای هند هستند و به خصوص از برنامه مودی برای
خرید سیستم دفاع موشــکی اس ـ  400ناراضیاند .این احتمال وجود دارد که کنگره

تحریمهایــی علیه هنــد اعمال کند.
دستکم خرید سیستم دفاع موشکی
از روســیه باعث تضعیف روند فروش
تجهیــزات نظامــی آمریکایی به هند
میشود .فراموش نکنید این مهمترین
بخش روابط واشنگتن-دهلی به حساب
یآید.
م 
وضعیت اقتصــادی هند هم جای
بررسی دارد .برنامههای اجتماعی مودی
باعث تقویت بخشی از پایگاه اجتماعی
حامیان مودی شده که تندروترینها به
حساب میآیند :هندوهای ملیگرا که
به  RSSمعروفنــد و مخالف بازارهای
باز هســتند و از ملیگرایی اقتصادی
حمایــت میکننــد RSS .را میتوان
پدر ایدئولوژیک حزب مودی ( )BJPبه
حساب آورد و آنها بودند که به انتخاب
دوباره او کمــک کردند .قدرتگرفتن
 RSSبــه معنای آن اســت که مودی
قــدرت مانور کمتــری بــرای انجام
اصالحات ساختاری خواهد داشت ،آن
هم در زمانی که رشــد اقتصاد شــروع به کند شدن کرده است :میزان رشد در سهماهه
دوم  ۲۰۲۰به حدود  ۴.۵درصد کاهش یافته که این در  ۶ســال اخیر بیســابقه است.
تاثیر تقویت  RSSرا میتوان در تصمیم مودی برای خروج از مذاکرات پیمان «شراکت
اقتصادی جامع منطقهای» در سال  ۲۰۱۹موثر دانست .این پیمان قرار است به توافقنامه
تجارت آزاد میان کشورهای منطقه آسیا-اوقیانوسیه منجر شود.
وضعیت مالی هند هم پرریسک به حساب میآید و دولت با کسری بودجه فزایندهای
روبهروســت و دریافت مالیات در حوزه کاال و خدمات وضع خوبی ندارد .تضعیف اقتصاد
باعث تقویت ناسیونالیسم اقتصادی و همچنین ســختگیری بر شرکتهای خارجی
میشود .این را هم به دردسرهای مودی در سال جاری اضافه کنید.
مسئله کاهش رشد اقتصادی به چالشهای پیش روی مودی اضافه شده است

رشد تولید ناخالص داخلی ،به درصد
سهماهه اول

سهماهه دوم
سهماهه سوم

سال مالی ۲۰۱۹
سهماهه چهارم

سهماهه اول
سهماهه دوم

سال مالی ۲۰۲۰
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آینده ما

6

اروپای وابسته /اروپای مستقل

برای سالها اروپا سعی کرده خود را در سیاست خارجی و
بازرگانی مستقل و صاحب عقیده نشان بدهد .اما تا حاال اروپا
نتوانسته  -یا نخواسته  -در صورت اختالفنظر با واشنگتن یا
حتی پکن سیاست مستقلی در پیش بگیرد .این روند کمکم
ریسک
تغییر خواهد کرد.
رهبری جدید کمیســیون اروپایی و قدرتمندترین رهبر
اتحادیه اروپا در حال حاضر (امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانســه) نظر مشــترک و
غیرخوشبینانهای درباره اوضاع جهان دارند .آنها بر این باورند اینکه اتحادیه اروپا از شرکای
تجاری اصلیاش انتظار داشته با قوانین او بازی کنند سادهلوحانه بوده و آنها قصد دارند
برای آیندهای که اتحادیه اروپا در آن به طور مستقل تصمیم میگیرد آماده شوند .اورزوال
فن در الین رئیس کمیسیون اروپایی و مکرون معتقدند که اتحادیه اروپا باید «محافظ
چندجانبهگرایی» باشد .فن در الین به این نتیجه رسیده که اتحادیه اروپا باید به طور
فعاالنهای از خود علیه مدلهای سیاسی و اقتصادی رقیب دفاع کند.
در حوزه قوانین تجاری ،مارگارت وستاگر مقام ارشد اتحادیه اروپا در حوزه ضدانحصار
در حال جنگ با غولها تکنولوژیک آمریکاست و سعی میکند نحوه مالیات دادن آنها به
اتحادیه اروپا را تغییر دهد.
در حــوزه بازرگانی هــم اتحادیه اروپا رویکرد جدیتــری را در حوزههای تازه پیش
میگیرد :مثال تبعیت از توافقنامه محیط زیستی پاریس را جزو شروط خود برای امضای
قراردادهای تازه اعالم کند و در صورت نقض آن توسط شرکتها و کشورها ،تعرفههای
گمرکی را باال ببرد .در مورد چین هم سیاســتهای تازهای در راه است :اگر شرکتهای
اروپایی نتوانند اجازه حضور در بازار چین را دریافت کنند شــرکتهای چینی حاضر در
اروپا دچار دردسر خواهند شد.
در امور نظامی ،اتحادیه اروپا فعال قصد ندارد ارتش قارهای خود را راه بیندازد ،اما قصد
گ اروپایی استفاده کند و تجارت تسلیحات و توسعه تکنولوژیکی
دارد از فرصت بازار بزر 
در این حوزهها را درون مرزهای اتحادیه اروپا آسانتر سازد .آمریکا از این تحول خشمگین
خواهد شــد ،به خصوص که هنوز تعداد زیادی از کشــورهای اروپایی هســتند که به
درخواستهای واشنگتن برای افزایش بودجه خود در ناتو پاسخ مثبت ندادهاند.
اروپای مستقلتر به معنای ریسک بیشتر در رابطه میان اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد
بود .واشنگتن میتواند به بروکسل ضربه بزند به خصوص که ترامپ اصوال حامی اتحادیه
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اروپــا نیســت .بعد از بــه قدرت
رسیدن ترامپ ،جنگهای تعرفهای
دیگر تابو نیست و مالیات دیجیتال
اتحادیه اروپا علیه شــرکتهای
آمریکایــی میتواند باعث شــود
ترامــپ تعرفــه گمرکــی علیه
صنایع صادراتــی اروپا وضع کند
(به خصــوص در حوزه اتومبیل و
کاالهای مصرفی ).مسئله حفاظت
از اطالعــات کاربران اینترنت هم
دیگر مســئله اختالفآمیز میان
اتحادیه اروپا و واشــنگتن است.
اتحادیــه اروپــا تــاش میکند
غولهای تکنولوژی را مجبور کند
که تن به قوانین سختگیرانهاش
بدهنــد و از دیتــای کاربــران
استفادههای غیرقانونی نکنند .هر
چه فشــار اتحادیه روی غولهای
آمریکایــی (مثل گوگل و فیسبوک) باالتر میرود این احتمال افزایش پیدا میکند که
آمریکا هم سیاست تهاجمی جدیتری را علیه ( GDPRمقررات عمومی حفاظت از داده
اتحادیه اروپا) اجرا کند.
اروپایی که به لحاظ ژئوپلیتیكی فعالتر شده تنشهای بیشتری با چین خواهد داشت.
تاکنون چین توانسته به تعداد زیادی از اهدافش در اروپا دست یابد :شرکتهایش هنوز
برای حضور در اروپا و سرمایهگذاری در زیرساختهای این قاره دست باز دارند .طرح راه
ابریشم جدید ( )BRIچین هم که قرار است به توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در ۷۰
کشور دنیا منجر شود به آرامی در قاره اروپا در حال گسترش است .اما پکن از این میترسد
که مکرون بخواهد سرسختی نشان بدهد و برای نظارت ج دیتر اتحادیه اروپا روی پروژهها
راه ابریشم جدید فشــار بیاورد .اگر اتحادیه اروپا بخواهد سیاستهای ضدقیمتشکنی
( )antidumpingجدیتری را به پیش ببرد تنش میان پکن و بروکســل باال خواهد
رفت .اختالف نظر طرفین بر سر اویغورهای سینکیانگ و دریای جنوبی چین طی ماههای
آینده تقویت خواهد شد.
میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIچین در کشورهای اتحادیه اروپا

مجموع سالهای  ۲۰۰۰تا 2018
به عنوان درصدی از  GDPسال 2018
Finland 3.2
Sweden 1.2
Estonia 0.4

0.0

Denmark 0.4

Latvia 0.3

UK 1.8

Lith. 0.3
Poland 0.3

Germany 0.7

Slovakia 0.1

Czech Rep. 0.5
Austria 0.3
Slovenia 0.7

Hungary 1.7
Romania 0.4
Croatia 0.6
Bulgaria 0.7
Italy 0.9
Greece 1.0
Cyprus 1.0

Malta 6.5

7.0

Neth. 1.3

Ireland 0.9

Belgium 0.5
Lux. 4.1
France 0.6

Spain 0.4

Portugal 6.0

Source: Rhodium Group

نکته اینجاست که طبق گزارش سازمان ملل ،حتی اگر همه کشورها به تعهدات خود طبق توافق پاریس
عمل میکردند میانگین افزایش حرارت زمین تا  ۱۵سال آینده از مرز دو درجه سانتیگراد عبور خواهد
کرد و به مرز سه یا چهار درجه میرسد.

میزان تعهد به توافق پاریس

7

تالشهای بیرمق علیه گرمشدن زمین

4C

دامنه سهام عادالنه

سیاستهای مربوط به گرمشدن زمین جواب نمیدهد.
دهها کشور پنج سال پیش توافقنامه پاریس را امضا کردند تا با
کاهش تدریجی مصرف سوختهای فسیلی ،میانگین حرارت
زمین از  ۱.۵تا  ۲درجه ســانتیگراد نسبت به شروع انقالب
ریسک
صنعتی باالتر نرود .اما کشورهای جهان تا امروز نتوانستهاند
سیاستهایی را در پیش بگیرند که حرکت واقعی به سمت
این هدف را نشــان دهد .این شکست امسال ریسکهای متنوعی را ایجاد خواهد کرد:
شــرکتها در تصمیمگیریهای خود ضعیفتر عمل خواهند کرد ،اختالل در روندهای
عملیاتی کســب و کارها پیش میآید ،و بخشهای مختلفــی از جهان دچار بیثباتی
سیاسی خواهد شد .جهان در حال حاضر در مسیری است که نسبت به شروع انقالب
صنعتی شاهد  ۳.۵درجه گرمترشدن زمین خواهیم بود .چین ،بزرگترین تولیدکننده
گازهای گلخانهای دنیا در مسیر گرمتر شدن  ۳درجهای است و احتماال قصد ندارد رشد
اقتصادیاش را فدا کند تا دمایش باالتر نرود .آمریکا نســبت به انقالب صنعتی  ۴درجه
گرمتر خواهد شد و تغییر این روند دشوار است ،چه ترامپ در انتخابات بعدی رای بیاورد
چه یک دموکرات .اینجا در میان ســه کشور اصلی آلودهکننده دنیا فقط هند است که
برای ماندن در محدوده  ۲درجه گرمشدن برنامه دارد ،اگر چه فعال در رسیدن به اهداف
اولیهاش شکست خورده است.
حتی در کشورهایی که رهبران سیاسی برنامههای بلندپروازانهای علیه گرم شدن زمین دارند،
موانع جدی وجود دارد .امسال گروهی از آنها با مخالفتهای مردمی علیه این برنامهها مواجه خواهند
شد (شبیه چیزی که در فرانسه میبینیم ).دیگران هم نخواهند توانست به اهداف بلندپروازانه خود
در این حوزه نزدیک بشــوند (مثل آلمان ).در آمریکا هم هر دموکراتی که برای ریاستجمهوری
مبارزه کند از دید مخالفانش یک «محیطزیستگرای سبز بدبین» خواهد بود که قصد دارد تغییرات
جدی را در زندگی مردم ایجاد کند .اما حتی اگر یک دموکرات ترامپ را در ماه نوامبر شکست دهد،
اقدام واقعی علیه گرم شــدن زمین در سال  ۲۰۲۱با موانع جدی در حوزههای حقوقی ،تجاری و
سیاسی روبهرو خواهد شد.
این یعنی میان سیاستمداران از یک سو و گروه فزایندهای از سرمایهگذاران ،شرکتها و گروههای
محیطزیستی و مردم از طرف دیگر تنش به وجود میآید و این امسال ریسک و دردسر بیشتری
را به وجود میآورد:
روند تصمیمگیریها در شرکتهای بزرگ دچار مشکل خواهد شد :یک سوم سرمایه جهانی
در حال حاضر تحت نوعی سیاســت و دستور محیطزیستی ،اجتماعی قرار دارد (یعنی شرکتها
نمیتوانند بیتوجه به محیطزیست تصمیم بگیرند) ،به عالوه همین حاال هم شرکتها و کشورهایی
که نتوانستهاند به محدوده  ۲درجه افزایش دما وفادار باشند از تریلیونها دالر سرمایهگذاری محروم
شــدهاند .بیش از  ۶۰۰شرکت بینالمللی در مواجهه با فشار سهامداران و کارکنانشان و در تالش
برای استفادهکردن از فرصتهای تجاری مدل اقتصادی محیطزیستگرا و پایا متعهد شدهاند که

ق پاریس ،کشورهای عضو باید داوطلبانه میزان تعهد خود به کاهش گازهای
براساس تواف 
گلخانهای را به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل اعالم میکردند .این تعهدات تحت یک
سند با عنوان «برنامه مدنظر مشارکت ملی» یا  INDCارائه میشد.کشورها طی اینسالها
چقدر به تعهدات خود پایبند بودهاند:

3C
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1.5C

به طرز خطرناکی ناکافی :بیاعتنایی این کشورها به تعهد خود بسیار باالست
و عالوه بر اینکه به محدوده  ۱.۵درجهای توافق پاریس پایبند نیستند به
محدوده  ۲درجهای هم وفادار نبودهاند .اگر همه دولتها مثل این کشورها
عمل کنند میانگین افزایش دمای زمین  ۴درجه را هم رد خواهد کرد.
به شدت ناکافی :این کشورها نتوانستهاند به محدوده  ۲درجه افزایش
دما وفادار بمانند .اگر همه دولتها مثل این کشورها عمل کنند میانگین
افزایش دمای زمین بین  ۳تا  ۴درجه خواهد بود.
ناکافی :اگر همه دولتها مثل این کشورها عمل کنند میانگین افزایش دمای
زمین بین  ۲تا  ۳درجه خواهد بود.
سازگار با  ۲درجه :این کشورها به تعهد خود سازگار با هدف افزایش ۲
درجهای اجالس کپنهاگ سال  ۲۰۱۹وفادار بودهاند .اگر همه دولتها مثل این
کشورها عمل کنند میانگین افزایش دمای زمین زیر   ۲درجه خواهد بود.
سازگار با توافق پاریس :اگر همه دولتها مثل این کشورها عمل کنند
میانگین افزایش دمای زمین بین زیر  ۱.۵درجه خواهد بود.
کشورهای الگو :این کشورها حتی از محدوده توافق پاریس هم بهتر عمل
کردهاند.
اطالعاتی در دست نیست.

میزان تولید گازهای گلخانهای خود را همراستا با محدوده گرمشدن  ۲درجهای قرار دهند .این کار
آسانی نخواهد بود.
فشار اجتماعی بر دولتها و شرکتها طی سال آینده باعث خواهد شد که هزینههای عملیاتی
کسب و کارها باالتر رود و در مسیر حرکت سرمایه اختالالت جدی پیش آید .جامعه مدنی روی
سرمایهگذاران و شرکتهایی که از دید آنها در این مسیر بسیار کند حرکت میکنند  -به خصوص
شرکتهای نفت و گاز ،هواپیماییها ،خودروسازها و تولیدکنندگان گوشت  -فشار جدی وارد خواهد
کرد .به همین خاطر ممکن اســت زنجیرههای تامین این شرکتها با ریسک جدی مواجه شود.
سرمایهگذاران شرکتها تحت همین فشارها مجبور خواهند شد روی صنایعی که گازهای گلخانهای
بیشتری تولید میکنند -مثل تولیدکنندگان فوالد یا سیمان  -سرمایهگذاری کمتری انجام دهند
و این بر قیمتها تاثیر خواهد گذاشت.
به عالوه ریسک فزاینده نارآمی و اعتراض عمومی اقدامات دولتها به نفع محیط زیست وجود
دارد و معترضان آرام آرام خشنتر میشوند .دولتها با هدف کاهش مصرف سوخت در حال قطع
سوبسید بنزین هستند و این یعنی قیمتها افزایش مییابد و مردم این را نمیخواهند .خشونت
مردم تاثیر مستقیم روی سیاستهای محیطزیســتی دولتها دارد و در صورت تداوم اعتراضات
دولتها هم واکنشی تندتر نشان خواهند داد که این میتواند اوضاع را از کنترل خارج کند.
همه اینها در سیارهای رخ میدهد که گرمشدنش باعث شده بالیای طبیعی بیشتر و سنگینتر
رخ دهند .برای اولین بار در تاریخ بشر ،تغییرات محیطی زیستی ناشی از رفتار انسانها باعث ضربه
زدن به اقتصاد شده و ریسکها را باالتر برده است.
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8

اوجگیریشیعه*

سیاست آمریکا در برابر کشورهای اصلی تحت رهبری شیعه
در خاورمیانه در حال شکست خوردن است .این باعث ریسکهای
بزرگ برای ثبات منطقه میشود :احتمال جنگ با ایران ،فشار روی
قیمت نفت ،دولت عراق که یا باید جزو اقمار ایران باشد یا سقوط
ریسک
کند و سوریه سرسخت که با مسکو و تهران متحد شده است.
در دوم ژانویه به دستور ترامپ ،ژنرال قاسم سلیمانی ،فرمانده
سپاه قدس ایران ترور شد و تنش باال میان تهران و واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرد .این را
ریسک شماره  ۸قرار دادهایم چرا که فشار ساختاری قدرتمندی علیه آغاز یک جنگ بزرگ در
منطقه وجود دارد( .ریسکنمای شماره  ۱در پایان این گزارش را بخوانید ).ایران سر دشمنیاش
ت بازدارندگی
با آمریکا شــوخی ندارد ،اما درک صحیحی از قدرت نظامی آمریکا دارد و ظرفی 
این کشــور را به خوبی میشناسد ...ترامپ هم با وجود دستور ترور سردار سلیمانی ،هنوز هم
به دنبال اجتناب از جنگ همهجانبه با ایران  -به خصوص در دوران مبارزات انتخاباتی  -است.

اما در ســال پیش رو رابطه آمریکا-ایران رابطه خطرناکی خواهد بود که به لحاظ ژئوپلیتیكی
بیثباتکننده است .طی ماههای آینده احتمال درگیریهای مرگبار میان نیروهای آمریکایی
و ایرانی در عراق وجود دارد .ایران به عالوه روی حرکت کشــتیهای نفتکش در خلیج فارس
اختالل ایجاد خواهد کرد .ایران اصوال تمایل دارد دشمنانش را به شیوههایی غیرقابل پیشبینی و
به مانند جنگهای نامتقارن مورد هدف قرار دهد و در این حوزه میتواند از ظرفیتهای تهاجمی
قدرتمند سایبریاش و شبکه نیروهای نیابتیاش در سراسر منطقه استفاده کند که توانایی ضربه
زدن بــه مواضع آمریکا و متحدانش را دارند .احتمال منازعه خطرناکتر و البته محدود ایران و
آمریکا در منطقه کمتر است اما نمیتوان آن را به کل مردود دانست .امسال تنش با ایران میتواند
تکم  ۵تا  ۱۰دالر به قیمت نفت اضافه کند و ثبات قیمتها را هدف قرار دهد.
دس 
در عراق آمریکا کمکم به عنوان عنصر نامطلوب شناخته خواهد شد و این یعنی قدرت باالی
نفوذ تهران در این کشور باالتر هم خواهد رفت .اقدامات آمریکا ،به خصوص ترور سردار سلیمانی
و ابومهدی المهندس رهبر حزباهلل عراق باعث نفرت طبقه سیاسی شیعه این کشور از واشنگتن
شده است .این احتمال که دولت عراق سربازان آمریکایی را امسال از عراق اخراج کند در حال
افزایش است .آمریکا باخت بزرگی را تجربه خواهد کرد ،اگر چه اعتراضات دامنهدار گروهی از
مردم عراق به خدمات ضعیف اجتماعی و فساد ،گاهی اوقات ایران را هدف قرار میدهد و جلوی
بزرگشدن برد ایران را میگیرد .اعتراضات قدرت عراق را به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک
محدود خواهد کرد .و باالخره مسئله سوریه را داریم .آمریکا ممکن است همچنان سربازانش را در
منطقه نفتخیز شرق سوریه نگاه دارد و خود را بازیگر مهمی جا بزند اما در صورت عقبنشینی
نیروهای آمریکایی از عراق ،حمایت عملیاتی ،اطالعاتی و لجســتیکی از سربازان آمریکایی در
سوریه تضعیف خواهد شد .عملکرد آمریکاییها در سوریه اصوال ضعیف بوده است .در واقع نه
باراک اوباما و نه ترامپ سیاست یکپارچهای در قبال سوریه نداشتند .والدیمیر پوتین جنگ را
به کمک تهران برد .نتیجه جنگ افزایش نفوذ و اعتبار روســیه به خصوص در خاورمیانه بوده
است .در مورد ایران هم ،سوریه قرار است پلی باشد که تهران را به حزباهلل لبنان وصل میکند.
سیاســت بیخاصیت آمریکا در ایران ،عراق و سوریه ریسک منطقهای را در سال جاری باالتر
خواهد برد و به نظم سیاسی و اقتصادی منطق ه ضرر خواهد رساند.
*تحولی که برای مرکز تحقیقاتی آمریکایی ریسک محسوب میشود ،برای ما فرصت و
دستاورد است.

نفوذ منطقهای ایران

سوریه
تیپ ۳۱۳
لواء الباقر
نیروهای دفاعی بومی
قوات الرضا

نیروهای نزدیک
به ایران

افغانستان
لشکر فاطمیون

ایران

پاکستان
لشکر زینبیون

بحرین
تیپ االشتر

یمن
حوثیها (انصارالله یمن)
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لبنان
حزبالله

فلسطین
حماس
جهاد اسالمی فلسطین

عراق
عصائب اهلالحق
سپاه بدر
جنبش مقاومت اسالمی نجباء
کتائب حزبالله

خشم عمومی در آمریکای جنوبی ریسک بیثباتی سیاسی در سراسر منطقه را باال نگاه خواهد داشت .رایدهندگان از رشد کند ،فشاد و خدمات عمومی بیکیفیت شکایت
دارند .از این بدتر (برای حکومتها) طبقه متوسط نوظهور و آسیبپذیر خواستار آنند که دولت بیشتر در حوزه خدمات اجتماعی خرج کند و طی سالهای اخیر جوامع
آمریکای التین عمیقا دوقطبی شدهاند.

تاثیر اوضاع سیاسی ترکیه بر ارزش لیر
جوالی ۲۰۱۸
اردوغان دامادش را به عنوان وزیر دارایی
منصوب کرد
 ۳۱مارس ۲۰۱۹
برگزاری انتخابات محلی
 ۲۳ژوئن ۲۰۱۹
انتخابات دوباره
برای شهرداری استانبول

ژوئن ۲۰۱۸
انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی

-2
-3
-4

جوالی ۲۰۱۶
کودتای نافرجام

-5

آگوست ۲۰۱۸
بحران با واشنگتن بر سر حکم زندان کشیش آمریکایی :ترامپ تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم از ترکیه را دوبرابر کرد
2019

2018

2017

2016

2015

-6
-7
2014

کرد .این احتمال وجود دارد که او هم دست به تحریم متفابل آمریکا بزند و طرفین وارد چرخه
تقابلی شوند .امکان دارد که اردوغان دستور حفار برای استخراج گاز در مدیترانه شرقی را صادر
کند که این احتمال تحریمهای اروپا و حتی درگیری نظامی با یونان را باال میبرد.
واکنشهای اردوغان در فضای اقتصادی هم ریسکهای دیگری به همراه خواد داشت .اگر
تحریمها ضربه بیشتری به اقتصاد ترکیه وارد کنند اردوغان ابزارهای غیرمعمول اقتصادیاش
برای حفظ ارزش لیر استفاده خواهد کرد که مثل دفعات قبل ممکن است نتیجه عکس دهد
و به اطمینان سرمایهگذاران صدمه بزند .اردوغان میتواند به بانکهای دولتی دستور مداخله
در بازار را بدهد تا آنها شروع به فروش پولهای خارجیشان کنند و این ریسک سرمایه در این
کشور را به شدت باال خواهد برد.

9

افول اردوغان

رجیب طیب اردوغان وارد دوره افول سیاســی شــده است.
اردوغــان اصوال در واکنش به تهدیدات ،دســت بــه اقدامات
تحریکآمیز میزند و چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی
رویکردی مواجههآمیز در پیش میگیرد .امســال هم ضعف او
ریسک
باعث خواهد شد که حرکتی تند انجام دهد .و این به اقتصاد بیمار
ترکیه صدمه بیشتری خواهد زد .در حوزه سیاست خارجی ،به
خصوص رابطه با آمریکا ،ترکیه دچار دردسرهای بیشتر خواهد شد .تحریمهای کنگره آمریکا
احتماال در شش ماهه نخست  ۲۰۲۰اجرایی خواهد شد و فضای سرمایهگذاری و همچنین
لیر را تضعیف خواهد کرد .تحریمها شامل کاهش فروش سالح به ترکیه و اقدام علیه چندین
مقام ترک میشــود .به عالوه محاکمه بانک خلق ( )Halkbankترکیه در نیویورک به اتهام
کمک به ایران در دور زدن تحریمها ریسک مالی جدی برای ترکیه به همراه خواهد آورد .انتظار
میرود بانک خلق میلیاردها دالر جریمه شود و طی جریان دادگاه اطالعاتی علیه اردوغان یا
نزدیکانش انتشار یابد .در حوزه سیاست داخلی هم محبوبیت اردوغان  -به خصوص در میان
جوانان  -روند مثبتی ندارد .چندین عضو مهم حزب حاکم عدالت و توسعه کنارهگیری کردهاند
و در حال پایهگذاری دو حرکت جدید سیاسی هستند .نزدیکی حزب عدالت و توسعه با حزب
دستراستی حرکت ملی هم ممکن است به خاطر شرایط نامساعد سالمتی رهبر آن دوامی
نداشته باشد .اردوغان برای آنکه جلوی کاهش محبوبیتش را بگیرد مواضع سرسختانهای از
خود نشــان خواهد داد .در حوزه بینالملل ،اگر بانک خلق جریمه شود و سرمایههای دولت
ترکیه در آمریکا مورد تهدید قرار گیرد اردوغان از همکاری با مقامات آمریکایی امتناع خواهد

10

نارضایتی در آمریکای التین

خشم عمومی در آمریکای جنوبی ریسک بیثباتی سیاسی در
سراسر منطقه را باال نگاه خواهد داشت .رایدهندگان از رشد کند،
فشاد و خدمات عمومی بیکیفیت شکایت دارند .از این بدتر (برای
حکومتها) طبقه متوســط نوظهور و آسیبپذیر خواستار آنند که
ریسک
دولت بیشتر در حوزه خدمات اجتماعی خرج کند و طی سالهای
اخیر جوامع آمریکای التین عمیقا دوقطبی شدهاند.
نارضایتی عمومی توانایی حکومتها برای آغاز سیاستهای به شدت مورد نیاز ریاضت اقتصادی
را تضعیف میکند .صندوق بینالمللی پول و سرمایهگذاران خارجی روی دولتهای منطقه فشار
خواهند آورد که دوراندیشی مالی پیشه کنند ،اما آنها نصفه-نیمه عمل خواهند کرد .این فشارها
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باعث بروز ریسکهایی در سراسر آمریکای التین میشود :اعتراضات خیابانی رخ میدهد ،توازنهای
مالی به هم میخورد ،پیشبینی نتایج رایگیریها سختتر میشود ،سیاستمداران پوپولیست و
ضدسیستم قدرتمندتر میشوند و احساسات افراطی تقویت خواهند شد.
انتخاب رئیسجمهور دست راستی در آرژانتین ( ،)۲۰۱۵شــیلی ( ،)۲۰۱۷اکوادور (،)۲۰۱۷
برزیل ( )۲۰۱۸و کلمبیا ( )۲۰۱۸بیش از آنکه مهر تاییدی بر اصالحات اقتصادی به سود بازار آزاد
باشد ،واکنشی علیه سیستم سیاسی و طبقه حاکم بوده است.
مثالهای زیادی میتوان زد از نارضایتی عمومی که به تغییر سیاسی به ضرر بازارهای آزاد منجر
شــده است .در آرژانتین ،آلیتو فرناندز ،توسط رایدهندگان عصبانی و خشن به ریاستجمهوری
ط مال و پولی را کنار
انتخاب شــد .او قرار اســت مداخله دولت در اقتصاد را افزایش دهد و احتیا 
بگــذارد .مذاکرات دولت او با وامدهندگان خصوصی و صندوق بینالمللی پول پرتنش خواهد بود.
فرناندز تالش خواهد کرد که در دوران ریاستجمهوریاش بازپرداخت وامهای خارجی را به حداقل
برساند و در برابر اصالح قوانین کارگری و بازنشستگی مقاومت خواهد کرد.
در اکوادور رایدهندگان خشــمگین رئیسجمهور این کشور لنین مورنو را مجبور کردند که
سیاست افزایش قیمت سوخت را  -که با صندوق بینالمللی پول بر سر آن به تفاهم رسیده بود -
متوقف کند .این تغییر رویه باعث تضعیف شدید او شد .او یا باید هزینههای دولت را پایین بیاورد یا
درآمد تازهای پیدا کند و این فشار روی توازن مالی کشور را افزایش خواهد داد .این تحوالت احتمال
ظهور کاندیدای پوپولیست در آستانه انتخابات سال  ۲۰۲۱را افزایش میدهد.
رئیسجمهور کلمبیا ایوان دوکه هم برای حفظ ثبات مالی کشور با مشکالت عدیده روبهروست.
در هجده ماه مانده به پایان دوره چهار سالهاش میزان محبوبیت او  ۲۴درصد است .بدون داشتن
اکثریت در کنگره و در مواجهه با فشــار فزاینده در خیابانها ،دوکه نخواهد توانســت اصالحات
ساختاری موثری را انجام دهد و نارضایتی رایدهندگان افزایش خواهد یافت.
خشم عمومی و اعتراضات در شیلی باعث شد سباستین پینرا بودجه دولت در حوزههای خدمات
اجتماعی را به شدت باال ببرد و روند بازنویسی قانون اساسی را آغاز کند .تغییر در قانون اساسی هم
به اقتصاد ضربه خواهد زد چرا که هزینههای دولت را باال میبرد و قوانین سختگیرانهتری را معرفی
میکند .در مکزیک ،آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیسجمهور این کشور اگر چه محبوب است اما
عمل به وعدهاش در حفظ ثبات مالی کشور همزمان با باال بردن بودجه دولت دشوار به نظر میرسد.
او متعهد شده که بودج ه خدمات اجتماعی و زیرساختها را باال ببرد اما هم تولید نفت او پایین آمده
و هم رشد اقتصاد کشورش کند شده است .لوپز اوبرادور مجبور است سیاست ریاضت اقتصادی در
پیش بگیرد و مالیاتها را باال ببرد اما اینها کافی نخواهد بود .وضعیت امنیتی مکزیک طی ماههای
آینده بدتر خواهد شد .برزیل تنها اقتصاد بزرگ منطقه در سال  ۲۰۲۰است که اوضاعش امیدوارانه
به نظر میرسد .ژائیر بولسونارو ،مثل اکثر روسای جمهور جدید منطقه ،در انتخابات پیروز شد چون
مردم او را خارج از سیستم به حساب میآوردند.

؟

ریسکنماها

اینها شــاید ریسک جدی به نظر برسند اما در واقع احتمال به
وقوع پیوستنشان پایین است.
جنگ جهانی سو م
ســالها از روزی که جورج بوش سه کشور
ریسک
ایران ،عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند
(تا افکار عمومی آمریکا را آماده لشکرکشــی به
منطقه کند) میگذرد .حاال عراق از این لیست خارج شده و دستراستیهای آمریکایی سوریه و
ونزوئال را به فهرست دشمنان قسمخورده آمریکا اضافه کر دهاند .اما بر خالف دولت بوش که به دنبال
تغییر رژیم دشمنانش بود ،ترامپ قصد ندارد کار خیلی زیادی در این حوزه انجام دهد و به همین
خاطر احتمال اینکه آمریکا در سال جاری جنگ جدیدی را آغاز کند زیاد نیست.
ایران بزرگترین چالش آمریکاست .بعد از آنکه آمریکا سردار سلیمانی ژنرال بلندپایه ایرانی را
ترور کرد ،ایران عملیات انتقامی را آغاز کرد .انتقام ایران در این سه حوزه دیده خواهد شد :سرعت
گرفتن برنامه اتمی ایران ،گســترش جنگهای نیابتی (با هدف بیرون راندن آمریکا از منطقه) و
احتماال حمالت مستقیم نظامی به آمریکا و متحدانش .اما نه ترامپ جنگ همهجانبه میخواهد نه
تهران .جنگ با ایران جنگ بزرگی خواهد بود و به ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیاش صدمه
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خواهد زد .ایران هم اصوال در سیاســت خارجیاش بیگدار به آب نمیزند و درک خوبی از قدرت
حریف دارد .در این میان متحدان آمریکا (به خصوص عربســتان و رژیم صهیونیســتی) به این
نتیجه رسیدهاند که آمریکا از مواجهه نظامی با ایران حمایت نمیکند و به این خاطر خود را جمع
و جور کردهاند .به خصوص عربســتان سعودی به دنبال راههایی برای کاهش تنش با ایران است.
اینکه طرفین بتوانند به راهحل دیپلماتیک برسند بعید است اما ما هنوز علیه آغاز جنگ همهجانبه
میان ایران و آمریکا شــرط میبندیم .طی ماههای آینده کره شمالی تالش خواهد کرد خودش را
دستنیافتنیتر نشان بدهد .پیونگیانگ میداند که ترامپ در به در به دنبال یک پیروزی در حوزه
سیاست خارجی است و احتماال از او بهتر از هر رئیسجمهور آمریکایی دیگری میشود امتیاز گرفت.
پس احتماال کره شمالی تنش با آمریکا را افزایش خواهد داد  -مثل پیشبرد برنامه موشکیاش یا
حتی پرتاب ماهواره یا آزمایش موشک بالستیک قارهپیما .اما در نهایت هدف نهاییاش کاستن از
تحریمهاست نه کشاندن آمریکا به جنگ .در مقایسه با ایران و کره شمالی ،ترامپ اهمیت خاصی به
وضعیت سوریه یا ونزوئال نمیدهد .او روند خروج سربازان آمریکایی از سوریه را ادامه میدهد و به
تبعات آن که قدرتگیری روسیه و ایران در منطقه است کاری ندارد .در ونزوئال هم نیکوالس مادورو
به حکمرانیاش بر این اقتصاد ویرانشده ادامه خواهد داد و ریسکی برای کسی ایجاد نخواهد کرد
(به جز برای همسایگانش که باید مامن آوارگان ونزوئالیی باشند ).احتمال اینکه ترامپ به ونزوئال
لشکرکشی کند نزدیک به صفر خواهد بود.
انگلیس پس از برگزیت
امسال انگلیس نفس راحتی خواهد کشید .پیروزی بزرگ بوریس جانسون و
حزب محافظهکارش در انتخابات  -و شکست بزرگتر جرمی کوربین چپگرا -
به انگلیسیها اجازه خواهد داد تنشها و هرج و مرج چند سال اخیر را پشتسر
 بگذارندانگلیس (باالخره!) اتحادیه اروپا را در  ۳۱ژانویه ترک کرد و چهار سال بیثباتی بیسابقه
ت سر گذاشت .اکثریت جدید حزب محافظهکار در پارلمان به جانسون اجازه خواهد
سیاسی را پش 
داد که با سرعت بیشتری سیاستهای پسابرگزیتی خود را پیش ببرد .یکی از اولویتهای اصلی
دولت جانسون خالصی از قوانین سختگیرانه تجاری اتحادیه اروپاست و این یعنی انگلیسیها از
این به بعد شکل دیگری تجارت خواهند کرد .حتی اگر این سیاست دسترسی آنها به بازار مشترک
را محدود کند و اقتصاد انگلیس و شهرهای صنعتیاش را با مشکالت جدی روبهرو کند .با این حال
قرار نیســت این روند در سال  ۲۰۲۰تاثیر زیادی بر زندگی مردم داشته باشد .حتی اگر مذاکرات
پیچیده و دشوار شود (که خواهد شد) انگلیس در سال جاری گذاری ایستا را تجربه خواهد کرد .این
باعث دلگرمی سرمایهگذاران میشود ،اگر چه این آرامش محدود به  ۲۰۲۰خواهد بود .جانسون اگر
چه در حوزه اتحادیه اروپا توانسته برنده شود ،اما در ماجرای اسکاتلند و ایرلند ریسک نخواهد کرد
و باعث جدایی این کشورها از انگلیس نخواهد شد .پس اگر چه اسکاتلند همچنان ناراضی خواهد
بود ،طی سال جاری هیچ شانسی برای برگزاری رفراندوم استقالل نداریم .حزب ملیگرای نیکوال
استرجن در انتخابات ماه دسامبر نمایش قدرتمندی داشت و باعث شد صدای آنها مبنی بر اینکه
منافع اسکاتلند نادیده گرفته شده شنیده شود .اما او باید فعال صبر کند تا اقتصاد روغنکارینشده
انگلیس مشکالتش را نشان بدهد و اسکاتلندیها به این نتیجه برسند که استقالل بهتر از وضعیت
کنونی است.
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در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ  ۳درصد رشد خواهد کرد که پایینترین نرخ رشد اقتصادی از سال  ۲۰۰۸تاکنون است .در این شرایط
بانکهای مرکزی باید وارد فاز حمایت از اقتصاد دنیا شوند تا از رکود اقتصادی دنیا جلوگیری کنند و عکسالعمل بانکهای مرکزی هم از
طریق کاهش نرخ بهره بانکی و رساندن آن به سطح صفر درصد قابل مشاهده است.

[ آینده اقتصاد ]

در انتظار رکود

فشار تحریم احتمال رکود اقتصاد ایران در سال  ۲۰۲۰را افزایش داد

طبق گزارش صندوق بینالمللی پول در سال جاری اقتصاد
س
منبع فورب 
دنیا با نرخ  ۳درصد رشد خواهد کرد که پایینترین نرخ رشد
چرا باید خواند:
اقتصادی از سال  ۲۰۰۸تاکنون است .در این شرایط بانکهای
در سال جاری احتمال
رکود اقتصادی در
مرکزی باید وارد فاز حمایت از اقتصاد دنیا شــوند تا از رکود
شماری از کشورهای
اقتصادی دنیا جلوگیری کنند و عکسالعمل بانکهای مرکزی
دنیا وجود دارد و ایران
هم از طریق کاهش نرخ بهره بانکی و رســاندن آن به سطح
هم به دلیل فشارهای
صفر درصد قابل مشاهده است .از اواخر سال  ۲۰۱۹میالدی
ناشی از تحریم در
دوباره سیاست کاهش نرخ بهره بانکی توسط بانکهای مرکزی
گرفته
این دسته جای
در دنیا اجرا شد .سیاستی که برای ایجاد انگیزه مالی در اقتصاد
است.
اجرا میشود و میتواند بسترساز افزایش انگیزه وامگیری شود.
البته این سیاست تنها در کشورهای صنعتی اروپایی و امریکای
شمالی اجرا شده اســت در حالی که در کشورهای در حال
توسعه از قبیل روسیه و چین و هند به دلیل باال بودن سهم
نقدینگی در جامعه نســبت به تولید ناخالص داخلی ،بانکهای مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره
کردهاند تا بخش بیشتری از پولها وارد سیستم بانکی شود .فوربز در گزارش اخیر خود به وضعیت
کنونی اقتصاد دنیا اشاره کرد و نوشت :با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی دنیا کمتر از میزان انتظار
است ولی اجرای سیاست کاهش نرخ بهره بانکی توسط بانکهای مرکزی در کشورهای صنعتی
کمک بزرگی به اقتصاد کرده است .این سیاست برای ایجاد انگیزه در اقتصاد اجرا میشود و به گفته
مدیر کل صندوق بینالمللی پول باید به طور همزمان در کشــورهای صنعتی اجرا شود ،در غیر
این صورت ثمربخش نخواهد بود.اما در اولین ماه سال جاری مشکل دیگری هم برای اقتصاد دنیا
ایجادشد .شیوع ویروس کرونا در چین و ابتالی هزاران نفر به این ویروس که عالوه بر تبعات مخرب
انسانی ،هزینههای اقتصادی زیادی را هم به همراه داشت .هزینههای ناشی از لغو پروازهای چین،
تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در این کشور ،کاهش بهرهوری اقتصاد و در نهایت
کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور که خود بسترساز کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا هم شد .حال
سؤال اصلی اینجاست که آیا در سال  ۲۰۲۰میالدی ،احتمال رکود اقتصادی در کشوری وجود دارد
یا خیر؟ آیا شاخصهای اقتصادی کشورهای دنیا نشاندهنده احتمال رکود و بحران است یا اینکه
از تداوم رشد حکایت دارد؟ فوربز بعد از بررسی شاخصهای اقتصادی و ارزیابی وضعیت اقتصادی و
سیاسی و تولیدی در کشورهای مختلف چند کشور پرریسک را معرفی کرده است.
هنگکنگ
اول
طبق این گزارش در سال  ۲۰۲۰احتمال رکود اقتصادی در هنگکنگ وجود دارد.
اعترضات مردم هنگکنگ برای بالغ بر  ۵ماه آسیب زیادی به اقتصاد این منطقه
وارد کرده است و بسیاری از صنایع از قبیل صنعت توریسم و خردهفروشی را وارد فاز رکود کرده
است .اگر این نا آرامیهای اجتماعی پایان پیدا نکند و اوضاع اجتماعی در این کشور اصالح نشود،
بدون شک اقتصاد هنگکنگ سال بسیار سختی را در پیش خواهد داشت و رکود بسیار محتمل
است.
بریتانیا
دوم کشور دیگری که در سالهای اخیر با چالشهای زیادی روبهرو بود ،بریتانیا است.
این کشور بعد از رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا در ژوئن سال  ۲۰۱۶تاکنون
مسائل زیادی را تجربه کرده است .از تغییر دولت تا اجرای سیاستهای مختلف برای خارج شدن
از اتحادیه اروپا و در نهایت تعطیل شدن شمار زیادی از شعب واحدهای صنعتی و تولیدی و مالی و

بانکی اروپایی در بریتانیا که همه آسیب زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرده است .حال که بعد از
بالغ بر  ۳سال بریتانیا رسماً از اتحادیه اروپا خارج شده است و از مزایای آن برخوردار نیست ،احتمال
افزایش ســطح تنش مالی و رکود در اقتصاد این کشور زیاد است .بررسی شاخصهای اقتصادی
بریتانیا نشان داده است که از سال  ۲۰۱۹کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشور آغاز شده است و
این اولین بار طی  ۸سال اخیر است که بریتانیا با چنین شرایطی مواجه میشود .اگر بریتانیا نتواند
ظرف یک سال آینده به توافق مطلوبی برای تجارت با اروپا دست پیدا کند ،احتمال رکود اقتصادی
در این کشور بسیار زیاد خواهد بود.
آلمان
سوم آلمان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است که به دلیل کاهش تولید به خصوص
کاهش تولید خودرو و محدود شدن صادرات خودروهای تولیدیاش به کشور امریکا
شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی بود .انتظار میرود در سال جاری اقتصاد این کشور وارد فاز رکود
شود .رکود در بزرگترین اقتصاد اروپا میتواند کل اقتصادهای این اتحادیه را با چالشهای جدی
مواجه سازد.
ایتالیا
چهارم ایتالیا چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا است که از نیمه دوم سال  ۲۰۱۸رسماً وارد فاز
رکود شده است و در سال  ۲۰۱۹هم ،همان وضعیت اقتصادی در این کشور ادامه
داشت .در یک سال اخیر کاهش بهرهوری اقتصادی ،افزایش نرخ بیکاری ،افزایش بدهیهای دولتی
و در نهایت چالشها و درگیریهای سیاســی در این کشور بر دامنه بحرانهای اقتصادی افزود و
شدت رکود اقتصادی را بیشتر کرد .انتظار میرود در سال جاری میالدی این اقتصاد همچنان رکود
را تجربه کند و امیدی به افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور تا سال  ۲۰۲۲وجود ندارد.
چین
پنجم جنگ تجاری امریکا و چین در سالهای اخیر و کاهش حجم و ارزش تجارت در
این کشور باعث شده است تا یک عامل مهم رشد اقتصادی در چین آسیب ببیند.
شــیوع ویروس کرونا هم زمینه را برای کاهش حجم تولید و کاهش تجارت فراهم کرده اســت و
بســیاری از صنایع از قبیل صنعت توریسم و صنعت حمل و نقل را با مشکل روبهرو کرده است.
صندوق بینالمللی پول در انتهای سال قبل پیشبینی کرده بود اقتصاد این کشور در سال جاری
با نرخ  ۵.۸درصد رشــد کند ولی با توجه به شیوع این ویروس و دامنه وسیع اثرگذاری آن انتظار
میرود نرخ رشــد اقتصادی چین در سال جاری حداقل یک درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی
باشد .این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی چین در سال  ۲۰۱۸برابر با  ۶.۶درصد و در سال
 ۲۰۱۹برابر با  ۶.۱درصد بود .پیشبینیها حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد چین رکود
را تجربه خواهد کرد.
شماری از بازارهای در حال گذار از جمله ایران
ششم در ســال جاری شماری از کشــورهای در حال گذار که تحت فشار اقتصادی یا
سیاسی خارجی یا فشار اجتماعی داخلی هستند هم رکود را تجربه خواهند کرد .از
جمله این کشورها میتوان به ترکیه و آرژانتین و مکزیک و برزیل اشاره کرد .فوربس انتظار دارد در
سال جاری میالدی به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی از طرف امریکا و اجرایی نشدن اینستکس از
طرف اروپا ،اقتصاد ایران هم وارد رکود شود .البته در سالهای قبل اقتصاد این کشور با چالشهای
زیادی روبهرو بوده است و پیشبینیهای گذشته صندوق بینالمللی پول از احتمال ثبات در اقتصاد
کشور در سال جاری خبر میدهد ولی فوربس با توجه به تداوم سیاست فشار اقتصادی دولت ترامپ
علیه ایران ،احتمال تشدید رکود در سال جاری را باال ارزیابی کرده است.
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همانطور که نهادهای بینالمللی پیشبینی کرده بودند ،در سالهای  2020و  2021رشد اقتصادی ایران از
فاز منفی خارج خواهد شد .شاخص رشد اقتصادی که در سال  ،1395رکورد  12.5درصدی را ثبت کرده بود و
در سال  1396به رشد  3.9درصدی رسیده بود ،از سال  1397با آغاز دور جدید تحریمها به چالش کشیده شد

آینده ما
[ آینده رشد اقتصادی ]

دهه گمشده

تولید ناخالص داخلی در دهه  90رشد نمیکند؟
گزارش 98

روی خط صفر

رئیسجمهور در سخنرانی روز  22بهمن اعالم کرد که رشد بخش صنعت و کشاورزی
با وجود تحریمها مثبت شــده است .این خبر حسن روحانی نشان میدهد که در سال
دوم از آغاز سری جدید تحریمها ،بخشهای صنعتی و کشاورزی توانستهاند خود را حفظ
کنند تا از کاهش بیشتر تولید جلوگیری شود .مثبت شدن رشد در این بخشها به معنی
خروج از رکود نیســت چه اینكه رشد منفی در سال  ،1397به معنی کاهش تولید در
بخشهای اقتصادی اســت و حاال در سال  98اندکی از این کاهش تولید جبران شده و
هنوز تا رسیدن به وضعیت قبلی فاصله وجود دارد .رشد اقتصادی که نشاندهنده وضعیت
تولید نسبت به سال گذشته است ،در سال  98رفتهرفته از وضعیت زیر صفر به سوی صفر
گام برداشته است .همانطور که نهادهای بینالمللی پیشبینی کرده بودند ،در سالهای
 2020و  2021رشد اقتصادی ایران از فاز منفی خارج خواهد شد .شاخص رشد اقتصادی
که در سال  ،1395رکورد  12.5درصدی را ثبت کرده بود و در سال  1396به رشد 3.9
درصدی رسیده بود ،از سال  1397با آغاز دور جدید تحریمها به چالش کشیده شد .طبق
گزارش مرکز آمار ایران ،این شاخص برای دومین بار در دهه  90شمسی وارد فاز منفی
شد .یک بار در سال  1391با شدت گرفتن تحریمهای بانکی و نفتی این اتفاق رخ داد،
بار دیگر در سال  97با موج جدید تحریمها ،اقتصاد ایران با دستانداز مواجه شد .در سال
 1394نیز رشد اقتصاد به دلیل طوالنی شدن رکود ،به محدوده صفر نزدیک شد و حتی
در آمارهای بانک مرکزی به زیر صفر غلتید .دهه  1390برای اقتصاد ایران ،با دشــواری
سپری شده و به سال پایانی رسیده است .شاید بیشترین توقف در مسیر رشد طی  3دهه
پس از جنگ ،در این دهه رقم خورده باشــد .به دهه نود ،دهه گمشده اقتصاد ایران نیز
میگویند ،چه اینكه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در این دهه بعد از طی
کردن نوسانهای سینوسی تقریباً به میزان ابتدای دهه بازگشته است .تورمهای باال در
دوران رکود ،به دشواریهای این دهه افزوده است.
در سال  1398نیز برآوردها از منفی بودن رشد اقتصاد با احتساب نفت و صفر بودن
رشد بدون نفت ،حکایت دارد .آمارهای رسمی از رشد تولید ناخالص داخلی در نه ماهه 98
نشان میدهد که در این سه فصل رشد بدون نفت ،صفر بوده و رشد اقتصاد با احتساب
نفت به منفی  7.6درصد رسیده است.
پیشبینی99

3.2
اعداد سال
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اقتصاددان
از سال  91تا  98ما شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم
و معموالً در سالهایی که رشد اقتصادی منفی است
میتوان امیدوار بود که در ســال بعد شاهد رشد
اقتصادی مثبت باشیم به شــرطی که عواملی را
که موجب رشــد اقتصادی منفی شدهاند رفع و یا
مثبت کنیم .اصلیترین عاملی که در سالهای 97
و  98رشد اقتصادی ایران را منفی کرد نفت بود که
صادراتمان را کاهشی کرد اما در سال  99نسبت به
 ،98نفت دیگر نمیتواند مانند سابق در رشد منفی
اثرگذار باشد .بنابراین معتقدم رشد اقتصادی در
سال آینده مثبت خواهد شد به خاطر اینكه آثار
منفی عدم صادرات نفت در سال  98تخلیه شد .از
طرف دیگر تاکنون سال پرآبی را شروع کردهایم
از همین رو سال آینده هم بخش کشاورزی مثبت
خواهد بود .همچنین بر اســاس شــاخصی که از
بورس مشخص شــده که در نیمه دوم سال ،98
 230شرکت بورسی رشد مثبت داشتهاند به نظر
میرسد این روند در سال آینده هم ادامه پیدا کند.
چشمانداز این است که ما نرخ تورم کاهشی داشته
باشیم .به خاطر اینكه به نظر نمیرسد شاهد شوکی
در شاخصهای پولی ،مالی و ارزی در اقتصاد ایران
باشیم .لذا پیشبینی این است که اگر شرایط فعلی
محیط کالن اقتصادی ایران که در یک ثبات نسبی
به سر میبرد ،تداوم داشته باشد به احتمال قریب
به یقین بخش مسکن و صنعت رونق خواهد داشت.

درصد
رشد بخش کشاورزی در 9
ماهه 98

-0.2

درصد
نرخ رشد بخش خدمت در 9
ماهه 98

-2.3

درصد
نرخ رشد بخش صنعت در 9
ماهه 98

فرار از دره منفی

برآوردها از رشد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده نشاندهنده بهبود وضعیت این
شاخص نسبت به سال  1398است اما مسئله این است که این موضوع نشانه بازگشت به
دوران رشد اقتصادی نیست چه اینكه اندازه اقتصاد ایران در سالهای  97و  98کوچک
شــده و در سال  99احتمال پوشش بخشی از این افت تولید وجود دارد .در سال آینده
روند منفی رشد بخش نفت متوقف خواهد شد چه اینكه احتماالً وضعیت صادرات این
بخش از سال  98بدتر نخواهد شد بنابراین مثبت شدن یا صفر شدن رشد در این بخش
نشانه بهتر شدن اوضاع نیست .در بخش صنعت نیز همین سناریو قابل پیشبینی است.
برای بخش کشاورزی نیز با بارندگیهای مناسب ،برآورد رشد مثبت شده است .بنابراین
به نظر میرسد مجموع رشد اقتصاد بدون نفت و با نفت وارد محدوده باالی صفر شود.

هادی حقشناس

نرخ رشد اقتصادی  -مرکز آمار ایران

15
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6.9
3.9
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2.6
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0
9ماهه1398

1397

1396

1395

5

3.3

0.8

1394

-2.1

1.1

0

1393

-0.6

1392

0

1391
-5

-4.7

-6.2

-7.6

-10
با نفت

بدون نفت

نرخ تورم مهمترین شاخص برای طبقات اجتماعی است چه اینكه تأثیر مستقیمی بر زندگی و
هزینههای خانوار دارد .دولت حسن روحانی در سالهای ابتدایی فعالیت خود تالش زیادی برای
کنترل نرخ تورم کرد.

[ آینده تورم ]

عبور از بحران

نرخ تورم در سال  98به اوج رسید و در مسیر کاهش قرار دارد
گزارش 98

سال صعود

شاخص قیمت مصرفکننده در سال  98روزهای سختی را سپرده کرده است .با
وجود اینكه بیشترین تنش ارزی در سال  1397رخ داد ،رشد نرخ تورم در سال 98
شدت بیشتری داشته اســت .روند رو به رشد نرخ تورم که از سال  1397آغاز شده
بود در ســال  98نیز ادامه پیدا کرد اما از خردادماه  98نرخ تورم نقطه به نقطه وارد
مدار نزولی شد تا امیدواریها در این بخش افزایش یابد .نرخ تورم نقطه به نقطه در
اردیبهشت  98به اوج خود رسید و رقم  52.1درصد را به ثبت رساند .پس از آن این
شــاخص وارد مدار نزولی شــد و در دیماه  98به نصف این عدد رسید و رقم 26.3
درصد را ثبت کرد .شاخص تورم ساالنه که اصلیترین معیار برای نرخ تورم است نیز
در شهریور به اوج رسید و رقم  42.7درصد را به ثبت رساند .پس از آن رفتهرفته آثار
کاهش تورم نقط ه به نقطه در نرخ تورم ساالنه بروز پیدا کرد و روند نزولی بر شاخص
حاکم شــد .نرخ تورم در بهمن  98به  37درصد رسید که کمتر از این شاخص در
بهمن ماه سال  1397محسوب میشود .نرخ تورم ماهانه نیز در پاییز و زمستان سال
 98وضعیت مناسبی پیدا کرد به طوری که در بهمنماه به  1.1درصد رسید که نرخ
ایدهآلی برای این شــاخص است .تکرار این رقم در همه ماههای سال به معنی تورم
تکرقمی در طول ســال است .اتفاقی که در سال  1395رخ داد و اقتصاد ایران این
تجربه را به ثبت رساند.
نرخ تورم مهمترین شاخص برای طبقات اجتماعی است چه اینكه تأثیر مستقیمی بر
زندگی و هزینههای خانوار دارد .دولت حسن روحانی در سالهای ابتدایی فعالیت خود
تالش زیادی برای کنترل نرخ تورم کرد .ایجاد نظم در بازار پول و جلوگیری از رشد پایه
پولی به همراه ایجاد آرامش روانی در فضای اقتصاد موجب شد تا دولت در این زمینه موفق
عمل کند و نرخ تورم تکرقمی را به اقتصاد ایران هدیه دهد .همه سیاستهای اقتصادی
در این ایام حول کنترل نرخ تورم اســتوار بود و بسیاری از اقتصاددانان ،رکود سالهای
 1393و  1394را به سیاستهای کنترلی دولت در حوزه نقدینگی نسبت میدادند .در
سال  1395و  1396با گشایش برجام و لغو تحریمها فرصت افزایش نرخ رشد اقتصادی
همزمان با تورم پایین در اقتصاد ،پدید آمد اما در سال  1397همه این دستاوردها بر باد
رفت .نرخ تورم با تنش ارزی و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافت و رکود هم بار دیگر
از راه رسید.

42.7

حسین راغفر

اعداد سال

اقتصاددان
با توجه به بودجهای که دولت تنظیم کرده عمدت ًا
بخش قابل توجهی از منابعش را از طریق افزایش
مالیاتها که چیزی در حدود  198هزار میلیارد
تومان اســت ،تأمین خواهد کــرد .بخش قابل
توجهی از این مالیاتها از دستمزد و فعالیتهای
مولد اخذ میشــود .به طور طبیعی ما افزایش
قیمتها را در این رابطه شــاهد خواهیم بود .با
توجه به اینكه بخش قابل توجهی از درآمدهای
دولت هم تحقق پیــدا نخواهد کرد دولت قطع ًا
با کســری بودجه مواجه خواهد شد .دولت در
دو دهه اخیر ســعی میکرد کسری بودجه را از
طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش
قیمت ارز جبران کند که این کار موجب افزایش
کسری بودجه در سال بعد میشود .قطع ًا با چنین
اقدامی افزایش هزینههای زندگی نیز به شدت
باال خواهد رفت .معافیتهای مالیاتی کسانی که
در قدرت ســهم دارند که سال  98به تصویب
مجلس رسیده ،به افزایش بدهیهای دولت دامن
میزند .در واقع منابعی که میتواند کسریهای
بودجه دولت را تأمین کند ،به علت معافیتهای
اینچنینی در حال کاهش است .دولت با این کار
در واقع منابع عمومی و جیب مردم را هدف قرار
داده .به همین دلیل ما ،هم افزایش قیمتها را به
شدت خواهیم داشت و هم تعمیق رکود اقتصادی
و رشد بیکاری را خواهیم داشت.

درصد
باالترین نرخ تورم ثبتشده
در سال 98

52.1

درصد
باالترین نرخ تورم نقطه به
نقطه ثبتشده در سال 98

0.8

درصد
نرخ تورم ماهانه در دی 98

نرخ تورم ماهانه در سال  - 98درصد

پیشبینی99

3.7

امیدواری به افت شاخص

3.5
3

نرخ تورم در ماههای پایانی سال  98با سرعت اندکی کاهش یافت اما احتمال کاهش
چشمگیر این شاخص در سال  1399زیاد است .از آنجا که نرخ تورم به مفهوم شتاب رشد
قیمتها در دوره  12ماهه است ،احتمال عدم شتابگیری قیمتها نسبت به سال 98
زیاد است ،بنابراین میتوان انتظار داشت که این شاخص وضعیت مساعدتری در سال 99
داشته باشد .روند نزولی تورم نقطه به نقطه و ثبت نرخ کمتر از یک درصد در تورم ماهانه،
نشانه مثبتی برای افت این شاخص در سال  99است هرچند که رشد باالی قیمتها و
تعدیل آن با بهای دالر در سال  98اتفاق افتاده و کاهش نرخ تورم فقط به معنی کاهش
شتاب رشد قیمتها است نه بازگشت آن.
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زمینه موجود در حوزه نقدینگی موجب شد تا بالفاصله
آتش بزرگی به دامن ثبات اقتصادی بیفتد .بازار ارز ملتهب
شد و قیمتها رو به افزایش گذاشت.

آینده ما
[ آینده نقدینگی ]

خداحافظی با انضباط پولی
رشد پایه پولی در سالهای اخیر شتاب گرفت
گزارش 98

نقدینگیخطرناک

حجم باالی نقدینگی بزرگترین متهم آشفتگی در بازارهای مالی و واسطهای است.
نرخ رشــد نقدینگی در اقتصاد ایران همیشه باال بوده است و در دهه اخیر بین  20تا
 30درصد رشــد ســاالنه در این بخش به ثبت رسیده است .رشد نقدینگی به ویژه از
ناحیه پایه پولی ،رویهای خطرناک محسوب میشود که اقتصاد ایران به آن دچار است.
در ســالهای ابتدایی فعالیت دولت حســن روحانی به این بخش توجه ویژهای شد.
سیاستگذاران اقتصادی با استفاده از تجربیات گذشته تصمیم گرفتند برداشت دولت
از خرانه بانک مرکزی را محدود و حتی ممنوع کنند تا رشد نقدینگی عمدتاً از ناحیه
ضریب فزاینده پولی اتفاق بیفتد و پایه پولی ســهم اندکی در نقدینگی داشته باشد.
همیــن موضوع به انضباط بازر پول انجامید و رشــد تورم جای خود را به کاهش این
شاخص داد .ضمن اینكه نوسانات در بازارهای واسطهای به حداقل رسید تا ثبات قابل
توجهی در بازارهای ارز ،طال و مسکن ایجاد شود .در سالهای اخیر اما این موضوع در
دولت به فراموشی سپرده شد .این موضوع در جریان اختصاص بیش از  30هزار میلیارد
تومان به مؤسســات مالی و اعتباری برای پرداخت به سپردهگذاران آنها به اوج خود
رسید .دولت این مبلغ را از بانک مرکزی استقراض کرد تا عم ً
ال پول بدون پشتوانه چاپ
کرده باشد .این موضوع به آشفتگی در بازار پول دامن زد .در همان سال بود که تحرک
در بازارهای طال و ارز نیز آغاز شد.
هرچند که زمزمههای سیاسی در زمینه خروج آمریکا از برجام از همان اواخر سال
 1396به گوش رسید و جرقههایی را در بازار ارز روشن کرد اما زمینه موجود در حوزه
نقدینگی موجب شــد تا بالفاصله آتش بزرگی به دامن ثبات اقتصادی بیفتد .بازار ارز
ملتهب شد و قیمتها رو به افزایش گذاشت .جابهجایی نقدینگی در بازارها موجب شد
تا همه بازارها با موج افزایش قیمت مواجه شوند .در سال  98نیز بازار سرمایه با ورود
سرمایههای جدید مواجه شد.
آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی نشان میدهد که در پایان آذرماه
 98حجم نقدنیگی با  28.2درصد افزایش به  2262هزار و  310میلیارد تومان رسید
و حجم پایه پولی با  28.3درصد رشد به  314هزار و  260میلیارد تومان رسیده است.

28.3
اعداد سال

درصد
نرخ رشد پایه پولی در پایان
آذر 98

2262

هزار میلیارد تومان
حجم نقدینگی در پایان آذر
98

28.2

درصد
نرخ رشد نقدینگی تا پایان
آذر 98

پیشبینی 99

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس بانکی
نقدینگی یکی از محصوالت توسعه و رشد اقتصادی است
اما اگر بیرویه و خارج از مدار عرضه و تقاضا رشد کند و
از طریق تورم ،نقدینگی وارد اقتصاد و سیستم بانکی شود،
سیل ویرانگری میشــود که با مشکالت آن کم و بیش
مواجه هســتیم و این افزایش نقدینگی را در سال آینده
نیز خواهیم داشت .نظارت بر عملکرد سیستم بانکی در
موضوع نقدینگی بسیار مهم اســت تا بانکها با کمبود
منابع نقدینگی مواجه نشوند که مجبور به اضافه برداشت
شوند .اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و افزایش
مطالبات دولت از بانک مرکزی دو عامل پایه پولی هستند
که باعث افزایش لجامگسیختگی نقدینگی میشوند .چرا
که روی تورم تأثیر میگذارند و موجب کاهش قدرت
پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم خواهند
شد و به نوعی دولت دست در جیب مردم میکند .دولت
باید بانکها را وادار کند به جای دادن وام ،از دولت اوراق
خزانه خریداری کنند و هر زمان احتیاج بود بانک مرکزی
مبادرت به بازخرید این اوراق کند و هر زمان اضافه بود از
طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام به جمع کردن پول کند
که باعث تعادل و کنترل نقدینگی در بازار و کنترل سطح
قیمتها و تورم شود .البته دولت دیر به فکر جمعآوری
نقدینگی افتاده و اگر این نقدینگی موجود از بازار جمع شود
منجر به رکود خواهد شد.

نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی  -درصد

سرعت در مسیر رشد

30

نقدینگی اصلیترین فرزند کســری بودجه است چه اینكه دولت با استقراض از
بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه ،بیشترین نقش را در ایجاد نقدینگی دارد.
هرچند در ســالهای جدید ابزارهای جدید نظیر اوراق خزانه اسالمی و اوراق بدهی
به عنوان روشهای جدید برای تأمین درآمدهای دولت به میان آمده اما در شرایطی
که بازارهای واسطهای سوددهی باالیی دارند ،خریداران چندانی ندارد به همین دلیل
بــاز هم نزدیکترین راه برای تأمین هزینههای دولت ،اســتقراض از بانکها و بانک
مرکزی اســت که زمینه رشد نقدینگی را مهیا میکند .در سال آینده که قرار است
بدون درآمدهای نفتی اداره شود ،موضوع کسری بودجه بیش از گذشته خود را نشان
خواهد داد و این موضوع احتمال افزایش استقراضهای دولتی و رشد بیشتر نقدینگی
را رقم خواهد زد.
48
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مسئله ارتباطات بینالمللی در شرایط تحریم نیز برای شرکتهای بیمه دردسرساز شده است چه اینكه
محروم ماندن از تکیه به بیمههای اتکایی بینالمللی معتبر و انتقال ریسک به داخل کشور یک تهدید جدی
در کشور بالخیز ایران به شمار میآید .صنعت بیمه ایران با این وجود در مسیر رشد قرار دارد.

[ آینده بیمه ]

ریسکهای بیمهای

صنعت بیمه با خطرهایی مواجه است
گزارش 98

عبور از دشواریها

بیمه در ایران به عنوان کشوری که جزو پرریسکترین کشورها از نظر تعدد و تنوع حوادث است،
چندان رشد نیافته است .شرکتهای بیمه ابزارهای جدیدی را تعریف کردهاند اما فرهنگ عمومی
بیشترین تأثیر را در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارد .از سوی دیگر در شرایطی که تأمین نیازهای
اولیه برای طبقه متوسط و پایینتر از آن با دشواری همراه است و نرخ تورم افزایش قابل توجهی را
تجربه کرده است ،هزینه کردن برای خدمات بیمهای با دشواری بیشتری همراه است .با این وجود
در سال  98شرکتهای بیمه موفق به افزایش سطح پوشش شدهاند .مسئله ارتباطات بینالمللی در
شرایط تحریم نیز برای شرکتهای بیمه دردسرساز شده است چه اینكه محروم ماندن از تکیه به
بیمههای اتکایی بینالمللی معتبر و انتقال ریسک به داخل کشور یک تهدید جدی در کشور بالخیز
ایران به شمار میآید .صنعت بیمه ایران با این وجود در مسیر رشد قرار دارد و حق بیمه تولیدی بر
اساس برآوردها در سال جاری رشدی باالی  28درصد را تجربه خواهد کرد .بر اساس هدفگذاری
قانون برنامه ششــم توسعه ،ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به  7درصد برسد ،اما با کاهش رشد
اقتصادی و نرخ تورم باال در کنار بیثباتی در فضای کالن اقتصاد کشور ،دستیابی به ضریب نفوذ
هدفگذاریشده سخت و بلندپروازانه است .ضریب نفوذ بیمه به عنوان نسبت کل حق بیمه تولیدی
به تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت جاری نشان میدهد که این شاخص از  1.93درصد در
سال  1393با یک روند صعودی به  2.38درصد رسیده و به ویژه اینكه با تغییر سهم شرکتهای
خصوصی نسبت به تنها شرکت بیمه دولتی ایران نشانههایی از بهبود کیفیت خدمات بیمه ،متنوع
شــدن سهم رشتههای بیمه و عمیق شدن بازار بیمه ایران به چشم میخورد ،به نحوی که سهم
شرکتهای بیمه خصوصی در پایان سال گذشته به  65.5درصد و سهم شرکت بیمه ایران به 34.5
درصد رسیده است .اما چالش اصلی پیش روی صنعت بیمه همچنان پایین بودن سهم رشته بیمه
زندگی نســبت به سایر رشتههاست به گونهای که  2رشته دارای ضریب خسارت باال یعنی بیمه
شخص ثالث و بیمه تکمیل درمان ،همچنان استحکام و استمرار سودآوری را در یک افق بلندمدت
در سایه تردید قرار میدهد .بر اساس آخرین برآوردهای منعکسشده در سالنامه آماری صنعت بیمه
سهم رشته شخص ثالث از کل حق بیمه تولیدشده در سال  1397اندکی بیش از  32.3درصد ،بیمه
زندگی  14.5درصد و سایر رشتهها با سهم باالی بیمه تکمیل درمان  53.2درصد برآورد شده است.
برآوردهای مقدماتی هم نشان میدهد که حق بیمه تولیدی در نیمه نخست امسال نسبت به
نیمه نخست سال گذشته رشدی باالی  28درصد داشته که یکی از دالیل افزایش این میزان حق
بیمه تولیدشــده ،ناشی از افزایش حق بیمه دریافتی بابت بیمههای شخص ثالث متناسب با نرخ
دیه بوده است.
پیشبینی99

28

معصوم ضمیری

اعداد سال

کارشناس بیمه
بررسی تحوالت بیمه در دهه اخیر نشان میدهد صنعت
بیمه کشور و در رأس آن بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران به منظور ایجاد تحول ،با تهیه و تدوین برنامههای
توسعه در زمینه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،قدمهای
مثبتی برداشته است .حال که بسیاری از مقررات مربوط
به برنامه توسعه بیمه با تالش دستاندرکاران صنعت
بیمه فراهم آمده اســت ،به نظر میرسد چنانچه ایجاد
زمینههای همکاری و همافزایی در بخشهای مختلف
صنعت بیمه به اقدامات قبلی افزوده شود ،رشد و توسعه
سریعتر بیمه در سال آتی در ایران ،دور از انتظار نخواهد
بود .به طور اجمال میتوان گفت محورهای اساسی قابل
توجه در سال  1399برای صنعت بیمه عبارتاند از توجه
مضاعف به توسعه بیمههای زندگی ،ارتقای بهرهگیری از
فناوری اطالعات در توسعه بازار و تسهیل خدمات بیمه
و حضور جدی و مؤثر در بازار سرمایه به عنوان بخشی
مهم در تأمین منابع مالی بازار .به نظر میرســد برنامه
خصوصیســازی صنعت بیمه بدون ســاختن و تجهیز
زیرساختهای متناسب با چنین تحولی در حال صورت
گرفتن است و از سویی تعجیل از سوی صاحبان سرمایه
در تأسیس شرکتهای بیمه و انتظارات سودآوری آنها
بدون شناخت از عملیات بیمهگری موجب شده رقابت
نهچندان خوشایندی در صنعت بیمه شکل گیرد.

درصد
برآورد افزایش حق بیمه
تولیدی در سال 98

2.68
7

درصد
ضریب نفوذ بیمه در ایران

درصد
پیشبینی برنامه ششم از
ضریبنفوذبیمه

روند سهم شركتهای بیمه از حق بیمه تولیدی در سال97
65.5

66.2

62

70

59.9

58.9

40.1

41.1

خطرهای دوری از جهان

برآوردها نشــان میدهد که صنعت بیمه ایران در ســال آینده همچنان با افزایش رقابت بین
شرکتها و چاشنی ریسکگریزی در پذیرش ریسکهای بزرگ مواجه خواهد شد و سیاستگذار
صنعت بیمه هم تالش خواهد کرد در غیاب بیمهگران اتکایی معتبر جهانی ،ریســکهای بزرگ
را به گونهای توزیع و مدیریت کند که مانع آســیبپذیری شــرکتهای بیمه شود و در این میان
مصمم است تا از یک سو هم سرمایه پایه شرکتهای بیمه را تقویت کند ،هم روند سرمایهگذاری
آنها از محل ذخایر فنی و سایر منابع را بهبود ببخشد و با فرهنگسازی گسترده و مستمر حداقل
از افت ضریب نفوذ بیمه جلوگیری کند .در این میان البته با چالشهای جدی از جمله نرخ تورم
باال و آسیبپذیری رشته بیمه زندگی به عنوان پایه مطمئن سرمایهگذاری شرکتهای بیمهگر و
کندشدن نرخ رشد اقتصادی مواجه خواهد بود.

34.5

33.8

1397

1396

38
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0
1395

ساير شركت ها (بخش غر دولتي)

1394

1393

بيمه ايران (بخش دولتي)
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در شرایطی که چشمانداز مثبتی در ورود سرمایه خارجی به اقتصاد ایران ایجاد شده بود و فعاالن
اقتصادی راههای مختلف را برای همکاری مشترک با اقتصادگردانان ایرانی امتحان میکردند،
بهیکباره شرایط تغییر کرد و روند معکوسی در جذب سرمایه به راه افتاد

آینده ما
[ آینده سرمایهگذاری ]

زیر سایه تحریم

سرمایهگذاری خارجی با خروج آمریکا از برجام به محاق رفت
گزارش 98

فرارسرمایهگذاران

پیش از آن که تحریمهای اقتصادی از راه برسند ،سرمایهها راه گریز را پیدا کرده بودند
چه اینكه سرمایهگذاران پیش از وقوع حادثه خطر را احساس میکنند .از همان روزهایی
که دونالد ترامپ تصمیم خود برای خروج از برجام را علنی کرد و دورههای زمانی  6 ،3و 9
ماهه را برای اعمال مرحلهای تحریمها کلید زد ،روند فرار سرمایهگذاران خارجی از اقتصاد
ایران آغاز شد .در شرایطی که چشمانداز مثبتی در ورود سرمایه خارجی به اقتصاد ایران
ایجاد شده بود و فعاالن اقتصادی راههای مختلف را برای همکاری مشترک با اقتصادگردانان
ایرانی امتحان میکردند ،بهیکباره شرایط تغییر کرد و روند معکوسی در جذب سرمایه به
راه افتاد .شرکتهایی که برای اجرای پروژهها به ایران آمده بودند ،رفتهرفته ایران را ترک
کردند .برندهای بزرگی نظیر توتال و زیمنس برای پروژههای زیرســاختی در بخشهای
نفت و راهآهن به ایران آمده بودند و تعداد زیادی از شــرکتهای اروپایی نیز فرصتهای
سرمایهگذاری ایران را مغتنم دانسته بودند .ورود هیئتهای اقتصادی از کشورهای دیگر
به ایران رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده بود و فعاالن اقتصادی ایران اکثر وقت خود
را به مذاکره با هیئتهای خارجی اختصاص میدادند .این ایام اما با خروج آمریکا از برجام،
سپری شــد و امیدواری به افزایش سرمایهگذاری خارجی از بین رفت .این رویه در سال
 1398نیز ادامه داشــت .سرمایهگذاری خارجی که یکی از اصلیترین راههای رسیدن به
رشد پایدار اقتصادی شناخته میشود ،کاهش یافت و وضعیت نامعلومی پیدا کرد.
آخرین آمار رسمی اعالمشده از سوی آنکتاد نشان میدهد که اقتصاد ایران با افت 30
درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  2018مواجه شده است.
آنکتاد ،میزان ســرمایهگذاری در ایران را طی سال  2018میالدی  3میلیارد و 480
میلیون دالر اعالم کرد .ایران جایگاه  ۵۵را در میان کشورهای مورد بررسی دارد که نسبت
به گزارش سال قبل از آن  ۱۰پله نزول داشته است .ایران در سال  2017بالغ بر  5میلیارد
و  19میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود .جذب سرمایهگذاری
خارجی ایران در سال  2017به رقمی بیسابقه طی سالهای اخیر رسیده بود.
پیشبینی99

به امید توافق سیاسی

تا زمانی که توافق سیاســی جدیدی حاصل نشود ،چشمانداز رشد اقتصادی مثبت
نخواهد بود .در صورتی که کشورهای اروپایی طبق آنچه در کنفرانس امنیتی مونیخ اعالم
کردند ،عمل کنند و مستقل از آمریکا به اجرای برجام دست بزنند ،میتوان انتظار داشت
که وضعیت سرمایهگذاری در ایران بهبود یابد .حتی اگر سازوکار اجرایی جدیدی از سوی
اروپا برای همکاری اقتصادی با ایران تعریف شود ،امکان ورود شرکتهای بزرگ به ایران
بسیار اندک اســت مگر آنکه برای بنگاههای کوچک و متوسط امکان جدیدی فراهم
شود .زمانی که شرکای بزرگ اقتصادی ،ایران را ترک کردند استراتژی بعدی ایران جذب
سرمایههای کوچک از طریق همکاری بنگاههای کوچک و متوسط بود ،اما این ایده هم
چندان نتایج روشنی به همراه نداشت .در برنامه ششم توسعه برای تحقق رشد  8درصدی
اقتصاد ،جذب ســرمایه خارجی به میزان  65میلیارد دالر پیشبینی شده است .که این
میزان ســرمایهگذاری پیشبینیشده شامل  ۳۰میلیارد دالر فاینانس ۲۰ ،میلیارد دالر
مشارکت اقتصادی و  ۱۵میلیارد دالر سرمایه مستقیم میشد.
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محمدقلی یوسفی

اعداد سال

30

اقتصاددان
در شــرایطی که تحریم وجود دارد طبیعی اســت که
سرمایهگذاری خارجی هم صورت نمیگیرد .این در حالی
است که اقتصاد ما به شدت نیاز به سرمایهگذاری خارجی
دارد .چون مجموعهای از سرمایه ریسکپذیر و تکنولوژی
و بازاریابی را با خودش به همراه دارد .ما کشور ثروتمندی
هستیم و مشکل سرمایه نداریم اما سرمایه ریسکپذیر
نداریم یعنی سرمایه ریسکی که در بخشهای تولیدی و
صنعتی وارد شود .سرمایهای که در ایران وجود دارد به
ســمت فعالیتهای زودبازده تجاری و داللی میرود و
سودش را در این بخشها میبیند .سرمایهگذاری داخلی
و خارجی برای کشور بسیار ضروری است اما شرایط برای
جذب سرمایهگذاری خارجی مهیا نیست و فکر نمیکنم
که سال آینده هم تغییر محسوسی صورت بگیرد .چون
به احتمال زیاد بحرانهای اقتصادیمان در سال آینده
تشدید شود و این در حالی است که سرمایهگذاری در
یک شرایط باثبات تشدید میشود .تا زمانی که اقتصاد
ثبات نداشــته باشد ســرمایهگذاری خارجی صورت
نمیگیرد .اگر فرض کنیم همین فردا توافقی بین ایران
و کشورهای پیشــرفته صورت بگیرد باز هم یک تا دو
سال طول میکشد و فکر نمیکنم به این زودیها حداقل
در چند سال آینده شرایط مناسبی برای این کار فراهم
شود .تا زمانی که در کشور قانون حاکم نباشد و امنیت
ســرمایهگذاریها و امنیت فردی و اجتماعی تضمین
نشود هیچکس تمایلی به سرمایهگذاری داخلی و خارجی
نخواهد داشت.

درصد
کاهش سرمایهگذاری خارجی
در ایران طی سال 2018

3.5

میلیارد دالر
میزان ورود سرمایه خارجی
به ایران در سال 2018

65

میلیارد دالر
پیشبینی ورود ساالنه سرمایه
به ایران در برنامه ششم
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اگر نقل و انتقاالت ارزی با چالش بیشتری مواجه شود و صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات را وارد ایران کنند ،عرضه ارز کاهش
خواهد یافت و این موضوع قیمت دالر را افزایش خواهد داد .سناریوی دوم این است که ورود به لیست سیاه ،وضعت نقل و انتقاالت ارزی را
از این بدتر نمیکند که در این صورت نمیتوان انتظار تغییرات ویژهای در بازار ارز داشت.

[ آینده ارز ]

بازارتعیینکننده

اقتصاد ایران چشم به تحوالت بازار ارز دارد
گزارش 98

کاهش تنش ارزی

اولین نشانههای تغییر در اقتصاد ایران با تحوالت بازار ارز ،نمایان میشود .ثبات یا
بیثباتی وضعیت اقتصاد ایران وابستگی غیرقابل انکاری به قیمت ارز در بازار آزاد دارد.
به همین دلیل بود که از اواخر ســال  1396با برهم خوردن فضای بازار ارز ،اقتصاد
ایران از آرامش  4ســاله خود فاصله گرفت .التهاب در بازار ارز در سال  1397به اوج
خود رسید .قیمت دالر در این سال تا  16هزار تومان هم پیش رفت و همین موضوع
اقتصاد ایران را با بیثباتی قابل توجهی مواجه کرد .پیشبینیپذیر بودن پارامترهای
تعیینکننده برای فعاالن اقتصادی جزو مهمترین مولفههای کسب و کار است .این
موضوع به مدت  4سال در اقتصاد ایران وجود داشت اما در سال  97تحوالت پیدرپی
مانع تحقق این امر شد و فعاالن اقتصادی را با چالش مواجه کرد .در سال  98با عبور از
تنشهای ارزی ،شرایط تغییر کرد و آرامش نسبی در بازار ارز ایجاد شد .هرچند که نرخ
دالر باالی  11هزار تومان قرار داشت و تا  15هزار تومان هم پیش رفت اما نوسانات
محدود بود و فعاالن اقتصادی با تنشهای کمتری نســبت به سال  97مواجه بودند.
قیمت دالر در این ســال بسته به تحوالت سیاسی ،اخبار و رویدادهای کالن نوسانی
حــدود  20درصد را تجربه کرد .البته در این میان نقش بانک مرکزی غیرقابل انکار
بوده است چه اینكه با کوچک شدن بازار و پایین آمدن حجم معامالت ،عم ً
ال عمده
خرید و فروشها از طریق بانک مرکزی مدیریت شد و این بانک نفوذ خود را در بازار
افزایش داد .عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جریان تنشها ،وارد میدان
شــد و با انتشار پست اینستاگرامی سعی کرد که جو بازار را در اختیار بگیرد .همین
موضوع باعث شد تا بازدهی بازار ارز در  11ماهه سال  98به  12درصد برسد .نوسان
 12درصدی قیمت از ابتدای سال تا ابتدای اسفند نشان میدهد که این بازار جذابیت
الزم را برای سرمایهگذاران نداشته است.
دالر در ابتدای سال  1398با قیمت  12هزار و  890تومان خرید و فروش شد .این
نرخ با اندکی نوسان ،روندی تقریباً افزایشی را طی کرد و در  19اردیبهشت به باالترین
قیمت خود در طول  11ماه رسید .در این زمان نرخ دالر در بازار آزاد  15هزار و 350
تومان ثبت شد .اما از آن زمان روند کاهش قیمت ارز آغاز شد و قیمت آن در تاریخ
 5شهریور به کمترین میزان خود در سال  98یعنی  11هزار و  100تومان رسید.
پیشبینی99

میثم رادپور

اعداد سال

12

کارشناس ارز

درصد
بازدهی بازار ارز در سال 98

11100

تومان
کمترین قیمت دالر در سال 98

15350
تومان
باالترین قیمت دالر در 11
ماهه 98

وابسته به سرنوشت

به نظر نمیرســد قیمت ارز روند افزایشی داشته
باشد .چرا که بازار قدرت تحمل افزایش بیش از
این را ندارد ،آن هم بعد از افزایش  350درصدی
قیمت ارز و کاهش قــدرت نقدینگی .در واقع با
نقدینگــی موجود ،دالر کمتــری میتوان خرید.
قدرت خرید نقدینگی بعد از جهش ارزی به خاطر
تعدیل قیمت کاال و خدمات متناسب با افزایش
قیمت دالر به شــدت کاهش پیدا کرده است و
قدرت جابهجایی نقدینگی به طور جدی در سال
 99را ندارد .با وجود اینكه با کســری بودجه و
کاهش فروش نفت روبهرو هســتیم که موجب
تضعیف طــرف عرضه شــده و از طرفی محیط
اقتصادی ما نسبت به ســالهای گذشته ناامنتر
شده و این عامل خروج سرمایه را بیشتر میکند،
اما عامل تحریک جدی برای قیمت ارز نخواهد
بود .افزایش قیمت ارز و آثار ناشی از آن به شدت
قدرت خرید نقدینگی را كاهش داده است که این
میتواند جدیترین عامل ثبات بازار ارز باشد .ما
به تازگی یک جهش ارزی را پشت سر گذاشتهایم
و اکنون در دوره ثبات هستیم و به نظر نمیرسد
که در کوتاهترین دوره با یک جهش ارزی مجدد
روبهرو شویم.

نوسانات قیمت دالر آمریكا در طول دوره 11ماهه  - 1398تومان
16ǡ 000

بازار ارز در اواخر سال  98با توجه به ورود ایران به لیست سیاه مالی با تنش مواجه
شــد و بهای دالر افزایش یافت .در شــرایطی که به نظر میرسد دوران تنش ارزی
به پایان رسیده اســت و فع ً
ال ظرفیت چندانی برای افزایش بهای دالر وجود ندارد،
فاِیتیاف میتواند بر قیمت ارز تاثیرگذار باشد .اگر نقل
تحوالت بینالمللی در حوزه ا 
و انتقاالت ارزی با چالش بیشتری مواجه شود و صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از
صادرات را وارد ایران کنند ،عرضه ارز کاهش خواهد یافت و این موضوع قیمت دالر
را افزایش خواهد داد .ســناریوی دوم این است که ورود به لیست سیاه ،وضعت نقل
و انتقــاالت ارزی را از این بدتر نمیکند که در این صورت نمیتوان انتظار تغییرات
ویژهای در بازار ارز داشت.
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اگر روابط سیاسی در سالی که آمریکا انتخابات ریاستجمهوری دارد ،به سوی بهبود پیش برود ،قیمت
ارز کاهش مییابد و طال نیز از آن متأثر میشود اما اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد ،میتوان انتظار
داشت که نوسانات طال مانند سال جاری عادی دنبال شود.

آینده ما
[ آینده طال ]

پس از طوفان

طال در سال  98بازار نسبتاً آرامی داشت
گزارش 98

حرکت سینوسی

بازار طال و سکه در سال  98با عبور از التهابات قابل توجه سال گذشته ،وضعیت
باثباتتری را سپری کرد .در سال  1397به واسطه رشد بهای دالر ،ارزش پول ملی
سقوط کرد ،بازار طال همگام با دالر پیش رفت و افزایش  3برابری قیمت را پشت سر
گذاشت .ســال  98اما سال نسبتاً آرامی برای بازار طال و سکه بود .هرچند نوسانات
در این ســال بازه  25درصدی داشت اما در مقایسه با سال  97شرایط باثباتتری را
سپری کرد .البته بازار جهانی طال نیز که دومین عامل تعیینکننده قیمت طال و سکه
در ایران است ،چندان آرام نبود و افزایش قیمت در این بازار پس از یک دوره طوالنی
ثبات ،موجب تحرک بازار طال در ایران شــد .قیمت هر اونس طال که اوایل سال 98
حدود یک هزار و  300دالر بود در اواخر بهمن  98به یک هزار و  600دالر رســیده
بود که نشاندهنده بازدهی  23درصدی این بازار در دوره  11ماهه است.
در بازار ایران اما نوسانات سینوسی حاکم بود چراکه تحوالت سیاسی و تغییرات
بهای دالر بیشترین تأثیر را بر این بازار داشت .قیمت سکه امامی در ابتدای فروردین
 1397با کمی افت قیمت نسبت به سال قبل به  4میلیون و  662هزار تومان رسید.
این رقم تا پایان شهریورماه به  4میلیون و  52هزار تومان کاهش یافت .بهای سکه
روند نزولی را در فصل پاییز ادامه داد و در دوم آبان به کمترین میزان در ســال 98
رسید و نرخ  3میلیون و  844هزار تومان را ثبت کرد .پس از آن روند صعودی قیمت
آغاز شد و تا پایان بهمن  98به  5میلیون و  276هزار تومان رسید که باالترین قیمت
در این دوره زمانی است.
محاســبه نقطه به نقطه درصد بازدهی سکه در  11ماهه سال  98نشان میدهد
که  13درصد سود برای نگهداری سکه در این مدت به دست سرمایهگذاران رسیده
است.
نوســانات سینوسی و محدود طال و سکه در سال  98نشان میدهد که جذابیت
این بازار در سال  98برای سرمایهگذاران چندان باال نبوده است .بازاری که سال 97
باالترین بازدهی را در میان همه بازارهای واسطهای داشت در سال  98نتوانست نظر
سرمایهگذاران را جلب کند .هرچند که سرمایهگذارانی به طور سنتی برای این بازار
وجود دارند و به خرید سکه به عنوان سرمایهگذاری بلندمدت میاندیشند .این دسته
از سرمایهگذاران معموالً در این بازار به سود میرسند.

13
اعداد سال

درصد
بازدهی بازار طال در  11ماهه 98

23

درصد
بازدهی بازار جهانی طال در
 11ماهه 98

3.8

میلیون تومان
کمترین قیمت سکه امامی در
سال 98

فعال بازار طال
متغیرهای زیادی برای تاثیرگذاری مستقیم در
بازار طال و سکه و قیمت وجود دارد که میتوان
به شاخصهای اقتصادی و تحوالت سیاسی اشاره
کرد .در حال حاضر در کشور قیمت ارز به هیچ
عنوان قابل پیشبینی نیست .بنابراین نمیتوان
تحلیلی از وضعیت ســکه و طال در بازار داخلی
داشــت .ولی در مورد قیمت جهانی با توجه به
دادههای آماری قیمت طال در بازارهای جهانی
تا پایان ســال  2020در محــدوده  1600دالر
قابل پیشبینی است .این قیمت با توجه به قیمت
تمامشده و همچنین شاخصهای مهم اقتصادی
مانند نرخ بیکاری و ارزش سهام قابل پیشبینی
اســت .ولی در داخل کشــور با توجه به اینكه
قیمتها از دو عامل متغیر قیمت جهانی و قیمت
ارز تشکیل شده متاسفانه قابل پیشبینی نیست.
البته در تمام کشــورهای دنیا قیمت طال ثابت
نیســت که قابل پیشبینی باشد و هر روز متغیر
است .در چند سال اخیر قیمت طال فقط در سال
 ۲۰۱۸بود که به کمتر از  ۱۲۰۰دالر در هر اونس
رسید و پس از آن جبران کرد و به قیمت باالتر از
 ۱۵۰۰دالر در هر اونس بازگشت.

نوسانات قیمت سكه تمام امامی در طول دوره 11ماهه  - 1398تومان

پیشبینی 99

چشم به راه بازار ارز

محمد کشتیآرای

5ǡ 500ǡ000

5,276,000

5ǡ 300ǡ000

5,023,000

بازار طال و ســکه در ایران به دو عامل داخلی و بینالمللی وابسته است .نوسانات
نرخ ارز در ایران و قیمت جهانی طال بر این بازار تأثیر میگذارند .بر هم خوردن نظام
عرضه و تقاضا در این بازار نیز عامل ســوم است که در مواقع التهاب نظیر سال 97
خود را نشــان میدهد .برای تحلیل سرنوشت این بازار در سال  99باید تحوالت ارز
را ارزیابی کرد .اگر روابط سیاسی در سالی که آمریکا انتخابات ریاستجمهوری دارد،
به ســوی بهبود پیش برود ،قیمت ارز کاهش مییابد و طال نیز از آن متأثر میشود
اما اگر شرایط به همین گونه ادامه یابد ،میتوان انتظار داشت که نوسانات طال مانند
سال جاری عادی دنبال شود.
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5ǡ 100ǡ000

4ǡ 900ǡ000
4ǡ 700ǡ000

4,642,000

4ǡ 500ǡ000
4ǡ 300ǡ000

4ǡ 100ǡ000
3ǡ 900ǡ000
3ǡ 700ǡ000
3ǡ 500ǡ000

ساختار بورس تهران که نزدیک به  ۸۰درصد ارزش آن شامل بنگاههای شبهدولتی است و
توسط دولت اداره میشود با ماهیت بازار سرمایه مدرن تفاوتهای زیادی دارد ،بنابراین
روندهای آتی میتواند متفاوت از انتظارات باشد.

[ آینده بورس ]

سال صعود

بازار سرمایه رکوردهای بیسابقهای را به ثبت رساند
گزارش 98

جلوتر از همه بازارها

بازار ســرمایه در سال  98روی خوشی به ســهامداران نشان داد .پس از آنكه
بازارهای ارز ،طال و مســکن با تورم باال مواجه شــدند ،بازار ســرمایه مورد توجه
سرمایهگذاران قرار گرفت .شــاخص بورس در سال  98بارها رکوردشکنی کرد و
ارقام جدیدی را به ثبت رســاند .رشــد شاخص بورس ،خیلیها را به دنیای سهام
عالقهمند کرده و سرمایهگذاران جدیدی از سایر بازارها به سوی این بازار آمدهاند.
این بازار نســبت به سه بازار ارز ،طال و مسکن ریسک باالتری دارد که در دو دهه
گذشــته بارها اثبات شده اســت .همانطور که صعود ارزش جاری بورس با ۱۴۴
میلیارد دالر در آذر  ۱۳۹۲و سقوط آن با  ۷۳میلیارد دالر در آذر  ۱۳۹۴رقم خورد،
امکان سقوط اینچنینی پس از صعودهای اخیر نیز وجود دارد .این میزان ریسک،
مانع از ورود گروههای غیرحرفهای به این بازار میشــود .برآوردهای آماری نشان
میدهد میانگین ماهانه ارزش جاری بورس در سالهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶با احتساب
دالر بازار آزاد ۸۸ ،میلیارد دالر بود .با وقوع شــوک ارزی و سقوط ارزش پول ملی،
ارزش جاری بورس به  ۴۸میلیارد دالر در میانه سال  ۱۳۹۷تنزل یافت .از ابتدای
ســال  ،۱۳۹۸ارزش جاری بورس خود را با ارزش ریال تعدیل کرد و در دهم مهر
 ۱۳۹۸به  ۱۰۵میلیارد دالر صعود کرد.
شاخص کل بورس در ابتدای فروردین  98معادل  178هزار و  659واحد بوده است.
این شاخص تا پایان شهریور  98به عدد  302هزار و  659واحد رسید .این اعداد نشان
میدهد که بازار سرمایه در  6ماه اول سال 69 ،درصد بازدهی داشته است .در نیمه دوم
سال هم روند صعودی بورس ادامه پیدا کرد هرچند در میانههای پاییز اندکی افت در
نمودار شــاخص کل ایجاد شد اما بار دیگر اوجگیری آن از سر گرفته شد تا اینكه در
 28دیماه کانال  400هزار واحد نیز فتح شد .زمستان برای بورس خوشیمن بود چه
اینكه روند صعودی قیمت سهام ادامه پیدا کرد و تا  28بهمن به  478هزار واحد رسید.
این شاخص مشخص میکند که میان همه بازارهای رایج طی این دوره زمانی ،بورس
بیشترین بازدهی نقطه به نقطه را به نام خود ثبت کرده است .این ارقام نشان میدهد
که بازدهی بازار سرمایه در  11ماهه سال  98به  166درصد رسیده است.

166
اعداد سال

كارشناس بورس
با اطالعات نیمه دوم بهمن  98قیمت سهام بسیاری
از شرکتها بر اســاس دادههای تاریخی از قیمت
دالر و قیمت فروش محصوالت ،به نظر میرســد
که اینها قیمتهای مطمئنی را پشتیبانی میکنند و
به نظر نمیرسد که قیمتها حبابی باشند .اینكه
نرخ دالر طی هفتههای اخیر از محدوده  12هزار
تومان عبور کرده و به نظر میرســد که در حال
نزدیک شــدن به بازار آزاد اســت قطع ًا موجب
میشود وضعیت فروش شرکتها در ماههای آینده
سیگنالهای جدیدی را به بازار سرمایه مخابره کند
و امیدواری را در بین سرمایهگذاران تقویت کند و
باعث شود که خریدارانی که این روزها شاید نسبت
به خرید سهام شــرکتهایی که وضعیت بنیادی
خوبی دارند اقدام میکنند ،متضرر نشوند و از بازده
سرمایهگذاری در بازار ســرمایه بهرهمند شوند.
شتاب و بازده بازار در  12ماه آینده مشابه سال 98
نخواهد بود چون بخش عمدهای از آن پتانسیلها
آزاد شــده و در قیمت سهام خودش را نشان داده
است .توجهی که از سوی حاکمیت و فضای عمومی
جامعه به بازار بورس میشــود باعث شــده تا به
صورت مستمر ورود جریانات پولی به بازار در حال
تقویت شدن باشد .اگر وضعیت افزایش نقدینگی
به بازار سرمایه ادامهدار باشــد رونق را در بازار
حفظ میکند.

درصد
بازدهی بازار سرمایه در 11
ماهه 98

178

هزار واحد
شاخص بورس در ابتدای
سال 98

478

هزار واحد
شاخص بورس در پایان
بهمن98

پیشبینی99

هراس از سقوط
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1398-01-01

شاخص بورس رشــد قابل توجهی را در سال  98تجربه کرده است اما این هراس
همواره در دل سهامداران وجود دارد که دوران سقوط نیز سربرسد و شرایط تغییر کند.
چنین تجربهای قب ً
ال اتفاق افتاده است .در شوک ارزی پیشین نیز ارزش جاری بورس
به کمتر از  ۵۰میلیارد دالر در میانه سال  ۱۳۹۱سقوط پیدا کرد .در سال  ۱۳۹۲ارزش
جاری بورس خود را با ارزش ریال تعدیل کرد ،اما تحت تأثیر فعالیتهای سفتهبازانه به
 ۱۴۴میلیارد دالر در آذر  ۱۳۹۲صعود کرد .پس از این نقطه اوج تاریخی ارزش جاری
بازار بورس رو به افول نهاد و در نیمه سال  ۱۳۹۴به حدود نصف آن تنزل یافت .ساختار
بورس تهران که نزدیک به  ۸۰درصد ارزش آن شــامل بنگاههای شــبهدولتی است و
توسط دولت اداره میشود با ماهیت بازار سرمایه مدرن تفاوتهای زیادی دارد ،بنابراین
روندهای آتی میتواند متفاوت از انتظارات باشد.

احسان رضاپور
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طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،از ابتدای دهه  90تحریمهای نفتی موجب کاهش درآمدهای
نفتی شد .با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر این دوره ،دولتها برای تأمین
مالی کسری بودجه خود به کانال استقراض از بانکهای تجاری دولتی روی آوردند

آینده ما
[ آینده بدهی دولت ]

آیندهفروشی برای بقا

رشد کسری بودجه ،فروش اوراق مالی را افزایش داده است
گزارش 98

زخم کهنه

دولتی که بزرگترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است ،مجبور است
برای پوشش هزینههای خود به روشهای مختلف متوسل شود .وقتی میزان درآمدهای
دولت با هزینهها سازگاری ندارد ،کسری بودجه خود را نشان میدهد و کسری بودجه
نیز اصلیترین عامل ایجاد بدهی برای دولت است .هرچند میزان بدهی دولت در ایران
به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها ،چندان باال نیست اما
نوع بدهیهای دولت در ایران و شیوه بازپرداخت آن آسیبهایی را به بدنه اقتصاد وارد
کرده است .میزان بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی بین  600تا  700هزار میلیارد
تومان برآورد شده است که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانکها و بانک مرکزی
است .استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سالهای گذشته مصائب
زیادی برای اقتصاد به بار آورده اســت .این روش در سالهای اخیر اصالح شده و ساز و
کار بهتری برای ساماندهی بدهیهای دولت طراحی شده است .در این میان اما بخشی
از بدهیهای دولت مربوط به پیمانکاران و بنگاههای بخش خصوصی است که به دولت
کاال یا خدمات فروختهاند و دولت از بازپرداخت هزینه آن بازمانده اســت .این موضوع
موجب افزایش بدهی بخش خصوصی به بانکها شــده و چرخه حرکت اقتصاد را کند
ساخته است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،از ابتدای دهه  90تحریمهای نفتی موجب
کاهش درآمدهای نفتی شد .با کاهش ذخایر ارزی و درآمدهای حاصل از نفت در اواخر
این دوره ،دولتها برای تأمین مالی کسری بودجه خود به کانال استقراض از بانکهای
تجاری دولتی روی آوردند .در این سالها یعنی از سال  1389تا  1395بدهی بانکها به
بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است .در این دوره همچنین
دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق خصوصیسازی یعنی واگذاری شرکتهای
دولتی تأمین کرده است .از سال  1394نقش اوراق مالی اسالمی در تأمین کسری بودجه
دولت پررنگ شده است .بنابراین طی سالهای اخیر دو کانال اصلی تأمین مالی کسری
بودجه یعنی اســتقراض از بانکهای دولتی و ایجــاد بدهی به بخش داخلی غیربانکی
مهمترین منبع تأمین کسری بودجه و ایجاد بدهی آتی برای دولت بوده است .در سال 98
با توجه به عدم تأمین درآمدهای نفتی پیشبینی شد در بودجه ،دولت با کسری بیشتری
مواجه شود و بدهی بیشتری برجای بگذارد.
پیشبینی99

اوج اوراقفروشی

در سالهایی که تحریمهای اقتصادی درآمد نفتی را به شدت کاهش داده است ،پدیده
کسری بودجه بیش از گذشته سرجمع بدهیهای دولت را افزایش میدهد .دولت مجبور
است بخش بزرگی از درآمدهای خود را با فروش اسناد و اوراق مالی تأمین کند .از همین
رو بدهیهای آتی دولت با سرعت فزایندهای در حال رشد است .این پدیده در سال آینده
به اوج خود میرسد چه اینكه دولت ،بودجه خود را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم
کرده است .در الیحه بودجه سال  99فروش  80هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیشبینی
شده است که رشد  82درصدی نسبت به سال  98را نشان میدهد .این میزان درآمد به
معنی سهم  17درصدی اوراق مالی از درآمدهای بودجه است.
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اعداد سال

82

درصد
میزان رشد درآمد حاصل از
فروش اوراق مالی در بودجه
99

17

درصد
سهم اوراق مالی از درآمدهای
بودجه 99

700

هزار میلیارد تومان
برآورد بدهیهای دولت و
شرکتهای دولتی

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان
تولید ناخالص ما بیــش از  2500هزار میلیارد
تومان است و نسبت بدهی به تولید در ایران حدود
 40درصد است در حالی که در دنیا میانگین حدود
 70درصد است .تا  70یا  80درصد هیچ مشکلی از
لحاظ حجم بدهی به تولید نیست اما بدهی زمانی
مسئلهساز میشود که ما برای پوشش هزینههای
جاری دست به دامان بدهی شویم که خطرناک
اســت .اینكه ما به سمت اوراق بدهی یا افزایش
عملیات بــازار باز رفتهایم یا هــر مکانیزمی که
بدهیزاست ،مهم نیســت ،مسئله مهم این است
که این بدهی در هزینههای جاری صرف نشود.
در هیجکجــای دنیا بدهی را بــرای هزینههای
جاری صرف نمیکنند امــا دولت از اوراق بدهی
برای پوشــش هزینههای جاری استفاده میکند
که مسئلهساز شده است .دولت تالش میکند تا
کسریهای بودجه خود را با بدهی پوشش دهد که
ال
این اتفاق در سال آینده نیز خواهد افتاد که عم ً
یک نوع آیندهفروشی منابع است .در صورتی که
در دنیا از این موقعیت برای پوشــش پروژههای
تجاری و عمرانی یا توسعه شرکتهای اقتصادی
خود اســتفاده میکنند .ما ســال آینده  80هزار
میلیارد تومان پول برای پوشش هزینههای جاری
چاپ میکنیم که خطرناک است .وقتی دولت به
عرضه اوراق مشارکت عادت کند مکانیزمهای
دیگر تأمین مالی را رها میکند و موجب میشود
تا دولت مدام با یک شیب فزاینده بدهکار شود.

Salesشهای مختلف  -درصد
نسبت بدهیهای دولت به بخ
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بخش دولتی

بخش خصوصی

بخش تعاونی

بخش خارجی

نامشخص

با چنین شرایطی نقدینگی بانكها محدودتر از همیشه خواهد شد .از سویی دیگر به خاطر
وضعیت ارز ،بازار بورس و خودرو بسیار سودآورتر از شبکه بانکی است و کسی رغبتی برای
سپردهگذاری در شبکه بانکی ندارد.

[ آینده بانک ]

بهدور از چرخه جهانی

بانكها از ارتباطات بینالمللی بازماندهاند
گزارش 98

فاِیتیاف
درگیر با ا 

صنعت بانکی ایران به مانند سایر صنایع با مشکالت تحریم مواجه است .این صنعت
برای رشــد نیاز به ارتباطات بینالمللی دارد تا هم از نظر افزایش ســطح استانداردهای
بانکداری و هم از نظر ارتباطات ارزی با پیشرفت مواجه شود .در دهه  90گذشته بانكهای
ایران از این شانس محروم بودهاند .تنها در سالهای  95و  ،96موانع تحریمی کنار رفت
که در آن سالها هم به دلیل فاصله طوالنی قطع ارتباطات بینالمللی ،امکان پیوند سریع
فراهم نشــد .در همین دو سال دولت سعی کرد با درخواست تغییرات در قوانین بانکی،
اســتاندارد بانکداری را ارتقا دهد و موانع ارتباطات بانکی را فراهم کند .قدم گذاشتن در
مسیر اصالحات بانکی به غیر از مقررات بانک مرکزی و آییننامههای دولت ،نیاز به قوانین
جدیدی داشت تا رویههای سنتی نظام بانکی را به سوی مکانیزمهای مدرن سوق دهد.
 4الیحه از سوی دولت به طور همزمان به مجلس فرستاده شد که به لوایح چهارگانه
بانکی مشهور شد .اصالح قانون تأمین مالی تروریسم ،اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،و
الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سه الیحهای هستند که در کنار الیحه
الحاق به کنوانسیون جرایم ســازمانیافته (پالرمو) در مجلس طرح شد .هرچند الیحه
فاِیتیاف قرار ندارد و مرتبط با سازمان
مربوط به پالرمو به صورت مستقیم در ارتباط با ا 
ملل است اما به دلیل آنكه موضوعات مشترکی همچون پولشویی و نحوه دستهبندی
فاِیتیاف طرح میشوند ،بسیاری این 4
جرایم سازمانیافته به نوعی در زیرشاخههای ا 
الیحه را در یک سبد جای دادند با این وجود  3الیحه توانست به سالمت از پارلمان عبور
فاِیتیاف داشت
کند و الیحهای که ارتباط مســتقیم با كارگروه اقدام مالی موسوم به ا 
باقی ماند.
این الیحه هم از مجلس عبور کرد اما بعد از مخالفت شورای نگهبان راهی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام شد .مجمع تشــخیص اما تصویب این الیحه را به تأخیر
انداخت .این الیحه ســرانجامی در مجمع نداشــت تا اینكه دوم اسفند  98نشست
فاِیتیاف برگزار شد و این نهاد بار دیگر ایران را در
ویژه گروه اقدام مالی موسوم به ا 
لیست سیاه مالی قرار داد و از لیست تعلیق درآورد .این در حالی است که کشورهای
رأیدهنده برای چند دوره پیدرپی مجاب شده بودند که ایران در حال تصویب قوانین
مورد نظر برای پیوستن به این گروه است .با این اتفاق بانكها شرایط دشوارتری نسبت
به گذشته احساس میکنند.
از ســوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی ،فعاالن اقتصادی
انتظار دارند که تأمین مالی بهتری از سوی بانكها داشته باشند.
پیشبینی99

اصالح یک قانون مهم

یک الیحه مهم بانکی به مجلس ارسال شده است که بررسی آن به سال  99موکول
شــده است .الیحه اصالح قانون بانکداری اسالمی که از قوانین پایه در صنعت بانکداری
به حساب میآید برای فعاالن اقتصادی و بانكها اهمیت فراوانی دارد .فعاالن اقتصادی
درخواســت کردهاند که بررسی این الیحه به ســال  99موکول شود تا بهدور از شرایط
انتخابات و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد .نوع اصالحات در این قانون ،سرنوشت
صنعت بانکداری ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

علی اصغر پورمتین

اعداد سال

626

کارشناس بانکی
اگر لوایح چهارگانه پالرمو به تصویب نرســد ،وضعیت
بانكها از وضعیت موجود کنونی بدتر نیز خواهد شــد.
چون مراوده آنها با شبکه جهانی بسیار محدود میشود
و حتی واردات دارو نیز نمیتوانیم انجام دهیم .اگر نرخ
تورم که من آن را  30تــا  35درصد پیشبینی میکنم
محقق شود و نرخ سود سپردهها به همین ترتیب باشد،
بانكها بــاز هم ضرر میکنند .افرادی که تســهیالت
میگیرند بازپرداخت نمیکننــد .با توجه به قوانینی که
مجلس در مورد امهال بدهیها و بخشش سود تصویب
کرد و بخشش جرایم کســانی که بدهیهای باالی یک
میلیارد دارند ،بانكها شــرایط ســختتری را تجربه
ال سود این جریمهها
خواهند کرد .در حالی که بانكها قب ً
را شناسایی کردهاند و در درآمدهایشان گنجاندهاند االن
چگونه باید آن را برگشت دهند؟ گفتهاند که این سودها
را محاســبه کنند و از دولت بگیرند در حالی که دولت
خود ،کلی به شبکه بانکی بدهکار است .بنابراین با چنین
شرایطی نقدینگی بانكها محدودتر از همیشه خواهد شد.
از سویی دیگر به خاطر وضعیت ارز ،بازار بورس و خودرو
بسیار سودآورتر از شبکه بانکی است و کسی رغبتی برای
سپردهگذاری در شبکه بانکی ندارد .اعالم دولت برای
گرفتن مالیات از سپردههای باالی یک میلیارد هم ،باز
محدودیت تازهتری بــرای بانكها ایجاد خواهد کرد و
در مجموع شــرایط حداقل  20درصد سختتر از سال
 98خواهد شد.

هزار میلیارد تومان
تسهیالت پرداختی بانكها
در  9ماهه 98

29.8

درصد
افزایش تسهیالتدهی بانكها
در  9ماهه 98

54.4

درصد
سهم سرمایه در گردش از
تسهیالتبانکی

وضعیت پولشویی در کشورهای منتخب براساس شاخص ضد پولشویی بازل در سال 2017
نمره (دامنه نمره  0تا )10

رتبه در بین  146کشور

کشور
آلمان

4.78

121

انگلیس

4.81

118

آمریکا

4.85

116

کره

4.9

113

قطر

5.10

107

ژاپن

5.36

98

چین

6.53

51

ترکیه

6.65

43

ایران

8.6

1
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بازگرداندن  70درصد ارز صادراتی به کشور در سال  98رقم خورده است .آن هم زمانی که
مسیرهای انتقال ارز محدود یا مسدود بودند .بنابراین کارنامه عملکرد صادرات در سال 98
نهتنها قابل قبول بلکه بیانگر جهاد صادرکنندگان بوده است.

آینده ما
[ آینده صادرات ]

سال سخت صادرات

دولت شرایط را برای تنوعبخشی صدور کاالها فراهم کند
گزارش 98

انقباض ارزش فروش کاال

صادرات کاالهای غیرنفتی نقش مهمی در اقتصاد کشورمان دارد .به خصوص در شرایط کنونی
که تمام تالش مسئوالن در ظاهر کاهش وابستگی به نفت است اما در حال حاضر که به واسطه
تحریمهای آمریکا امکان فروش نفت وجود ندارد به نظر میرسد راه دیگری به جز توسعه صادرات
غیرنفتی برای کشــورمان باقی نمانده است .با وجود این ،آمارها حکایت از کاهش ارزش صادرات
غیرنفتی دارد که گفته میشود به دلیل تعدیل پایههای صادراتی است .به طوری که در فروردین
امسال  2میلیارد و  547میلیون دالر کاال از کشور صادر شده است .در اردیبهشتماه نیز  5میلیارد
و  865میلیون دالر کاال به مقاصد صادراتی ارسال شده که نسبت به اردیبهشت رشد بیش از 130
درصدی ارزش صادرات را نشان میدهد .با وجود این در خرداد صادرات کاال به ارزش  3میلیارد و
 87میلیون دالر نشــان از کاهش  47/3درصدی دارد .صادرات کاال در تیر نیز به ارزش  3میلیارد
و  106میلیون دالر بوده که نشان از رشد اندک نسبت به ماه پیش از آن دارد .روند افزایش اندک
ارزش صادرات در مرداد نیز با رقم  3میلیارد و  195میلیون دالر صورت گرفته است .صادرات در
شهریورماه امسال نیز به ارزش  3میلیارد و  148میلیون دالر بوده که نشان از کاهش  1/47درصدی
دارد .در مهرماه امسال نیز  3میلیارد و  459میلیون دالر صادرات کاال ثبت شده است که افزایش
اندک  9/87درصدی را نسبت به ماه گذشتهاش نشان میدهد .البته مقایسه صادرات کاال چه به
لحاظ وزنی و چه به لحاظ ارزشی با مهرماه سال گذشته نشان از کاهش صادرات دارد .در مهرماه
سال  ۹۶صادرکنندگان توانستند  ۱۰میلیون و  ۶۸۷هزار تن کاال به ارزش  ۴میلیارد و  ۱۰۳میلیون
دالر به مشــتریهای خارجی خود بفروشند .آمار صادرات آبان نیز نشان از انقباض شدید در این
بخش دارد .ارزش صادرات ایران در آبان نسبت به مهر  ۸۲۵میلیون دالر کاهش یافته است .رقم
صادرات در دومین ماه فصل پاییز ۲ ،میلیارد و  ۶۳۴میلیون دالر ثبت شده که پایینترین ارزش
صادراتی از ابتدای اردیبهشتماه امسال است .بررسی روند ماهانه صادرات بدون نفت خام طی ۲۱
ماه منتهی به آذر  ۱۳۹۸نشان میدهد که بعد از اردیبهشت  ،۱۳۹۸باالترین میزان صادرات برابر
با  ۱۵ /۲میلیون تن در آذرماه همین سال اتفاق افتاده است .این موضوع برای ارزش صادرات نیز
صادق است؛ یعنی دومین رکورد ارزش صادرات کشور از ابتدای فروردین  ۱۳۹۷تا آذر  ۱۳۹۸متعلق
به آذر سال  ۱۳۹۸و برابر با  4/۸میلیارد دالر است .بر اساس این گزارش ،رشد ماهانه صادرات در آذر
 ۱۳۹۸نسبت به آبان همین سال از نظر ارزشی برابر با  ۷۸درصد بوده که قابل توجه است .آخرین
آمار صادراتی نیز مربوط به دیماه  98است که نشان میدهد  11میلیون و  761هزار تن کاال به
ارزش  3میلیارد و  612میلیون دالر در این ماه صادرات داشتهایم.
پیشبینی99

اعداد سال

5.865
میلیارد دالر
بیشترین صادرات ارزشی کاال
در سال  98بوده است

15.2

میلیون تن
صادرات کاالی غیرنفتی
در آذرماه سال جاری صورت
گرفته است

31.841
میلیارد دالر
ارزش صادرات  9ماهه سال
جاری بوده است

امید به افزایش صادرات

صادرکنندگان کشور مهمترین آسیب وارد به این بخش را تصمیمات یکشبه و بدون کارشناسی
میدانند که نهتنها کمکی به توسعه صادرات غیرنفتی نمیکند بلکه موانع پیش روی آنها را بیشتر
نیز کرده است .به اعتقاد آنها در صورتی که دولت تمایل دارد صادرات غیرنفتی در سال  99افزایش
یابد باید در وضع تعرفهها با دقت بیشتری عمل کند و شرایط را برای تنوعبخشی صدور کاالها فراهم
کند .در حال حاضر  50درصد از صادرات ایران محصوالت کشاورزی ،معدن و صنعتی است که در
بخش کشاورزی بیشتر محصول و مواد غذایی و در بخش معدن و پتروشیمی نیز بیشتر مواد اولیه
بوده که ناشی از ضعف زیرساختها در زنجیره تولید است .بنابراین در صورتی که شرایط به لحاظ
قانونی فراهم باشد امکان افزایش وزن صادرات در سال  99وجود دارد.
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محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
سال  98ســالی پرفراز و نشــیب برای تجارت کشور به
خصوص صادرات بوده است .در این سال از یک سو کشور
در شرایط سخت تحریمها قرار گرفت و از سوی دیگر نیاز
به ارز حاصل از صــادرات افزایش یافت .از این رو ارزش
ارز صادرات و ارزآوری صادرات غیرنفتی بیش از پیش
مورد توجه قرار گرفت .در همین راســتا عملکرد خوب
صادرکنندگان موجب شد تا امســال ارز مورد نیاز برای
واردات کاالها به جز کاالهای اساسی از طریق ارز حاصل از
صادرات تأمین شود که این امر نشاندهنده فاصله گرفتن
اقتصاد ایران از نفت و پیش رفتن به سمت اقتصاد غیرنفتی
است .اگرچه سال  98ســختترین سال از نظر وضعیت
نالمللی و تحریمها محسوب میشود ،اما آمارهای
سیاسی بی 
صادراتی در  10ماه منتهی به دیماه  98نشان میدهد وزن
صادرات نســبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۱
درصدی روبهرو بوده است .حال آنکه در ارزش صادرات
با افت  3درصدی روبــهرو بودهایم؛ ولی این افت ،به دلیل
تعدیل پایههای صادراتی رقم خورده و واقعیت این است
که صادرات افزایش یافته اســت .آمارهای منتشرشده
نشان میدهد که سهم اقتصاد ایران در سال  98از اقتصاد
جهانی بزرگتر شده که این اتفاق در شرایط تحریم ،بسیار
حائز اهمیت است .عالوه بر آنچه گفته شد ،اتفاق دیگری
که میتواند در حــوزه صادرات  98مورد توجه باشــد،
بازگرداندن  70درصد ارز صادراتی به کشــور است .آن
هم زمانی که مسیرهای انتقال ارز محدود یا مسدود بودند.
بنابراین کارنامه عملکرد صادرات در سال  98نهتنها قابل
قبول بلکه بیانگر جهاد صادرکنندگان بوده است.

مقایسه ارزش صادرات کاالی غیرنفتی سال  97و ( 98میلیون دالر)
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ارزش صادرات 97

ارزش صادرات 98

واردات در سالی که گذشت با مشکالت متعددی مواجه بود که مهمترین آنها ممنوعیت واردات برخی
اقالم با هدف حمایت از تولید داخل بود؛ سیاستی که هرچند انتقاد بخش خصوصی را به دنبال داشت
اما موجب تغییر نظر مسئوالن دولتی نشد

[ آینده واردات ]

نفس تنگ واردات

آیا نگاه دولت به واردات کاال به کشور در سال آینده تغییر خواهد کرد؟
گزارش 98

دستانداز ورود کاال

واردات در ســالی که گذشــت با مشــکالت متعددی مواجه بود که مهمترین آنها
ممنوعیت واردات برخی اقالم با هدف حمایت از تولید داخل بود؛ سیاستی که هرچند
انتقاد بخش خصوصی را به دنبال داشــت اما موجب تغییر نظر مسئوالن دولتی نشد.
بســیاری از اقتصاددانان معتقدند که واردات و صادرات دو بال مهم تجارت هر کشور به
حساب میآیند و برخورد دســتوری عواقب خوشی برای اقتصاد ندارد .موضوعی که با
بررسی آمار تجارت خارجی نیز قابل مشاهده است چرا که کاهش جدی واردات در سال
جاری را شاهد بودیم .بنابر آمار ،در اولین ماه سال  2میلیارد و  334میلیون دالر کاال به
کشور وارد شده است که در مقایسه با فروردین سال  97کاهش  7/65درصدی در ارزش
را نشــان میدهد .هرچند واردات کاال در  98نسبت به  97روند کاهشی را دنبال کرده
است اما در صورتی كه واردات را به صورت ماهانه نیز مقایسه کنیم شاهد کاهش ارزش
واردات به کشور خواهیم بود .به طوری که در اردیبهشت با ورود  4میلیارد و  429میلیون
دالر شاهد افزایش بیش از  89درصدی در واردات کاال به کشور هستیم .در سومین ماه
فصل بهار اما با کاهش  20/5درصدی ،ارزش کاالهای واردشده به کشور  3میلیارد و 520
میلیون دالر بوده اســت .در تیر نیز با واردات  4میلیارد و  27میلیون دالر واردات شاهد
افزایش  14/4درصدی هستیم .اما بار دیگر در مرداد با واردات  3میلیارد و  429میلیون
دالری کاهش  14/8درصدی در ورود کاال به کشــور صورت گرفته است ،رقمی که در
شهریور نیز تغییرات بســیار اندکی را به خود دید؛ به طوری که در این ماه  3میلیارد و
 482میلیون دالر رقم واردات کاال به کشــور بوده است .موضوعی که در مهر و آبان نیز
تکرار شده ،به طوری که ارزش واردات در این دو ماه به ترتیب  3میلیارد و  952دالر و 3
میلیارد و  210میلیون دالر بوده است .در آذرماه نیز با واردات  3میلیارد و  454میلیون
دالر شاهد افزایش نسبت به ماههای پیش از آن هستیم.
آخرین آمار مربوط به واردات ،متعلق به دیماه است که نشان میدهد در ازای خرید 3
میلیون و  629هزار تن کاال 4 ،میلیارد و  245میلیون دالر پرداخت شده است.
پیشبینی99

این راه مسدود میماند؟

آنگونه که به نظر میرسد سال  99نیز در ادامه سالهای کنونی وضعیت واردات
در شــرایط بغرنجی به سر خواهد برد .چرا که دیدگاه دولت همچنان کنترل جدی
این بخش به منظور کاهش خروج ارز از کشــور است .در واقع به دنبال افزایش نرخ
ارز و همچنین سیاستهای اتخاذی از سوی بانک مرکزی و نیز اعالم محدودیتهای
وارداتی متعدد و ممنوعیت  ۱۵۰۰قلم کاال ،شــاهد کاهش قابل توجه میزان واردات
به کشور هستیم .با وجود این ،دولت در پیشبینی بودجه سال آینده ۲۰هزار میلیارد
تومان مالیات بر واردات را برآورد کرده اســت .این رقم هرچند که نسبت به بودجه
سال  98حدود  ۳۸درصد کاهش نشان میدهد اما نشان از افزایش مالیات پرداختی
واردکننــدگان دارد .در واقع رقم برآوردشــده ۷ /۸ ،درصد بیش از مبلغ پرداختی
واقعی امســال واردکنندگان است .در هر صورت طی سالهای گذشته شاهد تحقق
نیافتن برنامههای درآمدی دولت از محل واردات بودیم که دلیل آن نیز اعمال قوانین
محدودکننده در این حوزه بوده است.

اعداد سال

37.57
میلیارد دالر
در  ۹ماهه سالجاری واردات
کاال به کشور بوده است

18.31
درصد
افزایش واردات کاال در  9ماهه
سال جاری نسبت به سال 97
صورت گرفته است

20

هزار میلیارد تومان
درآمد مالیات بر واردات از سوی
دولت در بودجه  99برآورد شده
است

محمدمهدی نهاوندی
عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران
ســال  1398را با همه مشکالتی که بر بخشخصوصی
گذشــت ،با صبوری پشت سر گذاشــتیم .اما عبور از
بحرانهای تجارت خارجی در ســال  99به این سادگی
نیســت .قطع ًا هدف اصلی دشــمن از جنگ اقتصادی،
زمینگیر کردن کسب و کارها و ایجاد فشار بر دهکهای
پایین و متوسط جامعه بوده اســت و ضرورت آمادگی
کشور برای مواجهه با مشکالت سال  ۹۹الزامی است.
در سال  ۹۸با تأمین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید
و تنظیم بــازار این اقالم این هدف نقش بر آب شــده
است .ازجمله مهمترین معضالت تجارت خارجی سال
 ۹۸موضوع رســوب کاال در مبادی ورودی کشور بود.
همچنین در شرایطی که در سال  98کلیه خطوط اعتباری
خارجی و مسیرهای انتقال پول برای تجارت خارجی تحت
کنترل شدید و بعض ًا ریسک باال است ،باید در مقررات
بانکی سازوکار استفاده از باقیمانده اعتبار تجاری تجار
ایرانی در دنیا پیشبینی شود .اگر بانک مرکزی تأمین
ارز کاالهای وارداتی را به صورت مدتدار تضمین کند،
بخش قابل توجهی از مشکالت رسوبی و هزینههای ناشی
از آن برطرف خواهد شد و ثبات چرخه تأمین کاال نیز
تقویت خواهد شد .از سویی اگر ارز مورد نیاز نهادههای
تولید تأمین شود ،دولت ناچار نیست هزینه بیشتری برای
واردات کاالی نهایی بپردازد و فرصتهای شغلی نهفته
در بخش تولید را از دست بدهد .امروز بخشخصوصی
بر پایه ظرفیت و توان خود میتوانــد به دنبال اصالح
مقررات بانکی از سوی بانک مرکزی اعتبار یک الی دو
میلیاردی خود را وارد چرخه تجارت کند .بدین ترتیب
دولت با بهرهگیری از این ظرفیت بالقوه بخش خصوصی
و بهویژه واردکنندگان قادر است در سطح باالیی به ثبات
در مسیر تأمین کاالهای اساســی و مواد اولیه تولید در
کشور دست پیدا کند.

ارزش واردات در سال ( 98میلیون دالر)
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نقش کلیدی صنعت کشور در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بر کسی پوشیده نیست .با وجود آنکه تاکیدات بسیاری بر تمرکز بر
بخش صنعت به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و خروج کشور از وابستگی به نفت صورت میگیرد اما شاهدیم که روند
صنعتی شدن در کشورمان به کندی صورت میگیرد.

آینده ما
[ آینده صنعت ]

صنعت اقتصاد را نجات میدهد؟

آیا بخش صنعت در پیوند با سایر بخشهای اقتصادی میتواند اثر مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد؟
گزارش 98

حال ناخوش صنعت

حال و روز این روزهای بخش صنعت نیز همچون اقتصاد کشــور اســت .به واسطه
بازگشت تحریمها علیه کشورمان برخی بخشهای صنعتی به دلیل قطع ارتباط با جهان
آســیب دیدند .اما آنگونه که آمار وزارت صنعت و معدن نشان میدهد اوضاع آنچنان
که به نظر میرســد هم بد نیست .بنابر آمار این وزارتخانه ،تعداد جوازهای تأسیس در
فروردین سال جاری  1030فقره بوده که در اردیبهشت ماه به  2569فقره رسیده است
که این موضوع نشان از افزایش بیش از  159درصدی دارد .با وجود این در خرداد تعداد
 2247فقره مجوز صادر شده که نسبت به ماه گذشته خود کاهش  16درصدی را نشان
میدهد .با وجود این در چهارمین ماه سال یعنی تیر تعداد  2409فقره جواز تأسیس صادر
شده که در مقایسه با ماه پیش از خود افزایش  7/2درصدی را نشان میدهد .بنابر آمار
وزارت صنعت در مرداد سال  98تعداد  2170فقره مجوز صادر شده که در مقایسه با تیر
نشان از کاهش  9/9درصدی داشته است .آمار شهریور نیز با صدور  2158فقره کاهش
جزئی  0/5درصدی نسبت به ماه پیش از خود داشته اما در مهرماه با صدور  2358فقره
مجوز تأسیس افزایش  9/2درصدی نسبت به ماه گذشته صورت گرفته است .در آخرین
آمار منتشرشــده یعنی آبانماه بار دیگر شاهد کاهش  17/6درصدی در مقایسه با مهر
هستیم؛ در این ماه تعداد  1942فقره مجوز تأسیس صادر شده است.
در فروردینماه سال جاری تعداد  283فقره صادر شده که این رقم در اردیبهشت به
 551عدد رسیده است ،بر این اساس افزایش بیش از  94درصدی در مقایسه با اولین ماه
سال را شاهد هستیم .در خرداد نیز تعداد  481پروانه بهرهبرداری صادر شده که کاهش
 12/7درصدی در مقایســه با ماه گذشتهاش را نشــان میدهد .صدور  595فقره پروانه
بهرهبرداری در تیر نیز افت  23/7درصدی را موجب شــده است .در مرداد و شهریور نیز
به ترتیب با  503و  479فقره شاهد کاهش پروانههای بهرهبرداری هستیم .با این وجود
در مهر با صدور  574فقره پروانه شاهد افزایش  19/8درصدی نسبت به ماه پیش از آن
هستیم .در آبان نیز با صدور  432فقره پروانه بهرهبرداری کاهش  24/7درصدی را نسبت
به ماه پیش از آن نشان میدهد.
پیشبینی99

حرکت حلزونی صنعت به سمت رشد؟

نقش کلیدی صنعت کشــور در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی بر کسی پوشیده
نیست .با وجود آنکه تاکیدات بسیاری بر تمرکز بر بخش صنعت به عنوان یکی از عوامل
مهم رشــد اقتصادی و خروج کشور از وابستگی به نفت صورت میگیرد اما شاهدیم که
روند صنعتی شدن در کشورمان به کندی صورت میگیرد .با این حال در الیحه بودجه
سال آینده بودجه وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)  ۲۷۳۸میلیارد و  ۶۷۷میلیون
تومان پیشبینی شده که نســبت به بودجه  ۲۲۵۸میلیارد و  ۵۹۸میلیون تومانی این
وزارتخانه در قانون بودجه سال جاری  ۲۱.۲درصد افزایش داشته است .این آمار نشان
از آن دارد که بخش صنعت کشور در صورت حمایت و البته مدیریت صحیح منابع مالی،
قابلیت تاثیرگذاری بیشتر بر مولفههای اقتصادی کشور را دارد .کارشناسان معتقدند در
صورت تخصیص بهینه منابع و تأمین اعتبارات بخش صنعت این بخش میتواند در شرایط
کنونی کشور به خصوص در بخش اشتغالزایی و پیوند با سایر بخشهای اقتصادی اثر
جدی داشته باشد.
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21.2

محمدرضا زهرهوندی

اعداد سال

رئیس کمیسیون صنعت و
معدن اتاق بازرگانی تهران

درصد
افزایش در بودجه وزارت
صمت در الیحه بودجه 99
صورت گرفته است

19812

جواز
تأسیس در  9ماهه سال
 98صادر شده که رشد 18
درصدی نسبت به مدت مشابه
سال  97دارد

4567

پروانه
بهرهبرداری در  9ماهه امسال
صادر شده که افزایش 4/7
درصدی نسبت به مدت مشابه
سال  97دارد

رشد اقتصادی که در دهماهه ســال  1398اعالم شد،
منفی  7.8درصد با احتساب نفت و بدون احتساب نفت
صفر است .بنابراین بر اساس همین آمار ،در شرایط فعلی
صنعت هیچ رشدی نداشته است .شاید بتوان گفت این
خبر خوشحالکنندهای است .چراکه با توجه به وضعیت
کنونی ،پیشبینیها حکایت از منفی بودن رشد داشت.
برخی از صنایع که ارتباط مســتقیم با مصارف و ارزاق
عمومی دارد مانند صنایع دارویی ،آشــامیدنی ،صنایع
غذایی یا از این دســت ،متناسب با درخواستها و رشد
جمعیت و نیازهای آنها رشــد میکند .اما در برخی از
صنایع نیازمند واردات برای تأمین مواد اولیه و دستگاهها
و ماشینآالت تولید هستیم تا بتوانیم محصولی را ارائه
دهیم .در این دست از صنایع به دلیل مشکالتی که در
خصوص محدودیتهای ارزی و تجاری مطرح اســت
و مشکالت ناشــی از تأمین ارز ،ترخیص کاال از گمرک
و مصائب حمل و نقل ،با رشــد منفی مواجه شدهایم .از
آنجا كه صنعتگران در این شــرایط با مشکالت زیادی
دســت و پنجه نرم میکنند ،در نتیجه همین رشد صفر
برای ما خبر خوشــایندی خواهد بود .اما در ســال 99
بســیاری از صنایع ما با تحریمهای قابل توجهی برای
صادرات روبهرو خواهند بود .بســیاری از تولیدات ما
نیز صادراتمحورند و اشــتغالزایی خوبی دارند .حال
با توجه به محدودیتهای تحریــم و با توجه به اینکه
واردات مواد اولیه و ماشــینآالت تحت تأثیر تحریمها
قرار میگیرد ،نمیتوان سال آینده چشمانداز خوبی برای
صنعت متصور بود.

تعداد جوازهای تاسیس بخش صنعت در سال98
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بسیاری از کارشناسان بر شناسایی ظرفیت معادن کشور تاکید دارند و معتقدند در صورتی که قرار است
وابستگی به درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کند ،دولت میتواند از طریق راهاندازی و توسعه بخش
معادن کشور چالشهای پیش روی خود در اقتصاد را تا حدودی کاهش دهد.

[ آینده معدن ]

نجات معدنی

بخش معدن میتواند کاهش درآمدهای نفتی را پوشش دهد
گزارش 98

تصویر وضعیت معادن در سال 98

در اولین ماه سال جاری تعداد  60پروانه اکتشاف معدن صادر شده است .اما در
اردیبهشــت تعداد پروانههای صادرشده به  95عدد رسید تا افزایش  58/3درصدی
نسبت به فروردین در این بخش ثبت شود .با وجود این در خرداد با صدور  84پروانه
بهرهبرداری در بخش معدن نســبت به ماه گذشته شاهد کاهش  11/57درصدی
بودهایم .در این میان اما در چهارمین ماه امســال یعنی تیــر با صدور  101پروانه
افزایش  20/23درصدی نسبت به ماه گذشتهاش صورت گرفته است .افت و خیز در
روند صدور پروانههای بهرهبرداری معدن در مرداد نیز همچنان به چشــم میخورد
چرا که در این ماه بار دیگر شاهد افت  36/6درصدی در این بخش نسبت به تیر سال
جاری هستیم .بنابر آمار وزارت صنعت و معدن در این ماه تعداد  64پروانه در بخش
معدن صادر شده است .روند سینوسی افزایش و کاهشی و بالعکس در شهریور نیز
مشاهده میشود به طوری که در این ماه با صدور  33پروانه کاهش  48/8درصدی
نســبت به ماه گذشتهاش دارد .در مهر نیز با صدور  67پروانه اکتشاف در مقایسه با
شهریور شاهد کاهش بیش از  103درصدی هستیم .آمار تعداد پروانههای اکتشاف
صادرشــده بعد از مهر اعالم نشده است .بررسی آمار وزارت صنعت ،معدن وتجارت
نشان میدهد صدور گواهی کشف افت و خیز کمتری داشته است .به طوری که در
فروردین ســال جاری تعداد  26فقره گواهی کشف صادر شده است .در اردیبهشت
و خــرداد نیز به ترتیب با صــدور  40و  44فقره افزایــش  53/4و  10درصدی را
نسبت به ماههای پیش از خود نشان میدهد .صدور  53گواهی در تیر نیز نشان از
افزایش  20/4درصدی نسبت به خرداد دارد .در مرداد امسال اما با صدور  32گواهی
کشف معدن افت  39/6درصدی نسبت به ماه گذشتهاش را شاهد هستیم .افزایش
گواهیهای کشف صادرشده در شهریور به  54فقره موجب افزایش  68/7درصدی
نســبت به ماه پیش از آن شده اســت .در مهرماه امسال بار دیگر با صدور  40فقره
گواهی کشف کاهش  25/9درصدی را شاهد هستیم.
پیشبینی99

رشد مشروط معدن

معدن یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور است که در شرایط کنونی کشور
که تحریم است میتواند نقش بسزایی در تأمین منابع مالی داشته باشد .برهمین
اســاس نیز بسیاری از کارشناسان بر شناسایی ظرفیت معادن کشور تاکید دارند و
معتقدند در صورتی که قرار است وابستگی به درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا
کند ،دولت میتواند از طریق راهاندازی و توســعه بخش معادن کشور چالشهای
پیــش روی خود در اقتصــاد را تا حدودی کاهش دهــد .فعاالن بخش خصوصی
معتقدند که در حالی که آنها به دنبال اشتغالزایی از طریق احیای معادن هستند
اما دولت با اعمال برخی قوانین کمکی به اجرایی شدن این روند نمیکند .در حال
حاضر  ۹۸/۳درصد از معادن ایران کوچکمقیاس هستند و  ۸۵درصد سهم اشتغال
معادن هم مربوط به معادن کوچک است که این بخش  ۶۵درصد تولید را به خود
اختصاص داده است.

محمدرضا بهرامن

اعداد سال

2800

رئیس خانه معدن
معدن برای ایران به عنوان یک مزیت مطرح اســت .از
این رو انتظار میرفت که این بخش در شرایط مطلوبی
قرار گیرد .حال آنکه این انتظار محقق نشــده اســت.
در بررسی معدن نیاز اســت که زنجیره ارزش به طور
کامل پایش شود؛ از اکتشــاف تا بهرهبرداری .در سال
 98در بخش اکتشــاف با توجه بــه کارهایی که انجام
شــده میتوان امیدوار بود که اتفاقات خوبی در انتظار
این بخش اســت .اما در بهرهبرداری و کشف بازارهای
جدید در این سال موفق نبودهایم .تجهیزات مربوط به
بخش معدن تجهیرات فرسودهای است .از این رو قیمت
تمامشده محصوالت این بخش را افزایش میدهد .البته
ما به دنبال حل این مسئله بودهایم .اما نگاههای موجود در
بخش معدن به دلیل اینکه اشرافی به موضوعیت بخش
معدن ندارند ،جامع نیســتند و از این رو تصمیمگیری
درستی در اینباره صورت نمیگیرد .تجهیزات مورد نیاز
معدنکاران وارد گمرکات شده اما ترخیص نشده است.
به دلیل رویکرد موجود در بانک مرکزی مبنی بر کنترل
بازار ارز ،این مصائب گریبانگیر بخش معدن شده است.
متاسفانه ما فرصتها را شکار نمیکنیم .اگر اینطور بود
معادن کوچک ما امروز درگیر مشکل تأمین ماشینآالت
نبودند .آنها در حال حاضر مجبور به تأمین تجهیزات از
بازار موجود هستند که توجیه اقتصادی را برای معادن
کوچک پایین میآورد .مدیریت در این بخش به درستی
انجام نشده اســت .به رغم اجازه قانون مبنی بر واردات
ماشینآالت دستدوم ،برای این مسئله هم مشکالتی
ایجاد شده و معادن کوچک برای بازارگشایی به مشکل
برخوردهاند .بخش معدن بیمار است و باید درمان شود.

میلیارد تومان
درآمد بهره مالکانه از معادن
در الیحه بودجه  99در نظر
گرفته شده است

504

فقره
پروانه اکتشاف در  7ماهه
سال جاری صادر شده است

289

فقره
گواهی کشف در  7ماهه
سال جاری صادر شده است

تعداد پروانه های اکتشاف معدن در سال 98
120
101

95

100

84
67

80

64

60

60
40

33

20
مهر
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معموال زمانی که تعداد معامالت مسکن در تهران به زیر
کارشناسان معتقدند که
ً
 6هزار فقره سقوط میکند ،وضعیت بازار دچار «رکود سنگین» است که بازگشت
به روال عادی در آن وضعیت بسیار دشوار میشود.

آینده ما
[ آینده مسکن ]

سقوط بازار مسکن

آمارها حکایت از کاهش معامالت مسکن شهر تهران در سال جاری دارد
گزارش 98

سایه رکود بر خانههای تهران

بازار مسکن در حالت رکود به سر میبرد .بانک جهانی در گزارش سال جدید میالدی
خود به کاهش معامالت مسکن اشاره کرده و همچنین افزایش قیمت خانه از پارسال تا
امســال را حدود  ۷۸درصد اعالم کرده است .آمار و ارقام داخلی نیز از کاهش معامالت
مسکن از ابتدای ســال جاری تاکنون خبر میدهند .بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ،در فروردین سال جاری تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 3/4
هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل  32/2درصد کاهش نشان
میدهد .کارشناسان معتقدند که معموالً زمانی که تعداد معامالت مسکن در تهران به
زیر  6هزار فقره سقوط میکند ،وضعیت بازار دچار «رکود سنگین» است که بازگشت به
روال عادی در آن وضعیت بسیار دشوار میشود .در اردیبهشتماه امسال ،تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  12/1هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه
مشابه سال قبل  36/5درصد افت را نشان میدهد.
در خردادماه نیز شرایط کاهشی ادامه یافت به طوری که معامالت با حجم  6هزار واحد
مسکونی صورت گرفت که نشان از افت  59/8درصدی نسبت به خرداد سال گذشته دارد.
روند کاهشــی حجم معامالت در تیر نیز موجب شد تنها  4/8هزار واحد مسکونی مورد
معامله قرار بگیرد و کاهش  64/6درصدی را نسبت به تیر سال گذشته ثبت کند .تعداد
معامالت در مرداد نیز با  3/3هزار واحد مسکونی افت  72/6درصدی را موجب شده است.
گزارش بانک مرکزی ایران در خصوص تحوالت بازار مســکن شهر تهران در شهریورماه
امسال نیز نشان از رکود شــدید معامالت در پایتخت دارد .بر این اساس کاهش تعداد
معامالت مســکن در تهران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۷۳درصد
کمتر شده است .روند تنزلی در مهرماه و آبانماه نیز حجم معامالت  3/4هزار و  4/1هزار
واحد مسکونی ادامه داشت که به ترتیب افت  63/7درصدی و  40/7درصدی را موجب
شده است.
بعد از ماهها روند کاهشی در آذرماه شاهد افزایش  40درصدی حجم معامالت مسکن
در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته بودهایم .آمار بانک مرکزی نشان میدهد
که در این ماه  9/5هزار واحد مسکونی معامله شده است .روندی که در دیماه نیز ادامه
یافت به طوری که با حجم معامالت  10/7هزار واحد مســکونی شاهد رشد  59درصد
نسبت به دیماه سال گذشته بودهایم.
پیشبینی99

21537
اعداد سال

واحد
مسکونی
در فصل بهار سال جاری
معاملهشد

10869
معامله
در فصل تابستان سال 98
صورت گرفت

17

هزار
واحد مسکونی
نیز در پاییز سال جاری
معاملهشد

رونق به بازار مسکن بازمیگردد؟

بازار مسکن تهران که پرحجمترین معامالت در آن صورت میگیرد ،همچنان رکودی
است .هرچند این شرایط کلی بازار مسکن در کشور نیز هست .بر همین اساس این سؤال
پیش میآید که آیا بخش مسکن قرار است در رکودی چندساله باقی بماند یا اینکه شاهد
رونق معامالت همسو با افزایش قیمتها خواهیم بود .در صورتی که برخی معتقدند رکود
سال  98به سال آینده نیز سرایت خواهد کرد و این روند تا چند سال ادامه خواهد داشت
اما در این میان برخی معتقدند که به دنبال کاهش مشــکالت شاهد رونق بازار مسکن
خواهیم بود.

60

کارشناس بازار مسکن
بعد از دو سال افزایش چشــمگیر مسکن ،سال  98نیز
با رشد نســبت ًا طوفانی مسکن شروع شد و افزایش قابل
توجهی را در بهار تجربه کرد .اما این روند تغییر قیمتها
از تیرماه کند شد .به گونهای که در طول تابستان و پاییز
قیمتها با ثبات تقریبی همراه بود .اما در دو ماه گذشته
قیمت مسکن مجددا ً روند افزایشی را طی کرده است .در
مجموع قیمت مسکن در سال  98افزایش داشته است.
اما این افزایش کمتر از تورم یا حول و حوش تورم ارزیابی
میشود .این در حالی است که در دو سال گذشته قیمت
مســکن بیش از تورم افزایش یافته بود .اما قیمتهای
واقعی مسکن در سال  98پس از کسر تورم ،نسبت ًا ثابت
مانده اســت .انتظار میرود در سال  1399و  1400هم
همین روند را طیکند .امــا پیشبینی تورم  25درصد
برای سال آینده نمیتواند این چشمانداز را به ما بدهد که
قیمت مسکن در سال آینده کاهش خواهد یافت .بنابراین
روند افزایشی قیمت مسکن در ســال آینده نیز تداوم
خواهد داشت؛ اما از نرخ تورم کمتر خواهد بود .اجارهبها
نیز همین روند افزایشی را در سال  98طی کرده است.
اجارهبها به درآمدهای جامعه و تورم مرتبط است و تاثیر
قیمت مسکن بر اجارهبها در سالهای رونق کم است .اما
در ســالهای رکود اجارهبها روند افزایش خود را ادامه
میدهد تا نسبت آن با قیمت مسکن متعادل شود .اجاره
بازدهی بازار مسکن است ،بنابراین نسبت قیمت به اجاره
نقش مهمی در ارزیابی بازار مسکن دارد که میتواند در
تشخیص وجود حباب در بازار مسکن کمک کند .ارزیابی
این مسئله در شرایط کنونی نشان میدهد که بازار مسکن
دارای حباب است.

حجم معامالت مسکن تهران در سال98
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پیش از تحریمها صادرات نفت ایران در ماه می سال  2018رکورد زد و به حدود  2.7تا  2.8میلیون بشکه در
روز رسید اما بعد از این ماه روند کاهشی صادرات آغاز شد .آنگونه که منابع خارجی در گزارشهایشان درج
کردهاند ،صادرات نفت ایران به کمتر از  500هزار بشکه در روز رسیده است.

[ آینده نفت ]

روند تدریجی سقوط صادرات نفت
آیا ایران میتواند در سال آینده صادرات نفت خود را افزایش دهد؟
گزارش 98

بزرگترینآسیبدیدهتحریم

بزرگترین منفعت ایران از زمان اجرایی شدن برجام ،در صنعت نفت و گاز نمود پیدا
کرد .هرچند این منفعت دیری نپایید و ایاالت متحده از این قرارداد بینالمللی خارج شد
و در ماه نوامبر سال  2018تحریمهایی را علیه ایران اعمال کرد تا از این طریق صادرات
و درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند .هدفی که به نظر میرسد محقق شده است چرا
که گفته میشود این تحریمها صادرات نفت را که منبع اصلی درآمد کشورمان است نصف
کرده است .در این میان دولت آمار و ارقام مرتبط با تولید و صادرات نفت را اعالم نمیکند.
بنابر منابع بینالمللی در ماههای ژانویه ،فوریه و مارس سال  2019میزان تولید نفت ایران
 2/7میلیون بشکه در روز بوده است اما در ماه آوریل شاهد کاهش تولید به  2/5میلیون
بشکه در روز هستیم که روند کاهشی در ماه می ادامه داشته به طوری که تولید در این ماه
به میزان  2/3میلیون بشکه در روز و ماه ژوئن به  2/2میلیون بشکه در روز رسیده است.
در جوالی  2019تولید نفت کشورمان همچنان  2/2بشکه در روز با کاهش اندکی نسبت
به ماه پیش از خود بوده است و در ماههای ،آگوست و سپتامبر نیز به حدود  2/1بشکه در
روز رسید .این روند کاهشی در ماههای دیگر نیز ادامه داشت تا اینکه در آخرین ماه سال
میالدی  2019یعنی دسامبر میزان تولید نفت ایران  2میلیون بشکه در روز تخمین زده
شده است .در خصوص روند صادرات نفت کشورمان نیز وضعیت آمار و ارقام نامطمئنتر
از تولید اســت .پیش از تحریمها صادرات نفت ایران در ماه می سال  2018رکورد زد و
به حدود  2.7تا  2.8میلیون بشکه در روز رسید اما بعد از این ماه روند کاهشی صادرات
آغاز شد .آنگونه که منابع خارجی در گزارشهایشان درج کردهاند ،صادرات نفت ایران به
کمتر از  500هزار بشکه در روز رسیده و بخش مهمی از آن پنهانی است و از طریق انتقال
کشــتی به کشتی است .حتی برخی از آمارها حکایت از صادرات کمتر از  300میلیون
بشکه در روز را دارند .از آنجا که کشتیهای ایرانی برای جلوگیری از ردگیری ،رادارهای
خود را خاموش میکنند بنابراین آمار دقیقی نمیتوان از میزان صادرات نفت ایران ارائه
کرد .اخیرا ً وبسایت تانکر ترکر برآورد کرده است که تولید نفت ایران در ژانویه  2020به
یک میلیون بشکه در روز رسیده است .یکی از کارشناسان این سایت میگوید مقصد این
محموله شرق آسیا و دریای مدیترانه بوده است.
پیشبینی99

خوشبینی به صادرات یک میلیون بشکهای؟

درآمدهای ناشــی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در ســال آینده حدود  ۴۸هزار
میلیارد تومان پیشبینی شده که در مقایسه با رقم مصوب سال جاری  ۱۰۵هزار میلیارد
تومان کاهش دارد .دولت پیشبینی کرده تا در بودجه سال آینده  ۹۸هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان از محل واگذاری داراییهای سرمایهای که از درآمدهای نفتی و سایر تشکیل میشود
کسب درآمد کند .بر این اساس منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی  ۴۸هزار و ۲۹۸
هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با رقم  ۱۵۳هزار میلیارد تومانی مصوب در
بودجه امســال تا  ۱۰۵هزار میلیارد تومان کاهش دارد .از ســوی دیگر مقامات دولت در
اظهارنظرهایشان تاکید کردهاند در سال  99صادرات نفت را به یک میلیون بشکه در روز
خواهند رساند .در شرایطی که منابع خارجی از افزایش صادرات نفت ایران در ماههای اخیر
خبر میدهند شاید با وجود تحریمها نیز دستیابی به این عدد کار دشواری نباشد.
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رضا پدیدار

اعداد سال

رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران

هزار میلیاد تومان
درآمد ناشی از فروش نفت و
فرآوردههای نفتی در سال
 99پیشبینی شده است

1

میلیون
بشکه نفت در ژانویه
 2019از ایران به مقصد
کشورهای شرق آسیا صادر
شده است

800

هزار
بشکه نفت به طور متوسط
در سال  98صادر میشود

کشور ما به طور اصولی از نفت به عنوان یک منبع درآمد
و نه یک ثروت ملی اســتفاده میكند .چراکه این طالی
سیاه میتواند سوخت و ماده اولیه بسیاری از کارخانههای
تولید کاال را تأمین کند .با توجه بــه رویدادهایی که به
لحاظ سیاسی و بینالمللی در خصوص تشدید تحریم به
خصوص در بخش فروش نفت برای ایران در سال  98رخ
داد ،این سال یک سال استثنایی در اقتصاد ایران به شمار
میرود .چراکه صادرات غیرنفتی توانست در کانون توجه
قرار بگیرد و جایگزین صادرات نفت شــود .در این سال
بخش خصوصی توانست الگوهای جدید تولید و تجارت
در بخش نفت را شناســایی کند و مزیتهای رقابتی را
به دست بیاورد .از این رو نیاز اســت راهبردهایی را به
صورت مدون طراحی و نقشــه راهی را برای یک دوره
کوتاهمدت و میانمدت تدوین کنیم .در این نقشــه راه
باید «راهبرد توســعه تولید برای بازار داخلی»« ،راهبرد
تولید با استفاده از تکنولوژی جدید»« ،راهبرد تولید با اتکا
به سازندگان ،پبمانکاران ،مشاوران و مهندسی و ساخت
برای تولید داخلی»« ،راهبرد تولید برای صنایع سنگین» و
«راهبرد تولید به معنای خودکفایی با در نظرگرفتن صرفه
اقتصادی» را در نظر بگیریم .ایرانیها و به خصوص فعاالن
اقتصادی در سال  98توانستند با شناخت توانمندیها و
مزیتهای رقابتی از اقتصاد تکمحصولی که همان نفت
است رها شــوند .در عین حال باید به این نکته نیز اشاره
كرد که ما این توانمندی را در حوزه انرژی داریم که 20
درصد از تولید ناخالص داخلی 50 ،درصد از درآمدهای
دولت و  80درصد از صادرات کشور را پوشش دهیم.

روند تولید نفت ایران در سال ( 97میلیون بشکه در روز)
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هرچند خودروسازان خارجی آمدند اما اندکی بعد از بدعهدی آمریکا و اعمال تحریمهای تازه از سوی این کشور ،این خودروسازان نیز
ایران را ترک کردند .اثرات افزایش تحریمها از سوی آمریکا بر اقتصاد کشورمان و صنعت خودرو از سال گذشته آغاز شد اما در سال 98
نیز این موضوع ادامه داشت؛ به طوی که تولید و عرضه خودرو در کشور را با مشکل مواجه کرد.

آینده ما
[ آینده خودرو ]

سال سیاه خودروسازان
خودروسازی رو به تعطیلی میرود؟
گزارش 98

تأثیرپذیری خودرو از تحریم

صنعت خودرو یکی از صنایعی بود که با امضای برجام سروصدای زیادی در خصوص
توسعه و پیشرفت آن صورت گرفت .مسئوالن با امضای این قرارداد خوشحال و خشنود از
برقراری دوباره ارتباط با خودروسازان اروپایی بحث افزایش ظرفیت تولید تا  2000خودرو
در ماه را هدفگذاری کردند و رسیدن به این نقطه را مسیری آسان میدانستند .هرچند
خودروسازان خارجی آمدند اما اندکی بعد از بدعهدی آمریکا و اعمال تحریمهای تازه از
سوی این کشور ،این خودروسازان نیز ایران را ترک کردند .اثرات افزایش تحریمها از سوی
آمریکا بر اقتصاد کشورمان و صنعت خودرو از سال گذشته آغاز شد اما در سال  98نیز این
موضوع ادامه داشت؛ به طوی که تولید و عرضه خودرو در کشور را با مشکل مواجه کرد.
بنابر آمار تولید وزارت صنعت ،معدن و تجارت خودروسازان کشور فروردین  ۹۸را با تولید
 42هزار و  623دستگاه کاهش بیش از  ۴۷درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته آغاز
کردند .در اردیبهشت نیز خودروسازان  81و  418خودرو سواری تولید کردند که نسبت
به اردیبهشت سال گذشته کاهش  17/26را نشان میدهد .در خرداد نیز شاهد کاهش
 38/2درصدی را موجب شده است .تیرماه اما تولید خودرو افت جدی کرده است .در این
ماه با تولید  24هزار و  745خودرو ســواری افت بیش از  275درصدی را نسبت به تیر
سال گذشته به خود دیده است .تولید  43758خودرو سواری در مرداد نیز نسبت به ماه
مشابه سال گذشته نشان از افت جدی در این بخش دارد .با این وجود این خودروسازان
با تولید  95هزار و  547دستگاه خودرو سواری در شهریور افزایش  81/2درصدی نسبت
به ما مشابه سال پیش را رقم زدند.
مهرماه ســال جاری اما با تولید  47هزار و  515دســتگاه کاهش  38/4درصدی را
نشان میدهد ،موضوعی که در آبان نیز ادامه داشت؛ به طوری که تولید  49هزار و 307
دستگاهی در مقایسه با سال گذشته حکایت از کاهش  6/7درصدی دارد .در آذر اما ورق
برگشت به طوری که تولید  78هزار و  393خودروی سواری موجب شد که افزایش بیش
از  104درصدی در این بخش صورت بگیرد.
پیشبینی99

524167
اعداد سال

دستگاه
خودرو سواری
در  9ماهه سال 98
تولید شده است

5

هزار میلیارد ریال
زیان هر خودروساز
در  6ماهه سال  98است

78393
هزار
خودرو در آذرماه سال 98
تولیدشد

تداوم مسیر ناهموار صنعت خودرو

روند کاهشی تولید خودرو در سالهای  97و  98وضعیت بغرنجی را برای صنعت
خودرو رقم زده است .در حالی که قرار بود خودروسازان در سال جاری یک میلیون و
 200هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما جمع انواع تولید خودرو در  9ماه  524هزار
و  167دستگاه بود که مطمئناً تا پایان سال نیز به رقم برنامهریزیشده نخواهد رسید.
روند اینچنینی بیشــک نشان از آن دارد که خودروسازی در سال  99نیز در همین
مســیر حرکت خواهد کرد .در این میان اما با افزایش قیمتهای سرسامآور ،کیفیت
پایین نیز قطعاً در تقاضای خودرو مؤثر اســت که اثر جدی بر تولید و عرضه دارد .در
این میان نباید از یاد برد که خودروسازان به واسطه تحریمهای صورتگرفته مشکل
جدی در تولید برخی قطعات دارند .موضوعی که موجب توقف خطوط تولید بسیاری
از خودروها شده است یا اینکه روند تولید خودروها را بسیار کند کرده است .با وجود
تمام این عوامل به نظر میرســد خودروســازان سال سختی همچون  98را پیش رو
خواهند داشت.
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محمدرضا نجفیمنش
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و
کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران
در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروسازی در حال
تولید خودروهای ایرانی هســتند .اما نگاهی به وضعیت
تولید در این دو گروه نشان میدهد گروه ساپیا توانسته
از میزان تولید ســال گذشــته عبور کند .ایران خودرو
نیز در حال تالش برای رســیدن به رقم تولید خودرو
در سال گذشته اســت .این در حالی است که تولیدات
ایران خودرو در ســال  97نسبت به ســال  96با افت
 40درصدی روبهرو بوده اســت .اما در چندماهه اخیر
با توجه به اقداماتی که خودروســازان و قطعهســازان
انجام دادهاند ،توانستهاند میزان تولید را افزایش دهند.
وضعیت تولید خودرو در سال آینده به طور قابل توجهی
به تأمین نقدینگی بستگی دارد .اگر قطعهسازان بتوانند
نقدینگی مورد نیاز خود را حداقل یکماهه دریافت کنند،
در تأمین و تیراژ تولید مشــکلی نخواهیم داشت و حتی
توانایی افزایش تولید را نیز خواهیم داشت .ضمن آنکه
خودروهای جدید در حال وارد شــدن به خطوط تولید
هستند .البته برخی از خودروها مثل پراید و پژو  405نیز
از خط تولید کنار گذاشته میشوند .پیشبینی این است
که به شرط تأمین نقدینگی قطعهسازان و عدم دخالت
دولت در قیمتگذاری سال آینده مشکل چندانی برای
خودروسازی وجود نخواهد داشت.

آمار مقایسه ای تولید خودرو سواری در سال های  97و 98
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هرچند حال و روز اقتصاد کشور خوش نیست اما شرایط برای صنعت فوالد که یکی از صنایع مهم در اقتصاد کشورمان است
خوشحالکننده است .تولید فوالد خام تنها بخشی است که در سال جاری با رشد همراه بوده است .از آنجا که دولت برنامهریزیهایی
برای این بخش دارد ،به نظر میرسد در سال آینده مشکلی برای بخش تولید فوالد وجود ندارد.

[ آینده فوالد ]

فوالد بر مدار رشد

روند تولید و صادرات صنعت فوالد با وجود تحریمهای ایاالت متحده صعودی بوده است
گزارش 98

حال صنعت فوالد خوب است

هرچند حال و روز اقتصاد کشور خوش نیست اما شرایط برای صنعت فوالد که یکی
از صنایع مهم در اقتصاد کشــورمان است خوشحالکننده است .گزارشهای مقدماتی
انجمن جهانی فوالد نشان میدهد طی ســال  2019میالدی ،تولید فوالد خام ایران و
جهان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب  30درصد و  3.5درصد افزایش یافت.
ایران در سال  2019میالدی 31 ،میلیون و  900هزار تن فوالد خام تولید کرد که حاکی
از رشد  30.1درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است .این رقم در مدت مشابه
سال گذشته 24 ،میلیون و  520هزار تن بود .بر اساس برآوردهای انجمن جهانی فوالد،
ایران در سال  ۲۰۱۸با تولید  ۲۵میلیون تن فوالد در رتبه دهم کشورهای جهان از این
لحاظ قرار داشت .با نگاهی به آمار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران
(ایمیدرو) نیز رشد تولید فوالد خام کشور مشخص است .بنابر این گزارش ،در فروردین
امسال  1764هزار تن فوالد خام تولید شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته
افزایش اندکی را نشان میدهد .در اردیبهشت اما با تولید  1681هزار تن شاهد کاهش 2
درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته هستیم .آمار تولید فوالد خام اما در خرداد
با تولید  1770هزار تن رشد  10/34درصدی داشته است .موضوعی که در تیر نیز تکرار
شد و برهمین اساس با تولید  1649هزار تن شاهد افزایش  9/20درصدی در مقایسه با
ماه مشــابه سال گذشتهاش هستیم .مرداد نیز روند تولید فوالد خام افزایشی بوده است
به طوری که با تولید  1677هزار تن افزایش نزدیک به  3درصدی را نشــان میدهد .در
شهریور نیز تولید  1761هزار تن فوالد خام حکایت از افزایش بیش از  8درصدی دارد.
روندی که در مهرماه نیز ادامه یافته است .در این ماه  1623هزار تن فوالد خام در کشور
تولید شده است .آبان نیز با تولید  1745هزار تن شاهد افزایش بیش از  6درصدی فوالد
خام در کشور هستیم .میزانی که در آذر به  1729هزار تن رسید که نشان از افزایش بیش
از  3درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشتهاش دارد .در دیماه نیز تولید  1682هزار
تن رشد  8/7درصدی تولید فوالد خام نسبت به دی سال گذشته را رقم زد.
پیشبینی99
سالی آرام در انتظار فوالد

تولید فوالد خام تنها بخشی است که در سال جاری با رشد همراه بوده است .از آنجا
که دولت در برنامهریزیها و به خصوص برنامه ششــم توسعه در نظر گرفته که تا پایان
ســال  40 ،99میلیون تن فوالد در کشور تولید شود و روند تولید نیز افزایشی است به
نظر میرسد در سال آینده مشکلی برای بخش تولید فوالد وجود ندارد .اما در این میان
نگرانی اندکی در خصوص صادرات فوالد به مقاصد هدف با توجه به تحریمهای آمریکا
وجود دارد .هرچند در سال جاری نیز به رغم تحریمهای ایاالت متحده که بر ضد تجارت
فوالد با ایران وضع کرد ،تولیدکنندگان اصلی فوالد ایران ،به استثنای کارخانههای کوچک
بخش خصوصی ،در  10ماهه نخست سال جاری ایران (تا  20ژانویه)  5.88میلیون تن
فوالد نهایی و نیمهتمام (مجموع شمش و محصوالت فوالدی) را صادر کردند ،که نشان
از افزایش  25درصدی سالیانه دارد .بنابراین در صورتی که روند صادرات در سال  99نیز
همچون  98برقرار باشد میتوان پیشبینی مثبتی از تولید و صادرات فوالد خام در سال
آینده داشت.

31.9

فریال مستوفی

اعداد سال

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
ســال  98برای فوالد نیز مانند تمــام کاالهای دیگر و
معامالت و کسب و کارها سال سختی بود و این صنعت
نیز تحت تأثیر تحریمها قرار گرفت .اما هم تولید در این
صنعت رشد کرد و هم سعی در صادرات آن شد .بنابراین
تقریب ًا رشــد خوبی را در صادرات فوالد شاهد بودیم.
اما همینطور که میدانید بخشــی از تحریمهای اخیر
آمریکا به این صنعت برمیگردد .بنابراین فرصت برای
صادرات فوالد تنها تا یک تا دو ماه آینده مهیاست و پس
از آن چندان نمیتوان صادرات انجام داد .البته صنعت
فوالد و پتروشیمی پیش از این نیز در لیست تحریمهای
آمریکا قرار گرفته بودند ،اما سختگیری چندانی در این
خصوص صورت نگرفته بود .حال آنکه از قریب به دو تا
سه ماه گذشته ،فشارهای تحریم بر این صنعت افزایش
یافت به گونهای که شرکتهای فوالدی به طور مستقیم
در لیست تحریمهای بینالمللی قرار گرفتند .بنابراین در
سال آینده مسلم ًا مشکالت بیشتری برای صادرات ما به
وجود خواهد آمد .اما باید به این نکته نیز توجه داشت
که بسیاری از صادرات فوالدی ایران به کشورهای عراق
و افغانستان است و روزنههایی برای انجام این صادرات
وجود دارد .اما شرکتهای فوالدی و مؤسسات جدیدی
که قرار بود برای افزایش تولید راهاندازی شوند ،به دلیل
محدودیتهای تحریــم نمیتوانند فعالیتهای خود را
آغاز کنند ،چراکه تأمین تمام تجهیزات برای راهاندازی
واحدهای فوالدی که باید از خارج از کشــور وارد شود،
سخت است .کسی کاال به ما نمیفروشد .اما این موضوع
را نیز نباید نادیده گرفت که مدیریت انجام پروژهها هم
بسیار ضعیف و غیرقابل قبول بوده است.

میلیونتن
فوالد خام در سال 2019
میالدی در ایران تولید شده
است

5.88
میلیونتن
فوالد خام و محصوالت
فوالدی در  10ماهه سال
 98صادر شده است

1.77

میلیونتن
تولید فوالد خام در خرداد
باالترین رقم تولید در سال
جاری بوده است

آمار مقایسه ای تولید فوالد خام در سالهای  97و ( 98هزار تن)
1729

1770

1761

1745

1682

1677

1675

1623
1645

1606

1629

1546

1649

1764
1681
1717

1752

1604

1631

1510

1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350

97

98
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اقتصاد کشورمان به دلیل شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی همواره دچار نوسانات جدی است که این موضوع اثر خود را بر
اشتغال و بیکاری داشته است .با وجود آنکه دولتهای مختلف تالش کردهاند با کاهش این نرخ کارنامه خود را مثبت نشان دهند اما
آنگونه که به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری در ایران همچون سایر مقوالت مرتبط با اقتصاد همواره روند باال و پایینی داشته است.

آینده ما
[ آینده بیکاری ]

باال و پایین نرخ بیکاری

بیکاری همچنان در صدر مشکالت اقتصادی کشور است
گزارش 98

نوسان در بازار کار

بیکاری همچنان در صدر مشــکالت اصلی کشــور است ،موضوعی که در سالها و
دهههای گذشته نیز دولتهای مختلف با آن دست و پنجه نرم کردهاند تا شاید بتوانند
میزان رضایت عمومی از خود را در میان مردم افزایش دهند .با بهبود اوضاع اقتصادی
کشور در دورههای کوتاهمدت شــاهد کاهش نرخ بیکاری در ایران بودهایم اما موضوع
اساسی آن است که اقتصاد کشورمان به دلیل شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی
همواره دچار نوسانات جدی است که این موضوع اثر خود را بر اشتغال و بیکاری داشته
است .با وجود آنکه دولتهای مختلف تالش کردهاند با کاهش این نرخ کارنامه خود را
مثبت نشان دهند اما آنگونه که به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری در ایران همچون
سایر مقوالت مرتبط با اقتصاد همواره روند باال و پایینی داشته است .حال که در آخرین
ماه سال جاری به سر میبریم با نگاهی به آمارهای رسمی میتوان مشاهده کرد که این
مشــکل همچنان در صدر مسائلی است که مسئوالن و اقتصاددانان بر آن تاکید دارند.
به طوری که برخی اقتصاددانان از رقابت بیکاری و تورم به عنوان مسائل مهم اقتصادی
کشــور در سال جاری سخن گفتهاند .با وجود این اما دادههای مرکز آمار ایران در بهار
سال جاری نشان میدهد که  ۸ ,۱۰درصد از جمعیت فعال ،بیکار بودهاند .بررسی روند
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص ،نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ۱.۳درصد کاهش یافته است .بنابر دادههای این مرکز ،نرخ بیکاری در تابستان امسال
نیز به  ۱۰.۵درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته که نرخ بیکاری ۱۲.۲
درصد بود به میزان  ۱.۷درصد کاهش نشان میدهد .کاهش این نرخ در پاییز  ۹۸نسبت
به فصل مشابه آن در سال گذشته همچنان ادامه یافت ،به طوری که در این فصل بیکاری
به  ۱۰.6درصد رسیده است که حکایت از کاهش  ۲ ,۱درصدی دارد .هرچند تا به امروز
نرخ بیکاری در زمستان مشخص نیست اما روند سال جاری نشان از کاهش این نرخ در
آخرین فصل سال نیز دارد.
پیشبینی99

فرصتهای شغلی در انتظار بیکاران

مطابق دادههای نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول،
شاخصهای اقتصاد کالن ایران در سال  98از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است اما
بانک جهانی پیشبینی کرد اقتصاد ایران در ســال  ۲۰۲۰میالدی از رکود خارج شود.
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارند .به نوعی رشد اشتغال در گرو رشد
اقتصادی است و هیچ راهی برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری وجود ندارد ،مگر اینکه
تولید افزایش یابد و سرمایهگذاری جدیدی صورت گیرد .بنابراین در صورتی که اقتصاد از
وضعیت رکودی خارج شود و شاهد رشد باشیم در این صورت میتوان به افزایش اشتغال
و کاهش بیکاری امید داشت .با این حال در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که
به دلیل آنکه بودجه  ۹۹به شدت تورمزاست و رکورد و بیکاری را افزایش خواهد داد .در
الیحه بودجه سال آینده دولت  ۲۵۴هزار و  ۸۵۴میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است
که پیشنهاد شده این اعتبار از محل منابع داخلی بانکی  ۱۱۷هزار و  ۵۶۹میلیارد ریال،
صندوق توسعه ملی  ۸۷هزار و  ۲۸۵میلیارد ریال و بودجه عمومی  ۵۰هزار میلیارد ریال
اختصاص یابد.
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عباس آرگون

اعداد سال

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

هزار
فرصت شغلی در سال ۱۳۹۹
ایجاد میشود

324349
نفر
از جمعیت بیکاران در پاییز کاسته
شد

3.2

درصد
رشد جمعیت بیکار در استان
هرمزگان

آمارهای رسمی نشان میدهد که با کاهش بیکاری
روبــهرو بودهایم .اما در ســطوح تحصیلی باال مانند
کارشناسی و کارشناسی ارشد ،میزان بیکاری بیشتر
یعنی باالی  30درصد اســت .در عیــن حال یکی از
مباحثی که میتواند منجر به افزایش اشــتغال شود،
افزایش سرمایهگذاری است .اما همانطور که میدانید
طی دهههای گذشته رشــد سرمایهگذاری در ایران
به شــدت منفی بوده است .در حال حاضر نیز میزان
ســرمایهگذاری کمتر از میزان استهالک شده است
که خطری جدی محسوب میشود .باید به این مسئله
توجه شود که این سرمایهگذاری است که میتواند
بستر تولید را فراهم کند .وقتی سرمایهگذاری افزایش
داشته باشد اشــتغال نیز ایجاد خواهد شد .نگاهی به
روند تخصیص بودجه در بخش عمــران به عنوان
یکی از بخشهای مهم در ایجاد اشتغال نشان میدهد
که همواره بودجههای عمرانی قربانی کسری بودجه
دولتها شــدهاند و تحقق نیافتهاند .از این رو چندان
نمیتوان به این بخش اشــتغالزا نیز امیدوار بود .با
توجه به اینکه کســری بودجه همچنان پابرجاست،
اعتقاد بر این اســت که ضرورت دارد دولت فضای
کسب و کار را برای بخش خصوصی مهیا کند تا این
بخش بتواند در قالب بنگاههای کوچک و متوسط که
هم متنوع هستند و هم اشتغالزایی قابل توجهی دارند،
به کاهش بیکاری کمک کنند.

وضعیت بیکاری در سال 97-98
12.2

12.1

11.7

12.5
12
11.5

10.6

10.8

10.5

11
10.5
10

پاییز

تابستان

98

بهار

97

9.5

با توجه به اینکه در سال  97بخشنامههای متعددی در خصوص ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی از
سوی متولیان تجارت خارجی کشور به دلیل شرایط ویژه اقتصادی صادر شد ،كشاورزی در بخش صادرات
با آسیب جدی مواجه شد .اما خوشبختانه این رویه در سال  98متوقف شد.

[ آینده کشاورزی ]

تصویر نامفهوم صادرات کشاورزی

کارشناسان بر این باورند که سیاستها و نگاه دولت به بخش کشاورزی صادراتمحور نیست
گزارش 98

کاهش صادرات در بخش کشاورزی

هرچند به نظر میرســد اقتصاد ایران میتوانست از صادرات محصوالت کشاورزی
ســود قابل توجهی به دست آورد اما این بخش نیز تحت تأثیر تحریمها با افت مواجه
شده است .هرچند آمار و ارقام مرتبط با صادرات محصوالت کشاورزی چون بسیاری از
بخشها در دسترس رسانهها قرار نگرفته است اما ارزیابی مرکز ملی مطالعات راهبردی
کشــاورزی و آب اتاق ایران نشان میدهد در نخستین ماه از سال  ،۱۳۹۸بالغ بر ۵۱۷
هزار تن محصوالت این بخش به ارزش  ۳۵۵میلیون دالر صادر شده که از نظر ارزش
 ۱۸ /۳درصد نســبت به مدت مشــابه سال قبل کاهش داشــته است و در مقایسه با
میانگین مدت مشابه در  ۶سال گذشته (سالهای  ۹۱تا  )۹۷نیز  ۹ /۴درصد کاهش
دارد .در این بین آمار از ســایر ماههای ســال جاری در دست نیست تا بتوان مقایسه
مدونی میان آنها انجام داد .با این وجود مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
اتاق ایران در گزارشی به بررسی آمار تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی
در نه ماهه نخســت سال  ۹۸پرداخت .براساس این آمار در نه ماهه سال جاری مقدار
صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی  ۵میلیــون و  ۷هزار تن و به ارزش ۴
میلیارد و  ۹۹میلیون دالر است که از نظر وزن  5/6درصد و از نظر ارزش  16/6درصد
کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است .ارزش صادرات نه
ماهه نخست سال  ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل  26/1درصد کاهش داشته و
در مقایسه با متوسط شش سال گذشته (سالهای  ۹۱الی  )۹۷نیز  9/7درصد کاهش
را نشان میدهد.
بنا به آمار این مرکز ،مقدار واردات محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی در نه ماه
نخست سال  ،۹۸معادل  ۱۷میلیون و  ۱۲۳هزار تن با ارزش  ۹میلیارد و  ۲۸۴میلیون
دالر بوده که به ترتیب از نظر وزن  75/2درصد و از نظر ارزش  51/7درصد کل واردات
کشــور را شامل میشــود .ارزش واردات در این مدت  22/3درصد بیشتر از سال قبل
و در مجموع نیز  12/6درصد بیشتر از میانگین شش سال گذشته (سالهای  ۹۱الی
 )۹۷بوده است.
پیشبینی 99

تداوم مشکالت صادرات کشاورزی

بسیاری از فعاالن حوزه کشاورزی معتقدند که اتخاذ سیاستهای غیرمعقول دولت
در بخش کشــاورزی از موانع اصلی پیش روی صادرات در ســال جاری بوده است .در
این بین آنها با توجه به سیاستهایی که دولت در این بخش اتخاذ کرده است امیدی
به ســال  99نیز ندارند .بنا بر الیحه بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی در سال
 ،99پنج هزار و  537میلیارد تومان اعتبار در اختیار خواهد داشــت که در این میان
 29میلیارد تومان یارانه برای بخش کشــاورزی در نظر گرفته شده است؛ اما برخی از
کارشناســان این حوزه بر این باورند که بودجه امسال با وجود شرایط تحریمی کشور،
تفاوت چندانی با بودجههای ســالهای گذشته ندارد و در البهالی ردیفهای بودجه،
تکلیف تأمین بودجه خریدهای تضمینی مشخص نیست و در مخلص کالم این بودجه
به نفع بخش کشاورزی نیست چرا که سوبسیدها و یارانهها آنطور که باید دیده نشده
است که تولید و صادرات را با مشکالت مواجه میکند.

29

احمد فرشچیان

اعداد سال

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق
بازرگانی تهران

میلیارد تومان
یارانه برای بخش
کشاورزی در بودجه  99در
نظر گرفته شده است

26.1

درصد
ارزش صادرات محصوالت
کشاورزی در سال 98
کاهش داشته است

22.3

درصد
ارزش واردات محصوالت
کشاورزی در سال 98
افزایش داشته است

در سال  98نسبت به سال ماقبل تغییر خاصی در حوزه
کشاورزی رخ نداده اســت .البته در بخش صادرات
محصوالت کشــاورزی مشــکالتی ایجاد شد که به
کاهش صادرات منجر شــد .این رویه را میتوان در
صادرات محصولی مانند خرما شاهد بود .از سوی دیگر
سیاستها در بخش کشــاورزی با تعامل بیشتری با
بخش خصوصی اعمال شد .بانک مركزی در خصوص
نرخ ارز تعامالتی را با تشکلها صورت داد که مثمر
ثمر بود .از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال 97
بخشــنامههای متعددی در خصوص ممنوعیتها
و محدودیتهای صادراتی از سوی متولیان تجارت
خارجی کشور به دلیل شرایط ویژه اقتصادی صادر شد،
این بخش در بخش صادرات با آسیب جدی مواجه
شد .اما خوشبختانه این رویه در سال  98متوقف شد
و تعداد بخشنامههای صادرشده به منظور محدودیت
و ممنوعیتهای صادراتی کاهــش یافت .همچنین
نظرخواهی از بخش خصوصی به منظور وضع عوارض
و ممنوعیتهای صادراتی محصوالت کشاورزی در
سال  98بیش از پیش بود .در عین حال اشاره به این
نکته نیز ضروری به نظر میرسد که تولید محصوالت
صادراتمحور بخش کشاورزی در این سال حدود 10
تا  30درصد با رشد مواجه شده است.

ارزش صادرات و واردات محصوالت کشاورزی (میلیون دالر(
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در نیمه دوم سال اما با افزایش سطح تنشها بین ایران و امریکا و پس از آن سانحه سقوط هواپیمای
اوکراینی در ایران ،بیش از  70درصد از تورهای ورودی به ایران درخواست لغو سفر را مطرح کردند.

آینده ما
[ آینده صنعت گردشگری ]

زیر تیغ

وضعیت وخیم صنعت گردشگری
گزارش 98

سایه سنگین سقوط

ســال  ،97سال رشد آمار ورود گردشگران خارجی به ایران بود .باوجود تحریمها،
مســئوالن وقت از ورود هفت میلیون گردشگر خارجی به کشور در  11ماه از سال
 97خبر دادند درحالیکه این آمار پیشتر  5میلیون نفر بود .پیشبینیها امیدوارانه
از رشد ورود گردشگران خارجی به ایران خبر میداد با این حال ،ماجراهای سال 98
مسیر دیگری را برای این صنعت رقم زد .هرچند ایران در نیمه نخست سال  98به
آمار خوبی در جذب گردشــگری خارجی رسید اما نیمه دوم سال ،برای این صنعت
یدهد
خوب نبود .آمار گردشگران ورودی و خروجی در سهماهه اول سال  ۹۸نشان م 
که تعداد گردشــگران ورودی در سه ماه فروردین اردیبهشت و خرداد در مجموع دو
میلیون و سی هزار نفر بوده است درحالیکه این آمار برای مجموع گردشگران ورودی
در ســه ماه اول سال  ۹۷یک میلیون و  ۱۴۴هزار نفر بود .همچنین در سه ماه اول
سال  ۹۷یک میلیون و  ۸۸۲هزار نفر از کشور خارج شدهاند این آمار در سهماهه اول
سال  ۹۸یک میلیون و  ۷۵۹هزار نفر بوده که نشاندهنده  ۶.۵۲درصد کاهش است.
در واقع در سه ماه نخست سال  ،98ورود گردشگران خارجی به کشور نسبت به سال
 40 ،97درصد رشــد کرد و خروج هم  6.52درصد کاهش یافت .در نیمه دوم سال
اما با افزایش سطح تنشها بین ایران و امریکا و پس از آن سانحه سقوط هواپیمای
اوکراینی در ایران ،بیش از  70درصد از تورهای ورودی به ایران درخواست لغو سفر
را مطرح کردند .حرمتاهلل رفیعی ،رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی
و جهانگردی گفت تورهای ورودی از آمریکا و کانادا  ۱۰۰درصد ،تورهای اســترالیا و
حوزه اقیانوسیه  ۸۰درصد ،تورهای ورودی از اروپا  ۶۰درصد و تورهای ورودی آسیا
 ۶۰درصد ســفرهای خود به ایران را لغو کردهاند .همچنین رئیس جامعه هتلداران
استان فارس از این گفت که گردشگران خارجی برای سفر به ایران هتلهای استان
را از  10فروردین تا اواســط اردیبهشت رزرو کرده بودند که متاسفانه اتفاقات اخیر
(سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی) سبب شد گردشگران بدون استثنا رزروها را لغو
کنند.
پیشبینی99

ثبات ،ثبات و ثبات

بــا کاهش قدرت خرید خانوار آمار ســفرهای داخلی و خارجی ایرانیان کاهش پیدا
میکند و با افزایش ســطح تنشهای سیاســی و بیثباتی اجتماعی در ایران ،این آمار
گردشــگران ورودی است که آب میرود .وضعیت صنعت گردشگری در سال  99برای
جبران آنچه در سال  98از دست رفته بیش از هرچیز منوط به ثبات سیاسی و اجتماعی و
بهبود وضعیت اقتصادی است .توسعه فعالیت کسب و کارهای نوپا و استارتآپها ،هرچند
در این صنعت امیدوارکننده است اما سایه سنگین مشکالت کالن میتواند این امیدها را
پرپر کند و فرصت توسعه را از این کسبوکارها بگیرد .نکته دیگر ،توسعه زیرساختهای
گردشگری با کمک سرمایه داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاهها برای جذب گردشگر
بیشتر در کشورهای دیگر است که آن را هم باید منوط و مربوط به ثبات در سه بخش
اقتصاد ،سیاســت و اجتماع ایران دانست .گردشگری ایران در سال  98زیر تیغ رفت اما
ینگرد.
همچنان امیدوارانه به گشایشهای سال  99م 
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2.3

علیاکبر عبدالملکی

اعداد سال

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران
وضعیت گردشگری ایران به مثابه بیماری است
که بدترین دوره خودش را میگذارند .گردشگری
ایران پیشتر از حوادث سال  98درگیر تحریمها
بود تا اینکه با ترور شهید سلیمانی روبهرو شد و
پس از آن سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی عرصه
را بر این صنعت تنگتر کرد .برای عبور از وضعیت
کنونی ،به گذشت زمان نیاز داریم و دستکم باید
چهار تا پنج ماه از سال آینده را بدون پیشامدهایی
از این دســت بگذرانیم تا صنعت گردشگری به
وضعیت بهتری برسد و از حال وخامت خارج شود.
دولتمردان هم در این مدت باید روابط بینالمللی
را توســعه دهند تا کســبوکارهای گردشگری
فرصت نفس کشیدن را پیدا کنند .گردشگری در
هیچ جای جهان به اندازه ایران پرظرفیت نیست.
کشور ما سراســر فرصت برای این صنعت است
اما اســتفاده از این ظرفیتها منوط به رفتارهای
دولتمردان است .ما به دنبال تحقق این شعاریم که
هرکه به ایران پای بگذارد ،دلش را جای بگذارد.
آینده در این صنعت برای کســانی است که در
فروشهــای آنالین و معرفــی جاذبههای ایران
در فضای مجازی و اینترنت فعالیت میکنند .به
نظر من استارتآپها میتوانند به رونق صنعت
گردشگری کمک کنند اما برای تحقق این هدف،
به ساماندهی و سازماندهی این بخش نیاز داریم.

میلیون نفر
گردشگران ورودی در بهار 98

70

درصد
تورهای خارجی که در دیماه
درخواست لغو دادند

1.4

میلیون نفر
گردشگران ورودی بهار 97

آمار گردشگران ورودی به ایران در هفت سال اخیر
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در سال  97این تصور وجود داشت که سیاستهای دولتمردان ،نوسانات نرخ ارز ،صدور بخشنامههای متعدد و عدم توجه به
نظرات بخش خصوصی در تصمیمگیریها صنعت غذا را با چالش روبهرو کند ،اما حواشی اخیر نشان داد سایه مسائل روانی
و امنیتی هم بر سرنوشت و مسیر پیشرفت این صنعت سنگینی میکند.

[ آینده صنایع غذایی ]

روز بلوا

توطئه کیکی ،شیرهای سمی و مرغهای تریاکی
گزارش 98

سال کاهش صادرات

سال  98برای صنایع غذایی سال پرحاشیهای بود .صنعتی که پیشتر درگیریای جز
اقتصاد خودش و اثرپذیری از سیاستهای خرد و کالن مزاحم نداشت ،با چالشهایی مثل
عرضه کیکهای آلوده به قرص ،بلوای شیرهای آلوده به سم آفالتوکسین و شایعه خوراندن
ماده مخدر تریاک به مرغها برای افزایش وزن روبهرو شد .پیش از این بیشتر تحلیلگران
چالشهای به طور کامل اقتصادی و سیاســتی را برای صنایع غذایی کشور پیشبینی
میکردند .در سال  97این تصور وجود داشت که سیاستهای دولتمردان ،نوسانات نرخ
ارز ،صدور بخشنامههای متعدد و عدم توجه به نظرات بخش خصوصی در تصمیمگیریها
صنعت غذا را با چالش روبهرو کند ،اما حواشی اخیر نشان داد سایه مسائل روانی و امنیتی
هم بر سرنوشت و مسیر پیشرفت این صنعت سنگینی میکند .در سال  98چه بر صنایع
غذایی گذشت؟ مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در گزارشی از کاهش
صادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی در سه فصل از سال  98خبر داده است.
براساس آمار این مرکز ،میزان صادرات محصوالت کشاورزی و صنایعغذایی  ۵میلیون و
 ۷هزار تن به ارزش  ۴میلیارد و  ۹۹میلیون دالر بوده که از نظر وزن  ۵ /۶درصد و از نظر
ارزش  ۱۶ /۶درصد کل صادرات کاالهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.
ارزش صادرات  ۹ماه منتهی به آذر ســال  ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ /۱
درصد کاهش داشته و در مقایسه با متوسط شش سال گذشته (سالهای  ۹۱تا  )۹۷نیز
 ۹ /۷درصد کاهش را نشان میدهد .ایران در این سه فصل بیشتر محصوالت جالیزی و
سبزیجات صادر کرده که گویای مشکالت صنایع تبدیلی در سه فصل از سال  98است.
شــیر و فرآوردههای آن در جایگاه دوم از نظر میزان و ارزش صادرات صنایع غذایی قرار
دارد و زعفران در جایگاه سوم است .کاهش میزان صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع
غذایی با وجود رشد بخش کشاورزی رخ داده است .به گزارش مرکز آمار در فصل پاییز
سال جاری به دلیل خسارتهای حاصل از سیل و تأثیر آن بر بخش کشاورزی ،این بخش
با رشد منفی مواجه بوده اما درمجموع در  ۹ماهه سال  ،۱۳۹۸گروه کشاورزی رشد مثبت
 3.2درصدی داشته است.
پیشبینی99

مثلهمیشه؟

عوامل غیرقابل پیشبینی در رشــد بخش کشاورزی و تولید هرچه بیشتر صنایع
غذایی مؤثر است .بنابراین پیشبینی وضعیت این بخش و صنایع مرتبط با آن به آسانی
ممکن نیســت .وقوع سیل ویرانگر در آغاز سال  98و خرابی که در مزارع به بار آورد،
کار را برای بخش عمدهای از تولیدکنندگان محصوالت صنایع غذایی دشوار کرد .با این
حال بررسی مفادی از بودجه سال  99که به کشاورزی و صنایع غذایی مربوط است،
میتواند تا اندازهای دورنمای ســال  99را روشنتر کند .به دلیل تورمزا بودن بودجه
سال  ،99بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکنند در سال آینده قدرت خرید مردم
به نسبت سال  98کمتر شود و همین زمینه حذف بعضی اقالم از سبد خانوار را فراهم
میکند .از سوی دیگر اگر شرکتها نتوانند در زمینههای غیر از تازهخوریها بازارهای
هدف را حفظ كنند و در بازارهای دیگر محصول بفروشند ،روند کاهش صادرات بیش
از این ادامه پیدا خواهد کرد.

26

مهدی معصومی

اعداد سال

مدیرعامل تالونگ

درصد
کاهش صادرات محصوالت
غذایی در سه فصل از سال 98

16.6

درصد
سهم صنایع غذایی از کل
ارزش صادرات غیرنفتی در
7.8از سال 98
سه فصل

4.9

5

میلیارد دالر
کل ارزش صادرات صنایع
2.03
غذایی و کشاورزی در سه
فصل از سال 98

صنایع غذایی کشــور در جایگاه خوبــی از منظر
توســعه صادارت قرار گرفته است .من نمیتوانم
بگویم ماجرای کیکهای آلوده و شــایعه درباره
شــیرهای آلوده از کجا آمده و به چــه دلیل بوده
اما بعضی مشــکالت در صنایع غذایــی به دلیل
بیبرنامگی اســت و اینکــه از داراییهایمان به
درستی حفاظت نمیکنیم و فرصت سوءاستفاده را
برای دیگران فراهم میکنیم .از نظر من بزرگترین
چالش صنایع غذایی متعلق بــه بخش خصوصی
بیبرنامگیها و ناهماهنگیهاســت .اگر برنامهای
منســجم بین دولت ،مجلس ،قوه قضاییه و بخش
خصوصی درباره پیشــرفت صنایع غذایی تدوین
شود ،به بهترین نتایج ممکن میرسیم .برای توسعه
این صنعت صدها عامل الزم است اما برای خراب
9
کردن یک عامل کافی است .ما برای عملکرد عوامل
مؤثر به هماهنگی بین نهادها و ارگانها و سه قوه 8
نیاز
توســعه
داریم .باید برنامهای درازت مدت برای
7
صنایع غذایی تدوین کرد .نمیتوان هر سه
صادرات 5.7
5.5
6
صادرات
ها را تغییر داد.
 4.9ماه یک بار دســتورالعمل
4.8
کشور و به طور ویژه صادرات صنایع غذایی به 5
یک
برنامه ثابت نیــاز دارد که با تغییر مدیران میانی4و
حتی رئیسجمهور متحول نشود .تنها با یک برنامه
3
صادرکننده
درازمدت اســت که میتوان تکلیف
و تولیدکننده را مشــخص و توســعه صادرات 2را
تضمین کرد.
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سورنا ستاری سال گذشته در جلسهای در اتاق تهران به فعاالن بخش خصوصی هشدار داد
اقتصاد سنتی آنها جلوی جوانها دوامی ندارد و اگر میخواهند به حیات خود ادامه دهند،
باید بر فعالیت جوانان سرمایهگذاری کنند.

آینده ما
[ آینده دانشبنیانها ]

رویای شیرین

کلید خروج از اقتصاد نفتی در دست جوانان است
گزارش 98

شمارش معکوس برای سرمایهگذاری بخش خصوصی

ایران چارهای جز حرکت به ســمت توســعه شــرکتهای دانشبنیــان ندارد .حتی
اگر محدودیتهای فروش نفت هم وجود نداشــت ،باالخره اتکای اقتصاد کشوری با 80
میلیون نفر جمعیت به درآمدهای نفتی ،روزی باید به پایان برسد و چه راهی اشتغالزاتر
و علمیتر از شرکتهای دانشبنیان وجود دارد؟ سال  ،98سال انداختن ذرهبین مسئوالن
روی شــرکتهای دانشبنیان و اکوسیستم استارتآپی کشور بود اما به دلیل چالشهای
بزرگ در اقتصاد کالن و مسائل بینالمللی ،تحقق بسیاری از پیشبینیها درباره شرکتهای
دانشبنیان مورد تردید قرار گرفت .یک دغدغه عمده درباره فعالیت این شرکتها راه یافتن
به بازارهای خارجی و بازارسازی و از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی برای استارتآپهای
بزرگ در اکوسیســتم بود .اما با خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و افزایش ریســک
همکاری و سرمایهگذاری در شرکتهای ایرانی ،این هدف مهم تحقق پیدا نکرد .با وجود
همه محدودیتهای بینالمللی اما روند افزایش کمی شرکتهای دانشبنیان ادامه یافت.
سورنا ستاری تعداد شرکتهای دانشبنیان کشور را  ۴هزار و  ۸۰۰شرکت اعالم کرد و گفت
این تعداد به زودی به پنج هزار شرکت میرسد و در کنار آن چندین هزار استارتآپ در
کشور فعال شده است .به گفته ستاری شرکتهای دانشبنیان در سال  90 ،97هزار میلیارد
تومان محصول صادر کردهاند و حجم صادرات آنها در سال  98نسبت به سال  40 97درصد
رشــد کرده است .یکی از مهمترین برنامههای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به
عنوان متولی شرکتهای دانشبنیان در کشور ورود سرمایههای بخش خصوصی به حوزه
اســتارتآپها و دانشبنیانهاست .سورنا ستاری سال گذشته در جلسهای در اتاق تهران
پژوهشهایی را که بدون بخش خصوصی و سرمایه آن کلید زده شده محکوم به شکست
دانســت و به فعاالن بخش خصوصی هشدار داد اقتصاد سنتی آنها جلوی جوانها دوامی
ندارد و اگر میخواهند به حیات خود ادامه دهند ،باید بر فعالیت جوانان سرمایهگذاری کنند.
پیشبینی99

درگیر با چالشهای عمومی فضای کسبوکار

سیاســتهای کالن اقتصاد در ســالی که گذشت ،سایهای ســنگین بر مجموعه
شرکتهای دانشبنیان انداخت .اما سال  99برای این شرکتها که رشد کمی خود را با
وجود مشکالت سال  98ادامه دادهاند چگونه خواهد بود؟ توجه بیشتر سرمایهداران داخلی
به شرکتهای دانشبنیان و رشد تسهیالت بانکی به این شرکتها زمینه توسعه داخلی آن
را فراهم کرده است اما آیا میتوان به توسعه فعالیت این شرکتها خارج از مرزهای ایران
امید داشت؟ آیا حفظ روابط کنونی با شرکای خارجی که در بند جریمههای آمریکایی
نیستند و صادرات سنتی ایران به آنها ادامه دارد ،میتواند به توسعه صادرات محصوالت
دانشبنیان کمک کند؟ بسیاری از فعاالن بخش خصوصی و مسئوالن کلید مشکالت خود
را در دست شرکتهای دانشبنیان میبینند اما آنها تا چه اندازه به حل مشکالت عمومی
فضای کسبوکار که دامن شرکتهای دانشبنیان را هم گرفته ،توجه نشان میدهند؟
اینکه این شرکتها در سال  99بتوانند سهم خود را در اقتصاد کشور باال ببرند ،منوط به
پاسخ این سؤاالت است .شرکتهای دانشبنیان با وجود اتکا به فناوری در ساختار داخلی
و تولید محصول ،در خارج از محیط شرکتها درگیر چالشهای عمومی کسبوکارند.
برای این چالشها چه فکری شده است؟
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4800

افشین کالهی

اعداد سال

رئیس مجمع تشکلهای دانشبنیان
اقتصــاد ایران چــارهای جز ســرمایهگذاری بر
شرکتهای دانشبنیان ندارد چراکه راه دیگری
برای ایجاد اشتغال و توسعه فعالیتهای اقتصادی
مولد نداریم .به طور قطع شرکتهای دانشبنیان
نقش موثری در ایجاد اشتغال دارند اما یک مشکل
بزرگ درباره شرکتهای دانشبنیان محدود شدن
فعالیت آنها به بازار داخل است .دیدگاهی که دولت
درباره اثرگذاری شرکتهای دانشبنیان بر بیکاری
دارد ،در ارتباط با بازارهای جهانی و ارائه خدمات و
محصوالت در فضای بینالمللی ممکن است محقق
شود اما با توجه به تحریم کنونی ،کسبوکارهای
نوین بیشــتر باتوجه به بازار داخلی اهداف خود را
تعریف میکنند .این درحالی است كه بازار داخل
محدود اســت و رقابتی نیست .بازار داخل بیشتر
انحصاری اســت و عرصه حضور خصولتیهاست
و جایی برای بخش خصوصی نیست .وصل کردن
شرکتهای متقدم به استارتآپها و شرکتهای
دانشبنیان که در سال گذشته کلید خورده است،
در فضایی که اســتفاده از سرمایه خارجی شعاری
بیش نیست ،بهترین راه ممکن برای جذب سرمایه
برای کســبوکارهای نوپاســت .بیش از  4هزار
و  400شــرکت دانشبنیان در کشور داریم که
بسیاری موفق عمل کرده و محصول و خدمت آماده
دارند .برای توســعه کار این شرکتها در داخل و
خارج باید در سال  99بیش از همیشه تالش کرد.

عدد
تعداد شرکتهای دانشبنیان
در سال 98

90

هزار میلیارد تومان
میزان صادرات
دانشبنیانها در سال 97

4

هزار
تعداد شرکتهای
دانشبنیان در سال 97

آمار شرکت های دانش بنیان در سال 98
6000
4835

5000
4000
3000

2495

2000
1042

748

1000

550

0
شرکت های دانش

شرکت های دانش

بنیان نوپا نوع 2

بنیان نوپا نوع 1

108.42

101.054

شرکت های دانش

تعداد کل شرکت

بنیان تولیدی نوع  2بنیان تولیدی نوع 1

های دانش بنیان

شرکت های دانش

109.289

120

102.489

100
72.005

80
60

40

تجربه کشورها نشان میدهد هر زمان که اقتصادها به سمت
رکود و رشد منفی پیش رفتهاند ،صنعت فناوری اطالعات و
ارتباطات عملکرد مثبتی را ثبت کرده است.

[ آینده آیتی و ارتباطات ]

امیدوار و پرماجرا

بار سنگین نبود اینترنت بر دوش کسبوکارها
گزارش 98

زیاندیده

فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از امیدهای دولت برای اشتغالزایی است و به عنوان
قهرمان مبارزه با فســاد و اعمال شفافیت بیشتر شناخته میشــود .آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطات کشور از خبرســازترین وزرای کابینه دولت دوم حسن روحانی است که درحال
تبدیل شدن به سلبریتی دولتی در فضای مجازی است .از سورپرایز استارتآپ پست هوایی
تا پرتاب ماهواره ظفر ،از اخبار مهم بخش فناوری اطالعات و ارتباطات اســت که مردم از
طریق اطالعسانیهای مجازی آقای وزیر ،از آن باخبر میشوند .نکته جالب اینکه در سال
گذشته در بهمنماه جهرمی از پرتاب ماهواره دوستی خبر داده بود .اما چه مسائلی در فضای
فناوری اطالعات و ارتباطات از سوی مسئوالن دولتی کمتر دیده میشود؟ به گفته فعاالن
عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات ،تجربه کشورها نشان میدهد هر زمان که اقتصادها به
سمت رکود و رشد منفی پیش رفتهاند ،صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات عملکرد مثبتی
را ثبت کرده است .دیجیتالی شدن در اقتصادها به طور معمول نسبت به دیگر صنایع 2.5
برابر بیشتر رشد میکند .بنابراین امیدها به فناوری اطالعات و ارتباطات بیهوده نیست اما
در ایران در سال  97چه بر سر کسب و کارهای فناوریمحور آمد؟ شاید مهمترین چالش
برای این کســبوکارها قطعی چندروزه اینترنت در آبانماه سال  98بود .به گفته فعاالن
بخش خصوصی ســهم اقتصاد حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات از تولید ناخالص داخلی
کشور  2.7درصد اســت .زمانی که اینترنت به دلیل حوادث آبانماه چند روزی قطع بود،
فعاالن بخش خصوصی میزان خسارتها را برآورد کردند .اعداد بسیاری مطرح شد اما بعضی
براساس سهم این حوزه از اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی  450میلیارد دالری ایران به
رقم  2650میلیارد تومان خسارت مستقیم به کسبوکارهای حوزه فناوری و  6300میلیارد
تومان خسارت به کسبوکارهای سایر بخشها رسیدند .آنها همچنین این ارقام را فارغ از
خسارتهای پنهانی دانستند که کسبوکارها از قطعی اینترنت متحمل شدند .آیا اکنون
آینده صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور به شرایط اینترنت گره خورده است؟
پیشبینی99

دغدغه اینترنت تا توسعه دولت الکترونیک

بررسی الیحه بودجه سال  99نشان داد اعتبارات برنامهای مربوط به این بخش نسبت به
سال  5 ،98درصد کاهش یافته و اعتبارات متفرقه  19درصد بیشتر شده است .البته به طور
کلی سهم این بخش از کل بودجه عمومی روند کاهشی را طی کرده و از سال  95تا سال جاری
کمتر شده است و در سال  99هم مثل سال  ،98کمتر از  3درصد سهم از کل بودجه عمومی
کشــور را به خود اختصاص داده است .اما آینده این بخش بیش از هرچیز در گروی تصمیم
دولت درباره اینترنت ،محدودیتها و ممنوعیت آن و استفاده از اینترنت ملی است و همچنین
اینکه آیا روند فیلترینگ شبکههای اجتماعی به قوت گذشته باقی خواهد ماند؟ همچنین
توسعه دولت الکترونیک برای کاهش فساد و شفافیت بیشتر در بودجه سال  99دیده شده و
اعتبارات توسعه آن بین  52دستگاه دولتی توزیع شده است ،اعتباری که نسبت به سال ،98
 11درصد رشد کرده است .از سوی دیگر درآمدهای دولت از بخش فاوا هم  7درصد بیشتر از
سال  98در نظر گرفته شده است .باوجود همه اعداد و ارقام مهم در این صنعت ،میتوان بخش
فناوری اطالعات و ارتباطات را جدای از سیاســتهای کالن اقتصادی در نظر گرفت؟ تجربه
سال  98نشان میدهد این بخش هم برای رشد بیشتر نیازمند آرامش است.
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مسعود شنتیایی

اعداد سال

رئیس اتحادیه شرکتهای فنی
مهندسی حفاظت الکترونیک

درصد
سهم فاوا از بودجه 99

درصد
سهم فاوا از تولید ناخالص
داخلی

11

درصد
رشد اعتبارات دولت
الکترونیک در بودجه99
1042

2495

748

فناوری اطالعات و ارتباطات بخشــی وســیع در
اقتصاد ایران است و روز به روز هم وسیعتر میشود.
بنابراین برای رسیدن به تحلیلی درست درباره این
بخش باید آن را تفکیک و به طور تخصصی بررسی
کرد .اما سال  98به طور نســبی برای واحدهای
تولیدی به دلیل تسهیل صدور مجوزهای واردات
مواد اولیه و قطعات نســبت بــه واردات کاالی
ساختهشده بهتر گذشت؛ هرچند نمیتوان شرایط
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خروج آمریکا از برجام مراوده با شرکتهایخارجی را محدود کرد و تهیه قطعات و اسناد
مورد نیاز هواپیما سخت شد .قراردادهایی برای خرید هواپیماهای ایرباس ،ای تی آر و بوئینگ
بسته شده بود که به تعلیق درآمد.

آینده ما
[ آینده حملونقل ]

چالشهای جاب هجایی

بودجه  99حمل و نقل کمتر از  12هزار میلیارد تومان است
گزارش 98

ثبت سوانح قطار و هواپیما

حمل و نقل جادهای ،دریایی ،ریلی و هوایی در ایران در یک سال گذشته بیش از
هرچیز تحت تأثیر تحریمها قرار داشت و شاید بتوان حمل و نقل هوایی را در پیشانی
این جبهه دید .روند عدم سوخترسانی به پروازهای ایرانی در فرودگاههای خارجی که
در سال  97کلید خورده بود ،در سال  98هم ادامه یافت و همچنین آسمان ایران به
دلیل ســانحه سقوط هواپیمای اوکراینی خلوتتر شد .در حمل و نقل ریلی در سال
 98چند حادثه به ویژه در استان سیستان و بلوچستان در مهرماه مردم را داغدار کرد
و در دیماه هم حادثه دیگری در این اســتان به وقوع پیوست .همچنین در بهمنماه
قطار تهران -بندرعباس دچار سانحه شد .لغو قراردادهای خرید کشتی در سال  98هم
دســت حمل و نقل دریایی را از نوسازی کوتاه کرد .با وجود افزایش قیمت بنزین ،به
دلیل عدم افزایش قیمت گازوئیل حمل و نقل جادهای دچار التهابات ناشی از تصمیم
دولت برای رشد قیمت سوخت نشد .با این حال این رشته از حمل ونقل به دلیل نصب
دستگاههای رهگیری «سپهتن» در پایان سال  98به منظور کاهش تصادفات خبرساز
شد .در بودجه ســال  ،98وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای طرحهای مختلف
برای توســعه زیرساختهای حمل و نقل در کشور شده بود .مشکالت بخش حمل و
نقل در بیشتر چهار حوزه ریلی ،جادهای ،هوایی و دریایی در سال  98همچنان باقی
بود .براساس مطالعات کارشناسی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،حوزه
ریلی از چالشهای زیرساختی ،بهرهوری ،فقدان مدیریت قوی و عدم استقالل بخش
خصوصی رنج میبرد .چالشهای قیمتگذاری مواد سختی ،سرمایهگذاری و تأمین
مالی ،مصرف و تولید مواد سوختی ،زیرساختهای ناوگان حمل و نقل ،مقررات حوزه
حمل و نقل و میزان اثربخشی آن از چالشهای حمل و نقل جادهای است .همچنین
حمل و نقل هوایی در ســال  98از چالشهای بهــرهوری و کارآیی پایین ،باال بودن
میانگین عمر ناوگان ،و حوزه دریایی از تأمین مالی و نبود شفافیت آماری و آالیندگی
در این سال رنج بردهاند.
پیشبینی99

اولویتهای تجاری و توسعه جادهای

ســال  99برای صنعت حمل و نقل ایران چگونه است؟ در الیحه بودجه سال 99
دولت  11هزار و  818میلیارد تومان اعتبار برای توسعه صنعت حمل و نقل در نظر
گرفته اســت که نسبت به بودجه سال  ،98رشــد  34درصدی را نشان میدهد .اما
آیا امکان تحقق این بودجه در ســال  99برای صنعت حمل و نقل وجود دارد؟ اگر
تحریمهای بینالمللی در ســال  99به شدت سال  98ادامه پیدا کند و برنامه دولت
برای رشــد مبادالت تجاری با کشورهای همسایه و نزدیک در اولویت بماند ،چارهای
جز توسعه حمل و نقل ریلی ،جادهای و دریایی نیست .ترانزیت کاال از مسیر جادهها و
تقویت مبادی گمرکی در مرزها و توسعه مسیرهای ریلی در سراسر کشور برای حمل
کاال از اولویتهای دولت برای تسهیل تجارت با کشورهای همسایه است اما با توجه به
کاهش درآمدهای نفتی دولت باید دید حمل و نقل میتواند به بودجهای که برایش
در نظر گرفته شده برسد یا خیر؟ آیا بخش خصوصی دست بازتری در توسعه حمل و
نقل در سال  99پیدا خواهد کرد؟
70
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11.8

مقصود اسعدی سامانی

اعداد سال

عضو هیئت مدیره انجمن حملونقل

هزار میلیارد تومان
اعتبار بخش حمل و نقل در
بودجه 99

270

تعداد
طرحهای توسعه حمل و
نقل جادهای در سال 99

34

درصد
میزان رشد اعتبارات بخش
حمل ونقل در بودجه 99

صنعت حمل و نقل هوایی در ســال  98مثل سال
گذشــتهاش ،متأثر از افزایش نرخ ارز عمل کرد.
تحریمها شــدت گرفــت و محدودیتهایی که
آمریکاییها برای فعالیــت این صنعت در فضای
بینالمللی اعمال کرده بودند بیشتر شد .آمریکاییها
اطالعیههای متعدد بــرای جلوگیری از همکاری
شــرکتهای هواپیمایی و دیگر شرکتهای فعال
در حوزه حمل و نقل هوایی به دیگر کشــورهای
جهان فرســتادند و تهدید کردند هیچ شرکتی در
زمینه خدمات و تأمین قطعــات هواپیما با ایران
همکاری نکند .به همین دلیل فشار تحریمها برای
این صنعت فزاینده بــود .در داخل ،باوجود تالش
برای حذف عوارض شــهرداری از هزینه بلیت
هواپیما ،نمایندگان مجلس بدون توجه به نظرات
کارشناسی انجمن ،به بقای این هزینه رأی دادند
درحالیکه شهرداریها هیچ خدماتی به شرکتهای
هواپیمایی و فرودگاه نمیدهند و براساس مقررات
ایکائو ،هر هزینه عوارضی در بلیت مســافر باید
برای امور فرودگاهی و هواپیمایی هزینه شــود .به
دلیل کاهش قدرت خرید مــردم ،کاهش میزان
پروازها و مســافران را در ســال  98شاهد بودیم
اما رخداد مثبت در سال  ،98انجام موفقیتآمیز
جابهجایی همه حاجیان ایرانی به عربستان سعودی
با هواپیمایی جمهوری اســامی که باوجود همه
فشارها به خوبی انجام شد.

تعداد طرح های توسعه ای در بخش حمل ونقل در سال 99
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بزرگترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بدهی سنگین دولت به این نهاد است که باعث شده نتواند
از پس هزینههای خود برآید و پوشش  17میلیون بازنشسته و مستمریبگیر خود را با شرایط بهتری پیش ببرد.

[ آینــده تامین اجتماعی ]

در انتظار پاس شدن طلبها

درآمدهای نقدی تأمین اجتماعی فقط پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان است
گزارش 98

دولت  170هزار میلیارد تومان بدهی به تأمین اجتماعی دارد

براساس گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده است ،میزان
مصارف با درآمدهای نقدی برای ســازمان تأمین اجتماعی در سال  92سربه سر شده
و از این ســال به بعد درآمدهای نقدی تنها پاسخگوی بخشی از مصارف سازمان بوده
اســت .نسبت پشتیبانی برای سازمان تأمین اجتماعی  4.5است که نشان میدهد از
نظر نقدینگی در کوتاهمدت دچار بحران اســت .این در حالی اســت که یک صندوق
بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی  3و در صورت مطلوب بین  6تا 7
باشد .برآوردها نشان میدهد با توجه به حق بیمه پرداختی ،این عدد باید برای سازمان
تأمین اجتماعی باالتر از  6باشد تا بتواند نقدینگی الزم برای تأمین مستمریبگیران خود
را فراهم کند اما اینگونه نیســت .بزرگترین مشکل سازمان تأمین اجتماعی در حال
حاضر بدهی ســنگین دولت به این نهاد است که باعث شده نتواند از پس هزینههای
خود برآید و پوشش  17میلیون بازنشسته و مستمریبگیر خود را با شرایط بهتری پیش
ببرد .وزیر کار چندی پیش میزان طلب تأمین اجتماعی از دولت را  170هزار میلیارد
تومان اعالم کرده و گفته بود« :شفافسازی در مجموعههای سازمان تأمین اجتماعی
و شرکتهای دیگر این مجموعه از این جهت اهمیت دارد که سازمان تأمین اجتماعی
در هر ســال  240هزار میلیارد تومان ترناور مالی دارد یعنی اینکه  120هزار میلیارد
تومان ورودی و  120هزار میلیارد تومان خروجی دارد ،این در حالی اســت که همین
ســازمان بدون احتساب ربح مرکب  170هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارد».
محمد شریعتمداری با اشاره به درخواست بازنشستگان برای اجرای قانون همسانسازی
که بار مالی تأمین منابع آن را بر دوش دولت گذاشته ،افزوده است« :برای اجرای قانون
همسانسازی در سازمان تأمین اجتماعی به  13000میلیارد تومان منابع و در صندوق
بازنشستگی کشــوری به  15000میلیارد تومان منابع نیاز داریم ».البته میزان طلب
تأمین اجتماعی از سوی برخی دیگر از جمله رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
باالتر اعالم شده است .حسن صادقی گفته است« :طلب ما از دولت  ۲۰۷هزار میلیارد
تومان است .تمرکز ما باید این باشد که دولت به تعهداتش عمل کند .پیامدهای منفی
صندوقهای بیمهای به خصوص تأمین اجتماعی از تهدیدات آمریکا برای نظام سیاسی
کشور ما سختتر است».
پیشبینی99

بر همان پاشنه قبلی

در ســال  97وزارت صمت از دســتور رئیسجمهور مبنی بر خــروج صندوقهای
بازنشستگی از بنگاهداری خبر داد اما با گذشت یک سال هنوز مشخص نیست این دستور
به چه نتیجه قابل اتکایی رسید؟ کارشناسان میگویند شرکتهای زیرمجموعه شستا و
وابسته به تأمین اجتماعی به دلیل بهره وری پایین ،هر ساله بار مضاعفی بر دوش سازمان
میاندازند .از سوی دیگر مصارف این سازمان سیر صعودی دارد و هر سال افزایش پیدا
میکند .به خصوص در بخش بازنشســتگی پیش از موعد که چالش جدی برای تأمین
اجتماعی است .بدهی دولت نیز به این سازمان آنقدر سنگین است که به نظر نمیرسد
با توجه به شرایط تحریمها و کمبود شدید درآمدها بتواند در سال  99آن را کاهش دهد.
به بنابراین پیشبینی میشود تأمین اجتماعی در سال  99هم با چالش روبهرو باشد.

170

بهاءالدین حسینی هاشمی

اعداد سال

اقتصاددان
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کل
کشور همواره از دولتهای مختلف طلبکار بودهاند
چون شــرکتهای دولتــی و غیردولتی خدمات
متنوعی از این ســازمانها میگیرند اما به دلیل
بحرانهای اقتصادی ،قــادر به پرداخت مطالبات
خود نیســتند .معموالً این بدهکاریها به شــکل
رد دیون یا در قالب واگــذاری داراییها پرداخت
میشود که البته مشکالت خاص خودش را دارد.
از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق
بازنشستگی باید مطالبات دریافتشده را در اختیار
گروههای هدف قرار دهند که در شرایط اقتصادی
نامساعد ،بار سنگینی را روی دوش آنها میاندازد.
برای اینکه این صندوقها حداکثر اســتفاده را از
منابعشان بکنند ،منابعشان را در قالب سپردههای
بانکی یا خرید اوراق مالی با بازده باال یا در مواردی
هم در بازار ســهام به کار میگیرنــد اما در ایران
به دلیل اینکه همیشــه دولتها با کسری بودجه
مواجه بودند و حتی در مواردی این کسری بودجه
شدید و مزمن هم شد ،دولتمردان مجبور شدند به
جای اینکه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را به
شکل نقدی پرداخت کنند ،به تهاتر روی بیاورند و
داراییهای مختلف خــود را در قالب رد دیون در
اختیار آن بگذارند .تبدیل داراییها به نقد یا شبه
نقد ،تنها راهی است که میتواند جلوی ضرر و زیان
بیشتر را بگیرد.

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به تأمین
اجتماعی (دولت)

207

هزار میلیارد تومان
بدهی دولت به تأمین اجتماعی
(اتحادیهپیشکسوتانجامعه
کارگری)

13

هزار میلیارد تومان
منابع برای همسانسازی در
تأمین اجتماعی نیاز است

طی 11سال گذشته ،بدهی دولت به تأمین اجتماعی چند برابر شد؟
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حدود  30درصد مدارس کشور فرسودهاند و نیاز به بازسازی دارند .سرانه
فضای آموزشی استاندارد در جهان هم  8.4درصد است در حالی که این
رقم در ایران  5.2درصد برآورد میشود.

آینده ما
[ آینده آموزش و پرورش ]

بودجه کالن ،ضعفهای کالنتر

آموزش و پرورش ایران  70هزار معلم کم دارد
گزارش 98

کسری بودجه  99آموزش و پرورش چقدر است؟

آموزش و پرورش ایران وظایف متعددی دارد که دایره آن از ســاخت مدرسه گرفته
تا آموزش و تربیت نســل آینده را شامل میشود .با این حال مشکالت ساختاری باعث
شده نتواند عملکرد مناسبی داشــته باشد به نحوی که آمارهای جهانی نشان میدهد
نظام آموزشــی ایران از نظر کیفیت آموزشــی رتبه 60ام را در بین  140کشور به خود
اختصاص داده است؛ عددی که نشاندهنده ضعف در حوزه کیفی آموزش است .از نظر
ســختافزاری نیز مدارس ایران نیازمند بازســازی یا نوسازی هستند .حدود  30درصد
مدارس کشــور فرسودهاند و نیاز به بازســازی دارند .سرانه فضای آموزشی استاندارد در
جهان هم  8.4درصد اســت در حالی که این رقم در ایران  5.2درصد برآورد میشــود.
ضمن اینکه حدود یکســوم مدارس کشور ( 30هزار از صدهزار) توسط خیرین ساخته
میشــود .در ایران بیش از  13میلیون دانشآموز مشغول تحصیلاند و تعداد دختران و
پسران تقریباً با هم برابر است .این جمعیت برای ورود به بازار کار در آینده و بهرهمندی
از مهارتهای زندگی اجتماعی نیازمند قرارگیری در یک محیط آموزشی مناسب و بهروز
دنیاســت .الزمه دستیابی به این مهم ،صرف هزینههای قابل توجه است که بحرانهای
اقتصادی و بیبرنامگی فرهنگی ،اجازه نمیدهد .سایت ایسنا در گزارشی نوشته است که
آموزشوپــرورش برای حفظ کیفیت قبلی مدارس دولتی و حفظ قدرت خرید معلمان،
بدون در نظر گرفتن افزایش جمعیت دانشآموزی ،بدهیهای معوق چند ماه باقیمانده
سال جاری و بدون در نظر گرفتن اعتباری که برای اعمال مدرک تحصیلی معلمان باید
لحاظ میشد ،نیاز دارد که بودجهاش در سال  ،99حداقل به  ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش
پیدا کند اما بودجه پیشبینیشده در الیحه  ۵۷هزار و  ۱۲۲میلیارد و  ۷۷۷میلیون و ۷۰۰
هزار تومان است که به انضمام اعتبارات تملک دارایی سرمایهای و ردیفهای متفرقه به ۶۲
هزار و  ۳۹۷میلیارد تومان میرسد .دولت میگوید این میزان حدود  20درصد رشد داشته
اما به گفته حجتاهلل بنیادی ،استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت،
بودجه کل آموزش و پرورش در ســال  99حدود  17درصد رشد کرده است با این حال
کمبود  ۷۰هزار معلم و  ۳۵۰۰میلیارد تومان اعتبار فقط در دوره ابتدایی در کسر بودجه
شبینی میشود.
غیرآشکار سال  ۹۹پی 
پیشبینی99

اعداد سال

62397
میلیارد تومان
بودجه آموزش و پرورش در
الیحه 99

17

درصد
رشد بودجه آموزش و پرورش
در الیحه 99

320

هزار نفر
از معلمان تا پایان سال 99
بازنشستهمیشوند

چه اتفاقی میافتد؟

مهمترین وظیفه آموزش و پرورش ،تعلیم و تربیت است اما در ساختار آموزش و پرورش
ایــران به دلیل وجود چالشهای مهم اقتصادی ،فرهنگی و برنامهریزی ،دســتیابی به این
مهمترین وظیفه با مشــکالت عدیدهای روبهرو شده است .فعاالن آموزش و پرورش از یک
سو به کیفیت پایین کتب آموزشی و عدم تناسب آنها با تغییر و توسعه ارتباطات کودکان و
نوجوانان اشاره میکنند و از سوی دیگر دستمزدهای ناچیز معلمان را به عنوان عاملی مهم
در پایین آمدن کیفیت آموزشی میدانند .آنها معتقدند نظام آموزشی ایران نیازمند یک
جراحی در بخشهای مختلف از جمله آموزش کادر ،کتب درســی و ...است .بیش از یک
میلیون نفر معلم و کارمند در آموزش و پرورش کار میکنند که تا سال  ،1399حدود 320
هزار نفر از آنها بازنشسته میشوند .به نظر میرسد با توجه به تداوم بیبرنامگیها و بحرانهای
اقتصادی ،تغییر قابل توجهی در ساختار آموزش و پرورش ایران در سال آینده رخ ندهد.

محمدرضا نیکنژاد
عضو کانون صنفی معلمان
آموزش و پرورش مشکالت قابل توجهی دارد که
از کیفیت آموزش تا مسائل صنفی را شامل میشود؛
موضوع مهم این است که مســئوالن آنطور که
باید به آمــوزش و پرورش اهمیــت نمیدهند و
معموالً افرادی که آشــنایی آنچنانی با فضای کار
ندارند ،بــه وزارتخانه مربوطه وارد میشــوند.
مشکالت موجود را باید در چند بخش تقسیم کرد.
نخست درباره کیفیت آموزشی است که به دالیل
مختلف پایین آمده است؛ از جمله تأمین مالی نبودن
معلمان و ناهماهنگی کتب درسی با موضوعات روز
جامعه ایران .گسترش فضای مجازی باعث شده
دانشآموزان ارتباطات بیشتر و متفاوتتری پیدا
کنند و سطح دانششان نســبت به گذشته باالتر
باشد درحالیکه کتب آموزشی نسبت به این ماجرا
هماهنگ پیش نرفته و عقب افتاده است .موضوع
مهم دیگر درباره آموزش و پرورش ،افزایش ناچیز
 10درصدی بودجه این وزارتخانه اســت که با
شرایط حقوق معلمان ،تراکم جمعیت دانش آموزان
در کالسها ،نیاز به گســترش فضاهای آموزشی،
تغییر کتب درســی و  ...همخوانی ندارد .در حال
حاضر دبیران زیادی وجود دارند که معلمی را به
عنوان شغل دوم خود به حساب میآورند .سؤال این
است که با این شرایط چگونه میتوان امر آموزش
و پرورش را به شکل استاندارد و اصولی پیش برد؟

تغییر بودجه آموزش و پرورش طی 4سال گذشته
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60000

سال 96

در کشورهای توسعهیافته ،برخی از صنایع بزرگ ،خودشان دانشگاه تأسیس
کردهاند تا بتوانند دانشجوهای مدنظرشان را تعلیم دهند و در نهایت در همان
صنعت به کار بگیرند.

[ آینده دانشگاه ]

بحران بیکاری تحصیلکردهها

سهم بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی از بیکاران کل رشد کرد
گزارش 98

شکاف بین صنعت و دانشگاه بیشتر شد؟

شکاف بین دانشگاههای ایران و بازار کار ،مهمترین چالشی است که طی سالهای
اخیر نهتنها حل نشده بلکه بر وسعت آن افزوده هم شده است .بحرانهای اقتصادی
که در سال  97شروع شده بود ،سال  98نیز تداوم یافت و حتی در برخی موارد شدت
بیشتری هم گرفت تا آنجا که تورم تولیدکننده در بخش صنعت باالی  60درصد باقی
ماند و باعث شــد اشتغالزایی در این بخش به حداقل ممکن برسد .هرچند آمارهای
دولت میگوید نرخ بیکاری در پایان پاییز  98در روندی کاهشی به  10.6درصد رسیده
اما آنچه از بررسیهای میدانی شهرکهای صنعتی مختلف و گفتوگو با فعاالن بخش
خصوصی به دست میآید ،کاهش یا حداقل عدم تغییر میزان اشتغال در کارگاهها و
کارخانههاست .در چنین شرایطی نیروی تحصیلکرده بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه،
بــازار کاری پیدا نمیکند که نتیجه این اتفاق هم در افزایش ســهم بیکاری جوانان
تحصیلکرده در نرخ کلی بیکاری است .آخرین گزارش مرکز آمار میگوید نرخ بیکاری
جمعیت تحصیلکرده آموزش عالی در ایران طی پاییز  98حدود  17.4درصد بوده که
نسبت به سال  97حدود  1.2درصد کاهش داشته است .این یعنی تقریباً یک میلیون
و  252هزار نفر بیکار در این بخش وجود دارد .این ارقام تا حدودی امیدوارکننده است
اما آمار مهمتر در ســهم تحصیلکرده ها از نرخ کل بیکاری است که نگرانی را قوت
میبخشــد؛ این میزان در پاییز  98حدود  43.3درصد برآورد شده که نسبت به سال
 97حدود  2.6درصد بیشتر شده است .بحرانهای اقتصادی اجازه نداده تا دولت بتواند
بودجه سال  99وزارت علوم را آنطور که نیاز است ،افزایش دهد .سخنگوی کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس گفته است که این میزان  ۸.۵درصد خواهد بود که نسبت
به سال  98حدود  5.5درصد کمتر است .تحریمهای گسترده باعث شده درآمدهای
نفتی دولت کاهش چشــمگیری پیدا کند و توان صرف بودجه مناسب وجود نداشته
باشد .ایران حدود  4میلیون و  350هزار نفر دانشجو دارد که  53درصد از این تعداد
مرد و  47درصد زن هســتند .عمده بیکاران تحصیلکرده تا مقطع کارشناسی درس
خواندهاند .ایجاد بازار کار برای این افراد در حالی است که برخی کارشناسان به کیفیت
آموزشهای داده شده در دانشگاهها نیز انتقاد دارند و معتقدند متناسب با نیاز اقتصاد
ایران و جامعه ایرانی نیست .با همه اینها هنوز هم شرکت در کنکور سراسری و تالش
برای ورود به دانشــگاههای معتبر دولتی برای دستیابی به شغل مناسب در آینده ،در
اولویت نسل جوان ایران قرار دارد.
پیشبینی99

ناامیدی از بهبود شرایط

با اینکه دولت اعالم کرده نرخ بیکاری در سال  98روند نزولی نسبت به سال قبل
از آن را تجربه کرده با این حال ســهم بیکاری تحصیلکردههای دانشگاهی نهتنها
کاهش نداشته بلکه بیشتر هم شده است 43.3 .درصد نرخ کل بیکاری را همین افراد
تشکیل میدهند که به امید دستیابی به شغل مناسب وارد دانشگاه شده بودند .با
توجه به اینکه پیشبینی میشود شرایط اقتصادی ایران در سال  99نیز آنچنان بهبود
پیدا نکند بنابراین تحصیلکردهها نیز نباید انتظار افزایش اشتغال برای خودشان را
داشته باشند.

8.5
43.3

جمشید پژویان

اعداد سال

اقتصاددان
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی یکی از مهمترین
مسائل آموزش عالی ایران است و بعض ًا گفته میشود
بین صنعت و دانشگاه فاصله وجود دارد .در کشورهای
توسعهیافته ،برخی از صنایع بزرگ ،خودشان دانشگاه
تأسیس کردهاند تا بتوانند دانشجوهای مدنظرشان
را تعلیم دهند و در نهایــت در همان صنعت به کار
بگیرند .این در حالی است که در ایران چنین ساز و
کاری وجود ندارد .با همه اینها اگر صنعت یک کشور
کارآمد باشد و تولید باال داشته باشد ،نیاز به نیروی
تحصیلکرده ،تکنیسین و  ...هم به وجود میآید .الزمه
این اتفاق هم مثبت بودن و بالندگی تولید ناخالص ملی
است تا احتیاج به نیروی کار باشد و در کنار سرمایه،
تولید هم انجام شود اما وقتی در ایران رشد اقتصادی
منفی است ،دیگر نمیتوان انتظار ایجاد شغل داشت.
به خصوص اینکه ما به خوبی هم یاد نگرفتهایم تا از
تحصیلکردهها یا نیروهای متخصصمان استفاده کنیم.
بعض ًا گفته میشود دانشگاههای ما رشتههای مختلفی
تدریس میکنند که بــه کار اقتصادمان نمیآید اما
اگر رشد اقتصادی مثبت باشد ،صنایع در بخشهای
مختلف فعال میشوند و آنزمان برای همین رشتههای
به ظاهر ناکارآمد هم فضای شغلی ایجاد خواهد شد.
بنابراین مهمترین مسئله ،منفی بودن رشد اقتصادی
و کاهش تولید است.

درصد
افزایش بودجه وزارت علوم
در الیحه سال 99

درصد
سهمبیکاری
تحصیلکردههای
دانشگاهی از کل بیکاران

17.4

درصد
نرخ بیکاری
تحصیلکردههای
دانشگاهی در پاییز98

سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران (درصد)
80
68.3

68.2

70
60

43.3

40.7

31.2

28.5

50
40
30

20
10

سهم در پاییز 97

سهم در پاییز 98
زن

مرد

0

کل

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

73

جامعه ایرانی با مشکالت عدیده اقتصادی دست به گریبان است که باعث
شده تابآوری افراد کاهش پیدا کند و در برابر سختیها رفتار نامناسب از
خود بروز دهند.

آینده ما
[ آینده ازدواج ]

سقفی برای طالق

از هر  3ازدواج یک مورد به جدایی ختم میشود
گزارش 98

تعیین محدودیت ثبت طالق برای دفترخانهها چارهساز است؟

«ثبت طالق در دفترخانههای سراسر کشور محدود شد»؛ این خبر که بهمن ماه
 98به سرعت در فضای مجازی منتشر شد به تنهایی نشان میدهد نهاد خانواده
در جامعه ایرانی با چه آسیبهایی مواجه است .آمارهای سازمان ثبت احوال نشان
میدهد میزان طالق طی سالهای  97و  98روند کاهشی داشته اما در عین حال
از میزان ازدواج هم کاسته شده است .بر این اساس طی سالهای  93تا  97تعداد
ازدواج ثبتشــده در ایران کاهش پیدا کرده اما بــه ازای آن طالق روند صعودی
داشــته است .در ســال  ۷۷۴ ،۹۳هزار و  ۵۱۳ازدواج و  ۱۵۵هزار و  ۳۶۹طالق به
ثبت رسید اما همین آمار با طی روند نزولی برای ازدواج و صعودی برای طالق در
ســال  97به ترتیب به  549هزار و  861ازدواج و  ۱۷۴هزار و  ۶۹۸طالق رســید.
به عبارت دیگر در ســال  ۹۳در برابر هر  ۱۰۰مورد ازدواج  ۲۳مورد طالق وجود
داشت اما این آمار در سال  ۹۷به  ۳۲مورد رسید .جامعه شناسان ریشه بروز طالق
را در بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جستوجو میکنند .آنها میگویند از یک
سو جامعه ایرانی با مشکالت عدیده اقتصادی دست به گریبان است که باعث شده
تابآوری افراد کاهش پیدا کند و در برابر ســختیها رفتار نامناســب از خود بروز
دهند و از سوی دیگر به فقدان یک سیستم آموزشی مناسب که رفتارهای اجتماعی
و سبک زندگی درست را به افراد آموزش دهد اشاره میکنند که نتیجه آن چیزی
توگو و تصمیمگیری
جز عدم یادگیری مهارتهای زندگــی از جمله تعامل ،گف 
صحیح در مواقع بحرانی است .حاال راهحل مسئوالن برای کنترل آمار طالق ،تعیین
ســقف ثبت برای دفترخانههاســت که از اوایل بهمنماه  98به اجرا درآمد .دادن
فرصت بیشتر به خانوادهها ،یکی از دالیل برای دفاع از این قانون اعالم شده است
اما برخی از جامعهشناسان معتقدند زمانی که پروسه طالق سختتر میشود و افراد
زندگی مشکلدارشان را ادامه میدهند ،میزان خشونتهای جسمی و جنسی و در
شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا میکند .براساس قانون ششم توسعه،
پیشبینی شده بود ساالنه  5درصد از آمار طالق کمتر شود و در عرض  5سال به
 25درصد برسد اما اکنون با توجه به دورنمای اقتصادی  -اجتماعی کشور ،به نظر
نمیرسد دسترسی به این هدف حداقل در کوتاهمدت میسر باشد.
پیشبینی99
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اعداد سال
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تا پایان تیرماه98
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کاهش طالق
در برنامه ششم توسعه

مشکالتریشهدارپابرجاست

بیشــترین طالقهای  10سال اخیر در همان یک سال ابتدایی ازدواج رخ داده است.
همچنین عمده طالقها بین مردان  30تا  35ســال و زنان  25تا  29سال جاری شده
است .این اعداد و ارقام نشان میدهد تابآوری افراد جامعه در مقابل مشکالت و بحرانها
کاهش قابل توجهی پیدا کرده است .کارشناسان بر بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارند
و معتقدند باید در سیستم آموزشی کشور ،آموزش مهارتهای زندگی از دوران کودکی
در دستور کار قرار بگیرد .در حال حاضر چنین ساختاری برنامهریزی نشده و بحرانهای
اقتصادی نیز همچنان پابرجا هســتند بنابراین امکان کاهش چشــمگیر آمار طالق در
سالهای نزدیک آینده ،دور از انتظار خواهد بود.

سید حسن موسوی چلک
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران
آمارها نشان میدهد در سال  1387به ازای هر
 8ازدواج ،یک طالق وجود داشــت اما این آمار
برای سال  97به یک از سه رسید که نشاندهنده
شرایط نامناسب ایران در این زمینه است .عوامل
مختلف در بروز طالق تأثیر دارنــد .اعتیاد به
مواد مخدر ،خشونت خانگی ،دخالت اطرافیان،
نارضایتی از روابط زناشــویی ،فقدان یا ضعف
مهارتهای ارتباط اجتماعی ،تفاوتهای فرهنگی،
فقر محبت ،سوءظن ،سختگیریهای بیجا و ...از
جمله این عوامل هستند که همگی سهم منفی خود
را در بروز طالق ایفا میکنند .البته برای بررسی
دالیل افزایش آمار طالق بایــد به موارد مهم
دیگر از جمله شــرایط اقتصادی ،میزان سرمایه
اجتماعی ،نشاط اجتماعی ،نگرانی نسبت به آینده
و ...هم توجه ویژه داشت .وقتی فقر افزایش پیدا
میکند و درآمد خانوارها به تناسب هزینهها پیش
نمیرود ،طبیعی است که اختالفات خانوادگی هم
قوت بگیرد و در نهایت منجر به فروپاشی نهاد
خانواده شود .مهمترین فاکتور برای کاهش طالق
هم باال بردن ســواد اجتماعی و زندگی از دوران
کودکی اســت و مدارس در اینجا اهمیت باالیی
پیدا میکنند .باید مدارسی داشته باشیم که تفکر
اجتماعی در آن غالب باشد و مهارتهای ارتباط
اجتماعی ،تابآوری ،حل تعارض ،گفتوگو و...
را به دانشآموزان آموزش دهد.

روند ازدواج و طالق در  6سال اخیر
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ازدواج

در سالهای اخیر به دلیل بحرانهای اقتصادی ،جامعه ایران شاهد فقر قشر
بیشتری از مردم بوده است .حتی افرادی هستند که به خاطر فقر مجبور به تن دادن
به رفتارهای ناهنجار شدهاند.

[ آینده بزهکاری ]

بزهکاری ،آینه بیکاری

فقر باعث اختالل در تصمیمگیری و کاهش سرمایهگذاری میشود
گزارش 98

افزایش  2درصدی سرقت در  6ماهه نخست 98

«من قصد قتل نداشتم؛ زندگی در آن محله از من خالفکار ساخت» این جمله را چهار
سال پیش ،متهم یکی از پروندههای قتل در دادگاه کیفری تهران به زبان آورد .او اکنون
در آستانه اعدام قرار دارد اما اگر این اتفاق هم رخ بدهد ،تفاوت چندانی در اصل ماجرا به
وجود نمیآید؛ اینکه زندگی در محلههایی با انباشت آسیبهای متعدد اجتماعی ،باعث
خالفکار شدن افراد و رشد بزهکاری میشود .به عبارت دیگر بیکاری ،فقر و اعتیاد ،هم
باعث تغییر در نوع تصمیمگیری افراد میشود و هم بروز جرائم مختلف ناشی از همین
آسیبها ،سرمایهگذارها را فراری میدهد تا در نهایت بستری برای افزایش اشتغال و بهبود
شرایط زیست اجتماعی مهیا نشود .متهم در یکی از محلههای شرق تهران زندگی میکرد
که پاتوق اصلی توزیع و مصرف مواد مخدر به حساب میآید .روز حادثه ،مقتول به دلیل
مصرف مشروبات الکلی شرایط طبیعی نداشت .کار به فحاشی کشید و در نهایت ضربه
چاقوی متهم ،پرونده قتل را گشود .فقر بزرگترین شاخصه این محله و سایر محلههای
مشــابه اســت .آمارهای متعددی از خط فقر در ایران اعالم میشود؛ مث ً
ال کمیته امداد
میگوید  16میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند اما یک نماینده مجلس پشت تریبون
از آمار  40میلیون نفری میگوید .تمام این آمارها اما واقعیت کوچکتر شدن سفره مردم
و افزایش فقرا در سالهای اخیر را نشان میدهد .شاید قابل استنادترین گزارش مربوط به
مرکز پژوهشهای مجلس باشد که خط فقر خانوارهای ایرانی را بین  2.7تا  3.5میلیون
تومان برآورد کرده است .این مرکز میگوید در سال  96حدود  9میلیون ایرانی زیر خط
فقر بودندکه این تعداد فقط در عرض یک سال به  13تا  24میلیون نفر رسیده است .با
توجه به شرایط اقتصادی و رشد حداقل دوبرابری قیمت عمده کاالها احتماالً این میزان
در ســال  98نیز رشد کرده یا دستکم حول همین اعداد گردش کرده باشد .آمارهای
دولت میگوید نرخ بیکاری در سیری نزولی قرار گرفته و تا پایان دیماه  98به  10.6درصد
رســیده اســت .این در حالی است که همزمان رشد اقتصادی نه ماهه  98به منفی 7.6
درصد هم رسید .تمام این بحرانهای اقتصادی باعث افزایش جرائم میشود که بارزترین
آنها سرقت است .رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در مهرماه  98گفت که در  6ماهه اول
سال  98میزان سرقت رخ داده در پایتخت ایران به نسبت مدت مشابه سال  97حدود 2
درصد رشد داشت؛ بزهکاری ،آیینه تمامنمای بیکاری است.
پیشبینی99

شرایطتغییرمیکند؟

فقر ،تصمیمگیری انسانها را با اختالل مواجه میکند ،آنها را به سمت انتخابهای
نامناسب سوق میدهد و مهر بزهکاری را بر زندگیشان مینشاند .آمارها نشان میدهد
نزاع در سالهای اخیر رشد داشته است که از کاهش آستانه تحمل شهروندان به دلیل
مشــکالت اقتصادی متعدد حکایت دارد .اِلدار شَ ــفیر ،روانشناس دانشگاه پرینستون
میگوید« :همهچیز حول محور کمیابی میچرخد؛ کمیابی ذهن شما را اشغال و دایره
توجه شما را معطوف به فقدان بالفصل میکند .به جلسهای که پنج دقیقۀ دیگر شروع
میشود یا قبضهایی که باید تا فردا پرداخت شوند؛ چشمانداز بلندمدت از پنجره خارج
میشود ».به نظر میرسد با توجه به امیدواری اندک به بهبود شرایط اقتصادی حداقل در
کوتاهمدت ،میزان سرقت یا بزههای دیگر رشد کند یا حداقل کاهش پیدا نکند.

عالیه شکربیگی

اعداد سال

463

جامعهشناس
بدون شک فقر و بیکاری از عوامل اصلی گرایش
افراد به بزهکاری اســت .در تحقیقی که ســال
گذشته در دانشگاه انجام داده بودیم به این نتیجه
رسیدیم که مشکالت اقتصادی یکی از  4بحران
اصلی خانوادههای تهرانی اســت .این تحقیق را
میشود به کل ایران هم تعمیم داد .بنابراین وقتی
خانوادهای نتواند هزینههای روزانه خود را تأمین
کند ،یقین ًا با آسیبهای اجتماعی مواجه خواهد
شد .مسائلی همچون اعتیاد ،سرقت ،فحشا و...
جزو همین آسیبها هستند .در سالهای اخیر
به دلیــل بحرانهای اقتصــادی ،جامعه ایران
شــاهد فقر قشر بیشــتری از مردم بوده است.
حتی افرادی هستند که به خاطر فقر مجبور به
تن دادن به رفتارهای ناهنجار شــدهاند .برخی
خانوادهها هستند به دلیل کمبود درآمد قادر به
خرید برخی اقالم غذایی مانند گوشت نیستند.
این موارد همگی باید دیده شــود و راه چارهای
برایشان در نظر گرفته شود اما متاسفانه مسئوالن
ما حاضر به پذیرش وجود این مشکالت نیستند
به همین دلیل است که برنامهها به نتیجه مناسبی
نمیرسد و شرایط نامناسب باقی میماند و بعض ًا
تشــدید هم میشــود .باید پذیرفت که مردم
بسیاری در فقر زندگی میکنند و به بهبود شرایط
زندگی نیازمندند.

هزار
مورد ،نزاع در  9ماهه 98
اتفاق افتاد

217

هزار نفر
تعداد زندانیان کل کشور

13.5

میلیونفقره
تعداد پرونده قضایی یک
سال گذشته

کاهش 5درصدی جرائم جنایی در شش ماهه نخست 98نسبت به مدت مشابه97
76

71

80
70
60

50

44

40

33
23

19
13

حریق عمدی
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8

تجاوز به عنف

سرقت مسلحانه
شش ماهه 98

9

آدم ربایی
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قتل عمد

0

شش ماهه 97
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چرا باید این کتاب را خواند؟
تازهترین کتاب اتاق تهران
کســبوکارهایی کامیــاب میشــوند کــه دقــت نظــر و
تشــخیص اساســی و درســت دارنــد .آنهایــی میتواننــد
گلیمشــان را از آب بیــرون بکشــند کــه موقعیــت
زمــان ،مــکان و در یــک کالم بــازار را درک میکننــد.
نویســندگان اکونومیســت در ایــن کتــاب تاکیــد دارنــد کــه
کســبوکارهایی در بــازار رقابتــی دهــه معاصــر تــوان حضــور
دارنــد کــه اصــل اســتراتژيهاي معامــالت و نحــوه اجــراي
آنهــا را درک کننــد .در کتــاب مثالهایــی آورده شــده کــه
نشــان میدهــد کمپانیهــای بــزرگ و بینالملــی وقتــی
نتوانســتند ،اســتراتژی درســتی پیــش گیرنــد ،چطــور
زمیــن خوردنــد و البتــه مثالهایــی هــم آورده شــده کــه
تاییــد میکنــد ،کمپانیهــای کوچــک و محلــی بــا در نظــر
گرفتــن جوانــب حاکــم بربــازار و موقعیــت کسبوکارهایشــان
توانســتهاند ،مرزهــای موفقیــت را بــه درســتی طــی کننــد.

انتشارات :اتاق تهران
قیمت31 :هزار تومان
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
قیمت16 :هزار تومان
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
قیمت25 :هزار تومان
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
قیمت 14 :هزار تومان
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت25 :هزار تومان
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران
قیمت31 :هزار تومان
شمارگان 1500 :نسخه
چاپ اول 1396
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و دانشگاه امآیتی
قیمت20 :هزار تومان
شمارگان 1100 :نسخه
چاپ اول 1395
مرکز پخش66939329 :

انتشارات :اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت19 :هزار تومان
شمارگان 6000 :نسخه
چاپ پنجم 1395
مرکز پخش66939329 :

 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  5ایده بزرگ  .1اقتصاد و اســتثمار ]

مارکس تخیلی حرف میزند
بوم باورک میگوید که مارکس اهمیت زمانبر بودن تولید را درک نکرده
با اقتصاددانی سروکار داریم که کتابی تحت عنوان «سرمایه و
نسیم بنایی
بهره» نوشت و سالها بعد لودویگ فون میزس که از بزرگان
مکتب اتریش بود آن کتاب را «بزرگترین خدمت به نظریه
دبیربخشایدهها
اقتصاد مدرن» دانست .برای توضیح اهمیت اویگن بوم فون
باورک و به طور مشخص این اثر مبسوطش ابتدا باید نگاهی اجمالی بیندازیم به نظر کارل مارکس
درباره سود و استثمار .به نظر مارکس سود یک تولید اساسا آن بخشی از حقوق کارگر است که به او
تعلق نمیگیرد .مارکس تمام هزینههای تولید ،از مواد خام گرفته تا ابزار و فنآوری و حقوق کارگران
را در یک سو قرار میدهد و در سوی دیگر قیمت فروش محصول را .اگر هزینهها را از درآمد یا همان
قیمت فروش کســر کنیم ،سود این سرمایهگذاری و تولید به دست میآید .مارکس میگوید این
سود در هیچجای دیگری از اقتصاد قابل تولید نبوده ،بلکه ناشی از پایین آوردن هزینه تولید است.
هزینه تولید هم به طور کلی سه بعد دارد ،یعنی مواد اولیه ،ابزار خط تولید و حقوق کارگر .در بین
این سه پایه ،تنها حقوق کارگر است که از انعطاف کافی برای کم یا زیاد شدن برخوردار است و تنها
همین حقوق کارگر است که میتواند مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما قرار بگیرد ،به همین خاطر
«کاهش هزینه تولید» تنها از طریق کاهش حقوق کارگر ممکن است .در بحرانهای اقتصادی که
دیگر کارفرما زورش به کاهش هزینه مربوط به مواد اولیه یا فنآوری نمیرسد ،به سراغ همان بخش
منعطف رفته و حقوق کارگران را باال و پایین میکند ،چه از طریق کاهش دســتمزد موثر ،یعنی
دستمزدی که تورم از آن کم شده باشد ،چه از طریق تعدیل نیروی کار.
باورک این نظر مارکس که سود را ناشی از استثمار کارگر میدانست ،نهتنها قبول نکرد ،بلکه
آن را تحلیلی تخیلی از موضوعی علمی دانســت .پاشنه اصلی نقد باورک بر نظر مارکس بر روی
مفهوم «زمان» نهفته است .باورک بر این نظر است که مارکس تمام فرایندهای اقتصادی و تولیدی
را در زمانی لحظهای تحلیل میکند و به همین خاطر است که وجود سرمایه را ناشی از استثمار
میداند .این در حالی است که فرایندهای تولیدی بسیار زمانبر بوده و عنصری که باعث میشود
این فرایندهای زمانبر به یکدیگر گره خورده و یک زنجیره تولیدی بزرگمقیاس در سطح یک کشور
را شکل دهند ،سرمایه است .به عبارت سادهتر باورک وجود سرمایه را عاملی ضروری برای تولید
میداند و سرمایه هم برخاسته از سود تولید است ،بنابراین ایجاد سود در تولید ضرورتی ساختاری
برای بقای این زنجیره است و ربطی به استثمار کارگران ندارد.

کتابشناسی

انتقادی نظریات
JJسرمایه و بهره؛ تاریخچه
ِ
اقتصادی
سال1890 :

این کتاب که گویا در ســال  2018هم توســط انتشــارات
مکمیالن مجددا به زبان انگلیسی منتشر شده است ،برای اولین
بار در ســال  1890توسط باورک منتشر شد .کتاب «سرمایه و
بهره» همان کتابی اســت که باورک به صورت مفصل نظریات
اقتصادی کارل مارکس را در آن مورد نقد قرار داده و در واقع اساس این کتاب بر نقد نظریات
مارکس مستقر است .جلدهای اول این کتاب به زبان اصلی در زمانی منتشر شد که مارکس
هنوز زنده بود و البته سا ل آخر زندگی خود را میگذراند و احتماال به دلیل دوری این دو نفر
از هم ،نتوانسته این کتاب را بخواند .با این حال اگر مکتب اتریش را مکتبی جریانساز در
اقتصاد قرن بیستم بدانیم ،مهمترین منبع الهام این مکتب ،همین کتاب بوده است.

اویگن بوم فون باورک
ایوگن بوم فون باورک در فوریه
 1851در جمهوری چک به دنیا
آمد .او هم مانند دشمن سرسخت
خود ،کارل مارکس ،در ابتدا به قصد
تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه
شد .دانشجوی حقوق دانشگاه وین
بود که با کتاب «اصول اقتصاد»
کارل منگر آشنا شد و به شدت
مجذوبنظریاتمنگرشد.این
شدت تاثیر منگر بر باورک به حدی
زیاد بود که به قول شومپتر نیازمند
پیدا کردن منبع الهام دیگری برای
اونیستیم.تحصیالتاودرزمینه
اقتصاد سیاسی و اقتصاد ادامه پیدا
کرد و او هم برای تدریس وارد
دانشگاه اینسبروک شد .باورک در
ماه آگوست 1914در همان ابتدای
جنگ جهانی اول در امپراتوری
اتریش -مجارستان درگذشت.

JJتخیل در تخیل
پایه اصلی دیگر نظریه باورک درباره اقتصاد و به طور مشخص آرای کارل مارکس نهفته در نظریه
«مطلوبیت حاشیهای» است .به نظر باورک اینکه حسی مانند استثمار در جامعه پدید میآید ناشی
از این است که «یک چیز» به مرور زمان ارزش اولیه خود را از دست میدهد و به همین خاطر ما
نیازمند نسخه جدید آن هستیم .یکی از این «چیزها» دستمزد است .مردم با پیشرفت زمان هم
توقع بیشتری نسبت به دستمزد خود پیدا میکنند و هم توانایی انتظار برای رسیدن به آیندهای که
در آن دستمزدشان افزایش پیدا کرده را ندارند.
باز هم همان بحث کانونی «زمان» در اینجا مطرح اســت .مردم که نمیتوانند انتظار گذر آن
زمان را تحمل کنند ،همهچیز را در زمان «حال» میخواهند و همین موضوع از سوی دیگر موتور
محرکه جامعه سرمایهداری و نخوابیدن بازار مصرفی آن است.
این نکته از بحث باورک مورد انتقاد اقتصاددانان مارکسیستی نظیر نیکوالی بوخارین قرار گرفته
اســت .بوخارین سر پیکان «تخیلی بودن» را به سمت خود باورک میچرخاند و تحلیل ذهنی و
گرفتن شرایط تاریخی و کانتکست اقتصادی یک جامعه ،تخیلی
روانشناختی او را بدون در نظر
ِ
پرت میداند .یکی از پاشــنههای اساسی مورد بحث در نظریه «مطلوبیت حاشیهای» هم همین
ذهنی بودن کل فرایند اســت .در مطلوبیت حاشــیهای زمانی که یک کاالی بسیار مورد نیاز ،به
حداقل عرضه ممکن برسد ،ارزش بینهایت پیدا میکند .برای مثال فرض کنید یک جامعه در بیابان
سرگردان است و تنها یک لیوان آب وجود دارد ،ارزش آن لیوان آب چیزی نزدیک به بینهایت است.
اقتصاددانان مارکسیست این شکل از فرضیات اقتصادی را که اساسا محلی از اعراب در یک اقتصاد
بزرگمقیاس اجتماعی نداشته و بیشتر شبیه به تخیالتی هستند که تنها در ذهن مورد تصور بوده
و به صورت مثال قابل بیان هستند را نپذیرفتهاند .همین اختالف بین شکل مبناگذاری در اقتصاد
یکی از بزرگترین کشــمکشهای نظریات اقتصادی را بین مکتب اتریش و دیگر جریانها مانند
تاریخی آلمان ـ دامن زده ،که هنوز هم ،گرچه شدت یک قرن پیش را
مارکسیسم ـ و حتی مکتب
ِ
ندارد ،اما به اتمام هم نرسیده است.

هیدرولیک دانشی در مهندسی است که به مطالعه ویژگیهای مکانیکی سیاالت میپردازد .اقتصاد کالن هم مطالعه عملکرد
و ساختار یک اقتصاد به شکل کامل است .به عبارت بهتر اقتصاد کالن هیدرولیکی اساسا مطالعه اقتصاد به شکلی است که
در آن پول به شکل یک سیال در شبکههای اقتصادی به چرخش درمیآید.

ایـدههـا

[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و بیکاری]

آیا تورم و بیکاری رقیباند؟

ویلیام فیلیپس و منحنیاش این رابطه معکوس را تایید میکنند
ویلیام فیلیپس
در آخرین پاییز جهانی که هنوز
جنگ جهانی را تجربه نکردهبود،
ویلیامفیلیپسدرنیوزيلندبه
دنیا آمد .البته این تولد سال
 1914در نیوزيلند تمام تبار او را
تشکیلمیداد،زیراخیلیسریع
به استرالیا رفت و حتی مدرسه
را هم در آنجا آغاز نکرد .او
نهایتا با طی کردن بیش از نصف
کره زمین به بریتانیا رفت و
در آنجا مهندسی برق خواند.
فیلیپسدرجنگدومجهانیبه
نیرویهواییبریتانیاپیوستو
به سنگاپور اعزام شد و در آنجا
توسطژاپنیهادستگیرشد،اما
نهایتاتوانستبهبریتانیابازگشته
و تحصیالت خود را در رشته
اقتصادادامهدهد.فیلیپسنهایتا
در بهار ،1975یعنی زمانی که
تنها 60سال سن داشت در شهر
اوکلندنیوزيلنددرگذشت.

آلبان ویلیام هاوسگو فیلیپس ،اقتصاددانی از
کشور نیوزيلند است که امروزه نامش شاید بیش از
هر اقتصاددان برجستهتری به گوش میرسد .دلیل
اصلی این حضور همیشگی او در عرصه مباحثات
اقتصادی هم یک منحنی نســبتا ساد ه است که
قرار بود رابطهای بین ســطح دستمزد و بیکاری
نشــان دهد .فیلیپس عمده زندگی حرفهای خود
را تدریس در مدرســه اقتصادی لندن که یکی از
معتبرترین پایگاههای علم اقتصاد در جهان است
گذراند .البته تاثیر فیلیپس بر محاسبات اقتصادی
فراتر از آن منحنی معروف میرود که برای مثال
میتوان به ساختن کامپیوتر ،یا همان محاسبهگر
مونیاک اشــاره کرد که نامش مخففی است برای
ملی پولــی .زمانی که
کامپیوتر آنالــوگ درآمد ِ
فیلیپس دانشجویی در مدرسه اقتصادی لندن بود ،از مهارتی که به عنوان یک
مهندس داشت استفاده کرد تا با استفاده از مدلی هیدرولیکی یک کامپیوتر را
برای محاسبه درآمدهای اقتصادی بریتانیا بسازد .همین مسئله باعث شد که
عبارت اقتصاد کالن هیدرولیکی بسیار سر زبانها بیفتد .همین مسئله باعث
شد که فیلیپس به زودی با موقعیت تدریس در این دانشگاه روبهرو شود و طی
چند ســال به درجه استادی در آنجا برسد .حاال شاید این سوال برای شما
پیش بیاید که اقتصاد کالن هیدرولیکی چیست؟ این عبارت نسبتا عامیانه
اشاره به شکلی از مطالعه مجموع ثروت اجتماعی (عرضه یا تقاضا) دارد که
در آن فرض میشود این ثروت چیزی یکدست ،یکنواخت و همگن است،
مانند یک مایع سیال .البته بد نیست بدانیم که عبارت کینزگرایی هیدرولیک
اولینبار توسط آلن کودینگتن به منظور توصیف روشهای پژوهشی موجود
در اقتصاد کینزی به کار رفته .همانطور که میدانیم ،هیدرولیک دانشی در
مهندسی است که به مطالعه ویژگیهای مکانیکی سیاالت میپردازد .از سوی
دیگر هم میدانیم که اقتصاد کالن مطالعه عملکرد و ســاختار یک اقتصاد
به شکل کامل است .به عبارت بهتر اقتصاد کالن هیدرولیکی اساسا مطالعه
اقتصاد به شــکلی است که در آن پول به شــکل یک سیال در شبکههای

کتابشناسی
 JJمجموعه آثار
سال2000 :

تقریبا تمام آثار اقتصاد کالن معاصر تحت تاثیر شکلی از منحنی فیلیپس
صورت گرفتهاند ،با اینحال بسیاری از این مطالعهها با الگوی دینامیک خود
ویلیام فیلیپس فاصله دارند .به منظور آشــنایی بیشتر با آثار این اقتصاددان
مشهور بهتر است این کتاب مجموعه آثار او را مطالعه کنیم که در سال 2000
توسط انتشارات کمبریج منتشر شد .در این کتاب جدای از  12فصل مختلف،
 29اقتصاددان مشهور نظر و تحلیل و تفسیر خود را درباره آثار فیلیپس نوشتهاند و همین مسئله باعث
میشود که برای درک معاصرتری از فیلیپس ،حتما این کتاب را بخوانیم.
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اقتصادی به چرخش درمیآید .گرچه در ابتدا این
عبارت برای توصیف مدلهای اقتصادی کینزی
استفاده میشد که در آنها بهینهسازی بنگاه یا
خانوار نشان داده نمیشد ،کامپیوتر مونیاکی که
ویلیام فیلیپس ساخت با استفاده از همین منطق
اقتصاد بریتانیا را شبیهســازی میکرد .البته بد
نیست بدانیم که خیلی پیش از اینها ،اروینگ
فیشر در ســال  1891یک ماشین هیدرولیک
ساخته بود که به کمک آن میتوان قیمتهای
تعادلی را محاسبه کرد.
JJرکود تورمی
میتوان بحثی نســبتا مفید داشــت راجع
به این مســئله کــه رابطه بین نــرخ بیکاری و
نرخ تغییر دستمزد پولی ،چیســت؟ فیلیپس در سال  1958اعالم کرد که
رابطهای بین تورم و بیکاری وجود دارد :هرچه نرخ بیکاری پایینتر باشد ،تورم
بیشتر میشود .دولتها صرفا باید تعادل مناسبی بین این دو اهریمن برقرار
میکردند .او این نتیجه را با مطالعه نرخ دســتمزدهای اسمی و نرخ بیکاری
در بریتانیا بین ســالهای  1861و  1957گرفته بود ،که به نظر میرســید
رابطهای بین بیکاری و تورم به شــکل یک منحنی هموار نشان میدهند .به
نظر میرسید که اقتصادهای دهههای  50و  60به همین شکل کار میکردند،
امــا این رابطه از بین رفت .امروزه اقتصاددانها ترجیح میدهند درباره نایرو
حرف بزنند ،پایینترین نرخ بیکاری ممکن که در آن تورم شتاب نمیگیرد.
البته دوره خاصی را هم نباید فراموش کنیم و آن دوره رکود تورمی دهه 70
میالدی است .در این دوره هم سطح تورم بسیار باال رفت و هم بیکاری .اگر
قرار باشد نظریه خود را بر منحنی فیلیپس استوار کنیم ،این اتفاق نبايد بیفتد
و همین مسئله باعث شد که اقتصاددانان زیادی به این منحنی حمله کنند که
مشهورترین آنها میلتون فریدمن بود .فریدمن میگفت که رابطه موجود در
منحنی فیلیپس پدیدهای صرفا کوتاهمدت است .البته باید گفت که این نظر
فریدمن هشت سال پس از نظر ساموئلسون و سولو ارائه شد که در سال 1960
میگفتند «تمام بحثهای ما در کوتاهمدت معنا دارند و تنها با مسائلی سروکار
دارند که طی چند ســال رخ میدهند .این اشتباه است که فکر کنیم شکل
رابطه بیکاری و قیمت در بلندمدت هم همینطور میماند .سیاستی که ما
طی چند سال آینده میگذاریم ممکن است این شکل را به صورتی همیشگی
تغییر دهد ».پژوهشهای اخیر نشان میدهند که بدهبستانی خفیف در سطوح
پایین تورم و بیکاری جود دارد .آثار اقتصاددانهای چون آکرلوف ،دیکنز و پِری
نشان میدهد که اگر تورم از دو درصد به صفر درصد کاهش پیدا کند ،بیکاری
به شکلی همیشگی رشدی  1.5درصدی خواهد داشت .دلیل این مسئله این
است که کارگران تحمل بیشتری برای کاهش دستمزد واقعی دارند تا دستمزد
اسمی .برای مثال ،احتمال اینکه کارگر زیر بار افزایش دستمزد دو درصدی
همراه با تورم سه درصدی برود بیشتر است تا اینکه بگذارد دستمزدش یک
درصد کاهش پیدا کرده و تورم صفر باشد.

لیپسی یک مقاله با دیدگاه اقتصادسنجی در امتداد مقاله اصلی فیلیپس که به رابطه بین بیکاری و تورم اشاره میکرد ،نوشت .البته فریدمن
در سال  1968پاسخی به لیپسی و به طور کل منحنی فیلیپس داد که همین پاسخ امروزه به عنوان یکی از مشهورترین پاسخهای تاریخ
علم اقتصاد شناخته میشود.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و رفاه ]

هرچیز بهتر از هیچ است
ریچارد لیپسی تنها بهترین را بهترین میداند
ریچــارد جرج لیپســی اقتصاددانی کانادایی
است که به دلیل مطالعاتی که روی راه به حداکثر
رســاندن رفاه انجــام داده ،در جهان شــناخته
شدهاســت .البته در این نظریهپــردازی کلوین
لنکستر هم همراه او بوده که اقتصاددانی ریاضیاتی
است که پیش از مرگش شهرت زیادی در جهان
داشت.
لیپسی از سال  1953تا  ،1963استاد مدرسه
اقتصاد لندن بود و پس از آن به دانشگاه اسکس
انگلستان رفت .پس از اینکه به وطن خود یعنی
کانادا برگشت ،در دانشگاه بریتیش کلمبیا تدریس
کرد و در این سالها مشغول تدریس در دانشگاه
معتبر ییل هم بود.
در صفحه پیشین با ویلیام فیلیپس و منحنی
فیلیپس او آشــنا شدیم و بد نیســت بدانید که لیپسی یک مقاله با دیدگاه
اقتصادسنجی در امتداد مقاله اصلی فیلیپس که به رابطه بین بیکاری و تورم
اشاره میکرد ،نوشت .البته فریدمن در سال  1968پاسخی به لیپسی و به طور
کل منحنی فیلیپس داد که همین پاسخ امروزه به عنوان یکی از مشهورترین
پاســخهای تاریخ علم اقتصاد شناخته میشود .لیپسی اخیرا یک مجموعه
ســهجلدی همراه با ویلیام اسکارت نوشته که در آن مجموعه گستردهای از
مقــاالت اقتصادی وجود دارند و بســیاری از این مقاالت هم درباره منحنی
فیلیپسهستند.
البته لیپسی در این ســالهای کتب بسیار زیادی هم نوشت که از بین
آنها میتوان به کتاب «اقتصاد اثباتی» اشاره کرد .بد نیست بدانید که خود
میلتون فریدمن هم کتابی با عنوان «روششناسی اقتصاد اثباتی» دارد و این
مسئله بسیار جالب است که هر دوی این اقتصاددان مخالف هم درباره یک
موضوع کتاب نوشتهاند.
کتاب دیگر او تحت عنوان «دگرگونی اقتصادی» که همراه با کنت کارالو
و کلیفرد بکر نوشته شده هم در سال  2006برنده جایزه شومپیتر شد و دلیل
دریافت این جایزه هم این بود که این کتاب در رابطه با اقتصاد تکاملی تاثیر
بسیار زیادی در عرصه علمی داشت .لیپسی جدای از تاثیری که بر علم اقتصاد
گذاشــته ،در زمینه آموزشــی هم چهرهای شناخته شد ه است و یک کتاب
آموزشی تحت عنوان «علم اقتصاد» همراه با کریستوفر راگان نوشتهاست .اما
مسئله این است که به چه دلیل لیپسی خیلی شناخته شده؟ دلیل شهرت
او «نظریه دومین چیز خوب» است که در ادامه بیشتر با آن آشنا میشویم.
JJبهترین راه موجود نیست
سوال اساسی این اســت :سناریوهای مختلف چطور میتوانند منجر به
رسیدن به نتیجه مطلوب شوند؟ یعنی اگر همه اوضاع طبق خواسته پیش
بروند ،قطعا به نتیجهای که میخواهیم میرسیم و این بهترین چیز ،یا اولین
چیز خوب است .حاال اگر چیزی تغییر کند و به «دومین چیز خوب» برسیم،
نتیجه چطور خواهد شد؟ این مسئله مورد تحلیل ریچارد لیپسی و همکارش

کلوین لنکستر قرار گرفت و نتیجهای که در نهایت
حاصل شــد ،چیزی است که امروزه تحت عنوان
«نظریه دومین چیز خوب» شناخته میشود.
از آنجایی که در یک جهان بینقص زندگی
نمیکنیم ،نظریههای اقتصادی که مبتنی بر این
فرض هستند که جهان بینقص است ،چقدر مفید
هســتند؟ نظریه دومین چیز خوب ،که در سال
 1956توســط ریچارد لیپسی و کلوین لنکستر
مطرح شد ،این مسئله را بررسی میکند که وقتی
فرضیات یک مدل اقتصادی به طور کامل محقق
نشوند ،چه اتفاقی میافتد .آنها متوجه شدند که
در وضعیتهایی که تمام شرایط محقق نشدند،
دومین وضعیت خــوب  -یعنی وضعیتی که در
آن بیشترین شــرطهای ممکن نسبت به دیگر
وضعیتها محقق شوند -منجر به را ه حل بهینه نمیشود .در واقع ،لیپسی و
لنکستر میگویند که به طور کل ،وقتی شرایط تعادل بهینه محقق نشود ،تمام
شرایط دیگر تعادل تغییر میکند.
به صورت بالقوه ممکن است دومین تعادل خوب بدتر از تعادل جدیدی
باشــد که با مداخله دولت به منظور ایجاد تعــادل در بازاری که در وضعیت
عدم تعادل قرار دارد ،یا دور کردن بازارهای دیگر از دومین شرایط خوبشان،
یآید.
پدید م 
اقتصاددا ن از این مسئله برای توجیه کردن هرگونه مداخلهای در اقتصاد ،از
مالیاتبندی کاالهایی خاص تا یارانه دادن به کاالهایی دیگر به منظور محدود
کردن تجارت آزاد ،استفاده میکنند .هرگاه که نارسایی بازار پدید بیاید ،نظریه
دومین چیز خوب میگوید که همیشه این امکان وجود دارد که یک سیاست
دولتی طراحی شــود که رفاه اقتصــادی را باال ببرد .صد حیف که تاریخچه
مداخله دولتی به ما میگوید که گرچه ممکن است دومین چیز خوب را روی
کاغذ بهبود بخشید ،در عمل دومین چیز خوب کمترین بدی را دارد .این نکته
میتواند مورد استفاده بسیاری از قانونگذاران جهان باشد.

ریچارد لیپسی
لیپسی تابستان 1928در
شهر ویکتوریا در ایالت
خوشآبوهوای بریتیش
کلمبیای کانادا به دنیا آمد .او از
دانشگاههمینایالتکارشناسی
خود را دریافت کرد و برای
دریافت کارشناسی ارشد به
دانشگاه تورنتو رفت .دهه50
میالدی بود که لیپسی برای
اخذ دکتری خود در اقتصاد
به انگلستان رفت و از مدرسه
اقتصادی مشهور لندن در سال
 1956دکتری گرفت .لیپسی که
در حال حاضر در حال نزدیک
شدن به 92سالگی خود است
استادبازنشستهدانشگاهسایمن
فریزر کانادا به حساب میآید و
بیش از نیم قرن فعالیت علمی او
در عرصه اقتصاد باعث شده که
امروزه یکی از گنجینههای زنده
اینعلم بهحساببیاید.

کتابشناسی
 JJدگرگونیهای اقتصادی

سال2006 :

این کتاب که موفق به دریافت جایزه شــومپیتر شــده ،به بررسی رشد
اقتصادی طوالنیمدتی که باعث شده استانداردهای زندگی مادی در جهان
غرب میپردازد .به ادعای خود این کتاب ،اقتصاد معاصر غرب به ســطحی از
استاندارد رسیده که تا کنون در هیچ زمان و مکانی محقق نشدهبود .لیپسی
که به همراه کنت کارالو و کلیفورد بکر این کتاب را نوشــته ادعا میکند که
دلیل اصلی این رشد اقتصادی ،انقالبهای عرصه فنآوری بوده که به شکلی دورهای موجب دگرگونی
چشماندازی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی غرب طی  10هزار سال قبل شده .این انقالبها منجر به
این شدهاند که غرب تا همین چند دهه پیش نیروی فنآورانه حاکم بر دنیا باشد.
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فرانک یکی از اعضای نشست اینترنتی کنگره بود که در سال  1966راهاندازی شدهبود تا رشد و پیشرفت اینترنت را
ارتقا دهد و ایاالت متحده را به یکی از رهبران دنیای دیجیتال تبدیل کند .در سال  2006هم فرانک به نفع قانونی
رای داد که در نهایت بیطرف بودن شبکه را مستقر میکرد.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .4اقتصاد و قانون ]

والاستریت را چه باید کرد؟

بارنی فرانک ترمز مقرراتی بورس آمریکا را کشید
بارنی فرانک
فرانک در آخرین روز ماه مارس
سال 1940در نیوجرسی به دنیا
آمد .خانوادهاش یهودی بودند
و پدربزرگ و مادربزرگش
از لهستان و روسیه به آمریکا
مهاجرت کردهبودند .فرانک
تقریبا زندگی دشواری داشت و
پدرش مدتی را در زندان گذراند.
نهایتا فرانک برای تحصیل وارد
کالج هاروارد شد .پس از مرگ
پدرش مدتی را مجبور شد که به
حل مشکالت خانواده بپردازد
و در نهایت برای تحصیل در
رشته حقوق وارد دانشگاه
هاروارد شد و در آنجا شاگرد
هنری کیسینجر شد .او در سال
 1977در حالی از این دانشگاه
فار غالتحصیل شد که عضوی از
مجلسایالتیماساچوستبود.
پس از آن وارد مجلس اصلی
نمایندگان آمریکا شد و بیش از
 30سال در آنجا خدمت کرد.

کتابشناسی

در این بخش شــاید بهتر باشد خیلی سراغ
اقتصاد نرویم و بیشتر به عالم سیاست نفوذ کنیم و
اتفاقا سراغ یکی از آن دسته سیاستمدارانی برویم
که همین چند وقت پیش هم موقعیتی سیاسی
داشــتند .بارنی فرانک ،سیاستمداری آمریکایی
اســت که به عنوان نماینده مجلس این کشور از
ایالت ماساچوست از سال  1981تا  2013مشغول
به کار بود .فرانک که عضو حزب دموکرات است
به عنــوان رئیس کمیته خدمات مالی مجلس از
سال  2007تا  2011خدمت میکرد .همین که به
اعداد این سالها برمیخوریم متوجه میشویم که
فرانک در سالهای وقوع و حوادث پس از سقوط
سال  2008سمتی سیاسی -اقتصادي در آمریکا
داشتهاست .در این سالها بود که بارنی فرانک به
همراه ســناتور کریس داد قانونی را تحت عنوان قانون داد -فرانک تصویب
کردند که تاثیری بزرگ بر اقتصاد آمریکا گذاشت و البته گویا دونالد ترامپ
بخشهای نسبتا زیادی از آن را کنار گذاشته است یا در حال محدود کردن
آن اســت .در بخش دوم بیشتر به قانون داد -فرانک میپردازیم ،اما پیش از
آن بد نیست به شکلی کلی دیدگاههای مختلف فرانک را بدانیم .فرانک یکی
از اعضای نشســت اینترنتی کنگره بود که در سال  1966را هاندازی شدهبود
تا رشد و پیشرفت اینترنت را ارتقا داده و ایاالت متحده را به یکی از رهبران
دنیای دیجیتال تبدیل کند .در سال  2006هم فرانک به نفع قانونی رای داد
که در نهایت بیطرف بودن شــبکه را مســتقر میکرد .مواضع او در مسائل
اقتصادی بسیار پرشمار هستند و شامل عرصههای مختلفی میشوند که البته
به دلیل بیش از  30سال عضویت در مجلس نمایندگان آمریکا ،این مسئله
طبیعی هم جلوه میکند .جدای از مسائل اقتصادی در زمینه محیط زیست
هم فرانک قانون آب آشامیدنی ایمن را به مجلس معرفی کرد که باعث میشد
ت بخورند .او در سال 2001
آلودگیهای بیشتری تحت قانون آب پاک ،مقررا 
قانون حفاظت و بازســازی جنگلهای ملی را به مجلس برد تا بتواند جلوی

 JJیک عمر در سیاست
سال2015 :

این کتاب بخشی اساسی از زندگی شخصی و سیاسی بارنی فرانک را مورد
واکاوی قرار میدهد .فرانک تقریبا  30سال درگیر مسائلی در حیطه خصوصی
زندگیاش بود که در آن دوران نمیتوانســت به درستی آن را بیان کند و در
نهایت به شــکلی از رسوایی برای او منجر شد .حاال فرانک به عنوان شخصی
که بیش از چهار دهه در عرصه سیاست رسمی ایاالت متحده آمریکا حضور
داشته ،از دریچه چش م خودش تغییری را توصیف میکند که طی این سالها در جامعه این کشور رخ
دادهاست .چیزی که شاید زمانی برای یک سیاستمدار مشکلی جدی به حساب میآمد ،در حال حاضر
در آمریکا مسئلهای پذیرفتنی شده.
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چوببریهای تجاری روزافزون در دل زمینهای
عمومی فدرال را بیش از پیش بگیرد.
JJز خزان بیخبرت میبینم
سقوط  2008که از راه رسید ،از یک سو آوار
اقتصادی بر دوش مردم ایاالت متحده ریختهبود
و از ســوی دیگر طومارهایی بلند از اشتباهات،
سوءمدیریتها و سوءاستفادههایی ایجاد میشد
که تقریبا از هر سوی حاکمیت اقتصادی -سیاسی
ایاالت متحده آمریکا ایجاد شدهبود .شاید جدای
از طرح نجات مالی دولت بوش و اوباما ،مهمترین
اقــدام دولت آمریکا در مورد این حوادث تصویب
قانونی بود که بتواند تضمینی نسبی درباره آینده
ایجاد کند.
تنها مقرراتگذاری اصالحی بزرگی که از ســقوط  ۲۰۰۸و وقایع پس از
آن ،حاصل شــد .قانون اصالح والاستریت و حفاظت مصرفکننده که اوباما
در جوالی  ۲۰۱۰آن را به عنوان قانون تصویب کرد ،با نام دو مردی شناخته
میشــود که آن را به کنگره بردند ،یعنی سناتور کمیته بانکداری ،کریس
داد و نماینــده کمیته خدمات مالی مجلس نماینــدگان ،بارنی فرانک .این
قانــون  ۸۴۸صفحهای یکی از مهمترین مقررات مالی در ایاالت متحده بعد
از قوانینی بود که در طول رکود بزرگ مالی معرفی شــده بود و شامل ایجاد
کمیسیون فروش و معاوضه اوراق بهادار میشد که بانکداری سرمایهگذاری
را از بانکداری عمده جدا میکرد .اثرات داد -فرانک فراتر از مرزهای کشــور
احساس میشد چرا که در فرایند جهانیسازی نقش ایاالت متحده در نظام
مالی جهانی بسیار بااهمیت بود .مهمترین مولفههای داد -فرانک از این قرار
هستند :مقرراتگذاری ویژه برای مهمترین و نظاممندترین موسسههای مالی
است که تصور میشد بزرگتر از آن هستند که سقوط کنند .بنگاههای مالی
ملزم به داشتن «وصیتنامههایی» شدند که در آنها «ترتیب نقد شدنشان»
در صورت لزوم آمدهاســت .بنگاههای مالی ملزم به آزمون خود برای شرایط
پرتنش هستند تا اطمینان حاصل شود که ترازنامه کافی برای نجات از سقوط
مالی مثل سقوط  ۲۰۰۸یا از آن بدتر را دارند .قانون ولکر که هدف از آن حفظ
بخشی از جدایی اجباری بانکداری عمده و بانکداری سرمایهگذاری و دیگر
فعالیتهای همراه با ریســک است .ایجاد آژانسهای تنظیم مقررات ،نظیر
دایره حمایت از مصرفکننده که ماموریت آن حصول اطمینان از متناسب
بودن محصوالت مالی با خواست مشتریان است ،و همچنین حصول اطمینان
از اینکــه مصرفکنندگان اطالعات کافی برای ارزیابی دقیق این محصوالت
را دارنــد .قانون داد -فرانک از نگاه منتقــدان به این خاطر مورد توجه قرار
گرفته که بسیار طوالنی است و شفافیت ندارد این یعنی در آن سالها برخی
از شرایط کلیدی آن اجرا نمیشــد ،و اسناد شفافی وجود نداشت که ثابت
کند این نظام مالی بهتر اســت .شاید این قانون ،به دلیل فشارهای دولت بر
کنگره برای اقدام بعد از ســقوط  ،۲۰۰۸کمی عجوالنه و بدون تحلیل کافی
به سرانجام رسید.

مخالفت طالب با شئون مختلف نظری علم اقتصاد به حدی باال رفته که به نظرش باید جایزه نوبل اقتصاد به طور کل حذف
شود ،زیرا به نظر او آسیبهای نظریههای اقتصادی میتواند ویرانگر باشد .به نظر او دانشی که از باال به پایین بیاید تنها یک وهم
آکادمیک است.

[  5ایــده بزرگ  .5اقتصاد و احتمال ]

نظریه با ما چه میکند؟
نسیم نقوال طالب میگوید تمام مشکلمان از نظریهپردازی است
در اینجا با اقتصاددانی نســبتا جوان آشــنا
میشویم که تباری لبنانی دارد .نسیم نقوال طالب،
یا نسیم نیکوالس طالب نویســنده ،اقتصاددان
و متخصص آماری اســت کــه در زمینه تحلیل
ریسک به شــدت شناختهشدهاست و در زمینه
پژوهشهای مربوط بــه احتماالت و عرصه عدم
قطعیت هم یکی از اقتصاددانهای شناختهشده
جهان به حساب میآید.
طالب یکی از متخصصانی است که در زمینه
امور مالی ریاضیاتی فعالیت میکند و مدیر یک
صندوق ســرمایهگذاری نیز به حساب میآید و
در زمینه معامالت مشــتقات مالی هم تخصص
دارد .البته با اینکه طالب در این زمینهها فعالیت
عملی دارد ،خودش بیشــتر خــود را به عنوان
«معرفتشــناس تصادفی بودن» میشناســد تا یکی از اهالی کسبوکار و
میگوید که از تجارت به این خاطر استفاده میکرد تا بتواند استقالل خود را
از مقامات مسئول حفظ کند .او پیش از این یکی از طالیهداران تامین مالی
با ریسک دنبالهدار هم بود که اتفاقا به خاطر نظریه قوی سیاه او امروزه به نام
«حفاظت قوی سیاه» هم شناخته میشود که در نیمه دوم این متن بیشتر
به آن میپردازیم .طالب در کتابی با عنوان «بستر پروکروستس» مسئله اصلی
خود را اینچنین مطرح میکند« :ما انسانها ،با دانشی محدود ،و چیزهایی که
مشاهده نمیکنیم ،که نادیده و ناشناخته هستند ،تنش را از با فشرده کردن
زندگی در ایدههایی کاالیی و روشن حل میکنیم ».طالب مخالف رویکردهای
افالطونی (نظری) به واقعیت بود .این مخالفت او تا این حد بود که این ادراکات
نظری به جای اینکه هیچگونه نقشهای از واقعیت در اختیار مردم قرار ندهند،
نقشــههایی غلط به آنها میدهند .او مخالف عمده نظریهپردازیهای علوم
اجتماعی و اقتصادی بزرگ بــود ،زیرا به نظرش عمده این رویکردها ضعف
عمدهای داشتند و آن ضعف تکیه بیش از حد به نظریه ُمثُل افالطون بود .او بر
اساس همین حرفها و سازههای دیگری که بنا کردهاست به دنبال یک جامعه
«قوی سیاه چاالک» است که یعنی جامعهای که بتواند مقابل رویدادهایی که
پیشبینی دشواری دارند ،دوام بیاورد.
مخالفت طالب با شئون مختلف نظری علم اقتصاد به حدی باال رفته که
به نظرش بایــد جایزه نوبل اقتصاد به طور کل حذف شــود ،زیرا به نظر او
آسیبهای نظریههای اقتصادی میتواند ویرانگر باشد .به نظر او دانشی که از
باال به پایین بیاید تنها یک وهم آکادمیک است .او همراه با اسپن گاردر هاوگ
عنوان کرده که قیمتهای اختیاری از طریقی ابتکاری توسط اپراتورها تعیین
میشوند و مدلهای قیمتگذاری مانند «آموزش پرواز به پرندگان» هستند.
جدای از آن طالب در نوشتههای خودش به مقایسه میزان تصادفی بودن
جهان واقعی و تصادفی بودن ساختاریافته فیزیک کوانتوم میپردازد که در
آن احتماالت به شکل چشمگیری قابل محاسبه هستند و تصادفها مانند
کازینوهایی هستند که در آنها احتماالت را میتوان به شکلی مصنوعی تولید
کرد.

JJجامعه تصادفی
طالب به شــدت روشهای مدیریت ریسک
مورد اســتفاده در صنایع مالی را مورد انتقاد قرار
داد .همانطور که باالتر گفتیم به نظر طالب باید
جامعه به شکل «قوی سیاه چابک» درآید که در
آن توانایی تحمــل هر نوع رویداد کامال تصادفی
وجود داشته باشد .او یک «ضدشکنندگی» را وارد
سیستم نظری خود میکند که به معنی توانایی
بهره بردن و رشــد کردن از هر دسته رویدادها،
خطاها و نوسانهای تصادفی است .حاال شاید این
سوال برای شما پیش بیاید که نظریه قوی سیاه
چیست؟
رویدادی شــدیدا اثرگذار که پیشبینی آن
دشوار یا ناممکن است .تا مدتها ،تصور عموم
این بود که قوها به طور قطع ،فقط ســفید هستند ،به همین دلیل قوی
سیاه استعارهای بود برای چیزی که نمیتواند وجود داشته باشد .اما در قرن
هفدهم ،قوهای سیاه در استرالیا کشف شدند و در نتیجه قوی سیاه نماینده
چیزی شد که وقوع آن نامنتظره است .طالب در سال  2006در کتابی با
عنوان قوی سیاه این ایده را عمومیت بخشید .او قوی سیاه را به چیزهایی
مثل خیزش اینترنت و کامپیوترهای شخصی ،حمله تروریستی به ایاالت
ِ
بودن زیانهای بانکها نسبت به
متحده در یازدهم سپتامبر و
حقیقت باالتر ِ
مدل ریسکی که پیشبینی کرده بودند در دوره سقوط مالی  ،2008تشبیه
میکند .او معتقد اســت بسیاری از افراد ترجیح میدهند احتمال قوهای
سیاه را نادیده بگیرند چرا که دوست دارند جهان را منظم و قابل پیشبینی
ببینند .او به طور ویژه منتقد اندیشه اقتصاددانهایی بود که مسئول نظریه
دانش مالی مدرن مانند فرضیه بازار کارآمد بودند که رشــد سریع در بازار
را برای مشــتقات توجیه میکرد .منتقدان میگویند «قوی سیاه» آنقدر
مفهوم غیردقیقی است که نمیتواند استفاده کاربردی داشته باشد.

نسیم نقوال طالب
طالب در سال 1960در شهر
امیون لبنان و در خانوادهای
مسیحی ارتدکس به دنیا آمد.
خانواده او هم به لحاظ جایگاه
سیاسیوهمموقعیتاجتماعی
وعلمیوضعیتبسیارخوبی
داشتندوشهروندفرانسه
هم به حساب میآمدند .او
به دانشگاه پاریس رفت و
کارشناسی و کارشناسی ارشد
خود را از آنجا گرفت .سپس
به دانشگاه پنسیلوانیا رفت و در
یا ِی مدرک گرفت
رشته امب 
ونهایتابابازگشتبهدانشگاه
پاریسدکتریعلممدیریت
خود را در سال  1998از آنجا
دریافت کرد .پایاننامه دکتری
طالب مربوط به ریاضیات
قیمتگذاریمشتقاتمالی
است .به توجه به صفحه او در
نشریهلوموندطالبتوانایی
خواندن به 10زبان زنده دنیا را
دارد .خود طالب میگوید که
تا حدی تحت تاثیر فردریش
نیچهاست.

کتابشناسی
 JJقوی سیاه
سال2007 :

تنها کافی است که نگاهی به عنوان فرعی این کتاب بیندازید« :اثر امر شدیدا
نامحتمل» .نقطه تمرکز این کتاب اثر بسیار شدیدی است که رویدادهای نادر و
به شدت غیر قابل پیشبینی دارند و از سوی دیگر هم به این مسئله میپردازد
که بشر چقدر به دنبال یافتن توضیحاتی سادهانگارانه برای چنین وقایعی است.
در این کتاب به موضوعاتی نظیر دانش ،زیباشناسی و سبک زندگی پرداخته
شده و از عناصری تخیلی و حکایتهای مختلف استفاده شدهاست .این کتاب به مدت  36هفته در
فهرست پرفروشهای نیویورک تایمز قرار گرفت و ساندی تایمز آن را یکی از  12کتاب اقتصادی اثرگذار
پس از جنگ جهانی دوم نامیدهاست.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

گونار میردال
توسعه اقتصادی چیست؟

رابرت لوکاس
وظیفه بانک مرکزی

توسعه اقتصادی در واقع یک فرآیند یا جریان علت و معلولی دایرهوار
و افزایشی است .جریانی است که نتایج مثبت را نصیب آنهایی میکند
که در وضعیت خوب به سر میبرند و کوشش آنهایی را که اتفاق ًا در
مناطق عقبمانده زندگی میکنند ،از بین میبرد.

بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد ،همچنین به نظر من بانک
مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد .بلکه میبایست تمرکز خود را
بر ثبات و استحکام قیمتها معطوف کند .ثبات و استحکام قیمتها
به منظور حفاظت از پول ملی .بانک مرکزی نباید خود منبع و منشأ بروز
مشکل در اقتصاد باشد.

زندگینامه

زندگینامه

میردال در  6دســامبر سال  1898در ســوئد به دنیا آمد .او در رشته حقوق از دانشگاه
استکهلم در سال  1923فارغالتحصیل شد و دکترای اقتصاد خود را از این دانشگاه در
ســال  1927دریافت کرد .میردال دوبار بهعنوان سناتور در مجلس سنای سوئد حضور
یافت.

او در سال  ۱۹۳۷در یاکیمای واشــنگتن به دنیا آمد .در سال  1955از مدرسه روزولت
فارغالتحصیل شد و از دانشگاه شیکاگو بورسیه تحصیلی گرفت .همچنین با دریافت
کمکهزینه تحصیلی «وودرو ویلسون» موفق به ورود به دانشگاه کالیفرنیا برای تحصیل
در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ شد.

موفقیتهاها

موفقیتها

کتاب «عنصر سیاسی در توسعه نظریه اقتصادی» او ابتدا در سال  ۱۹۳۰به زبان سوئدی
منتشر شد و کتاب «تعادل پولی» در سال  ۱۹۳۱به زبان آلمانی انتشار یافت که برای دومین
کتابش در ســال  1974نوبل دریافت کرد .میردال  30دکترای افتخاری از دانشگاههای
مختلف دریافت کرد .او برای مدتی دبیر اجرایی کمیسیون اروپای سازمان ملل متحد بود.

او شاگرد میلتون فریدمن بود و با بهرهگیری از آموزههای اساتید اقتصاد ،مقاله تاثیرگذارش
با عنوان «انتظارات و خنثی بودن پول» در ســال  ۱۹۷۲به چاپ رسید .پس از  ۲۳سال
کنکاش و تحقیق یکی از موضوعات اصلی سخنرانی نوبل او در سال  ۱۹۹۵همین مقاله بود.

سیمون کوزنتس
محدودیتهای درآمد ملی
استفاده از درآمد ملی به عنوان شاخصی برای رفاه ملی با
محدودیتهایی جدی روبهروست .صرف افزایش درآمد ملی لزوم ًا
بدین معنا نیست که وضع کشور بهتر شده است .ممکن است توزیع
درآمد ناعادالنهتر شده باشد و بدینترتیب ،علیرغم افزایش درآمد
کل ،وضعیت رفاهی اکثریت خانوارها بدتر شده باشد.

منموهن سینگ
کشور را کوتاهمدت صنعتی کنید
ما دولت ائتالفی هستیم و برخی از گزینهها ،گزینههای ما را محدود
میکنند .به نظر میرسد خصوصیسازی یکی از این مناطق است.
بگذارید بگویم که فکر میکنم تاریخ اقتصادی  150سال گذشته به
وضوح نشان میدهد که اگر شما میخواهید یک کشور را در یک دوره
کوتاهمدت صنعتی کنید ،بگذارید به میزان  20سال مثال بگذارم ،و
شما یک بخش خصوصی خوب و پیشرفته ندارید ،کالس کارآفرینی
سپس برنامهریزی مرکزی مهم است.

زندگینامه

زندگینامه

سیمون در  30آوریل سال  1901در روسیه به دنیا آمد .پدر او تاجر ماهی بود که در اوایل
جنگ جهانی اول ،خانواده خود را به شهر خارکوف که یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی،
صنعتی و علمی شوروی بود ،منتقل کرد .او پس از انقالب روسیه ،به آمریکا مهاجرت کرد
و وارد دانشگاه هاروارد شد.

او در  ۲۶سپتامبر  ۱۹۳۲در غرب پنجاب به دنیا آمد .منموهن لیسانسش را از دانشگاه
پنجاب و کارشناسی ارشــدش را از کمبریج و دکترا را از آکسفورد دریافت کرد .او بین
ســالهای  1957تا  1976استاد دانشگاههای پنجاب ،دهلی نو و جواهر لعل نهرو بود .او
مدتی در وزارت اقتصاد هند فعالیت میکرد و در سال  1976وزیر اقتصاد این کشور شد.

موفقیتهاها

موفقیتهاها

کوزنتس پس از دریافت مدرک دکترای خود به مدت ســه سال در اداره ملی تحقیقات
اقتصادی کار کرد ،سپس در سال  1931سمتی را در دانشگاه پنسیلوانیا پذیرفت .او در
سال  1954به دانشگاه جانز هاپکینز رفت و در سال  1960به دانشگاه هاروارد نقل مکان
کرد و تا زمان بازنشستگی خود در سال  1971در این دانشگاه ماند .او در سال  1971به به
دلیل تفسیر و برداشت تجربی از رشد اقتصادی نوبل دریافت کرد.

منموهن از سال  2004تا  2014به عنوان نخستوزیر هند خدمت کرد .تقریب ًا ده سال بود
که پست نخستوزیری هند را در اختیار داشت .در این مدت اغلب از منموهن سینگ به
دلیل نداشتن تحکم الزم در سخنانش انتقاد شده است .ایندیپندنت سینگ را به عنوان
محترمترین رهبر جهان انتخاب کرد .خودرو ســواری او یکی از سادهترین خودروهایی
است که رهبران جهان تا به امروز داشتهاند و به همین دلیل شهرت زیادی دارد.

82

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

جورج آکرلوف
کمک نهادهای بازار آزاد
بسیاری از نهادهای بازار آزاد میتوانند برای حل مشکالت مؤثر باشند.
یکی از راهحلها ضمانتنامه است ،چرا که ضمانتنامهها میتوانند
به خریدار اطمینان دهند که به طور مثال اتومبیل بنجل نیست و در
این صورت خریدار حاضر خواهد شد تا قیمت بیشتری برای اتومبیل
بپردازد.

زندگینامه
آکرلوف در سال  1940در نیوهیون کانتیکات به دنیا آمد .مادر او یهودی و پدرش سوئدی
بود .اجدادش از یهودیان آلمانی بودند که به ایاالت متحده مهاجرت کرده بودند .او مدرک
کارشناسی خود را از دانشگاه ییل در سال  ۱۹۶۲دریافت کرد و مدرک دکترای خود را در
سال  ۱۹۶۶از دانشگاه موسسه فناوری ماساچوست اخذ کرد.
موفقیتهاها
جورج آکرلوف ،همراه با مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز ،جایزه نوبل سال  ۲۰۰۱را برای
«تحلیل بازارها با اطالعات نامتقارن» از آن خود کرد .همسر او جنت یلن ،رئیس فدرال
رزرو است .آکرلوف ،در مقاله سال  ۱۹۷۰خود« ،بازار اتومبیلهای بنجل» ،توضیح جدیدی
را برای یک پدیده شناختهشده ارائه کرد .او از سال  ۱۹۷۸تا  ۱۹۸۰به عنوان استاد اقتصاد
در مدرسه اقتصادی لندن مشغول به کار بود.

آلن بالیندر
مردم عقالیی

ارنست فهر
باورهای غلط
سالهاست که هر روز صبح خورشید طلوع میکند و همه انتظار دارند
فردا صبح هم خورشید طلوع کند .با این حال نمیتوانید به این راحتی
استنتاج کنید که همین فردا صبح حتم ًا خورشید طلوع خواهد کرد
حتی اگر چنین باوری داشتهباشید .باور داشتن به هیچ امری برای
وقوع آن امر الزامآور نیست؛ بلکه آن امر باید به اثبات برسد.

زندگینامه
او در سـ�ا ل  ۱۹۵۶در اتریش به دنیا آمد .ارنست ،اقتصاددان رفتاری و عصبی (�Neu
 ،)roeconomistپروفســور «اقتصاد خرد» و «تحقیقات اقتصاد تجربی» است .او
رئیس دپارتمان اقتصاد دانشگاه زوریخ سوییس بود و تحقیقات زیادی را ارائه داده است.
تحقیقات او زمینههای تکامل همکاری انسانی و اجتماعی بودن ،به ویژه انصاف ،تالفی و
عقالنیت محدود را در بر میگیرد.
موفقیتها
او در سال  2010به همراه برادرش موسسه مشاورهای را راهاندازی کرد که در زمینه اقتصاد
رفتاری به مراجعان خود مشاوره میدهد .او در سال  2016یکی از بانفوذترین اقتصاددانها
در آلمان ،اتریش و سوئیس شناخته شدهاست .در همین راستا جوایز بسیاری نیز به دست
آوردهاست.

جیمز مکگیل بیوکنن
مشکالت تستوسترون

چون مردم عقالیی هستند ،به درستی درک خواهند کرد که
مالیاتهای اندک و کسری باال در حال حاضر به معنای افزایش
مالیاتها در آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود .مردم به ازای هر
دالر افزایش در مالیاتهای آینده ،مصرف خود را یک دالر کاهش داده
و پساندازشان را به مقدار یک دالر افزایش خواهند داد.

زندگینامه
آلن اســتورات بالیندر  ۱۴اکتبر سال  ۱۹۴۵در نیویورک آمریکا به دنیا آمد .آلن در یک
خانواده یهودی متولد شــد .او مدرک خود را در زمینه اقتصاد از دانشگاه پرینستون
دریافت کرد .پس از مدتی از مدرســه اقتصاد لندن لیســانس خود را دریافت کرد .او
همچنین دکترای خود را در سال  ۱۹۷۱از دانشگاه ماساچوست گرفت.
موفقیتها
او در سال  ۱۹۷۵به عنوان معاون دفتر بودجه کنگره فعالیت کرد و در زمان بیل کلینتون
مشاور اقتصادی او شد .همچنین به عنوان نایبرئیس سیستم فدرالی دولت فعالیت کرد.
به عنوان نایب رئیس ،او نسبت به افزایش نرخ بهره بیش از حد سریع برای کاهش تورم به
دلیل تأخیر در افزایش نرخ تغذیه در اقتصاد ،هشدار داد.

اگر تستوسترون باعث پرخاشگری بشود ،پیشنهاددهندهها باید
پیشنهادهای کمی برای طرف مقابلشان مطرح کنند ،اما اگر باعث
خواستن موقعیت اجتماعی بشود ،باید پیشنهادهای باالیی بدهند که
با رد شدن پیشنهاد ،با بیاحترامی اجتماعی مواجه نشوند.

زندگینامه
جیمز در سال  1919در تنسی آمریکا به دنیا آمد .او در سال  1941از دانشگاه تنسی
فارغالتحصیل شد و در نیروی دریایی آمریکا استخدام شد .او در سال  1945ازدواج کرد.
در دانشگاهها آغاز به تدریس کرد و سپس دانشگاه علوم سیاسی ویرجینیا را تأسیس
کرد.
موفقیتها
جیمز مکگیل بیوکنن ،اقتصاددان آمریکایی به دلیل کار در زمین ه نظری ه انتخاب عمومی
که به خاطر آن در سال  1986جایز ه نوبل اقتصاد را کسب کرد شناخته میشود .او دکترای
خود را در سال  1948از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و عضو پیوست ه ارشد ممتاز مؤسسه
کاتو و استاد دانشگاه جورج میسون بود .بیوکنن در  9ژانویه سال  2013درگذشت.
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روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

جف بزوس
در محدودیتها ستاره شو
وقتی مجبور باشید از کمترین چیزها بیشترین استفاده را ببرید،
اینجاست که نوآوری و ابتکار خودش را نشان میدهد .برای رهایی از
ه تنگ و تاریک ،تنها راهی که وجود دارد این است که ابتکار
یک جعب 
عمل نشان دهی و راهی به سوی بیرون پیدا کنی.

زندگینامه
جف بزوس بنیانگذار و مدیرعامل سایت خردهفروشــی آمازون است .البته او کسب
و کارهای دیگری همچون روزنام ه واشــنگتن پست و شرکت فضایی بلو اوریجین نیز
دارد .جف بزوس متولد  ۱۲ژانوی ه  ۱۹۶۴در آلبوکرکی نیومکزیکو اســت .جف بزوس در
 ۲۷جوالی  ۲۰۱۷با پشت سر گذاشتن بیل گیتس به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شد.
ارزش خالص دارایی او  133میلیارد دالر است.
موفقیت
بزوس ،تمام انرژی و تمرکز خود را روی مشتریانش گذاشت .به طوری که اولویت اول او
رضایت مشتری بوده است .او قادر بود یک امپراتوری ایجاد کند و کسب و کارهای دیگری
را با سبک مدیریت خود شروع کند .همچنین با توجه به سیستم فکری و رفتاری بزوس،
میتوان گفت کارآفرینان خوب باید سمج و قابل انعطاف باشند.

بیل گیتس
کنجکاوی باعث موفقیت میشود
خیلی جالب است که امروزه میتوان درباره موضوعات مختلف مورد
عالقه به سراغ کامپیوتر رفت .با وجود کامپیوتر به دست آوردن
اطالعات مورد عالقه و توجه به صورت آنالین بسیار سادهتر شده
است .من معتقدم که داشتن این نوع کنجکاوی درباره جهان به
هرکسی کمک میکند پیشرفت کند .فرقی نمیکند تصمیم داشته
باشی چهکاری را دنبال کنی.

زندگینامه
ویلیام هنری گیتس سوم مشهور به بیل گیتس رئیس و مؤسس شرکت مایکروسافت
است .در حال حاضر مایکروسافت بیش از چهل هزار کارمند در شصت کشور جهان دارد
و یکی از موفقترین شرکتهای ایاالت متحده امریکا و یکی از راهبران صنعت کامپیوتر
است .ارزش خالص دارایی او  93میلیارد دالر است.
موفقیت
بیل گیتس از جوانی به مطالعه زیاد عالقه داشــته و همیشه در سخنرانیهای خود به
اهمیت مطالعه اشاره میکند .او یکی از دلیلهای موفقیت خود را مطالعه شکست دیگران
و شکستهای گذشته خود میداند .به نظر او درس گرفتن از شکستهای گذشته حتما
موجب موفقیت در آینده میشود.
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برنارد آرنو
عملی شدن ایده
*در تجارت لوکس ،شما باید میراث بنا کنید.
* وقتی کاری باید انجام شود ،این کار را انجام دهید! در فرانسه ما پر
از ایدههای خوب هستیم ،اما آنها را عملی میکنیم.
*من مقیم فرانسه هستم و همیشه مالیات میدهم و در این رابطه
مانند سایر مردم فرانسه به تعهدات مالی خود عمل خواهم کرد.
* وقتی در سمت مدیریت هستید ،هنوز باید حساسیت هنری را درک
کنید تا با طرف خالق گفتوگو صورت بگیرد.
زندگینامه
او پنجم مارس  ۱۹۴۹در شــهر روبه واقع در شمال فرانسه به دنیا آمد .در سال  ۱۹۶۹از
دبیرستان ماکسنس شهر روبه برای ادامه تحصیل به پاریس مهاجرت کرد .برنارد آرنو با
کمک بنگاه سرمایهگذاری بانک الزارد و بهرهگیری از امتیازهای اعطایی دولت توانست
شرکت نساجی بوساک را که در بحران مالی ورشکسته شده بود ،خریداری کند.
موفقیت
او در جهان  ۱۵۰۰فروشگاه معتبر دارد .برنارد در سال  ۲۰۰۷در جدول یکصد فرد قدرتمند
جهان قرار گرفت .پولدارترین مرد فرانســه ،مدیرعامل گروه شرکت  LVMHمووت و
لویی ویتون است که یکی از شرکتهایی است که کاالهای الکچری میفروشد .او نیمی
از  LVMHرا مدیریت میکند و شرکتهای معتبر دیگری چون مارک جیکوبس ،سفورا و
توماس پینک را به مجموعه اضافه کرد و این شرکت را بیش از پیش گسترش داد.

وارن بافت
همیشه هدفم ثروتمندشدن بود
* همیشه میدانستم که میخواهم ثروتمند باشم و حتی یک لحظه
هم به این خواسته خودم شک نکردم.
* زمانی که دیگران حریص هستند ترسو باشید و زمانی که دیگران
ترسو هستند حریص!
* برای رسیدن به نتایج عالی الزم نیست کارهای خارقالعاده انجام
دهید.
* صداقت هدیهای گرانبهاست ،آن را در مردم کمارزش جستوجو
نکنید!

زندگینامه
وارن بافت یک آمریکایی سرمایهگذار ،تاجر و یک انسان خیرخواه و بشردوست است .او
در سال 1930متولد شد و در حال حاضر مدیر عامل و بزرگترین سهامدار شرکت برکشایر
هاتاوی است .در ماه ژوئن سال  ،۲۰۰۶او  ۸۳درصد از دارایی خود را به بنیاد بیل و ملیندا
گیتس اهدا کرد .او به داشتن زندگی مقتصدانه و رفتار فروتنانه مشهور است.
موفقیت
یکی از دلیلهای موفقیت وارن بافت ،نحوه کســب و کار و تجارت او است .وارن بافت از
روزهای نخست کار خود به کسب و کار سنتی عالقه داشت و ریسکپذیر نبود .او میگوید
تا زمانی که مطمئن نشود در کاری موفق میشود یا در کسب و کاری سود میکند ،اقدام
نمیکند .بافت به همان میزان که در کسب و کار زیرک و بااستعداد است ،الهامبخش است.

مارک زاکربرگ
همهچیز را به هم بریز
* سریع حرکت و کن و همهچیز را به هم بریز ...تا وقتی که مرتب
و منظم بخواهید در بازار پیشروی کنید ،رقبا اجازه پیشرفت به شما
نمیدهند .اگر به حد کافی اوضاع را به هم نریزید ،به حد کافی سریع
حرکت نمیکنید.
* سؤال این نیست که «ما میخواهیم چی از مردم بدانیم؟» بلکه
سؤال اینجاست مردم میخواهند چه چیزی درباره خودشان بگویند؟

زندگینامه
مارک زاکربرگ متولد  14می  1984در حومه شهر نیویورک است .او عاشق برنامهنویسی
بود و در سال  2004به کمک دو تن از همدانشگاهیهایش شروع کردند به برنامهنویسی
یک شــبکه اجتماعی مجازی که بتوانند مردم را به یکدیگر نزدیک و ارتباط را آسانتر
کنند .مارک جزو ثروتمندانی بود که با تأسیس فیسبوک در سن زیر  30سال میلیاردر
شد .ارزش خالص دارایی او  73.2میلیارد دالر است.
موفقیت
در زندگی مارک وقت بسیار مهم است و سرعت را نکته موفقیت خود میداند .به همین
دلیل بوده که او جزو جوانان میلیاردر بوده اســت .او معتقد است ایدههای جدید پایه و
اساس کارآفرینی را تشــکیل میدهند؛ اما قبل از اینکه جدی گرفته شوند ،باید مورد
تحقیق و نظرسنجی قرار بگیرند و تمام جوانبشان بررسی شود.

آمانسیو اورتگا
من مالک تجارت خودم هستم
* مرگ از موفقیت؟ به خودت بیا! ما تازه شروع کردهایم!
* مشتری همیشه مدل کسب و کار را هدایت کرده است.
* من مالک تجارت خودم هستم نه برعکس.
*شما باید تنها سه بار در روزنامهها ظاهر شوید :وقتی متولد
میشوید ،وقتی ازدواج میکنید و وقتی میمیرید.

لری پیج
دنیا را تکان دهید
اگر شما کاری را میکنید که دنیا را تکان میدهد ،هر روز انگیزه از خواب
پا شدن دارید و ذوق کار کردن در شما زنده است /.شاید شما فکر کنید
که گوگل کاملترین و بهترین موتور جستوجو گر است اما من هنوز فکر
میکنم گوگل افتضاح است /.من فکر میکنم یک ویژگی هنری در کارهایی
که ما انجام میدهیم ،وجود دارد .به عنوان یک شرکت در حوزه فناوری
من همیشه تالش کردهام تا بر روی زیبایی محصوالت تاکید کنم /.اگر ما
با پول هیجانزده شده بودیم ،شرکت گوگل را مدتها قبل میفروختیم و
باقی عمر خود را در ساحل زندگی میکردیم!
زندگینامه
او در  ۲۳مارس سال  ،۱۹۷۳در شهر ایست لنسینگ ایالت میشیگان آمریکا به دنیا آمد .یکی از
دالیل عالقه لری به هوش مصنوعی شغل پدرش بود .به طوری که زمینه کاری پدر و مادر باعث شده
بود خان ه آنها پر از کامپیوترهای شخصی نسل اول و مجالت علمی باشد .لری پیج لیسانس مهندسی
کامپیوتر خود را از دانشگاه میشیگان و فوق لیسانس علوم کامپیوتر را از دانشگاه استنفورد گرفت
و در دانشگاه استنفورد با شریک خود سرگی برین آشنا شد.
موفقیت
پیج و برین میخواستند راهی پیدا کنند تا با استفاده از دادههای به دستآمده از لینک
ورودی ( ،)Back linkوبسایتها را به لحاظ اهمیت درجهبندی کنند .آنها نام اولیه
این موتور جستوجو را  BackRubگذاشتند و در سال  ۱۹۹۶آن را بر روی سرور وب
سایت دانشگاه استنفورد راهاندازی کردند .آنها پس از جستوجوهای موفقBackRub
با بررسی مجدد نام و نشانه ساخته خود ،به نام گوگل رسیدند.

سرگی برین
همه میخواهند موفق شوند
اگر مردم به ما اعتماد نداشته باشند ،دوام نخواهیم آورد.
درنهایت شما میخواهید هم ه دانش جهان را در ذهن خود داشته باشید.
ما میخواهیم گوگل ،نیمکر ه سوم مغز شما باشد.
بدیهی است که هم ه مردم میخواهند موفق باشند .ولی من میخواهم به
شیوهای بسیار نوآورانه و صادقانه در جهان تغییری ایجاد کنم که زندگی
مردم را بهبود بخشد.
زندگینامه

زندگینامه
ت .آمانسیو اورتگا
آمانسیو اورتگا متولد  ۲۸مارس سال  ۱۹۳۶در ایالت لیون اسپانیا اس 
که به دلیل شغل پدرش به همراه خانواده در  ۱۴سالگی به شهر الکرونیا نقل مکان کرده
بود ،در این شهر به عنوان پیک برای یک فروشگاه لباسفروشی که برای افراد ثروتمند
لباس تولید میکرد و پس از آن در شغلهایی مثل دستیار پارچهفروشی و خیاطی مشغول
به کار شد.
موفقیت
او ســهام  ۵۹درصد ایندیتکس ،بزرگترین خردهفروش لباس را دارد .این شرکت در
زیرمجموعه خود زارا و برندهای دیگری را دارد که حدود  ۷هزار مغازه میشــوند و در
ژانویه  ۲۵.۷ ،۲۰۱۷میلیارد دالر درآمد داشته است .برای زارا ،فاصله تصمیم گرفتن در
جهت تولید یک لباس تا آماده کردن آن تنها یک ماه است.

سرگی برین  ۴۴ساله در تاریخ  ۲۱آگوست سال  ۱۹۷۳در مسکوی شوروی به دنیا آمد .سرگی برین در
سال  ۱۹۹۳وارد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا شد و در این زمان با لری پیج آشنا شد .آنها برای عملی
کردن ترکیب ایدههایشان ،اتاق لری را در خوابگاه به آزمایشگاه مونتاژ قطعات کامپیوتری ارزانقیمت
تبدیل کردند .سرگی برین نیز مانند لری پیج در تسالموتورز سرمایهگذاری کرده است .در حال حاضر
سرگی برین و لری پیج مدیرعامل شرکت آلفابت هستند که مؤسس گوگل به حساب میآیند .برین
مدیرعامل آلفابت است و از طرف دیگر گوگل ایکس و شرکتهای دیگری را زیر مجموعه خود دارد.
موفقیت
تحقیقات مشترک سرگی برین و لری پیج مورد استقبال شدید استادان استنفورد قرار گرفت و
آنها متوجه شدند که با توسع ه الگوریتم ،میتوانند یک موتور جستوجوی واقعی فوقالعاده بسازند.
در ســال  ،۲۰۱۰آنها خودرویی بدون سرنشین معرفی کردند که با بهرهگیری از هوش مصنوعی با
استفاده از دوربینهای ویدئویی و سنسورهای ردیاب خود را کنترل میکرد .برین در حال حاضر
 55.2میلیارد دالر سرمایه دارد.
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کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

هـا
ایـدههها
اید

نابغه ایران در یاهو
فرزاد ناظم

فرزاد ناظم سال  ۲۰۰۷بود که به فکر بازنشستگی افتاد و در اوج با مدیریت
یاهو خداحافطی کرد .اقدامی که شاید به نظر خیلیها عجیب برسد ولی خودش
میگوید« :من فلسفهای دارم و معتقدم رهبران هر موج جدید از تکنولوژی با
رهبران موج قبلی آن متفاوت خواهند بود .به هرصورت نظرم این بود که باید
کنار بروم».

زندگینامه
فرزاد ناظم در ســال  ۱۳۴۰در تهران متولد شــد .تحصیالت متوســطه را در دبیرستان
البرز شــروع کرد ولی بعد برای ادامه تحصیل به آمریکا مهاجرت کرد؛ در آنجا دیپلم
گرفت و بعد وارد دانشــگاه پلیتکنیک کالیفرنیا شــد و در رشــته کامپوتر و علوم
رایانه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را اخذ کرد.
موفقیتها
فرزاد ناظم از همان دوران تحصیل برای کسب درآمد و تجربه در شرکتهای مرتبط با حوزه
تحصیلش کار میکرد .نخستین شــرکتی که او در آن مشغول به کار شــد موسسه رلم
( )ROLMبود که در زمینه تولید سوئیچهای کامپیوتری سیستم تلفن فعالیت میکرد .فرزاد
ناظم مدتی در این شــــرکت کار کرد و بعد به شرکت سیدیس ( )SYDISرفت که از دل
شــرکت رلم و توسعه این شرکت شکل گرفت و نقش پیشتازی در توسعه فناوری پلتفرم
تلفن کامپیوتری در شروع دهه  1980داشت .پس از این شرکت او به اوراکل رفت و  10سالی
هم در این مجموعه بود تا اینکه به یاهو پیوست .ناظم به عنوان مدیرفنی به یاهو ملحق شد تا
بخش تکنولوژی و مهندسی را راهاندازی کند و تا مدیریت مجموعه پیش رفت.

پراکندهکاری فایده ندارد
علیاصغر حاجیبابا

حاجیبابا به کار گروهی معتقد است و میگوید« :به نظر من یکی از اصلیترین
نیازهای کارآفرینی ابتکار عمل داشــتن است .پیشنهادم به جوانان که
میخواهند کار را شروع کنند این است که ابتکار عمل داشته باشند .جوانان هر
کاری میخواهند بکنند اول مطالعه باید داشــته باشند و در رشتهای که تخصص
دارند ،وارد شوند؛ پراکندهکاری فایدهای نخواهد داشت .همیشه میگویند
همهکاره ،هیچکاره است .دوم به تنهایی عمل نکنند و با کمک دوستانشان کار
را شروع کنند .بدون همکاری و کار تیمــی نمیتوانند کاری را پیــش ببرند .با
جمعآوری سرمایههای کوچک میتوان واحدهای عظیــم و بزرگ راهاندازی کرد».

زندگینامه
متولد  1310است و حاال بیش از  88سال سن دارد .تا سال  1342به شغل آهنفروشی مشغول بود
ولی بعد تصمیم گرفت وارد صنعت شود و با توجه به شناختی که از فلزات داشت زمینه ذوب فلزات
را انتخاب کرد و اولین کارخانه ریختهگری ماشینی را در کشور راهاندازی کرد .ســال  1345این
مجموعه که پارس متال نام داشت ،شــروع به فعالیت کرد.
موفقیتها
اوج فعالیتهای حاجیبابا زمانی شکل گرفت که در سال  1350شرکت سوفاژکار را تأسیس کرد که
همچنان مشغول تولید قطعات صنعتی و فلزی برای صنایع مختلف است .او بیش از نیم قرن است که
به فعالیت صنعتی و کارآفرینی مشغول است و عالوه بر شوفاژکار و پارس متال در این سالها واحدهای
صنعتی دیگــری را نیز راهاندازی کرده است .هماکنون در مجموعههای صنعتی او حدود  2500نفر
به صورت مستقیم مشغول کار هستند .خود او گفته« :من واحدهایی را در ایران راهاندازی کردم که
همگی برای اولین بار بود ،مث ً
ال اولین کوره ذوب فلزات را در ســال  1346من تأسیس کردم».
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نسل سوم گلها

مهدی کریمی تفرشی

مهدی کریمی تفرشی معتقد است کارآفرینی میتواند خوش بدرخشد که با
تولید محصوالت جدید و نوآوری تالش کند همیشه اولین باشد .او میگوید
فردای ما حاصل کاشت امروزمان است.

زندگینامه
در ابتــدای دهه  80و با درگذشــت مرحوم عبدالرضا کریمی فرزندانش مسئولیت و مدیریت
کارخانه تولید ادویه «گلها» را رسم ًا برعهده گرفتند؛ البته باتوجه به بیماری چندساله پدرشــان
آنها از مدتی قبل بخشی از کارها را با نظارت و راهنمایی پدر انجام میدادند .مهدی کریمی تفرشی
که تحصیلکرده رشته مهندسی صنایع غذایی و دکتری مدیریت استراتژیک است و رئیس هیئت
مدیره صنایع غذایی گلها ،درباره آن روزها میگویــد« :من و برادرم از بچگی در کارخانه حضور
داشتیم و پدرم جوری تربیتمان کرده بود که حتی تفریحمان هم تابستان در کارخانه باشد .او عالقه
بسیاری داشت که با تولید و کار کارخانه آشنا شویم» .
موفقیتها
ریشههای شــکلگیری کارخانه نمک و ادویه گلها به سال  1318بازمیگردد که این مجموعه به
صورت کارگاهی سنتی از سوی مرحوم علی کریمی تفرشــی راهاندازی شد .او اولین کسی بود
که به فکر فروش نمک بستهبندیشده در ایران افتاد .بعد از او مرحوم عبدالرضا کریمی تفرشی
فرزندش کار را پیش برد و کارخانه تولید ادویه گلها را احداث کرد و مجموعهای صنعتی را با واردات
ماشینآالت برای تولید انواع ادویه بستهبندیشده شکل داد .با فوت عبدالرضا کریمی در ابتدای
دهه  80مسئولیت مدیریت مجموعه را مهدی کریمی تفرشی برعهده گرفت و باتوجه به تحوالت در
صنایع غذایی دست به ابتکاراتی در مجموعه زد و تعداد محصوالت گلها را چندین و چند برابر کرد.

مرد قماش

میرزاعبدالله مقدم

مقدم برای اینکه خوب دیده شود و بتواند مشتریان بیشتری را جذب کند عالوه
بر اینکه توزیع گستردهای در پارچهفروشیهای تمام شهرها داشت ،خودش
هم اقدام به دایر کردن شعب فروش متعددی در شهرهای کوچک و بزرگ کشور
کرد .او اعتقاد داشت« :فروشگاههای صنعتی که تولیدات کارخانهها را عرضه
میکنند در واقع پل ارتباطی بین مشتریان و کارخانهها هستند».

زندگینامه
میرزا عبداهلل مقدم در ســال  1277در قزوین به دنیا آمد و همانجا در مکتبخانه درس خواند
تا اینکه بعد از آموختن خواندن و نوشــــتن وارد بازار قزوین شد و کار را از نوجوانی با پادویی و
شاگردی مشاغل مختلف شروع کرد و همین آغاز برای او مهم بود ،زیرا عبداهلل مقدم را برای کارهای
سخت آینده آماده کرد و ســــاخت .او چند سال بعد از شاگردی پسانداز اولیهای به دست آورد
و از آنجا که بازار قزوین را محیط کار کوچکی میدانســت که نمیتواند او را به آرزوهای بزرگش
برساند ،تصمیم گرفت راهی تهران شود و کار را در بازار پایتخت ادامه دهد .میرزا عبداهلل در بازار
تهران ســرمایه اولیهاش را وارد کار خرید و فروش قماش یا همان پارچه کرد و با توجه به صداقت
و پشتکار باال خیلی زود توانســت تجارتخانهاش را در حوزه پارچــه و قماش راهاندازی کند.
موفقیتها
مقدم در سال  1340و بعد از چندین سال تجارت پارچه و شناخت کامل از آن به فکر تولید افتاد .او
در منطقــه نظرآباد قزوین که آن زمان روســتایی بود ،کارخانه تولید پارچه پشمی را راهاندازی
کرد و نام آن را از روی نام خانوادگی خود مقدم گذاشت؛ کارخانهای که حاال با گذشت حدود  6دهه
از شروع به کار همچنان به عنوان یکی از  100برند برتر کشور پابرجاست و به تولید ادامه میدهد.

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

عکس :رضا معطریان

گفتمان نظام رفاهی ،از مشارکت اجتماعی تا غیبت
عدالت و رفاه اجتماعی در ایران ،بررسی ضعف و قوت آن

بـهـانـه

مشکالت تأمین اجتماعی در ایران در تمامی ابعاد از تهیه ،تولید ،سازماندهی خدمات رفاه گرفته تا مصرف ،توزیع و مدیریت تأمین اجتماعی جدی است .نظام رفاهی اجتماعی گرفتار
فقدان بینش و نظریه برای تبیین این مسئله است؛ علل بروز این مشکالت چیست؟ نظام رفاه اجتماعی در ایران چه مشخصه ،ضعف و قوتی دارد؟ برای اصالح این نظام چه باید کرد؟
این مقاله را بخوانید.

علیاصغر سعیدی
جامعهشناس اقتصادی

نظام عدالت و رفاه اجتماعی در ایران مانند سایر کشورهای جهان بعد
از جنگ دوم جهانی در پی برقرار کردن پوششهای رفاهی مناسب برای
جبران خسارتهای احتمالی گسترش یافت تا بتواند مردم را در مقابل
رویدادهای غیرمترقبه و طبیعی حمایت کند .اگرچه قبل از آن ،رسیدن
به عدالت قضایی و اســتقرار قانون در نهضت مشروطه یکی از آرزوهای
انقالبیون بود .هرچند بعد از جنگ دوم جهانی ،تمامی کشورهای غربی
به سمت یک نظام اجتماعی فراگیر و دولت رفاهی همهگیر پیش رفتند،
اما نظام رفاهی ایران در عمل بیشتر معطوف به حفاظت از نیروی کار در
مقابل حوادث کار و چرخه زندگی توسعه یافت و نظام تأمین اجتماعی
بخش اعظمی از شهروندان را بهطور جدی در بر نگرفت و بیشتر کارگران
و کارمندان نیز با مشــارکت اجباری در صندوقهای بیمهای از خدمات
درمان ،بازنشستگی و مستمری خود و خانوادهشان بهرهمند میشدند.
چنین بود که نظام رفاهی ایران در دوره پهلوی ،نظامی مشــارکتی
بود که دولت ،کارفرما و کارگر در آن مشــارکت داشــتند و صندوقی را

برای حمایت از افراد در مقابل بیماری
چرا باید خواند:
و بازنشستگی تأسیس کردند .بخش
اگر می خواهید درباره
حمایت اجتماعی ایــن نظام رفاهی
مشخصه نظام رفاه
محدود بود و تنهــا برخی نهادهای
اجتماعی در ایران و
ضعف و قوت آن بدانید ،مرتبط بــا افراد دربار شاهنشــاهی
برای کسب مشــروعیت به حمایت
خواندن این مقاله به
محــدود از افرادی میپرداخت که در
شما توصیه میشود.
نظام اشــتغال سهمی نداشتند .البته
بازاریان و روحانیت نیز بخش دیگری
از حمایت اجتماعی را بر عهده داشــتند و انجام آن را جزو تکلیف دینی
خــود میدیدند .بههرحال ،رفاه و عدالت مقولهای نبود كه به عنوان یک
حق شهروندی به آن نگاه شود .باید توجه کرد که مفاهیم قسط و برابری
در جامعه آنچنان نفوذ نداشت تا بتواند شهروندی حقطلب و عدالتخواه
را تولید کند .روشنفکران نیز بیشتر به دنبال تغییر نظام سیاسی بودند تا

آکــادمـی
احقاق حقوق رفاهی افراد .اگر هم شعارهایی مانند نان و مسکن در ادبیات روشنفکران بود به
این سبب مطرح میشد که بتوانند گروههای فقیر در میان کارگران استثمارشده را برای یک
انقالب سیاسی بر ضد نظام سیاسی بسیج کنند .همینطور باید گفت که چشماندازی که در
چنین گفتمانی در برابر مردم قرار داشت نظام رفاهی نبود که بر محور تغییر جایگاه اجتماعی
افراد و تغییر موقعیت قشربندی آنها بوده باشد .مردم انگیزهای به تغییر جایگاه اجتماعی خود
نداشتند .این تغییر انگیزه موقعی پدید آمد که مفاهیم قسط و برابری و عدالت در انقالب 57
به تدریج نمایان شد.
بعد از انقالب ،آنچه در چشمانداز مردم قرار داشت قشربندی باز بود .این چشمانداز به آنها
انگیزه میداد که خواستار تغییر جایگاه خود باشند و از نظام سیاسی طلب عدالت و رفاه کنند.
در نتیجه سیاســتهای مختلف رفاه اجتماعی  -البته بدون یک برنامه هماهنگ -در هر دو
بخش بیمهای و حمایتی تدوین و اجرا شد .لذا صندوقهای بیمهای با افزایش جمعیت شاغالن
خدمات رفاهی را گسترش دادند .و در بخش حمایتی نیز ،با تأسیس نهادهای مختلف ،از جمله
کمیته امداد ،بنیاد مستضعفان و جانبازان ،و نظیر آنها ،بخشی از جمعیت نیازمند ،آسیبپذیر
و فقیر تحت حمایت قرار گرفتند .یکی از نتایج نهادی اجرای این سیاستها گسترش بیسابقه
بوروکراسی رفاهی در دو بخش بیمهای و حمایتی بود .در بخش بیمهای سازمان بازنشستگی
کشــوری و دو سازمان تأمین اجتماعی لشگری و کشوری و یک سازمان حمایت اجتماعی
دولتی چون بهزیستی ،در کنار صندوقهای بازنشستگی وزارتخانهها و شرکتهای دولتی
توسعه یافتند و وظایفشان متنوعتر شد ،و در بخش دوم ،بنیادهای موازی دولتی مختلفی به
وجود آمد .اما با وجود رشد بوروکراسی رفاهی اهداف اصلی نظام رفاهی ،یعنی کاهش نابرابری،
کاستن از فقر ،هماهنگی در بخشهای مختلف و بهبود استانداردها در چرخه زندگی نیروی
کار همچنان در دوردست قرار دارد .از این رو تقریباً بر همگان روشن است که نتیجه ناخواسته
گسترش بوروکراســی رفاه اجتماعی بیشتر بروز مشکالتی اساسی است که حل آن در گرو
اصالحات اساسی است.
البته تمامی دولتهای رفاهی کم و بیش با برخی از این مشــکالت روبهرو هســتند اما
مشــکالت تأمین اجتماعی در ایران در تمامی ابعاد از تهیه ،تولید ،سازماندهی خدمات رفاه
گرفته تا مصرف ،توزیع و مدیریت تأمین اجتماعی جدی اســت .باالتر از اینها نظام رفاهی
اجتماعی گرفتار فقدان بینش و نظریه برای تبیین این مسئله است که علل بروز این مشکالت
چیست؟ در حقیقت ،برای تبیین این مشکالت نظر از عمل بسیار عقب افتاده است .این در
حالی است که روشنفکران نیز تمایلی به مشارکت نظری برای حل این مشکالت ندارند .بررسی
دلیل این عدم تمایل از حوصله این یادداشت خارج است اما فقدان گفتمان رفاهی روشنفکری،
دولت را هرچه بیشتر درگیر مشکالت جدیتری در عدالت و رفاه اجتماعی کرده است.
مطالعه این مشــکالت را میتوان با مروری بر مســائل رفاه اجتماعی در ایران دنبال کرد
که از نظر -۱ :تولید و سازماندهی ،مصرف و توزیع ،و  -۲نحوه حکمرانی بر نظام رفاهی حائز
اهمیت و توجه است.
یکی از مشکالت رفاه اجتماعی مسئله سازمان تهیه و تولید خدمات اجتماعی
است .در نظام رفاه اجتماعی این بخش فاقد یک دیدگاه و برنامه مشخص است
چون هنوز نتوانستهایم حدود و مرزهای نقش دولت در این بخش -که در سه
دهه گذشته عم ً
ال رو به افزایش بوده -را با سایر بخشها ،از جمله بخش رفاه خصوصی ،بخش
رفاه شغلی ،رفاه غیررسمی و داوطلبی ،تعیین کنیم.
الف -بخش خصوصی :شرکتهای بخش خصوصی زیادی در تهیه و تولید خدمات رفاهی اعم
از بهداشت و درمان کمک میکنند اما حدود و ثغور فعالیت آنها مشخص نیست .اگرچه ،رابطه
نقش دولت و بازار خدمات رفاهی از جمله آموزش و بهداشت رابطهای مستقیم است ،یعنی
هرچه تولید رفاه بر دوش بازار گذاشته شود میزان نظارت و مقرراتگذاری دولت باید بیشتر
شود  -اما در نظام رفاهی ایران در بخشهایی عم ً
ال نظارت بر خدمات رفاهی که از سوی بازار
صورت میگیرد وجود ندارد یا بسیار ضعیف است .عدم نظارت این شبهه را ایجاد کرده است
که دولت تمایــل دارد تمامی وظایف خود ،از جمله حق نظارت ،در تولید و توزیع رفاه را به
بخش خصوصی واگذار کند.
ب -رفاه شــغلی :هر نظام رفاه اجتماعی با استفاده از این مکانیسم میتواند تولید و عرضه
برخی از خدمات را بر دوش کارفرما بگذارد .اگرچه این مسئله به دلیل افزایش هزینه تولید بر
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اشتغال تأثیر میگذارد اما کشورهای مختلفی هستند که با کمک ذینفعان ،یعنی اتحادیههای
کارگری و کارفرمایی ،این نوع خدمات را توسعه دادهاند .برای مثال شرکتهای بزرگ بخش
خصوصی خود داوطلب دادن مرخصی زایمان با حقوق به هردو والدین هستند .شرکتها این
را فهمیدهاند که رضایت رفاهی کارکنان بر کارایی و بهرهوری تأثیر میگذارد.
پ -رفاه داوطلبی :هنوز در نظام رفاه اجتماعی جایگاه این بخش مشــخص نیست و برنامه
بســامانی برای همکاری دولت و سازمانهای رفاه داوطلبی یا سازمانهای غیر دولتی وجود
ندارد .در حقیقت ،نقش و تاثیری که این بخش در نظام رفاه اجتماعی بازی میکند ناچیز است.
کمبود چنین همکاریای باعث شده دولت برخی مواقع نقش یک سازمان غیردولتی را نیز
بازی کند .نبود این همکاری ناشی از عدم درک متقابل دولت و سازمانهای غیردولتی است.
دولت باید بپذیرد که این بخش ابزارهای بسیار کمهزینهتری برای تولید رفاه در اختیار دارد
که دولت فاقد آن است .به عالوه ،اگر کمبود درآمد یا افزایش هزینه خدمات رفاهی روزبهروز
معضل بزرگتری برای دولت میشود ،به غیر از تکیه بر این بخش ،راه دیگری برای سپردن
مجدد مسئولیت تهیه تأمین اجتماعی به جامعه وجود ندارد.
ت -رفاه غیررســمی :اهمیت این بخش در راهحلهای مهمی اســت که پیش پای تمامی
بخشهای نظام رفاه اجتماعی اعم از بیمهای و حمایتی میگذارد .در این بخش که خانواده و
قوم و خویشان و دوستان را دربر میگیرد پتانسیلهای مختلفی وجود دارد که میتواند مکمل
خدمات موجود رفاهی شود .برای مثال ،برنامه حمایت از سالمندان تحت پوشش صندوقهای
بیمهای را میتوان با اتکا بر این منابع غیررســمی به مثابه مکمل خدمات و مستمریهای
بازنشســتگی قرار داد .کاهش چالش صندوقهای بازنشستگی که به صورت یک ابر بحران
درآمده است تنها با اتکا به نقش خانواده قابل تخفیف و کاهش است.
ث -بخش منابع تأمین اجتماعی :این بخش شــامل حق بیمههــا ،مالیات ،منابع خیریه و
درآمدهای نفتی دولت است .به عبارت دیگر ،در نظام رفاه اجتماعی تقریباً تمامی اقشار سهم
خــود را برای دریافت خدمات از یکی از راههای مالیات ،صدقه ،وقف و خیرات و حق بیمه و
بازنشستگی میپردازند .این مشارکت عمومی بر اساس نظریه شکست بازار در تأمین کاالهای
عمومی اســت .در نظام رفاه اجتماعی کنونی ایران وضعیت حفاظت از این منابع بهویژه در
بخش بیمهای مساعد نیست .بهویژه در اثر عملکرد دولت این سازمانها ناخواسته گرفتار انجام
وظایفی مانند بنگاهداری شــدهاند که اداره آن بیرون از توان آنهاست .بهطور مثال مدیریت
شستا در سازمان تأمین اجتماعی فراتر از ظرفیت مدیریتی و مأموریت سازمانی آن است .به
غیر از هشدار کارشناسان ایرانی در این مورد ،چند گزارش تحقیقاتی سازمان ملل متحد نیز
قب ً
ال نسبت به این مشکل تذکر داده بود .بیشتر به همین علت است که در سالهای اخیر این
سازمان درگیر با تأمین منافع برخی گروههای سیاسی شد و اگر این روند ادامه یابد موقعیت
اقتصاد سیاسی سازمان تأمین اجتماعی تحت تأثیر جبههبندیهای سیاسی قرار خواهد گرفت
که حفاظت از کارایی منابع آن را مشکل میکند.
مشکل اساســی نظام رفاه اجتماعی ایران نحوه حکمرانی آن است .متاسفانه
همواره در مورد اهمیت این بخش سادهســازی میشود و این مسئله را تا حد
اســتفاده از فناوریهای هوشمند در مدیریت رفاه اجتماعی تقلیل میدهند.
حکمرانی تأمین اجتماعی ابعاد گوناگونی دارد که عبارتاند از:
الف -مدیریت ارائه خدمات رفاهی :نظام رفاه اجتماعی تنها نباید تهیه ،توزیع و عرضه رفاه را
مدیریت کند ،بلکه مدیریت تقاضا نیز الزم است .به عالوه این مدیریت با حل مسئله غامض
تعیین اولویتهای رفاهی نیز درگیر است .به هر حال روشن است که مدیریت نیازهای متفاوت
و متنوع مردم ،چه در رفاه افقی (بین گروههای سنی در چرخه زندگی و بیننسلی) و چه در
رفاه عمودی (میان قشرهای مختلف اجتماعی) را نمیتوان نادیده گرفت .همچنین مدیریت
ناکارآمــد تحویل خدمات بر رابطه اعتماد دولت و مردم تأثیر خواهد گذاشــت .بهطور مثال
حوادث طبیعی مانند حادثه سیل و توفان ،زلزله در برخی نقاط ایران ،بهخوبی چالش دولت
در مدیریت تحویل خدمات امدادی را نشان داد .با وقوع این قبیل حوادث مردم بهراحتی وضع
این نوع مدیریت را ارزیابی میکنند که چگونه نظام رفاهی اران هم در رساندن اطالعات اولیه
(مؤلفه مهمی در مدیریت تقاضا) نقش موثری ایفا نمیکند و هم در تحویل بهموقع خدمات
بعد از وقوع حوادث.
ب -پاسخگویی در نظام رفاه اجتماعی :ویژگی مهم دیگر حکمرانی در نظام رفاه اجتماعی
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سواد زیست محیطی طبق تعریف« ،فهمی از ابعاد محیطی و اجتماعی و اقتصادی مربوط به تعاملهای بشر و محیط زیست است ،و همچنین مهارتها
و اخالق تبدیل کردن این فهم به صورت انتخابهای زندگی است ،سواد ز یست محیطی انتخابهایی که پرورش پایدار اجتماعات انسانی مختلف و
نظامهای بومشناختی را که آنها را در خود جای دادهاند تشویق میکند».

پاسخگویی این نظام در برابر اقدامات و عملکردش است .روشن است که پاسخگویی به عنوان
یک حق اجتماعی برای شــهروندان مطرح و محفوظ است .به همین سبب نیز یک مفهوم
خنثی نیست و با هنجارهای اجتماعی ،فرهنگ ،ارزشها و نیز با قدرت و اولویتهای گروههای
سیاسی درگیر است .بنابراین هرچقدر سازمان تولید و تحویل خدمات رفاهی موازی با دولت
شکل گیرد چون از دامنه تشکیالت دولتی خارج است ملزم به پاسخگویی ،حداقل در مورد
رسیدن به هدفها و تجهیز و مصرف منابع نیست.
پ -پاسخگویی در تشکیالت و ادارات رفاهی :چون ماهیت دیوانساالری نظام رفاه اجتماعی
بر سلسلهمراتب قرار دارد به نظر میرسد کارمندان و کارشناسان بهراحتی دستورات را اطاعت
کنند و علل مشکالت را باید در جای دیگری جستوجو کرد .گالیههای معاون وزارت تعاون،
کار و رفاه از موانعی که نظام اداری ایجاد میکند بهخوبی نشان میدهد مانعتراشی نظام اداری
پیچیدهتر از تنها مدیریت سلسلهمراتبی است .با تذکر این نکته که نباید مشکالت اساسی نظام
تأمین اجتماعی را به موانع اداری تقلیل داد ،دو مسئله را نیز باید جدی گرفت :نخست ،اینکه
نظام اداری به فرمان انجام اصالحات رفاهی گوش نمیکند احتماالً به این مسئله برمیگردد که
گروههای مختلف منافع خود را درون این تشکیالت سازماندهی کردهاند که ممکن است هرگونه
اصالحات را مخالف منافع خود ارزیابی کنند .برای مثال ،وقتی قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی
خواستار برخی جابهجاییهای اداری در حکمرانی نظام تأمین اجتماعی شد ،چون منافع برخی
گروهها به خطر میافتاد آن را برنتابیدند و هنوز بخشهای مهم قانون اجرا نشــده است .دوم،
مسئله تضاد میان ماهیت پاسخگویی بوروکراتها و متخصصان و حرفهایهاست .مشروعیت
بوروکراتها معموالً به اطاعت از مافوق و سلسلهمراتب اداری است ،اما حرفهایها ،مانند پزشکان
مدیــر ایرانــی ،در هر رده اداری ،به این نوع اطاعت اهمیتی نمیدهند و خود را فراســازمان و
سلسلهمراتب میبینند .حقیقت این است که پزشکان به هماالن خود پاسخگو هستند و چون
مشروعیت خود را از دانش پزشکی میگیرند نمیتوانند تضاد بوروکراسی با تمایالت حرفهایشان
را حل کنند .به عالوه ،چون تمامی مسائل اجتماعی-رفاهی را پزشکی میبینند موضوع تأمین
اجتماعــی را درمانی تلقی میکنند و هر نوع قضاوت غیرحرفهای یــا بوروکراتیک را در مورد
مدیریت خود نمیپذیرند .آنها تنها به هماالن خود پاسخگو هستند و انتظار هماالن نیز از آنها
حفظ منافع حرفهای و اقتصادی آنها در بوروکراسی تأمین اجتماعی است.
البته در مورد مدیریت پزشکان بر سازمانهای بیمهای  -که اولویت اصلیشان مدیریت مالی
است -نمیتوان مســئله را آنقدر بزرگ کرد و تمامی مشکالت تأمین اجتماعی را به تضاد
حرفهای و بوروکرات تقلیل داد ،اما در مورد پزشــکی کردن تمامی مسائل تأمین اجتماعی
ذکر این نکته ضروری اســت که معموالً در سازمانهای تأمین اجتماعی جهان توازن منابع
و مصارف در ســازمانهای بیمهای دغدغه اصلی مدیران اســت و هر زمان که مسئله مالی
حاد میشــود مدیریت بحران مالی در تأمین اجتماعی موضوع اصلی میشــود .اما در ایران
تاکنون این سازمانها با کمک درآمدهای دولت رسیدن به نقطه بحرانی را تا حدی به تأخیر
انداختهاند .به همین دلیل موضوع سازمانهای بیمهای مانند سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان
بازنشســتگی توجه به امر درمان شده اســت و در نتیجه این اصل بدیهی به نظر میآید که
«پزشک بهترین مدیر است» .هرچند اخیرا ً از نظر برخی نظریهپردازان رفاهی بهترین مدیر
برای تأمین اجتماعی ،کسی است که بتواند بحران ریسکهای جدید در رفتار شهروندان را
کنترل کند ،چون اگر مدیریت تقاضا امری کلیدی در کاهش هزینهها محسوب شود ،کنترل
و تغییر رفتارهایی که تقاضای خدمات رفاهی را افزایش داده ،بهویژه انسانهایی که روزبهروز
آگاهی به حقوق رفاهی خود پیدا میکنند و بازاندیش هستند از واجبات خواهد بود.
ت -اســتفادهکنندگان خدمات :یکی از مهمترین مراحل در حکمرانی رفاه اجتماعی توجه
به نظر دریافتکنندگان خدمات ،نحوه استفاده ،خاستگاه نیازها و خدمات مؤثر است .مسلماً
ارتباط مستمر دولت با دریافتکنندگان نهتنها پاسخگویی را افزایش میدهد ،بلکه با تقویت
رابطه اعتماد ،امکان کنترل استفادههای غیرالزم یا مؤثر از خدمات را باال میبرد.
ث -رابطه با سایر نهادهای رفاهی از جمله نهادهای موازی دولت و شهرداریها :در نظام رفاهی
ایران رابطه دولت با شهرداریها و شوراها به عنوان دولتهای محلی مشخص نیست .واقعیت
این اســت که شوراها و شهرداری بهسرعت و تا حدی ناخواسته بر اثر فشار تقاضا در شهرها
ارائه خدمات رفاهی را در دستور کار قرار دادهاند .اگر به این موقعیت سازمانهای رفاهی موازی
دولت را هم بیفزاییم مســئله حکمرانی تأمین اجتماعی روشن میشود اما تعیین مرزهای

مسئولیت و پاسخگویی این سازمانها مبهم مانده است.
ج -تفویض اختیار :یکی از راههای عبور از بحران رفاهی ،تفویض اختیارات به شــهرداریها،
شوراها و انجمنهاست .تفویض اختیار نباید مانند برخی موارد در گذشته تعبیر به واگذاری
نظارت و حاکمیت دولت و سازمانهای بیمه به بخش خصوصی شود .به عالوه ،تفویض نباید از
میزان مسئولیت دولت در برابر شهروندان بکاهد و تولید کاالی اجتماعی را به کاالی خصوصی
تغییردهند.
مسائل اساسی نظام رفاهی در ایران ،که ذکر آن رفت ،بدون وجود یک رویکرد
رفاهی مناسب حل نخواهد شــد و فقدان این رویکرد سازمانهای بیمهای و
حمایتی را روزبهروز در بحران جاری بیشتر فرو میبرد و دولت را در مهمترین
وظایفش که کاســتن از آالم و دردهای مردم است ناتوانتر میسازد .اما برای داشتن چنین
رویکردی باید به چند مطلب توجه کرد :اول ،در هر رویکردی باید به قشربندی اجتماعی توجه
شود .به این معنی که باید روشن شود که هر برنامه تا چه اندازه جایگاه اجتماعی افراد را تغییر
میدهد .هنوز سازمانهای بیمهای و حمایتی ارزیابی مشخصی از میزان تأثیر سیاستهایشان
بر روی کاهش نابرابری اجتماعی بر اســاس قشــربندی اجتماعی ندارنــد .اگر نظر برخی
جامعهشناسان را در مورد کاهش انسجام اجتماعی در جامعه امروز بپذیریم ،یکی از علل بروز
این پدیده شکاف درآمدی و نابرابری اجتماعی به سبب ناتوانی نظام رفاه اجتماعی برای کاهش
آن است .دوم ،توجه به تقویت نهادهای اجتماعی از جمله نهاد خانواده و جنسیتی دیدن برخی
موضوعات رفاهی از جمله مسئله روبه حاد زنان سرپرست خانواده .سوم ،کاالییزدایی .یعنی
میزان خدمات اجتماعی تا چه حد از بازار و توسط فرد تهیه میشود و تا چه اندازه به عنوان
کاالیی عمومی و حق اجتماعی توسط دولت تهیه شود .اگر نسبت کاالییزدایی به کاالیی شدن
رعایت نشود خطر توسعه جامعهای مبتنی بر روابط بازار ،یعنی پولی شدن ارزشهای انسانی و
رفاهی ،بهطور جدی وجود دارد.
معموالً گمان بر این است که کیفیت خدمات عمومی با گسترش روند کاالیی شدن باالتر
از زمانی است که روند کاالییزدایی در ارائه خدمات اجتماعی مسلط است .در همین راستا،
دولتهای رفاهی که با چالش هزینه و درآمد روبهرو هستند در پی حل بحران مالی ،هزینههای
حمایت اجتماعی مستقیم را با برنامههای توانمندسازی جایگزین میکنند و آب به آسیاب
کاالیی شدن خدمات اجتماعی میریزند .نظریه راه سوم -که معتقد است هیچ راهی غیر از
کار و شغل برای تأمین اجتماعی بهتر نیست -نیز ضرورت این روند را تأیید میکند .بنابراین
بهبود نظام اشتغال بهترین چاره رفاهی است .اما وقتی به عملکرد برخی سازمانهای بیمهای
مانند سازمان تأمین اجتماعی توجه میکنیم خبری از کیفیت خدمات در روند کاالیی شدن
خدمات نیست .تحقیقات بسیاری بر کاهش میزان رضایت استفادهکنندگان از خدمات تأمین
اجتماعی صحه میگذارد .در کنار این مسائل ،هماهنگی میان سیاستهای دیگر نیز مانند
سیاست جمعیتی بر غامض شدن مسئله تأمین اجتماعی افزوده است.
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نکتههایی که باید بدانید
[در نظام رفاهی ایران در بخشهایی عم ً
ال نظارت بر خدمات رفاهی که از
سوی بازار صورت میگیرد وجود ندارد یا بسیار ضعیف است .عدم نظارت این
شبهه را ایجاد کرده است که دولت تمایل دارد تمامی وظایف خود ،از جمله
حق نظارت ،در تولید و توزیع رفاه را به بخش خصوصی واگذار کند.
[نظام رفاهی ایران در عمل بیشتر معطوف به حفاظت از نیروی کار در
مقابل حوادث کار و چرخه زندگی توسعه یافت و نظام تأمین اجتماعی
بخش اعظمی از شهروندان را بهطور جدی در بر نگرفت و بیشتر کارگران و
کارمندان نیز با مشارکت اجباری در صندوقهای بیمهای از خدمات درمان،
بازنشستگی و مستمری خود و خانوادهشان بهرهمند میشدند.
[گمان بر این است که کیفیت خدمات عمومی با گسترش روند کاالیی
شدن باالتر از زمانی است که روند کاالی 
یزدایی در ارائه خدمات اجتماعی
مسلط است .در همین راستا ،دول 
تهای رفاهی با چالش هزینه و درآمد
روبهروهستند.
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آکــادمـی

روشنفکران امیدوار ،ناامید
روشنفکران چگونه برای جامعه افقآفرینی کنند؟

بـهـانـه

وقتی جامعه در شرایط دشواری به سر میبرد ،روشنفکران چگونه میتوانند برای جامعه خود افقگشایی کنند؟ در شرایطی که برخی معتقدند ظهور روشنفکرانی با حرفهای تازه برای
ایجاد روزنههای امید جدید چندان قابل انتظار نیست ،آنها با چه ابزاری میتوانند به انتظارها پاسخ دهند و خود در چه وضعیتی به سر میبرند؟ این مقاله را بخوانید.

معمولیترین تعریفی که از روشــنفکران میشود ،این است
که بخشــی از جامعه را متمایز میکنند که اندیشهورزند ،به
وضع موجود نقــد دارند و برای وضع مطلوب مورد نظر خود
میکوشند.
در پاره اول تعریف ،روشنفکر بخشی از جامعه خویش است
که هرچند درباره آن نقادانه میاندیشد ،اما از بستر اجتماعی
خود نمیتواند جدا باشد .بر این اساس اگر روشنفکران مهم
مسعود سپهر
پیش از انقالب اسالمی همچون آل احمد ،شریعتی یا جزنی در
استاد علوم سیاسی
غار اصحاب کهف خفته بودند و اکنون بیدار میشدند و به متن
دانشگاه شیراز
جامعه امروز میآمدند ,چه میگفتند؟ چه نقدی داشتند؟ چه
چرا باید خواند:
نسخهای تجویز میکردند؟ تا چه حد مورد اقبال جامعه امروز
اگر میخواهید
قرار میگرفتند؟ من پاسخ این سؤالها را نمیدانم اما مطمئن
درباره وضعیت امروز
هستم که آنها به دلیل بیگانگی با جامعه امروز همچون اصحاب
روشنفکران در جامعه
کهف به سرعت و برای همیشه به غار خود برمیگشتند.
ایرانی بدانید ،خواندن
به گمان من نقدها و تجویزهای یک روشنفکر بیش از همه
این مقاله به شما
متأثر از شــرایط اجتماعی حاکم است اگر نوشتههای جالل
توصیه میشود.
آلاحمد یا بیژن جزنی را با لحن تلخ و ســرد و خالی از امید
مییابیم اما از اینكه سخنرانیهای شریعتی در حضور جوانان
پرشــور حماسی و انقالبی و پر از امید به پیروزی است نباید
تعجب کنیم .شاید اگر آل احمد یا جزنی هم برای سخنرانی به سالن باشکوه و پر از جوانان مشتاق
حسینیه ارشاد میآمدند ،میتوانستند تلخی فضای پس از کودتا را فراموش کنند و با همان شور و
امید حماسه بیافرینند .مقایسه فضا و ذهن روشنفکران در سالهای اولیه پس از دوم خرداد ۱۳۷۶
با امروز ،مثالی گویا از تأثیر محیط پرشور و نشاط و امیدآفرینی روشنفکران است .روشنفکر بر حسب
تعریف منتقد وضع موجود است و به دنبال تغییر و گمگشته مطلوب خود .بیشترین چیزی که او
را امیدوار میکند شور و هیجان استقبال و همراهی جامعه به ویژه جوانان است .از این همراهی در
یک رابطه انداموار متقابل دم به دم امید در گفتار و رفتار هر دو سو بیشتر نمایان میشود .در نقطه
مقابل جامعهای که دچار انفعال و سرخوردگی و بیعملی شده باشد فراتر از یک یا دوجانبه محصولی
ندارد .امروز روشنفکران ایرانی دچار بحران مخاطب شدهاند .سالن سخنرانی مشهورترین چهرهها از
هر جناح و جریانی که باشند هیچگاه پر نمیشود و کتابها و مقاالت کسانی که چون برگ زر به
سرعت نایاب میشد چندان خریداری ندارد .هیچ روشنفکر نظریهپرداز جدیدی هم ظهور نکرده یا
الاقل من نمیشناسم و متاع جدیدی به بازار روشنفکری عرضه نشده است .در چنین شرایطی که
جز انسداد نام دیگری برایش نمییابم از روشنفکران چه برمیآید؟
ارائه پیشنهادهای نو برای جامعه شور و امید میآفریند .نظریههای جدید میتواند بنبستشکن
باشــد اما ارائه حرف نو برای روشنفکران هر روز دشوارتر میشود این دشواری در جامعهای چون
ایران دوچندان است زیرا:
اوالً خط قرمزهای جامعه و نظام دینی به سرعت هر روشنفکری را به مرز تکفیر و تفسیق میبرد.
دوما با گذر زمان نظریهها متناسب با پیشرفت انسانها پیچیدهتر میشوند اما عموم جامعه ما و
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حتی روشنفکران هر روز شتابزدهتر ،در سیر فضای توییتری مجازی دارای عمق کمتری میشوند.
سوم در فضای رسانهای ایران با انحصار رسانه رسمی و تکثر مراجع مجازی و غیر رسمی امکان
ستاره شدن یک روشنفکر دگراندیش ،بسیار غیرمحتمل است.
بنابراین ظهور روشــنفکرانی با حرفهای تازه بــرای ایجاد روزنههای امید جدید چندان قابل
انتظارنیست.
از ســوی دیگر امیدآفرینی به لحاظ نظری میتواند از جانب روشنفکران برآمده از بدنه قدرت
حاکم باشد .البته کاربرد اصطالح روشنفکر حکومتی مانند کوسه ریشپهن ،میتواند مجادلهبرانگیز
باشد .اگر روشنفکر با صفت نقد قدرت ،متمایز میشود چگونه میتواند هم در قدرت باشد و هم بر
قدرت .اما با مسامحه بپذیریم که کسانی در قدرت و با ادعای اندیشهورزی و نقد میتوانند روشنفکر
باشند و در جامعه امیدآفرینی کنند .شخصاً بسیار مشتاقم که حاکمان و صاحبان قدرت در کشور
خود پیشــگام نقد و اصالح و ایجاد ایدههای نو باشــند و به همین دلیل همیشه آنچه را از سوی
مجموعه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت منتشر میشود دنبال میکنم یا هرگاه آقای رحیمپور ازغدی
در تلویزیون مشغول سخنرانی است به دقت و به امید اینکه نقد و حرف تازهای در آن باشد سراپا
گوش میشوم اما افسوس که حتی یک بار هم امیدوارتر از سر سفره آنها برنخاستهام .گمان میکنم
در این بخش از مدعیان روشنفکری نور امیدی نخواهد درخشید.
امیدآفرینی محصول رابطه دیالکتیکی روشــنفکر و جامعه است .شرایط انقالبی سالهای ۵۷
و جنبش اجتماعی دوم خرداد بستری بود که در آن روشنفکران دینی پرچمدار تحول و امید در
جامعه شدند .امروز جریان روشنفکری دینی زایایی خود را از دست داده و به الک دفاعی فرو رفته
است .روشنفکری سکوالر هرچند در میان نسل جدید طبقه متوسط شهری بالقوه پذیرش باالیی
دارد ،اما به صورت بالفعل نمیتواند با مخاطبان خود وارد دیالوگ آزاد شود و خطراتی که با آن مواجه
است ،با هر کنش او ،به جای امید تخم یأس میپراکند.
به گمان من مهمترین بستر امیدآفرینی روشنفکران ،آزادیهای سیاسی و اجتماعی است .آزادی
بیان و نهادهای مدنی خودجوش و فارغ از فشار خود به خود روشنفکر اندامواره مورد نیاز گسترش
فضای امید را پرورش میدهد .روشنفکرانی که بتوانند جامعه را به سمت آزادی سوق دهند در واقع
بهترین زمینه را برای نقشآفرینی آینده خود و دیگران ایجاد میکنند.

نکتههایی که باید بدانید
[مقایسه فضا و ذهن روشنفکران در سالهای اولیه پس از دوم خرداد
 ۱۳۷۶با امروز ،مثالی گویا از تأثیر محیط پرشور و نشاط و امیدآفرینی
روشنفکراناست.
[روشنفکر بخشی از جامعه خویش است که هرچند درباره آن نقادانه
میاندیشد ،اما از بستر اجتماعی خود نمیتواند جدا باشد.
[مهمترین بستر امیدآفرینی روشنفکران ،آزادیهای سیاسی و اجتماعی
است .آزادی بیان و نهادهای مدنی خودجوش و فارغ از فشار خود به خود
روشنفکر اندامواره مورد نیاز گسترش فضای امید را را پرورش میدهد.

روشنفکران باید امید را جایگزین شناخت و پیشگویی كنند تا بدینوسیله مانع از زوال بیشتر آن شوند .اگر
این مهم انجام پذیرد ،جامعه میتواند با پذیرش بحرانهایی که در آن گرفتار آمده است راهی به رهایی بیابد و
از فرصتهایی که در اختیار دارد برای خلق لحظاتی شاد ،یگانه و بینظیر برنامهریزی کند.

مقاومت در برابر ناامیدی
روشنفکر در جامعه امروز ایران چه نقشی دارد؟

بـهـانـه

آیا ناامیدی به گسترش احساس ناتوانی میانجامد یا این ناتوانی است که به تدریج به رواج احساس ناامیدی دامن میزند؟ وظیفه روشنفکر در زمان یأس اجتماعی چیست و چگونه
باید برای جامعه خود افقگشایی کند؟ مقاله خالد توکلی ،جامعهشناس را بخوانید.

احساسهای ناامیدی و ناتوانی رابطه علی ـ معلولی پیچیدهای
دارند؛ آیا ناامیدی به گســترش احساس ناتوانی میانجامد یا
این ناتوانی است که به تدریج به رواج احساس ناامیدی دامن
میزند؟ واقعیت این است در مکانها و در زمانهای مختلف
این رابطه میتواند متفاوت باشد .در یک زمان و مکان خاص،
ممکن است گسترش حس ناامیدی به ناتوانی منجر شود و در
زمان و مکانی دیگر عکس این رابطه را شاهد باشیم.
خالد توکلی
«حافظ» به مثابه روشنفکر زمانه خویش در مواردی از امید
جامعهشناس توسعه
و ناامیدی سخن به میان آورده است .وقتی مزاج دهر تبه شده
و بال و تندباد حوادث ،گلها و سمنها را نابود ساخته است،
چرا باید خواند:
حافظ برای برونرفت از این فضای ناامیدکننده و بالخیز سه
اگر میخواهید این بار
راهکار را پیشنهاد میکند:
از نگاه جامعهشناختی
ابتدا کنج قناعت را برمیگزیند و آنانی را که قناعت را رها
درباره مسئله
کردهاند ،زیانکار میداند« :هرآنکه کنج قناعت به گنج دنیا
ناامیدی اجتماعی و
داد ـ فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی».
نحوه افقگشایی در
پــس از قناعت به صبر روی مــیآورد و به لطف خداوند
این شرایط بدانید،
امیدوار است که از عزیزان در مقابل اهریمنان حفاظت میکند:
خواندن این مقاله به
«بــه صبر کوش تو ای دل که حــق رها نکند ـ چنین عزیز
شما توصیه میشود.
نگینی به دست اهرمنی».
و در شعری دیگر که امیدواری فراوان در آن دیده میشود
میگوید« :به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ـ بود که قرعه دولت به نام ما افتد».
با وجود صبر و قناعت و امیدواری به آسمان ،ظاهرا ً حافظ به نقش حکیمان و نظر ایشان نیز در
بازسازی و بهبود جامعه امیدوار است« :مزاج دهر تبه شد در این بال حافظ ـ کجاست فکر حکیمی
و رأی برهمنی».
«کوبلر-راس» برای رویارویی انسان با «اندوه» مرگ ،مراحل پنجگانهای را ارائه کرده است .وی بر
این باور است که انسان وقتی از خبر مرگ قریبالوقوع خود آگاه میشود از این مراحل عبور میکند:
انکار ،خشــم ،چانهزنی ،افسردگی و پذیرش .روانشناسان ،ناامیدی را یکی از نشانههای افسردگی
میدانند .در واقع در این مرحله است که «امید» با چالش جدی مواجه میشود و قدرت و ضعف آن
در نحوه رویارویی نهایی با مرگ و نتیجه آن نقش اساسی دارد .اگر امید پیروز میدان شود و دست از
سر فردی که با مرگ دست و پنجه نرم میکند ،برندارد ،آنگاه برنامهریزی برای روزهای باقیمانده
آغاز میشود ،تفاهم با مرگ در دستور کار قرار میگیرد و حتی میتوان پیشبینی کرد که کارهای
بزرگی انجام گیرد و افق جدیدی به روی فردی که بیش از هر چیز به مرگ نزدیک است ،گشوده
شود .روانشناس ،مددکار اجتماعی ،درمانگر یا اطرافیان فردی که به آخر خط زندگی رسیده است،
در مرحله افسردگی ،میتوانند نقش تعیینکنندهای در گذر فرد به مرحله پذیرش یا ماندن و احتماالً
عقبگرد به مراحل پیشین داشته باشند .در این مرحله بسیار مهم است که بدانیم سرنوشت «امید»
چه خواهد شد و چه آیندهای را برای بیمار رقم میزند .آیا مرگ به عنوان «پایان» به تصویر کشیده
میشود یا مانند سهراب سپهری گفته میشود «مرگ پایان کبوتر نیست»؟ آیا با خاطرهای خوش،

روزهای آینده را سپری میکند و از روزهایی که گذشتهاند ،خرسند است؟ آن که بتواند به مرحله
«پذیرش» برسد ،بدون تردید همچون شاملو به توصیف گذشته میپردازد« :فرصت کوتاه بود /و
سفر جانکاه /اما یگانه بود و هیچ کم نداشت».
«ررتی» برای
وقتی جامعه بیمار میشود و «تباهی» موجب زوال امید میشود ،چه باید کرد؟ ُ
مقابله با این پدیده« ،دموکراسی لیبرال» را بهترین و امیدبخشترین «ترتیب اجتماعی» میداند.
به همین جهت ،وی با افالطونگرایی به مقابله برمیخیزد و آن را به عنوان مهمترین مانع امیدهای
اجتماعی تلقی میکند ُ(ررتی.)10 :1384 ،
ُررتی بر این باور است که باید از سنت افالطونی خالص شد و بدین منظور از عنوان «امید به
عوض معرفت» سخن به میان میآورد که بر اساس آن شناختن و جستوجوی معرفت از هدفی
فینفســه به ابزاری دیگر برای شادکامی بزرگتر بشر فروکاسته میشود .از نظر وی ،هدف اصلی
بشر باید همکاری برای بهبودی آینده باشد و در این راه میتوان از آرمانشهر افالطون ،عهد جدید
و مانیفست کمونیست بهره گرفت تا آیندگان بهتر و محترمتر از کسانی باشند که اکنون در قید
حیات هستند (همان.)15 :
نکته دیگری که ُررتی بر آن تأکید میکند این است که به هنگام خواندن عهد جدید و مانیفست
کمونیست ،باید نسبت به پیشگوییهای آنها بیاعتنا بود و با تمرکز بر عبارتهای مربوط به امید ،هر
دو را به مثابه سندهایی الهامبخش خواند که به احترام به نوع بشر و برابری انسانها مدد میرساند
(همان .)268 :پژوهشهای مختلف نشان میدهد در جامعه ،تا حد زیادی امید به آینده دچار زوال
گشته است .آمار روزافزون خشونت ،فرار مغزها ،تضاد طبقاتی و آسیبهای اجتماعی نشان میدهد
که روح همکاری و مشارکت برای ساختن جامعهای برابر و بهتر ،دچار فروپاشی و فرسایش شده
است .بحران اقتصادی همراه با فرسایش سرمایههای مادی و فرهنگی ،چنان مردم را غرق در امور
روزمره ساخته است که جایی برای اندیشیدن امیدوارانه به آینده باقی نمانده است.
بدیهی اســت برای عبور از این وضعیت ،روشــنفکران وظیفه خطیری برعهده دارند .مردم و
روشنفکران هرکدام از ظن خود به «حافظ» نزدیک شده و تالش میکنند راهی برای برونرفت از
وضعیت فعلی بیابند .مردم به امید آنکه قرعه دولت به نامشان افتد به فال و شانس روی میآورند
و روشنفکران در اشعار حافظ به دنبال آرا و ایدههایی هستند که بر اساس آن بتوانند جانی تازه به
کالبد نیمهجان امید ببخشند و آن را از زوال نجات دهند.
از سوی دیگر ،غلبه تفکرات ایدئولوژیک موجب شده است خوانش الهامبخش متون مهم ،جای
خود را به پیشــگوییهایی بدهد که در آن برابری و احترام به نوع بشــر دیده نمیشــود .وظیفه
روشنفکران آن است که امید به آیندهای برابر را جایگزین ایدئولوژیهایی کنند که به پیشگویی
میپردازند و مانع از گسترش امیدهای اجتماعی میشوند .به عبارت دیگر ،روشنفکران باید امید را
جایگزین شناخت و پیشگویی كنند تا بدینوسیله مانع از زوال بیشتر آن شوند .اگر این مهم انجام
پذیرد ،جامعه میتواند با پذیرش بحرانهایی که در آن گرفتار آمده است راهی به رهایی بیابد و از
فرصتهایی که در اختیار دارد برای خلق لحظاتی شاد ،یگانه و بینظیر برنامهریزی کند.
البته این تمام ماجرا نیست .توجه به ساختار و آنچه که ُررتی آن را «ترتیب» اجتماعی مینامد
نیز مهم است .برخی از ســاختارها ،امیدبخش هستند و برخی دیگر مانع رشد و شکوفایی امید
میشوند و نقشآفرینی امید را برنمیتابند .تالش برای تشکیل این ساختارها به اندازه آرا و نظرات
امیدبخش حائز اهمیت است.
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آکــادمـی

چالش نبود راهبرد توسعه پایدار
چشمانداز بخش کشاورزی در سال 1399

بـهـانـه

امروز دنیا با چالشهای متعدد در حوزه زیستمحیطی روبهرو شده که تامین غذا را با مشکل مواجه کرده است .چگونه میتوان امنیت غذایی را در افق زمانی مشخص صیانت و حمایت
کرد تا به منابع طبیعی ،پایه و محیط زیست کمترین هزینه وارد شود؟ چه چشماندازی از آینده اقتصاد بخش کشاورزی و صنعت غذایی داریم و سال جدید چگونه سالی خواهد بود؟
این مقاله را بخوانید.

بخش کشــاورزی به دلیل تأمین امنیت غذایی کشــور و
تأمین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم
و غیر مســتقیم (بهرهبرداران ،صنایع فــرآوری و تبدیلی،
خدمات وابسته به بخش ،تجار ،عمدهفروش و خردهفروش
و )...از اهمیت ویژهای برخوردار اســت ولذا مدیریت بخش
کشاورزی نیازمند مدیریت و راهبری هوشمندانه با نگاهی
به آینده است .بخش کشاورزی در حال حاضر با مشکالت
فاطمه پاسبان
و چالشهای اساســی همانند خشکسالی ،تغییرات آب و
عضو هیئت علمی موسسه
هوایی ،کافی نبودن ســرمایهگذاری ،مشکل آب و خاک،
پژوهشهای برنامهریزی
پایین بــودن بهــرهوری ،ضایعات و هدررفــت ،مدیریت
و اقتصاد کشاورزی
ناکارآمــد بازار و تولید ،کمبود دانــش و فناوری روزآمد و
چرا باید خواند:
مدیریت دانش ،کمبود تحقیق و توســعه ،و کمبود ترویج
اگر به مسائل حوزه
و آموزش کاربردی روبهروســت و ترســیم درخت مشکل
کشاورزی ،غذایی و
و ارائه راهکارهای اساســی برای حل هر مشکل و مسئله،
امنیت غذایی عالقه
نیازمند مدیریتی است که با الفبای مدیریت مشارکتی آشنا
دارید ،و میخواهید
بوده و تصمیمسازی بر محور تحقیق و مطالعه و مشارکت
از مسیرهای پیش رو
فکری و عملیاتی با ذینفعان بنا شده باشد .توجه ناکافی و
بدانید ،خواندن این
بیموقع و بدون رویکرد مدیریت دانش به مشکالت بخش
مقاله راهبردی به
کشاورزی به طور یقین به مشکالت موجود عمق بخشیده و
شما توصیه میشود.
مشکالت جدیدی را به وجود خواهد آورد که فائق شدن بر
این مشکالت سختتر و پیچیدهتر خواهد شد.
در علم اقتصاد برای توسعه پایدار توجه ویژه به انباشت
ســرمایه شده است که ســرمایه اعم از مادی (پولی ،مالی ،طبیعی و  )...و غیرمادی (سرمایه
اجتماعی ،انســانی ،فرهنگی و  )...بر محوریت محافظت و توسعه منابع طبیعی و پایه استوار
است ،اما در کشور ما به طورکلی و به خصوص در بخش کشاورزی با «انباشت مشکل» روبهرو
هستیم و هر روز مشکل جدیدی به آن اضافه میشود .شناخت سرمنشأ و علل اصلی مشکالت
موجود در وهله اول میتواند کمک به تدوین برنامه و راهبردهایی كند که در مدتزمان مشخص
(آنی ،کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت) علل اصل کنترل و مدیریت شود در غیر این صورت
چشمانداز بخش کشاورزی مطلوب و مناسب (از بعد شاخصهای توسعه پایدار) نخواهد بود.
از طرف دیگر توجه به این نکته ضرورت دارد که فعالیتهای بخش کشــاورزی در بستر
اقتصاد کالن و سیاستهای حاکمیت شکل گرفته و از متغیرهای کالن اقتصادی و سیاستهای
مختلف اتخاذ شده تأثیر میپذیرد .افزایش تورم تولیدی (افزایش قیمت نهاده ،دستمزد کارگران،
اجاره ماشینآالت و  )...تهدید بزرگی برای مزیت رقابتی و پایداری تولید در بخش کشاورزی
اســت .شناخت علل بروز تورم و مدیریت و کنترل تورم از جمله اقداماتی است که بر توسعه
پایدار بخش کشاورزی مؤثر است .در کنار آن سیاستهای دولت در خصوص تجارت ،تولید و
بازار اگر به صورت منطقی و کارآمد تعیین شود میتواند بخشی از مشکالت بخش کشاورزی
را برطرف كند.
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نگاهی به آمارهای بخش کشاوری میتواند تصویری از وضعیت گذشته و حال را به تصویر
کشاند و هشدارهایی برای آینده را نمایان سازد .در سالهای  1390-97میزان نرخ رشد ارزش
افزوده بخش کشــاورزی بر مبنای قیمتهای سال پایه  1390از  -0/7درصد در سال 1391
تا  5/9درصد در سال  1393نوسان داشته و در سال  1397به رقم  -2/3درصد رسیده است.
اطالعات حاکی از آن است که در بستر تحریم و نوسانات ارزش و افزایش تورم ،نرخ رشد واقعی
بخش کشاورزی نوسانان مثبت و منفی داشته اســت .در سال  1397نرخ رشد ارزش افزوده
بخش کشاورزی منفی بوده و ادامه این روند تضعیف بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت.
ســهم ارزش افزوده بخش کشــاورزی در تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بر اساس
قیمتهای سال پایه  1390از  5/7درصد در سال  1390به  5/8درصد در سال  1397افزایش
پیدا کرده است که تغییر چندانی نکرده است (جدول  .)1آمار نشان میدهد از سال  1395به
بعد سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی نسبت به سالهای قبل که بیشتر از  6درصد
بوده ،کاهش یافته است .ادامه روند موجود به معنای کاهش نقش بخش کشاورزی در تولید
ارزش در کشور است که ضرورت دارد به مسائل بنیادی بخش کشاورزی که موجب تضعیف آن
میشود ،اهمیت و بها داده شود.
جالب توجه است که در ارقام بودجه پیشنهادی امسال کشور در فصل کشاورزی و منابع
طبیعــی از منظر اعتبارات هزینهای (عمومی و اختصاصی) در حدود  15.3هزار میلیارد ریال
بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال  1398در حدود  21.4درصد افزایش داشته است
یعنی از نرخ تورم موجود (تا آبان) کمی بیشتر .سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از مجموع
اعتبارات هزینهای در حدود  0.4درصد است .از منظر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا
همان اعتبارات عمرانی برای این فصل در حدود  24هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که
جدول  :1روند ارزش افزوده بخش کشاورزی در سالهای  1390-97بر اساس
قیمتهای سال پایه 1390
سال

مقدار ارزش افزوده
(میلیارد ریال)

1390

381983

نرخ رشد ارزش
افزوده (درصد)

سهم در تولید ناخالص داخلی به
قیمت بازار (درصد)
5.7

1391

379477

0.7-

6.0

1392

391900

3.3

6.3

1393

414833

5.9

6.5

1394

428002

3.2

6.7

1395

421321

1.6-

5.8

1396

426128

1.1

5.7

1397

416243

2.3-

5.8

ماخذ :مرکز آمار ایران ،گزارش رشد اقتصادی کشور در سال  1397و گزارش فصلی اقتصاد
ایران :تابستان .98

شناخت سرمنشأ و علل اصلی مشکالت موجود در وهله اول میتواند کمک به تدوین برنامه و راهبردهایی كند که در مدتزمان مشخص
(آنی ،کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت) علل اصل کنترل و مدیریت شود ،در غیر این صورت چشمانداز بخش کشاورزی مطلوب و مناسب
(از بعد شاخصهای توسعه پایدار) نخواهد بود.

جدول  :2روند تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی در سالهای  1390-95بر
اساس قیمتهای سال پایه 1390

جدول :3روند صادرات و واردات بخش کشاورزی در سالهای ( 1390-96میلیون دالر)
سال

صادرات

واردات

تراز تجاری

1390

5531

9971

-4440

5992

14345

-8353

13529

- 8123

سال

مقدار تشکیل سرمایه
ناخالص بخش کشاورزی
(میلیارد ریال)

نرخ رشد تشکیل
سرمایه ناخالص
(درصد)

سهم در تشکیل سرمایه
ناخالص کل کشور به قیمت
پایه (درصد)

1391

1390

87427

70.5

4.8

1392

5406

1391

55015

-18.9

3.0

1393

6740

12291

- 5551

1392

58642

33.8

3.4

1394

5487

8880

- 3393

1393

60729

8.6

3.2

1395

5681

8776

- 3095

1394

37360

-29.1

2.7

1396

5648

10320

-4672

1395

45000

1.7

3.9
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نســبت به مصوب سال  1398در حدود  4.8درصد کاهش داشته است .با توجه به مشکالت
موجود و نرخ رشــد منفی بخش کشاورزی در ســال  1397این سؤاالت پیش میآید که آیا
بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمتر نیازمند سرمایهگذاری عمومی دولت هستند؟ سهم فصل
کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کل کشور  4درصد است.
رقم سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی (هزینهای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت
و راهبری کدام مشکل کشاورزی و منابع طبیعی را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد؟
بخش کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل تأمین غذای مردم ،حفظ سالمت
جسمی و روحی مردم ،ایجاد شغل و درآمد ،تولید و ارزآوری نیازمند توجه ویژه بوده به خصوص
که تغییرات آب و هوایی ،بحران آب و خاک ،تخریب منابع طبیعی و پایه به شدت تهدیدی برای
تأمین غذا و کاهش فقر بوده و نمیتوان بدون سرمایهگذاری و توسعه فناوری و دانش امیدوار
به توســعه پایدار بخش بود .روزنه امید توسعه پایدار بخش کشاورزی در اعتبارات بودجهای
پیشنهادی دولت بسته شده است.
از طرف دیگر میزان تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی از  87427میلیارد ریال به
قیمت ثابت سال  90در سال  1390به  45000میلیارد ریال در سال  1395رسیده که حاکی
از کاهش تشکیل سرمایه ناخالص در بخش کشاورزی است .میانگین سهم  3/5درصد از کل
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پایینترین ســهم را بین بخشهای اقتصادی داشته است .در
سال  1395تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی در حدود ده درصد ارزش افزوده بخش
کشاورزی به قیمت ثابت بوده است .نامتناسب بودن میزان انباشت سرمایه در بخش کشاورزی
با ارزش افزوده آن از جمله تهدیدهایی است که نیازمند جلب سرمایهگذاری بخش خصوصی،
دولتی و خارجی است.
از طرف دیگر اطالعات نشــان میدهد میزان صادرات بخش کشاورزی از  5531میلیون
دالر در سال  1390به  5648میلیون دالر در سال  1396رسیده که حاکی از افزایش صادرات
در بخش کشاورزی بوده و نرخ رشد سالیانه آن طی دوره در حدود  0/35درصد بوده است .از
طرف دیگر واردات بخش کشاورزی از رقم  9971میلیون دالر در سال  1390به رقم 10320
میلیون دالر در ســال  1396بالغ شده که نرخ رشد ساالنه آن در حدود  0/58درصد و حاکی
از افزایش واردات در بخش کشاورزی است .نرخ رشد واردات بیشتر از صادرات بوده و به طور
میانگین واردات در حدود  1/9برابر صادرات بوده اســت .برآیند صادرات و واردات حاکی از آن
است که طی دوره مورد بررسی تراز تجاری همواره منفی بوده و به عبارتی همواره صادرات کمتر
از واردات بوده است .به دلیل نوسان در صادرات و واردات برخی از سالها افزایش در کسری تراز
تجاری و برخی سالها کاهش در آن مشاهده میشود .نوسانات در صادرات بخش کشاورزی
یکی از تهدیدهایی است که تولید بخش کشاورزی را نشانه میرود.
اطالعات نشــان میدهد در ســال  1397ارزش صادرات بخش کشاورزی و غذا در حدود
 6392میلیون دالر و واردات  10717میلیون دالر بوده که به دلیل پیشــی گرفتن واردات از
صادرات تراز تجاری منفی و در حدود  4325میلیون دالر بوده است .در این سال واردات 1/7
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جدول  :4روند صادرات و واردات بخش کشاورزی و غذا در سال 1397
شرح

بخش کشاورزی و غذا
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دالر)

سهم بخش کشاورزی و غذا از
صادرات و واردات غیرنفتی کشور
وزنی

ارزشی

صادرت

6941

6392

6

14

واردات

20479

10717

68

26

تراز تجاری

-13538

- 4325

-

-
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برابر صادرات بوده اســت .سهم ارزش صادرات بخش کشاورزی و غذا از صادرات غیرنفتی در
حدود  14درصد و سهم ارزش واردات بخش کشاورزی و غذا از کل واردات غیرنفتی در حدود
 26درصد بوده است.
توسعه صادرات بخش کشاورزی به عنوان بازار فروش محصوالت و منبع درآمد ارزی نیازمند
تدوین راهبرد صادراتی برای محصوالت رقابتپذیر در بازار جهانی و محصوالتی است که امکان
بالقوه برای حضور در بازار جهان دارند .نبود راهبرد توسعه پایدار زنجیره ارزش محصول در بخش
کشاورزی یکی از تهدیدهایی است که همه بازیگران زنجیره ارزش (از تأمین نهاده تا سفره) را
نشانه گرفته است .پرواضح است توجه ناکافی به مشکالت و تهدیدهای بخش کشاورزی ،افزایش
رشد حقیقی بخش کشاورزی را با احتمال کم مواجه خواهد ساخت مگر سیاستگذاران به جای
نوشتن سیاستهای خوب بر روی کاغذ چند مورد از آنها را عملیاتی سازند.

نکتههایی که باید بدانید
[نبود راهبرد توسعه پایدار زنجیره ارزش محصول در بخش کشاورزی یکی
از تهدیدهایی است که همه بازیگران زنجیره ارزش (از تأمین نهاده تا سفره)
را نشانه گرفته است.
[سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از مجموع اعتبارات هزینهای در
حدود  0.4درصد است .از منظر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا
همان اعتبارات عمرانی برای این فصل در حدود  24هزار میلیارد ریال در
نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال  1398در حدود  4.8درصد کاهش
داشته است.
[سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه
و بر اساس قیمتهای سال پایه  1390از  5/7درصد در سال  1390به 5/8
درصد در سال  1397افزایش پیدا کرده است که تغییر چندانی نکرده است.
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آکــادمـی

بازار آب ،گامی برای رهایی از سردرگمی
بحران اثربخشی و کارآمدی در حوزه آب

بـهـانـه

عرضه و تقاضای آب ،آلودگی آب ،کمبود ،بحران یا فاجعه آب ،خشکسالی و یا ترسالی مسائلی است که هرروز در تیتر خبرها قرار میگیرد؛ به این بهانه باید پرسید که راه رهایی از
این معضل ،مسئله یا چالش کدام است؟ آیا راهی برای خروج از بحران وجود دارد یا نه؟ حلقه مفقوده بحران آب چیست و چه راهبردی باید در پیش گرفت؟ این مقاله پاسخی به این
پرسشهای شماست .آن را بخوانید.

فاصله میان عرضه و تقاضــای آب ،پیامدهای آلودگی
منابع و افت مداوم سطح آب زیرزمینی ،بهطور روزافزونی
گستره و عمق بیشتری پیدا میکند .تقریباً روزی نیست
که خبر یا خبرهایی درباره خشــکی تاالبها و کاهش
رطوبت خاک و ایجاد چشــمههای گردوغبار ،تخریب
تأسیســات و بناها و زیرساختها در اثر نشست زمین،
آلودگی محصوالت در اثر استفاده از فاضالبها ،خسارات
انوش نوری اسفندیاری
باغــات و مزارع در اثر کمآبی ،نارســایی کمی و کیفی
تحلیلگر حوزه آب
در تأمین آب مراکز جمعیتی ،از کانالها و رســانههای
مختلف دریافت نشود .ابعاد مسائل آب بهعنوان موضوعی
چندوجهی از مصارف بیرویه فردی فراتر رفته و مانند
چرا باید خواند:
هشدارها برای بحران
کالفی با موضوعات مختلف خوداتکایی در تولید ،ایجاد
آب جدی است؛ این
درآمد و اشتغال و کاهش فقر ،مقابله با فساد ،تأمین آب
ذخیره حیاتی در حال
بهداشتی و دفع اصولی فاضالبها ،تأمین حداقل نیازهای
پایان گرفتن است
محیطزیستی و مالحظات و خطرات هیدروپلیتیکی و
اما برای کارآمدی
امنیت ملی ،درهمتنیده شده است .در جستوجوی باز
در حوزه آب باید به
کردن این کالف و پیدا کردن نقطه شــروع مناسب ،با
مسائلی توجه شود.
کارکرد اهرمی و مؤثر ،به ناگزیر باید به ســراغ افزایش
در این مقاله راهحلی
بهرهوری در حوزه مدیریتی و برنامهریزی آب رفت.
به خوانندگان ارائه
موضوع بهرهوری در مباحث مدیریتی و برنامهریزی
میشود .آن را باهم
معموالً با دو مؤلفه اثربخشــی ( )Effectivenessو
بخوانیم.
کارایی ( )Efficiencyسروکار دارد .در حوزه اثربخشی،
درستی هدفها وجهتگیریها مطرح است .در حوزه
کارایی ،چگونگی تحقق هدفهای انتخابشــده مهم
است .درهرصورت ،اگر انتخاب و اولویتبندی و یا موازنه
میان هدفها و جهتگیریها ،نادرست باشد ،افزایش کارایی در مسیر هدفهای نادرست،
حتی میتواند برای جامعه بسیار زیانبارتر تمام شود .بنابراین در حوزه بهرهوری ،توجه به
اثربخشی (درستی کار) ،دارای اولویت بیشتری نسبت به کارایی (انجام درستکار) است.
نمونه بارز ایجاد مســئله در این زمینه ،اقدامات مربوط به توسعه سامانههای آبیاری در
دشتهای ممنوعه برای ایجاد تعادل در ذخایر آب زیرزمینی است ،حالآنکه شرایط نهادی
استفاده از این نوع فناوریها بیشتر در مسیر افزایش کارایی آب کشاورزی است تا ایجاد
تعادل در آبخوانهای زیرزمینی .بررسی تجربیات متعدد نشان داده که اقدام به توسعه
کاربرد فناوریهای نوین آبیاری ،در بهترین حالت ،به افزایش کارآیی میانجامد و با افزایش
کارایی و سودآوری آب ،انگیزههای بهرهبرداران برای برداشت و مصرف بیشتر آب تقویت
میشود و برداشت از منابع آب کاهش نمییابد .هدف کاهش برداشت و تعادل بخشی و
هدف افزایش کارایی دو هدف مستقل هستند که لزوماً در یک مسیر قرار ندارند .ایجاد
تعادل در آبخوانها ،خیر عمومی مرجحتری تلقی میشود که ابتدا باید به آن دستیافت.
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JJاثربخشی آب
بررســی و تعیین هدفها و ایجاد رابطه میان آنها ،اقدام بسیار حساس و دقیقی
است که معموالً در حوزه سیاستگذاری در نهادهای قانونگذاری ،برنامهریزی و دفاتر
برنامهریزی کالن و راهبردی دســتگاههای اجرایی اتفــاق میافتد و نتایج خود را در
اسناد باالدستی نشان میدهد .در این سطح ،هدفهای متفاوتی وجود دارند که رابطه
و نســبت آنها با یکدیگر باید موردبررسی واقع شوند ،چون تعقیب یک هدف معموالً
ممکن اســت در جهت مخالف دیگری باشــد .در حوزه آب ،شواهد و دالیل مختلفی
نشــان میدهد که راه گشایی از طریق سیاســتها و راهبردهای توسعهای متناسب
با محدودیت شــدید منابع آب کشــور ،برافزایش اثربخشی مدیریت منابع آب بسیار
مؤثر است؛ چون کشــور ایران برای رعایت موازین توسعه پایدار ،به ناگزیر باید بتواند
اقتصاد بزرگتری با مصرف منابع آب کمتر داشــته باشد .برای حصول به این جایگاه،
بهعنوانمثال میتوان از اهمیت تدوین برنامه جامع افزایش اشتغال و درآمد با استفاده
از منابع آب کمتر در ســازگاری با مقتضیات منابع آبی کشور نام برد .یا مبحث ایجاد
موازنه مناســب میان امنیت آبی ،امنیت غذایی و امنیت انرژی باهدف ایجاد تعادل در
تغذیه و برداشت آبخوانها و منابع آب زیرزمینی ،که درواقع صیانت از امکانات زیستی و
ظرفیت تولید مواد غذایی در آینده است .این نوع مباحث در سطح تنظیم سیاستهای
توسعه ،به ناگزیر ما را به بحثهای دیرینه مکانیابی و انتخاب صحیح نوع فعالیتها و
اسکان مناسب جمعیت ازنظر دسترسی به منابع آب و ایجاد آلودگی هدایت میکند.
البته به این مجموعه باید موارد دیگری را نیز افزود مانند :استفاده مناسب از فناوری،
اصالح سبک زندگی و الگوهای مصرف ،کاهش هزینههای ناهماهنگی ،عدم همکاری
و موازی کاری و بیتفاوتی و کمکاری ،مهار کانونهای اختالفبرانگیز بر اساس انصاف
و اجرای همسان مقررات ،انتخاب ترکیب مناسبی از فرایندهای حکمرانی ازنظر فرمان
و کنترل ،انگیزهها و ســازوکارهای قیمتی و اقتصادی و یا مدنی و اجتماعی و انباشت
ســرمایههای اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی .اینگونه موارد ،از موضوعات مهم در
حوزه سیاستگذاری و سیاست پژوهی آب به شمار میآید.
JJکارایی آب
پیگیری اجرا و تحقق سیاستهای کالن در نهادهای اجرایی و شرکتهای کارگزار
مانند شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای آب و فاضالب اتفاق میافتد .این موضوع
خود را در برنامههای عملیاتی نشــان میدهد .افزایش حجم آب قابل تنظیم ،توسعه
سطح شبکههای اصلی و فرعی تحت پوشش ،توسعه سطح اراضی تسطیحشده و مجهز
به امکانات نوین آبیاری ،کمینهســازی و کنترل هزینههــای اجرایی ،افزایش راندمان
آبیاری و اخیرا ً افزایش بهرهوری و کارایی آب با تکیهبر سامانههای آبیاری تحتفشار،
افزایش نصب کنتورهای هوشمند بر چاهها ،قیمتگذاری و بازیافت هزینهها ،کاهش آب
بهحساب نیامده ،افزایش ضریب وصول مطالبات از مشترکین از نمونههای هدفگذاری
و برنامهریزی در ســطح مدیریت اجرایی و عملیاتی برای افزایش کارایی محســوب
یشوند.
م 

نگرش به آب بهعنوان محرک و پیشران توسعه و تکیه به طرحهای آب برای تحقق هدفهای
توسعه منطقهای ،ازجمله مشکالت بینشی ،ذاتی و دیرینه مدیریت عرضه آب در حوزه
اثربخشی و سیاستگذاری محسوب میشود.

JJآب ،محرک توسعه
نگرش به آب بهعنوان محرک و پیشــران توســعه و تکیه به طرحهای آب برای تحقق
هدفهای توسعه منطقهای ،ازجمله مشکالت بینشی ،ذاتی و دیرینه مدیریت عرضه آب در
حوزه اثربخشی و سیاستگذاری محسوب میشود .در دیدمان آب بهعنوان «محرک توسعه»
تصور بر این است که با کنترل ،استحصال و توسعه منابع آب ،توسعه به مفهوم «نوسازی»
در مناطق توسعهنیافته شکوفا خواهد شد .بیشتر طرحهای توسعه انجامشده در کشورهای
مختلف ازجمله ایران از گذشته تاکنون عمدتاً با این دیدگاه برنامهریزی و اجراشده است .در
این دیدمان ،تمرکز بر حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و سایر منابع طبیعی است .درنتیجه
معموالً به ظرفیتها ،نیازها و تقاضاهای جامعه محلی و سازمان اجتماعی موجود آنها توجه
چندانی نمیشود .با حربه و سالح «نوسازی» خطوط مبهم و گاه ناهماهنگ سیمای تغییرات
و توسعه در منطقه موردنظر از باال به پایین ،بدون برنامهریزی و مدیریت منطقهای یا بررسی
و آشکارســازی ترجیحات بهرهبرداران واقعی و یا بررسی ساختار انگیزههای جامعه محلی،
ترســیم میشود .برای انجام این «نوسازی» و پیشبرد اقدامات ،تکیه عمده بر نظام متمرکز
اداری و تکنوکراتهای حاضر در نظاممهندسی مشاور و دستگاههای پیمانکاری است .گویی
این اقدامات با صحتسنجی کامل و در تطبیق با واقعیت و سازوکارهای طبیعی ،اقتصادی و
اجتماعی طرحریزیشدهاند .یعنی دیگر نیازی به برنامهریزی اجتماعی و ارتباطی برای حضور
ذینفعان در تصمیمگیریها بهمنظور همراه و همگام کردن جامعه محلی و اقدامات منسجم
کالنتری چون مدیریت پیشــرانهای توسعه و ایجاد هماهنگی و همکاری و تعهدات الزم
ازنظر مکانیابی فعالیتها ،انتخاب نظام اقتصادی متناسب و سبک زندگی و تغییرات اجتماعی
وجود ندارد .احتماالً بهتبع چنین رویکردی ،نظارت و ارزیابیهای مشخص در بازههای زمانی
مناسب نیز رنگ میبازد ،با این تصور یا توهم که چون اقدام اصلی درست است ،بقیه موارد،
خودبهخود هماهنگ و سازگار میشوند.
JJاقتصاد آب و قیمتگذاری
سطوح و حوزههای متفاوتی را برای اقتصاد آب میتوان در نظر گرفت .در سطح اثربخشی:
مطالعات و بررسیهای اقتصادی و مالی در سطح ملی ،حوزه آبریز ،استانی و جامعه محلی؛
در سطح کارآیی :اقتصاد بنگاه و قیمتگذاری و بازیافت هزینهها در شرکتهای کارگزار.
در شرایطی که در نظام حکمرانی آب ،تکیه اصلی بر سازوکارها و فرایندهای سلسلهمراتبی
و اداری است ،بهبود ساختار انگیزهها و رقابت در زمره اقدامات حاشیهای قرار میگیرد .در
این نظام حکمرانی آب ،جایگاه نهادی بخش خصوصی و نهادهای مدنی مناسب نیست و
بهطور ساختاری امکان تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد .در مدیریت
دولتی عرضهگرا ،هدف واقعی قیمت آب در یک بستر انحصاری ،بازپرداخت هزینهها است.
افزایش قیمتها ،بار سیاسی زیادی به همراه دارد .اطالعات مربوط به احجام آب تحویلی
و مبادلهشده ،هزینه تمامشده و کیفیت آب از شفافیت الزم و سهولت دسترسی ،برخوردار
نیست .در نقطه مقابل در مدیریت تقاضاگرا به فرایندهای اقتصادی و اجتماعی (شبکهای)
مجال بیشــتری داده میشود و قیمتهای مؤثر مبتنی بر حجم آب در یک بستر رقابتی
برای کنترل و مدیریت تقاضا و کاهش آثار محیطزیستی ،مطرح و امکانپذیر است .بنابراین
در یک مدیریت متکی به عرضه بیشــتر آب که بهویژه درباره آب کشاورزی اغلب امکان
اندازهگیری درست حجمی وجود ندارد و بخش مهمی از تلفات در خارج از حیطه کنترل
مصرفکننده نهایی اســت (مانند استفاده از آب لوله برای فضای سبز و تلفات در سامانه
توزیع) ،انتظار نمیرود بتوان با قیمتگذاری بر روی پیشــرانهای توسعه و تقاضا ،تأثیر
زیادی گذاشت.
JJآب ،تسهیلگر توسعه
دیدگاه آب بهعنوان «تسهیلکننده یا کاتالیزور توسعه» منبعث از پذیرش موازین توسعه
پایدار و نتیجه تغییر پارادایمی در مدیریت توســعه کشورها است .در این دیدگاه که رابطه
دوسویه و متقابلی را میان منابع آب و توسعه در نظر میگیرد ،آب هم بهعنوان بخش و هم
بهعنوان یک منبع ،نقش کلیدی در توسعه اجتماعی ،تمامیت محیطزیست و رشد اقتصادی
دارد .بهعنوان بخش ،آب نیازمند به توسعه زیرساختها و منابع مالی  -عملیاتی است .بهعنوان

منبع اثرگذار ،فراتر از مرزهای بخشهای مختلف عمل میکند و برای مدیریتش به تشخیص
ارزش آب به بیان اقتصادی و اتخاذ رویکردهای کامل و بههمپیوســته نیازمند است .این در
شرایطی است که تقاضا و مصرف آب بهشدت از محرکهای بیرون از بخش آب (مانند افزایش
مصرف و سوءمدیریتهای ناشی از افزایش تقاضا برای غذا و تغییرات سبک تغذیه ،تقاضا برای
انرژی ،پیامدهای تغییرات آب و هوایی و دینامیزمهای جغرافیای سیاسی) تأثیرپذیر است .در
ک طرف آب اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی
این رابطه دوســویه میان آب و توسعه؛ از ی 
است و از طرف دیگر این توسعه باعث افزایش مصارف و پیامدهای محیطزیستی است که بر
شرایط منابع آب تأثیر بسزایی دارد .درنتیجه وقتی استفادهکنندگان مختلف از آب تصمیم
به تخصیص و اســتفاده از آن میگیرند شــرایط این منبع در معرض تغییر قرار میگیرد و
پیامدهای آن میتواند بهنوبه خود موجبات تغییرات مهمی را در فرایند توسعه ایجاد کند؛ که
الزم است این تغییرات در پیشبینی برنامهها از قبل موردتوجه و چارهاندیشی قرار گیرند.
JJبهره سخن چیست؟
بررسی اجمالی کارنامه مدیریت آب کشــور نشان میدهد که اقدامات در هر دو زمینه
اثربخشــی و کارایی ،علیرغم تالشهایی که انجامشده ،با کاستیهای فراوانی روبهروست.
ناگفته نماند که معموالً هیچگونه سطحبندی و تفکیکی هم از این نظر در اسناد برنامهای در
این خصوص مشهود و بارز نیست .اما ضرورت دارد توجه بیشتر نهادهای تأثیرگذار به سمت
«اثربخشی» ،هدفها و سیاستها و نحوه تعیین سلسلهمراتب و تعیین اولویت و ایجاد تناسب
و موازنه صحیح میان آنها ،جلب شود .تجربه نشان داده است که عم ً
ال آب محرک توسعه
نیست ،انتخاب هدف حداکثر بهرهبرداری از منابع آب انتخاب نادرستی بوده است و باید برای
مدیریت تقاضا و رشد بیرویه پیشــرانهای توسعه بهطور اساسی فکر کرد و سهمی برای
محیطزیست و طبیعت قائل بود .این اقدام در گرو تغییر نگرشهای حاکم بر سیاستگذاریها
ازنظر چگونگی برقرار کردن نسبت آب و توسعه است که این تغییر باید به نحوی باشد که به
ایجاد جایگاه نهادی مناسبی برای برقراری رابطه دوسویه میان «آب و توسعه» بینجامد .برای
ایجاد تعادل در آبخوانهای زیرزمینی نیز باید ابتدا مدیریت آب زیرزمینی به سطح مناسبی از
دستاوردهای مشخص و قابلاتکا برسد و بعدازآن به افزایش کارایی آب پرداخت .برای حرکت
به سمت اثربخشی در حوزه سیاستهای اقتصادی و قیمت آب باید درباره تحول و دگرگونی
در جایگاه نهادهای مدنی و بخش خصوصی در حوزه آب فکر کرد .هدف جدی برنامهریزیها
باید بررسی و آشکارسازی ترجیحات بهرهبرداران واقعی و بررسی ساختار انگیزههای جامعه
محلی ،باشد .به عالوه ،الزم است برنامههای کالنتر و جامعتری برای هماهنگی در درون و
بیرون بخش آب (برای ایجاد همکاری و هماهنگی) تدارک دیده شود.
انصافاً به جای سادهاندیشیهای رایج درباره «معجزه» استفاده از فناوریهای جدید ،آیا
جای اینگونه بررســیها ،مباحث و اصالح سیاستهای تعیینکننده در کشورمان ،خالی
نیست؟

نکتههایی که باید بدانید
[در جستوجوی باز کردن کالف آب ،و پیدا کردن نقطه شروع مناسب،
با کارکرد اهرمی و مؤثر ،به ناگزیر باید به سراغ افزایش بهرهوری در حوزه
مدیریتی و برنامهریزی آب ،رفت.
[آب هم بهعنوان بخش و هم بهعنوان یک منبع ،نقش کلیدی در توسعه
اجتماعی ،تمامیت محیطزیست و رشد اقتصادی دارد.
[برای حرکت به سمت اثربخشی در حوزه سیاستهای اقتصادی و قیمت
آب باید درباره تحول و دگرگونی در جایگاه نهادهای مدنی و بخش خصوصی
در حوزه آب فکر کرد.
[در این نظام حکمرانی آب ،جایگاه نهادی بخش خصوصی و نهادهای مدنی
مناسب نیست و بهطور ساختاری امکان تقویت سازوکارهای اقتصادی و
اجتماعی وجود ندارد.
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آکــادمـی

روزهای دشوار 98
همبستگی ملی و چالشهایی در مسیر

بـهـانـه

سپهر سیاسی و اجتماعی جامعه لخت و بیتفاوت شده است و گاه نشان از چالشهای همبستگی در آن دیده میشود .مهمترین چالش همبستگی در این روزهایی که گذشت چه بود
و در روزهای آینده برای حل بحرانها چه راهکاری باید در پیش گرفت؟ این مقاله را بخوانید.

مهدی معتمدیمهر
تحلیلگرمسائلاجتماعی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
راهکاری برای چالش
همبستگیبیابیدو
شما هم آن را یکی
از مسائل روز ایران
میدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

نوروز ،تنها نشــانه بهار و سرآغاز ســال نو در ایران نیست ،بلکه یادآور
رنگینکمان اقوامی اســت که به رغم گوناگونیهای زبان ،پوشــش،
فرهنگ ،دین و مذهب ،هزارههاست که از روزگار باستان تا به اکنون،
پاسدار هویتی واحد و پایدار به نام «ایرانی» در سرزمینی پهناور و همواره
در معرض تهدید بودهاند .فرهنگ دورکنی «ایرانی و اسالمی» حاصل
همین کثرت پایدار است؛ به گونهای که در طول سدهها ،بستری بینظیر
برای همراهی بیتعارض و زیست مسالمتآمیز و مداراگونه بنیانهای
اســاطیر ایرانی و اجزای تاریخ و هویت شیعی را فراهم کرده است .در
متلها و فولک ایرانی ،نمادهای پهلوانی ایرانی و الگوهای اخالقی دینی و
آیینی ،جا را برای هم تنگ نمیکنند و حامل آرمانها و تجلی مطالبات
ملتی بودهاند که هم به «عاشورا» باور دارد و هم «چهارشنبهسوری» و
«مهرگان» و «سوگ سیاووشان» را در حافظه خویش پاس میدارد.
برآمدن دولت مرکزی مدرن در ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی
و ظهور شبهمدرنیســم تحمیلی رضاخانی و تمرکــز بر «ایرانگرایی
باســتانی» و نفی رکن اســامی فرهنگ ،سبب به هم خوردن تعادل
فرهنگی و سیاسی ایرانیان و شکست معادله پایدار «ایران  -اسالم» شد
و در نهایت و پس از نیمقرن ،زمینههای فراگیر شدن جنبش اجتماعی
ایران با تاکید واکنشی بر وجوه عقیدتی و ماهیتبخشی ایدئولوژیک به
انقالب مردمی  1357و تأسیس «نظام جمهوری اسالمی» را پدید آورد.
پس از پیروی انقالب اسالمی ،اوضاع متعادل نشد و فقط دگرگون
شد .اینبار نوبت به طرفداران اسالم فقاهتی و سنتگرایانی رسید که
نافی ارکان ملی و ایرانی بودند و با بولدوزر به ســوی تخت جمشــید
میتاختند؛ چونان که حتی عنوان «مجلس شورای ملی» را که ادامه
طبیعی شورای روستا و شورای شهر و شورای استان بود ،برنتافتند و پس
از سی سال ،زمینهساز طرح مطالبهای واکنشی موسوم به «جمهوری
ایرانی» شدند که فاقد هرگونه محتوای اساسی و نمونه سیاسی در جهان
است و صرفاً بر وجوه عاطفی ناشی از «نادیده گرفتن» مبتنی است.

نکتههایی که باید بدانید
[نظام مدیریت شورایی ،سازوکاری بیبدیل است که میتواند با تأمین و به رسمیت شناختن
حقوق ،زمینههای رشد همبستگی ملی را فراهم آورد.
[شیوع خودکامگی و استبداد در ساختار قدرت ،مهمترین مانع در برابر پیوندهای ملی و
تعلق خاطر همه شهروندان ایرانی به هویت و خاستگاهی مشترک به نام ایران خواهد بود.
[افزایش بیسابقه قیمت نفت و دستیابی به منابع عظیم ارزی سبب شد تا جریانات
اقتدارگرای سیاسی ،برای پیشبرد اهدافشان ،نیازی به حمایت مردم احساس نکنند.
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این یادآوری کوتاه تاریخی نشان میدهد که مهمترین چالش پیش
روی همبستگی ملی در ایران ،ریشههای سیاسی دارد .در واقع ،طرح
«مشــروطیت» به عنوان یک تئوری و نه در مقام یک نهضت سیاسی
و انقالبی که موید «حاکمیت قانون» و گونهای از حکمرانی مطلوب و
مردمی در جامعه معاصر ایران است ،پاسخی اجتنابناپذیر به ضرورت
پایداری سیاســی و فرهنگی اقوام متکثر ایرانی و ممانعت از فروپاشی
جغرافیایی و اجتماعی در شرایط مواجهه ناگزیر با مدرنیسم و نهاد دولت
مرکزی در ایران بود.
«آزادی» اساس مشروطه بود که به عناصر توامان «حاکمیت ملت»
و «پاسخگویی حاکمیت به ملت» نظر داشت .در انقالب اسالمی نیز،
مبارزه با استبداد و طرح مطالبات آزادیخواهانه در صدر شعارهایی قرار
داشت که در فریاد مشترک و فراگیر «مرگ بر شاه» از سوی قاطبه ملت
اعم از مسلمان و غیرمسلمان ،فارس و بلوچ و کرد و عرب و آذری و،...
تجلی پیدا کرده بود و از این رو ،مدافع و مقوم همبستگی ملی ایرانیان
یشد.
ارزیابی م 
مطالبه آزادی و حاکمیت قانون که در دهه نخست انقالب ،مهجور و
گفتمان اقلیت بود ،به جهت پایداری مهندس بازرگان و نهضت آزادی
ایران ،از دهه هفتاد به این سو ،به گفتمان اکثریت ارتقا یافت و در قالب
خواست «تقدم توسعه سیاسی» زمینهساز اصلی جنبش دوم 1376
شد .البته رخدادهایی مانند اشغال سفارت امریکا که بر اوجگیری امواج
سهمگین «امپریالیسمستیزی» سوار بود یا جنگ هشت ساله ،به لحاظ
ســلبی و در راستای مبارزه با دشمن مرز و بوم ،حامل افزایش کمی و
کیفی وحدت اجتماعی و سیاســی و رشد همبستگی ملی ایرانیان به
شمار میآمد ،اما رأی بیست میلیونی به سید محمد خاتمی ،افزون بر
نتایج سیاسی ،نخستین صورت ایجابی رشد شاخصهای همبستگی
ملی پس از انقالب تلقی میشود.
با روی کار آمدن دولت تمامیتخواه احمدینژاد و نادیده گرفتن
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش
و به ویژه در اثر تبعات مخرب تشــدید فضای امنیتی پس از خرداد
 ،1388رشــد فزاینده و مهارنشــده گروههای سیاسی و مذهبی با
رویکردهای واگرایانه در نقاطی از کشور مانند کردستان ،آذربایجان،
خوزســتان و سیستان و بلوچســتان رقم میخورد که اتفاقاً به مدد
روشهای سرکوبگرانه عوامل حکومتی ،از زمینههای حمایت عاطفی
مردم در داخل کشــور و توطئههای بیگانه در خارج از کشــور سود
«سلَفیهای جهادی» در کردستان
میبرد .گسترش پایگاه اجتماعی َ
و خوزستان و بروز جریانات تجزیهطلب در آذربایجان در همین راستا
ارزیابی میشود.

به جای پرداختن به تفنن باید به جد دنبال ساختن و پرداختن چنین چشماندازی باشند ،وقتی صحبت از نبود پروژه
سیاسی میکنیم ،یعنی هیچ گروهی چشماندازی جذاب برای اکثریتی از مردم ندارد ،چشماندازی که وضعیت
مطلوب و جهت کلی حرکت کشور را در داخله و خارجه مشخص سازد.

بحران چشمانداز؛
قگشاییسیاست
اف 
چه باید کرد؟

بـهـانـه

جریانات سیاسی عالقمند به نفی جمهوریت نظام که از ابتدا خواستار
الگوی «حکومت اسالمی» به جای «جمهوری اسالمی» بودند و البته
به جهت حضور فراگیر جنبش اجتماعی ایران فرصت نیافته بودند تا
نیت خویش را عملی کنند ،پس از چند دهه و با بهرهگیری از فرصتی
که سازوکار «نظارت استصوابی شورای نگهبان» برایشان پدید آورد ،به
جریان اثرگذار بر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت سیاسی نائل آمدند
و پس از دولت اصالحات ،فرصتی بیسابقه برای عملی کردن اندیشه
«توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی» و ترویج الگوی سیاسی چین
برای ایران پیش روی خود دیدند.
افزایش بیسابقه قیمت نفت و دستیابی به منابع عظیم ارزی سبب
شد تا جریانات اقتدارگرای سیاسی ،برای پیشبرد اهدافشان ،نیازی به
حمایت مردم احســاس نکنند .اما همین درآمد عظیم نفتی در غیاب
نهادهــای جامعه مدنی و در فضای پس از خــرداد  1388که احزاب
دموکراسیخواه و مطبوعات مستقل به محاق رانده شده بودند ،نه تنها
به توسعه اقتصادی ایران نیانجامید که به گستردهترین فساد مالی در
تاریخ یکصد ساله اخیر و خروج بیش از هفتصد میلیارد دالر از مسیر
قانونی منجر شد .انحالل سازمان برنامه و بودجه ،داللتی آشکار بر اراده
قابل پیشبینی اهل قدرت در دستیازی به بیتالمال و نهادینه شدن
«فساد سازمانیافته» در ساختار اقتصاد دولتی ایران داشت و متاسفانه،
هشدارها و دلسوزیها شنیده نشد.
فساد ســازمانیافته که خود ناشی از نفی حاکمیت قانون و نقض
حقوق و حاکمیت ملت است ،زمینهساز تبعیض ساختاری و گسترش
شــکافهای فزاینده سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در میان گروههای
قومی ،دینی و اجتماعی شده است که دامنه این فساد ساختاری ،افزون
بر اقوام و اقلیتهای دینی ،حوزه زنان و جنبشهای اجتماعی کارگران
و دانشــجویان را نیز تحت تأثیر قرار داده و نه تنها شهروندان ایرانی را
از کنشهای مبتنی بر همبستگی وا میدارد ،بلکه به سوی راهحلهای
مرکز گریزانه و نامعطوف به «نهاد دولت» تشویق میکند.
فصل دوم قانون اساســی جمهوری اســامی ایران ،زبان رسمی،
رسمالخط مشترک ،تاریخ خورشیدی و پرچم ایران را به عنوان نشانگان
وحدت ملی بر میشمارد اما اصول  13و  15این قانون به تأمین حقوق
اقوام غیرفارسیزبان و رسمیت سایر ادیان توحیدی توجه دارد و تحقق
امکانات الزم جهت آموزش زبان مادری و فعالیت رسانهها و مطبوعات
به زبان اقوام دیگر را ضروری بر میشمارد .فصول سوم و پنجم و هفتم
این قانون اساســی نیز به تحقق کلی حقوق اساسی و حاکمیت تمام
شهروندان ایرانی اعم از هر دین ،جنسیت و نژاد تاکید دارد.
برگزاری انتخابات آزاد ،ســالم و عادالنه و پذیرش و ارتقای ارکان
جمهوریت نظام ،مهمترین زیرســاخت و اساسیترین امکانی است
که مشــارکت عمومی ایرانیان در سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان
را محقق میکند و نظام مدیریت شورایی ،سازوکاری بیبدیل است
که میتواند با تأمین و به رســمیت شناختن این حقوق ،زمینههای
رشد همبستگی ملی را فراهم آورد .شیوع خودکامگی و استبداد در
ساختار قدرت ،مهمترین مانع در برابر پیوندهای ملی و تعلق خاطر
همه شــهروندان ایرانی به هویت و خاستگاهی مشترک به نام ایران
خواهد بود .از این رو ،آزادی ملت و تحقق دموکراســی نهتنها آرمانی
سیاسی که سازوکاری مدیریتی و بنیانی اجتماعی است که تداوم بقای
سرزمینی ،رشد سرمایه اجتماعی ،مهار چالشهای همبستگی ملی و
تامین دکترین امنیت ملی کارآمد و همسو با توسعه پایدار و همهجانبه
ایران را مقدور میسازد.

برخی معتقدند که ســالی پر از چالش پیش روی ماست؛ حدس و گمان بسیار است ،در صحبت
صاحبنظران میتوان از دشوارتر شدن مبادالت مالی با جهان ،افزایش احتمالی تحریمها ،کابوس
محتمل انتخاب دوباره دونالد ترامپ ،ادامه رکود اقتصاد ،پرش احتمالی دالر و مشکالت بانکها
و سیستم پولی شنید؛ امیرحسین خالقی از چشــمانداز پیش روی اقتصاد ایران میگوید .این
مقاله را بخوانید.

امیرحسین خالقی
پژوهشگر اقتصاد
سیاسی و توسعه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
چشمانداز روشنی
از وضعیت آینده
داشته باشید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه میشود؛
اینکهبایدسیاستمدار
و روشنفکر به شیوه
کیسینجریعرصهرا
برای مذاکره هموار
کنند.

محمد قائد ،روزنامهنگار پیشکســوت ایرانی ،زمانی سخنی
ماندگار گفته بود که به نظرم بهویژه درخور وضع فعلی مملکت
ما و مصائب پرشماری است که گرفتار آن است« :هر مملکتی
برای اینکه به جایی برسد باید سنگ زیرین آسیا داشته باشد،
یعنی جمعی آدم پاکیزه باشــعور و عاری از روحیه “پولو بردار
فرار کن” و “دز ِد نگرفته پادشــاه اســت” ،و صاحب فرهنگی
درست و حسابی که برای مردم الگو باشد ،تا سنگ باالیی که
عبارت از خواستهای متغیر ملت است بتواند بچرخد (بله ،بله،
اس و اساس
میدانم که از نظر نزاکت اجتماعی باید گفت ملت ّ
است و طبقه حاکم ،نوکر گوش به فرمانش) ».نگارنده با وجود
آنکــه هیچ امیدی به هیچ دولتی در هیچ كجای جهان ندارد
و معتقد است در تحلیل نهایی توسعه یک کشور را خود مردم
بیش از هر عامل دیگــری پیش میبرند ،ولی میخواهد روی
نقش سیاســتمداران و نیاز به یک پروژه سیاسی برای بهبود
اوضاع و روبهرو شــدن با «بحران چشمانداز» تاکید کند .اجازه
دهید بیشتر توضیح دهم.
از قرار ســالی پر از چالش پیش رو اســت ،حدس و گمانه
بسیار است ،در صحبت صاحبنظران میتوان از دشوارتر شدن
مبــادالت مالی با جهان ،افزایــش احتمالی تحریمها ،کابوس
محتمل انتخاب دوباره دونالد ترامپ ،ادامه رکود اقتصاد (رشد
اقتصادی منفی  7.6درصدی سال  ،)1398پرش احتمالی دالر
و البته مصیبت همیشه حاضر بانکها و سیستم پولی شنید،
بامزهتر از همه پیشبینی کسری بودجه شدید دولت در سال
 99و عزم جزم دولت برای مالیاتگیری و فروش اوراق اســت.
میدانیم که کفگیر دولت به ته دیگ خورده اســت و عایدات
رو به کاهش نفت کفاف مخــارج این دولت فربه را نمیدهد،
کم کردن جدی هزینهها هم که از قرار نشــدنی اســت ،ولی
انگار کسانی در دولت بنا ندارند تسلیم شوند .گذشته از مالیات
بر درآمد و مانند آن ،سروکله انواع جدیدی از مالیات هم پیدا
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آکــادمـی

واقعیت این است
کشور زیبای
ما با یک چالش
اساسییعنی
بحران چشمانداز
روبهرو است ،تا
وقتی نتوان یک
آینده خواستنی
را به افکار عمومی
فروخت کار پیش
نخواهد رفت،
برجام و توافق
هستهای نوعی
چشمانداز برای
ارتباط گسترده
با جهان را تبلیغ
میکرد ،ولی به
هزار دلیل شکست
خورد ،اکنون
چشماندازی
نداریم و به قول
قدما در دوره فترت
به سر میبریم،
این برای مملکتی
درگیر هزار مشکل
مصیبتکمی
نیست

شــده است ،مالیات ساالنه بر خانهها و خودروهای به اصطالح
گرانقیمت که با توجه به قیمت آنها اخذ میشــود ،از جمله
ترفندهایی است که بناست ســال آینده به جیبهای سوراخ
دولت ریخته شــود .این قبیل مالیاتها که به شــکل روشن
نوعی سرقت ســازمانیافته قانونی را تداعی میکنند ،راهکار
اهالی دولت برای تأمین هزینههاســت .میدانیم که این قبیل
ژستهای چزاندن ثروتمندان و گرفتن پول از آنها برای تعداد
زیادی شاید جذابیت داشته باشد .با این حال همچنان کسری
بودجه (بخوانید «چاپ» پول و پتانسیل تورمی آن) همچنان
مسئلهای جدی برای سال آینده به شمار میآید.
البته در وضعیت کنونی کشور تجویز بسیاری اهالی اقتصاد
چیزی جز همین سیاست ریاضتی (ترکیبی از افزایش مالیات
و کاهش هزینههای دولت) نمیتواند باشد ،ولی مالیات گرفتن
هم آداب خودش را دارد و نمیتوان به ســبک داروغه مالیات
عمل کرد و به بهانه باال بودن مخارج عمومی از هر کس و هر
چیز مالیات گرفت.
بررســی تجربههای جهانی در کتابی خواندنی از السینا و
همکاران به نام «ریاضت» ( )austerityهمین را میگوید .در
آن کتاب با بررسی صد و اندی تجربه جهانی ریاضت اقتصادی
نتیجه میگیرد این قبیل سیاستها میتوانند موفق باشند ،اما
کار یک تبصره جدی دارد ،اگر در راستای ریاضت و برای مبارزه
با کسری بودجه فقط از مسیر افزایش مالیاتها برویم کار عیب
میکند و رکــود پیامد آن خواهد بود ،ولی کاهش هزینههای
دولت میتواند در آینده به رونق اقتصاد بینجامد .استدالل این
اســت که افزایش مالیاتها سیگنال بدی به فعاالن اقتصادی
اســت ،در صورتی که کاهش هزینهها میتواند اعتماد آنها را
بازگرداند .متاسفانه اعتمادزدایی از فعاالن اقتصادی و فضولی
حداکثری دولت در اقتصاد به بهانه «شرایط حساس کنونی»
درســت همان کاری اســت که دارد دنبال میشود .دشواری
اساســی دیگر را هم به این تصویر پیچیده بیفزایید که از قرار
اعتماد شــهروندان و اهالی اقتصاد به دولت هم کاهش جدی

نکتههایی که باید بدانید
[اگر بناست اصالح اقتصادی صورت گیرد ،پیشنیاز آن چیزی جز یک پروژه سیاسی برای
خلق چشماندازی بدیل نیست که بتواند عده زیادی را جلب کند و سختیهای پیش رو را
تحمل پذیر کند.
[میتوان استنباط کرد که وضعیت اعتماد شهروندان به دولت و سیاستهای آن خوب نیست
و معنای آن این است که حتی سیاستهای خوب اقتصادی هم چندان بختی برای موفقیت
نخواهندداشت.
[در وضعیت کنونی کشور تجویز بسیاری اهالی اقتصاد چیزی جز همین سیاست ریاضتی
(ترکیبی از افزایش مالیات و کاهش هزینههای دولت) نمیتواند باشد ،ولی مالیات گرفتن هم
آداب خودش را دارد و نمیتوان به سبک داروغه مالیات عمل کرد و به بهانه باال بودن مخارج
عمومی از هر کس و هر چیز مالیات گرفت.
[گذشته از مالیات بر درآمد و مانند آن ،سروکله انواع جدیدی از مالیات هم پیدا شده است،
مالیات ساالنه بر خانهها و خودروهای به اصطالح گرانقیمت که بناست سال آینده به جیبهای
سوراخ دولت ریخته شود .این قبیل مالیاتها به شکل روشن نوعی سرقت سازمانیافته قانونی
را تداعی میکنند.

98

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

یافته است ،از برخی موارد مانند نمونه غمانگیز افزایش یکشبه
قیمت بنزین که متاسفانه آسیبهای جانی و مالی زیادی را در
پی داشت ،میتوان استنباط کرد که وضعیت اعتماد شهروندان
به دولت و سیاستهای آن خوب نیست و معنای آن این است
که حتی سیاستهای خوب اقتصادی هم چندان بختی برای
موفقیت نخواهند داشت.
JJپس چه باید کرد؟
ریاضت و سختی که اجتنابناپذیر است و از نظر اقتصادی
باید به دنبال محکمتر بستن کمربندها بود ،ولی بدون اعتماد و
همراهی شهروندان و اهالی اقتصاد شکست حتمی است ،پس
چطور باید کار را پیش برد؟ پاســخ این پرسش همان چیزی
است که در آغاز این نوشــتار به آن اشاره شد :سیاستمداران
کاربلد و مجرب و لزوم ساختن و پرداختن یک پروژه سیاسی.
واقعیت این اســت کشور زیبای ما با یک چالش اساسی یعنی
بحران چشــمانداز روبهرو اســت ،تا وقتی نتــوان یک آینده
خواســتنی را به افکار عمومی فروخت کار پیش نخواهد رفت،
برجام و توافق هستهای نوعی چشمانداز برای ارتباط گسترده
با جهان را تبلیغ میکرد و هوادارانی هم داشــت ،ولی به هزار
دلیل شکست خورد ،اکنون چشماندازی نداریم و به قول قدما
در دوره فترت به ســر میبریم ،این برای مملکتی درگیر هزار
مشکل مصیبت کمی نیست .سیاسیون ما ،از هر گروه و فرقهای
که باشند ،به جای پرداختن به تفنن باید به جد دنبال ساختن
و پرداختن چنین چشــماندازی باشند ،وقتی صحبت از نبود
پروژه سیاســی میکنیم ،در واقع این نکته را در نظر داریم که
شــوربختانه هیچ گروهی چشماندازی جذاب برای اکثریتی از
مردم ندارد ،چشــماندازی کــه وضعیت مطلوب و جهت کلی
حرکت کشور را در داخله و خارجه مشخص سازد.
در مسیر ساختن و پرداختن این پروژه سیاسی هم دشواری
کم نیست ،بسیاری از کارتهای خوب قبلی را بد بازی کردیم
و آنها دیگر سوختهاند ،میدانیم که نمیتوان امروز با خیلی از
سیاستها و شــعارهایی که پیشتر رأی میخرید و جذابیت
ایجاد میکــرد ،پیش رفت .اما اگر بناســت اصالح اقتصادی
صورت گیرد ،پیشنیاز آن چیزی جز یک پروژه سیاسی برای
خلق چشــماندازی بدیل نیست که بتواند عده زیادی را جلب
کند و ســختیهای پیش رو را تحملپذیــر کند .چند چهره
آبرودار با طرحی مشخص و جذاب به ویژه برای طبقه متوسط
شهری نیاز است که شوربختانه چندان عالمت امیدوارکنندهای
حاکی از وجود آنها یافت نمیشود .با این حال نباید از یاد برد
که سیاست هنر گشودن امکانهاست ،اگر راهی هم نباشد ،باید
آن را ساخت .در جایی دیگر به اهالی سیاست کشور پیشنهاد
کردم کتابی که سال گذشــته به نام «کیسینجر مذاکرهگر»
منتشر شــد را از دست ندهند ،آشنا شــدن با روش و منش
فردی که در زندگی سیاســیاش با بحرانهای جدی روبهرو
بود و از خیلی از آنها به ســامت بیرون آمد امیدبخش خواهد
بود ،شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری در چند دهه گذشته
نیازمند سیاســتمدارانی توانمند از جنس کیسینجر یا حتی
سیاستمداران ایرانی موفقی نظیر زندهیادان قوام و فروغیایم،
واهلل اعلم.

همه آسیبهایی که به صنعت خورده و میخورد از تحریم نیست بلکه ذرهذره کارهایی از این دست است که در کنار تحریم صنعت ما
را در رقابت جهانی تضعیف کرده است .وقتی گاز صنعت قطع میشود تولید متوقف میشود و بنگاهها در ایفای تعهد ،کسب درآمد و
پرداخت حقوق و یا کسب سود دلخواه و سهولت کسب و کار دچار مشکل میشوند.

سیاستگذاری و تابوی رفاه موقت
ممنوعههای اقتصاد ایران کدام است؟

بـهـانـه

تابوی اقتصاد ایران کدام است و مسیر اقتصاد را به چه سمت و سویی میبرد؟ چرا هیچوقت سیاستهای نادرست به سرعت اصالح نمیشود و برای اصالح ان باید زمان زیادی صرف
شود؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

کودکی نســل ما برنامه «مدرسه موشها» از جذابترین
در
ِ
برنامههای تلویزیون بود .در یک قسمت آن بحث گربه به میان
میآمد ولی کســی جرئت نمیکرد اسمش را ببرد تا حتی
به چگونگی مواجهه با آن فکر کند و اگر کســی میخواست
کوچکترین اشــارهای به آن بکند از تعبیر «اسمشــو نبر»
استفاده میکرد .حاال وضعیت اقتصاد ایران نیز چنین است .در
برخی عرصههای اقتصادی پیوسته تصمیماتی گرفته میشود
علی سرزعیم
که مشــکل دارد و وقتی به ریشه آن میرسیم کسی جرئت
تحلیلگر اقتصاد ایران
مواجهه با آن را ندارد .شاید خیلی اسمشو نبرها وجود دارد که
نظام رسمی آنها را به تابو تبدیل کرده است؛ اما روشنفکران
چرا باید خواند:
در رسانههای غیررسمی و گاه نشستها اسمشان را میبرند،
اگر می خواهید
اما برخی از اسمشو نبرها هست که حتی آنها نیز جرئت ندارند
درباره وضعیت
اسمش را ببرند و اتفاقاً جامعه است که از تابوشدن آن حمایت
سیاستگذاری
میکنند .بگذارید یک بار هم که شــده اسمش را ببریم :رفاه
در اقتصاد ایران،
مصرفکننده و خانوار! برای سیاســتگذاران ایران هرچه که
بنبست و تابوی
به رفاه موقت و کوتاهمدت مصرفکننده و خانوار آسیب رساند
سیاستگذاری در
تابوست و جامعه ما متحد در برابرش ایستادگی میکند (قضیه
برخی حوزهها بدانید،
بنزین را که فراموش نکردیــم)! چون چنین تابویی برای ما
خواندن این مقاله به
تعریف شــده چیزهای دیگر را به راحتی فدای آن میکنیم.
شما توصیه میشود.
بیایید دو مثال ببینیم که موضوع را بهتر بفهمیم .در زمستان
هوا سرد میشود .واکنش طبیعی انسانها پوشیدن لباس گرم
اســت اما جامعه ما عادت کرده که سیستمهای گرمایش را روشن کند و در درجه باال قرار دهد.
نتیجه این وضع آن میشود که مصرف گاز به شدت باال میرود .پیامد آن این است که عرضه گاز
کفــاف مصرف خانوار و مصرف بنگاههای صنعتی و نیروگاهها را نمیدهد .خوب چه باید کرد؟ در
یک نظام بهسامان روشن است که بنگاههای صنعتی و بخش تولید اولویت دارد اما در یک جامعه
کوتاهمدت است که رفاه خانوار اولویت میشود و بخش تولید قربانی میشود .نتیجه این میشود
که گاز بخش صنعت و تولید و نیروگاه قطع میشود .فراموش نکنیم همه آسیبهایی که به صنعت
خورده و میخورد از تحریم نیست بلکه ذرهذره کارهایی از این دست است که در کنار تحریم صنعت
ما را در رقابت جهانی تضعیف کرده اســت .وقتی گاز صنعت قطع میشود تولید متوقف میشود
و بنگاهها در ایفای تعهد ،کسب درآمد و پرداخت حقوق و یا کسب سود دلخواه و سهولت کسب
و کار دچار مشــکل میشوند .حتی اگر روابط خارجی بهبود یابد ،آیا انتظار داریم که سرمایهگذار
خارجی به سرمایهگذاری در چنین وضعیت سرمایهگذاری اقبال نشان دهد؟ بسیار بعید میدانم .در
سالهای اخیر ظاهرا ً صنایع و نیروگاهها راه حلی برای این مشکل یافتهاند و آن استفاده از گازوئیل
به جای گاز است زیرا قیمت گازوئیل نیز به خاطر یک تابوی دیگر سالهاست تثبیت شده است .از
قضا گفته میشود بخشی از مشکل آلودگی هوای کشور ناشی از همین مسئله است .در جامعهای
که نخواهیم با مشکل روبهرو شویم و به خانوادهها فشار بیاوریم تا رفتار مصرفیشان را خداینکرده
تغییر دهند آنگاه به گزینههای عجیب دیگر فکر میکنیم مث ًال میگوییم چرا عرضه گاز را زیاد

نکنیم که نه به خانواده برای اصالح رفتار فشار آید و نه بنگاههای تولیدی! بله میلیاردها دالر صرف
افزایش استحصال گاز و انتقال آن میشود تا آن اصالح رفتار خداینکرده صورت نگیرد و آن اسمشو
نبر در معرض فشار واقع نشود .اشکال این راه حل بدیع چیست؟ اشکال آن این است که این گاز
باید یا صادر شود و برای کشور درآمد شود یا به مخازن نفت تزریق شود تا میزان استحصال نفت از
چاههای با عمر باال بهبود یابد تا از محل صادرات بیشتر درآمد ارزی بیشتری کسب کنیم .به خاطر
تابوی اسمشو نبر خود را از درآمدهای نفت و گاز بیشتر محروم میکنیم و کشور پیوسته با درآمد
ناکافی برای بهروزرسانی صنعت ،امکانات ،تکنولوژی و اموری از این دست مواجه است .در تابستان
هوا گرم است و باز اسمشو نبر کولر را در درجه باال قرار میدهد تا ذرهای سختی نبیند .پیامدش این
است که مصرف برق چنان باال میرود که عرضه نیروگاهها کفاف نمیدهد .راه حل چیست؟ خانوار
درجه کولر را کمتر قرار دهد! اما چون رفاه خانوار در ایران تابوست به جای آن تصمیم میگیریم که
برق صنعت را قطع کنیم! و واقعاً این کار را میکنیم اما در عمل مشاهده میشود که مصرف خانوار
پیوسته رو به افزایش است و قطع برق صنعت کفاف نمیدهد .بعد تدبیر میکنیم که نیروگاههای
جدید درست کنیم و بابت آن میلیاردها دالر هزینه میکنیم تا عرضه برق در کشور بیشتر شود
اما کفاف كی دهد این بادهها به مستی ما! چون حاضر نیستیم قیمت برق را اصالح کنیم تا خانوار
رفتارش را اصالح کند مصرف خانواده از آن باال میزند .تدبیر بعدی ما این است که صادرات برق
را متوقف میکنیم و کشــور را از درآمد اقتصادی و منافع سیاسی حاصل از آن محروم میکنیم.
مشکل بعدی این است که وقتی ظرفیت تولید به اندازه مصرف اوج تابستان ایجاد شود در زمستان
که مصرف کم میشود این ظرفیت بالاستفاده میماند و نیروگاهها هزینه این بالاستفاده ماندن و
اقتصادینبودن را از حکومت میگیرند! توصیه راهبردی :ظاهرا ً ما به طور جمعی حواسمان نیست
که همه ما صبحها تولیدکننده و عصرها مصرفکنندهایم .اگر ما به تولید اولویت دهیم رفاه بلندمدت
خانوار نیز تأمین میشود ولی اگر به مصرف امروز خانوار اولویت دهیم تولید قربانی میشود و در
بلندمدت رفاه خانوار نیز قربانی خواهد شد .بیاییم یک بار هم که شده در مورد تابوهای خودساخته
بازنگری کنیم شاید از اسمشو نبرهای اقتصادمان چیزهایی کم شود!

نکتههایی که باید بدانید

[در برخی عرصههای اقتصادی پیوسته تصمیماتی گرفته میشود که
مشکل دارد و وقتی به ریشه آن میرسیم کسی جرئت مواجهه با آن را
ندارد .شاید خیلی اسمشو نبرها وجود دارد که نظام رسمی آنها را به تابو
تبدیل کرده است.
[در یک نظام بهسامان روشن است که بنگاههای صنعتی و بخش تولید
اولویت دارد اما در یک جامعه کوتاهمدت است که رفاه خانوار اولویت میشود
و بخش تولید قربانی میشود.
[ظاهرا ً ما به طور جمعی حواسمان نیست که همه ما صبحها تولیدکننده و
عصرها مصرفکنندهایم .اگر ما به تولید اولویت دهیم رفاه بلندمدت خانوار
نیز تأمین میشود ولی اگر به مصرف امروز خانوار اولویت دهیم تولید قربانی
یشود.
م 
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آکــادمـی

مسئله ایران و قابلیت حکومت
توانمندی حکومت یک کشور متوسط در حل مسائل ،چیستی و چگونگی

بـهـانـه

اگرچه برخی معتقدند که حاکمان از وضعیت توسعهنیافتگی جامعه منتفع هستند ،اما محمد فاضلی میگوید :حاکمان میخواهند توسعه را محقق کنند اما نمیتوانند .دالیل ناتوانی
حاکمیت برای رسیدن به توسعه ،تالش برنامهریزان و مجری در این مقاله تبیین شده است.

محمد فاضلی
جامعهشناس ،عضو هیئت
علمی دانشگاه شهید بهشتی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
چگونگیرسیدن
به توسعه و درباره
ضرورت افزایش
ظرفیت حکومت در
ایران و ارتباط آن
با توسعه بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

JJمقدمه
چندی پیــش قرار بــود در جایی درباره مســئولیت اجتماعی
شرکتهای بخش خصوصی در جمع محدودی سخنرانی کنم .جلسه
بــه دلیل بارش برف که باعث اختالل ترافیکی در تهران و لغو برخی
پروازهای برخی مدعوین شده بود ،برگزار نشد .بحثی در حاشیه جلسه
درگرفت که از حیطه مسئولیت اجتماعی شرکتها فراتر رفت .مسئله
از آنجا شروع شد که یکی از حاضرین نسبت به نیت مقامات کشور برای
حل مسائل و تحقق توسعه ابراز تردید کرد .مدعایی است که بسیاری
آنرا بیان میکنند .شما هم به احتمال زیاد شنیدهاید که مقامات فکر
منافع خودشان هستند و کسی به فکر توسعه نیست یا برخی پا را فراتر
ی میشوند این وضعیت توسعهنیافتگی و گرفتاری
میگذارند و مدع 
برای سیاســتمداران بهتر است زیرا مردم را گرفتار میکند و به فکر
مطالبهگری و خواستههایی نظیر دموکراسی نمیافتند.
بحث که به اینجا رســید ،ایده خودم را که همواره به آن معتقد
بودهام مطرح کردم :حاکمان میخواهند توســعه را محقق کنند اما
نمیتوانند .آن روز تصادفاً کتابی را که دو ماه اخیر سخت درگیر مطالعه
آن بودهام همراه داشتم .کتابی که حاوی نظریه و شواهدی ناظر بر ایده
من است .بخشهایی از کتاب را که به بحث ارتباط داشت برای جمع
خواندم .احساس کردم جرقهای در ذهنها ایجاد کرد و همین انگیزهای
شــد تا معرفی این کتاب را بنویسم .این کتاب همچنین ادامه ایده
سالیان گذشــتهام درباره ضرورت افزایش ظرفیت حکومت (State
 )capacityدر ایــران اســت و باور دارم که بــدون تحقق این امر،
دموکراسی و وجوه سیاسی و اجتماعی توسعه نیز محقق نخواهد شد
یا پایدار نخواهد بود ،و حتی تالش برای تحقق دموکراسی بدون نظام
اداری و قابلیت حکومت کافی ،نتایج خوبی نخواهد داشت .این نوشته
سعی میکند ایدههای اصلی کتاب «توانمندسازی حکومت :شواهد،
تحلیل ،عمل» ،نوشته مِت اَندروز ،لَنت پریچت و مایکل وولکاک را که
جعفر خیرخواهان و مسعود درودی ترجمه کردهاند و انتشارات روزانه
در دیماه  1398منتشر کرده است معرفی کند.
JJمسئلهچیست؟
کتاب «توانمندسازی حکومت» درباره کشورهای در حال توسعه و
ناتوانی آنها در ارتقای کیفیت حکمرانی ،خدمات عمومی و اجرا نشدن
سیاستهاست .من اما ترجیح میدهم همه مسائل را به ایران معطوف
کنم زیرا آنچه نویســندگان درباره کشورهای دیگر مطرح میکنند،
تقریباً یکسره در ایران وجود دارد.
مسئله این است که در ایران انبوهی از اسناد باالدستی و تدوینشده
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برای پیشبرد توسعه وجود دارد که اغلب حاوی توصیهها و البته گاه
آرزوهای خوبی برای کشور است .نظام اداریای هم وجود دارد که دائماً
از آن خواسته میشود روشهایی نظیر شایستهگزینی ،شفافسازی،
بودجهریزی عملیاتی و مبارزه با فساد در آن اجرا شود .آن اسناد اجرا
نمیشــوند و بهبود روشها در دستگاه اداری نیز شکست میخورد.
هر چند ســال یک بار ،یکی از روشها نظیر «سیاست جدید بهتر»،
«ظرفیتسازی کارکنان»« ،تمرکز بیشتر بر همان سیاستهای قبلی»
یا «تزریق منابع بیشتر» در دستور کار قرار میگیرد («توانمندسازی
حكومت» ،ص  .)18سازمانها دائم بزرگتر و پرمصرفتر میشوند و به
همان نسبت هم احساس عمومی این است که مسائل حلنشده بیشتر
میشــوند و پیشرفتی در حل مسائل صورت نمیگیرد .این وضعیت
با پیش کشیدن راهحلهای جدید و اغلب دوباره با تکرار شکستها
ادامه مییابد.
برنامهریــزان ،مدیران و حتی عامه مردم در مقابل چنین وضعی،
غالباً به دو ایده میرســند که گاه به صراحت هم بیان میکنند .ایده
اول بسیار تقلیلگرایانه و بر این مفروض بنا شده که قابلیت سازمانها
برای حل مسئله ،نتیجه ظرفیتهای افراد شاغل در آنهاست .اینجاست
که اغلب پیشنهاد میشود آموزشهای فنی بیشتری برای کارکنان
برگزار شــود .ایده دوم ،کلگرایانه و ناظر بر این است که برای ارتقای
قابلیت ،حکومت باید در سطح ملی دست به اصالحات ساختاری بزند
و رادیکالترها خواستار تغییر حکومت هم میشوند (ص  .)145شما
هم زیاد شنیدهاید که میگویند ک ً
ال تا همهچیز عوض نشود ،چیزی
درست نمیشود.
JJقابلیتحکومت
نویسندگان کتاب اعتقاد دارند که سطح توسعهیافتگی کشورها تابع
ظرفیت اجرا در دولتهاســت ،این در حالی است که ایران در «دام
قابلیت» افتاده است .دام قابلیت یعنی سازمانها «نمیتوانند وظایفی
را که از آنها خواسته میشود انجام دهند و انجام هرروزه همان کار نیز
کاری از پیش نمیبرد ،بلکه در واقع اوضاع را بدتر میکند» (ص .)61
نویسندگان بر اساس میانگین ساده سه شاخص «کارآمدی دولت»،
«کنترل فساد» و «حاکمیت قانون» که در بانک اطالعاتی نماگرهای
جهانی حکمرانی ( )World Governance Indicatorsسنجیده
شده است ،نمره «قابلیت حکومت» هر کشور را محاسبه کردهاند .آنها
سپس کشورها را بر اساس نمره قابلیت بین  0تا  10به چهار دسته
تقســیم میکنند :خیلی ضعیف (کمتر از  ،)2.5ضعیف ( 2.5تا ،)4
متوســط ( 4تا  )6.5و قوی (باالی  )6.5و نمره  6.5به عنوان آستانه

در ایران انبوهی از اسناد باالدستی و تدوینشده برای پیشبرد توسعه وجود دارد که اغلب حاوی توصیهها و البته گاه آرزوهای خوبی برای کشور است .نظام
ً
ادار یای هم وجود دارد که دائما از آن خواسته میشود روشهایی نظیر شایستهگزینی ،شفافسازی ،بودجهریزی عملیاتی و مبارزه با فساد در آن اجرا شود .آن
اسناد اجرا نمیشوند و بهبود روشها در دستگاه اداری نیز شکست میخورد.

ورود به حکومت قوی لحاظ شده است .سطح معمول برای یک کشور
توسعهیافته نیز  8در نظر گرفته شده است (ص .)70
این تقسیمبندی نشان میدهد  8کشور (امارات ،بحرین ،برونئی،
قطر ،ســنگاپور ،باهاما ،شــیلی و کره جنوبی) از میان  102کشور
بررسیشده قابلیت قوی دارند که کل جمعیتشان 85میلیون نفر است.
نکته مهم برای ما ایرانیان این است که  45کشور در وضعیت متوسط
قرار گرفتهاند که ایران نیز در شمار آنهاست .نویسندگان این  45کشور
را به چهار دسته تقسیم کردهاند .این چهار دسته عبارتاند از :دسته
بدتر شدن سریع قابلیت حکومت (آفریقای جنوبی ،آرژانتین ،مراکش،
فیلیپین ،تایلند و ایران) ،دسته رشد منفی قابلیت حکومت (چین و
هند در این دســتهاند) ،دسته سوم کشورهایی که با حفظ روندهای
فعلی تا سال  2100به قابلیت حکومت قوی میرسند (قزاقستان ،غنا،
اوکراین ،ارمنستان ،روسیه و بوتسوانا) و دسته چهارم شامل اندونزی،
کلمبیا ،ترکیه ،الجزایر ،آلبانی ،عربستان سعودی ،اروگوئه و کرواسی
که بین  1تا  68سال طول میکشد تا بر اساس روندهای فعلیشان به
حکومت قوی بدل شوند (صص .)76-77
دو نکته مهم برای ما ایرانیان این اســت که به اعتقاد نویسندگان
ایران جزو کشورهایی با قابلیت حکومت متوسط است که با سرعت
زیاد در حال از دست دادن این قابلیت است .جالب اینکه درباره این
کشــورها مینویسند« :مشخص است در این کشورها که قابلیت در
چ چیز مثبت مایه دلخوشی وجود ندارد» (ص
حال سقوط است ،هی 
 .)76این همان حس و حالی است که اکثریت ایرانیان تجربه میکنند
و بیش از آنکه از جایگاهشان در جهان (متوسط  -نه سوئیس و نه
سومالی  -بودن) ناشی شود ،از جهت حرکت یعنی قابلیت به سرعت
در حــال کاهش ،پدید میآید .نکته دیگــری که برای ایران اهمیت
دارد ،سرعت رشد ترکیه و عربستان سعودی به سمت حکومت قوی
است که نویسندگان آنرا بر اساس روندیابی مسیر گذشته هر کشور
به ترتیب  55و  28ســال برآورد کردهاند .رشد منفی سریع قابلیت
حکومت در ایران و روند ایندو کشــور به عنوان دو قدرت منطقهای،
برای امنیت ملی ایران هشدارآمیز است.
نویســندگان به این ترتیب معتقدند باید قابلیت حکومت را در
کشورها تقویت کرد ،اما ســازمانهای کشورهای کمقابلیت عمدتاً
عوض ارائه
دو کار انجــام میدهند :ادای همشــکلی درمیآورند و به ِ
دستاوردها و موفقیتها ،درباره دروندادها و فرایندهایی که مصرف
کرده یا طی میکنند گزارش میدهند .آنها خیلی ســاده ،ادای کار
کردن درمیآورند و به جای آنکه بگویند به چه دستاوردی رسیدهاند،
درخصوص تعداد جلساتی که برگزار کردهاند ،مقدار منابعی که صرف
کردهاند (نظیر سرمایهگذاریها) و تعداد نفر -ساعت کاری که صرف
شده است گزارش میدهند.
مسئله بســیار مهم دیگری که نویسندگان به آن اشاره میکنند
این است که چنین سازمانهایی در ایران تحت فشار اجرای «بهترین
قها» ( )Best practicesهــم قرار میگیرند یعنی از آنها
سرمشــ 
خواســته میشــود راهکارهایی را که برای مسائلی در کشورهایی با
نظامهای اداری باظرفیت ایجاد شــدهاند در شرایط ضعف اجرایی و
نظام اداری خود اجرا کنند و به این ترتیب تحت فشــار انجام کاری
قرار میگیرند که توانش را ندارند و به این ترتیب ،توان اولیهشان نیز
مستهلک میشود .چنین سازمانهایی به محض برداشته شدن فشار
سیاســی یا با عوض شدن مدیران و سیاستمداران ،این ایدهها را رها
میکنند و به وضع اولیه ـ البته مستهلکتر و بیاعتمادترـ بازمیگردند.

JJچه باید کرد؟
اگر مسئله این است که ســازمانهای ایرانی ظرفیت اجرا ندارند
و به همین علت اســناد اجرانشده و ایدهها شکستخورده میشوند،
برای افزایش قابلیت اجرا و قابلیتســازی در حکومت چه باید کرد؟
نویسندگان نظام نظری نسبتاً پیچیدهای را برای پاسخ به سؤاالت زیر
یکنند:
ارائه م 
سیاست ( )Policyچیست و چه اجزایی دارد؟ قابلیت ()Capability
ســازمانی برای اجرای سیاست چیســت؟ همین قدر ذکر کنم که
«قابلیت سازمانی توانایی سازمان برای تجهیز ،توانمندسازی و وادار
کردن عامالن خویش به انجام کار درســت در زمان مناســب برای
دستیابی به هدف سیاست هنجاری اســت» (ص  .)157این همان
چیزی اســت که از سیاستمدار تا هر شهروند ایرانی در سازمانها به
کفایت یا مطلقاً مشاهده نمیکنند.
انواع قابلیتهای سازمانی چیست؟ آنها میان قابلیت سیاستگذاری،
یبَر (ارائه
لجستیک (تأمین خدمات و پشتیبانی) ،خدمترسانی اجرای 
یبَر (تحمیل تکلیفی
خدمات به شــهروندان) ،تحمیل تکلیف اجرای 
بر شــهروندان نظیر تکلیف پرداخت مالیات) و کار خیلی ســخت
( )Wicked hardـ مــن اگر جای مترجمان بودم این نوع را به کار
بدخیم ترجمه میکردم ـ تمایز قائل میشوند (ص .)162
دستیابی به اهداف سیاستی ،چه فعالیتهایی نیاز دارد؟ آنها چهار
نوع فعالیت را متمایز میکنند که عبارتاند از مبادل هبَر ،صالحدیدی،
خدمت یا تکلیف ،و دارا یا بدون فناوری شناختهشــده (صص -171
 .)168کمی پیچیده است اما خیلی خالصه اینکه برخی کارها نیازمند
تعامل با تعداد انسانهای بسیار زیادی است (مبادلهبر) ،سرراست نیست
و به صالحدید و نظر مدیر بستگی دارد (صالحدیدی) ،نیازمند تحمیل
تکلیفی بر مردم است (مالیات گرفتن) و فناوری شناختهشدهای هم
ندارد (نظیر بهترین شیوه آموزش ریاضیات به میلیونها دانشآموز).
موفقیت در کارهایــی که ویژگیهایی دارند نظیر آنچه در بند 4

بایدقابلیت
حکومت را
در کشورها
تقویت کرد ،اما
سازمانهای
کشورهای
کمقابلیت عمدت ًا دو
کار انجام میدهند:
ادای همشکلی
درمیآورند و
به عوض ارائه
دستاوردها و
موفقیتها،
درباره دروندادها
و فرایندهایی
که مصرف کرده
یا طی میکنند
گزارش میدهند

نکتههایی که باید بدانید
[ سازمانها دائم بزرگتر و پرمصرفتر میشوند و به همان نسبت هم احساس عمومی این
است که مسائل حلنشده بیشتر میشوند و پیشرفتی در حل مسائل صورت نمیگیرد .این
وضعیت با پیش کشیدن راهحلهای جدید و اغلب دوباره با تکرار شکستها ادامه مییابد.
[ایران جزو کشورهایی با قابلیت حکومت متوسط است که با سرعت زیاد در حال از دست
دادن این قابلیت است .مشخص است در کشورهایی که قابلیت در حال سقوط است ،هیچ چیز
مثبت مایه دلخوشی وجود ندارد.
[سطح توسع هیافتگی کشورها تابع ظرفیت اجرا در دولتهاست ،این در حالی است که ایران
در «دام قابلیت» افتاده است.
[دام قابلیت یعنی سازمانها نمیتوانند وظایفی را که از آنها خواسته میشود انجام دهند و
انجام هرروزه همان کار نیز کاری از پیش نمیبرد ،بلکه در واقع اوضاع را بدتر میکند.
[سطح موشکافی ،ساختوپرداخت نظری نظام مفهومی تشریحکننده سیاست ،قابلیت
حکومت و فرایند ساختن قابلیت حکومت ،ابداعی از جنس ایستادن بر شانه غولهای مطالعات
توسعه است که نویسندگان ایدههایشان را در ادبیات آنها ریش هیابی میکنند.
محوری تکرارشونده انطباقپذیر» یعنی فرایند معرفی مسائل محلی ،اختیار دادن،
[«مسئله
ِ
تشویق و ترغیب بدعتها یا کجرویهای مثبت ،نوآوری در حل مسائل ،تکرار کردن با بازخورد
برای شناسایی راهحلها ،و سرانجام اشاعه راهحلها از طریق شبکههای غیرسازمانی افقی و
بههمپیوندخورده.
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آکــادمـی

برنامهریزان،
مدیران و حتی
عامه مردم در
مقابلچنین
وضعشکست
برنامهریزی ،غالب ًا
به دو ایده میرسند
که گاه بهصراحت
هم بیان میکنند:
ایده اول بسیار
تقلیلگرایانه و بر
این مفروض بنا
شده که قابلیت
سازمانها برای
حلمسئله،نتیجه
ظرفیتهای
افراد شاغل در
آنهاست؛ ایده
دوم ،کلگرایانه و
ناظر بر این است
که برای ارتقای
قابلیت،حکومت
باید در سطح ملی
دست به اصالحات
ساختاری بزند
و رادیکالترها
خواستارتغییر
حکومتهم
میشوند

فوق ذکر شد ،بسیار دشوار است .نویسندگان مثالی طرح میکنند که
این وضعیت را به خوبی توضیح میدهد .اگر کســی بخواهد در سال
 2015از شــرق به غرب آمریکا (سنت لوئیس به لسآنجلس) سفر
کند ،به ابزار سادهای نظیر گوشی تلفن همراه نیاز دارد و کام ً
ال مسیر
شناختهشدهای را طی میکند .هیچ چیز غیرمنتظرهای احتماالً در
این سفر نیست ،اما اگر کسی میخواست در سال  1804این مسیر را
طی کند ،سرزمین ناشناختهای را پیش رو داشت که برای طی طریق
باید ابزارهای متفاوت ،رهبری دارای اختیارات و توانمندیهای کافی،
ظرفیتهای مواجهه با خطر و بسیاری مشخصات دیگر را میداشت .او
حتی نمیدانست مرزهای غربی آمریکا با اقیانوس کجاست.
مِت اَنــدروز و همکارانش در کتاب «توانمندســازی حکومت»
معتقدند ارتقای ظرفیت اجرا و قابلیت حکومت در ایران (نظیر بقیه
کشورهای در حال توسعه) چیزی شبیه سفر از شرق به غرب آمریکا
در سال  1804اســت که فقط بخش کوچکی از آن به چالش سفر
در سال  2015شباهت دارد .اگر برنامهریزان و طالبان توسعه در این
کشورها تصور کنند که میتوان راهحلهای بهترین سرمشق را وارد و با
سازمانهای فعلی کمقابلیت آنها را اجرا کرد اشتباه میکنند.
نویســندگان چهار فصل آخر کتاب خود را به تشریح رویکردی
اختصاص دادهاند که منطق آن شبیه سفر به غرب آمریکا در 1804
است ،یعنی گام نهادن در مسیری ناشناخته ،بدون راهکارهای از قبل
موجود ،با ســعی و خطا و آزمودن دســتاوردهای هر مرحله از سفر
و ســاختن ظرفیت به تدریج .این همان ایده اصلی کتاب اســت که
در فصل اول به آن اشــاره میکنند« :نظریه ما از این باور سرچشمه
میگیرد که با کســب موفقیت است که قابلیت به دست میآید نه
ت حکومت ،نتیجه موفقیت هستند؛
برعکس .نهادها و سازمانها و قابلی 
آنها نتیجه تحکیم و تجســم تمرینها و سرمشقهای موفقیتآمیز
هستند .هدف رویکرد ما ،ایجاد موفقیت با حل مسائل فوری و ضروری
پیش روی جامعه به صورتی است که بتواند درون نهادها و سازمانها
مستحکم شود» (ص .)81
نویســندگان رویکردشــان را «مســئلهمحوریِ تکرارشــونده
قپذیر*» (همان) میخوانند؛ رویکردی که از کسب موفقیتهای
انطبا 
متعدد و حل مســئله به تولید قابلیت میرســد .این رویکرد چنین
معرفی شده است« :فرایند معرفی مسائل محلی ،اختیار دادن ،تشویق
و ترغیب بدعتها یا کجرویهای مثبت ،نوآوری در حل مسائل ،تکرار
کردن با بازخورد برای شناسایی راهحلها ،و سرانجام اشاعه راهحلها
از طریق شبکههای غیرسازمانی افقی و بههم پیوندخورده» (ص .)81
فصول هفتم تا دهم به شرح و بسط رویکرد فوق اختصاص یافته
و توضیح میدهد که چگونه باید کار مسئلهمحور انجام داد ،تکرارهای
آزمایشی را چگونه باید محقق ساخت ،مدیریت محیطی که اختیار
بدهد و مشوق حل مسئله و نوآوری باشد چیست و در نهایت چگونه
باید قابلیتهای بهدستآمده از مسیر حل مسئله را توسعه داد و به
قابلیت حکومت بدل کرد .من بهواقع هیچ راهی نمیشناســم برای
اینکــه محتوای این چهار فصل را خالصه کنم و فقط خواننده را به
مطالعه دقیق کتاب توصیه باید کرد.
JJنتیجهگیری
کتاب «توانمندســازی حکومت :شواهد ،تحلیل و عمل» نقطه
بلوغی در اندیشــه توسعه اســت .تصور میکنم ردپای این اندیشه
بلوغیافته را باید در ابتدای دهه  1980و زمانی که متفکران توسعه
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تأمل درباره نقش دولت در توســعه را آغاز کردند جستوجو کرد.
مفاهیمی نظیر «ظرفیت دولت» به نوعــی محصول همان دوران
هستند .چهار دهه طول کشــیده است تا دولتپژوهی به نقطهای
که نویســندگان این کتاب ایستادهاند برســد .خود نویسندگان به
طیفی از آثار نویســندگان بین ســالهای  1979تا به امروز اشاره
میکنند (ص  )201که بذر ایدههای ایشــان را در خود داشتهاند و
به صراحت مینویســند« :ما آگاه هستیم که شما احتماالً با برخی
از این اصول آشنا هستند و در کل حرف نویی در توسعه نیستند»
(ص  .)201اما من اعتقاد دارم ســطح موشکافی ،ساختوپرداخت
نظری نظام مفهومی تشریحکننده سیاست ،قابلیت حکومت و فرایند
ساختن قابلیت حکومت ،ابداعی از جنس ایستادن بر شانه غولهای
مطالعات توسعه است که نویسندگان ایدههایشان را در ادبیات آنها
ریشــهیابی میکنند .همین امر کتاب را به اثری درخشان ،بدیع و
توأم با انســجام نظری و وافی به مقاصد مد نظر نویســندگان بدل
میکند .ترجمه روان مترجمان این اثر ،زمانهای لذتبخشی را برای
خواننده مشتاق ،تیزبین و سختکوش آن رقم خواهد زد .کتاب البته
ساده نیســت و برای کسانی که سابقهای در ادبیات توسعه نداشته
باشند و باالخص برای آنها که تنشان به تن سیاستگذاری عمومی
و ســختیهای پیش بردن اصالحات در نظام بوروکراتیک نخورده
باشــد ،دشوار است .نویسندگان کتاب خودشان تجربه این حوزه را
عمیق و گسترده دارا هستند .این دشواری را نویسندگان نیز درک
کردهاند و اهمیت کارشــان را نیز نیک میدانند و از همینروست
که پروژه مطالعاتی «ســاختن قابلیت دولت» (Building State
 )Capability - BCMدر دانشگاه هاروارد با محوریت همین کتاب
و ایدههای نویســندگانش ،با مجموعهای از فعالیتهای پژوهشی و
آموزشی دنبال میشود.
میخواهــم به مقدم ه متــن بازگردم .نتیجــه راهبردی کتاب
«توانمندســازی حکومت» این اســت که حکومتهــا ـ از جمله
حکومت در ایران ـ میخواهند توسعه پیدا کنند و به همین دلیل
ســند مینویســند ،منابع به بخش عمومی تزریق میکنند و دائم
سیاســتمداران ارشد دستور میدهند و الگوهای چشمانداز تنظیم
میکنند .مهم این است که آنها با دستگاه اداری و سازمانهایی کار
میکنند که ظرفیت اجرا ندارند و قابلیت حل مسئله در آنها وجود
ندارد.
حکومت در ایران دقیقاً در چنین وضعیتی است و چنانکه ذکر
شد در کنار کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی و آرژانتین که قابلیت
حکومت در آنها به سرعت در حال افول است قرار دارد .کشوری که
به لحاظ بســیاری از شاخصها وضعیت متوسطی در جهان دارد و
ت حکومتش نیز متوســط برآورد شده از نظر این شاخص در
قابلی 
حال افول شدید است.
وضعیت ایران به لحاظ مواجه بودن با تحریمهای گســترده به
مراتب نامناســبتر از سایر کشــورهای دسته متوسطهاست .ایده
و اندازهگیری قابلیت حکومت ،هم توضیحی برای احســاس کلی
شهروندان ایرانی در شرایط فعلی فراهم میکند و هم نشان میدهد
ضرورت اصالحات داخلی برای بهبود قابلیت حکومت بسیار بیشتر
از آن چیزی است که حاکمان تصور میکنند .من شخصاً امیدوارم
نخبگان ایرانی با دقت و وسواس به کتاب «توانمندسازی حکومت»
بپردازند.
)* Problem-Driven Iterative Adoption (PDIA

کاستی را طبقه نخبه ،بهتنهایی بر دوش میکشد و ازآنجاکه او قدرتی خدایگونه ندارد ،همیشه با شکست مواجه
میشود .شرق مهد نخبگان است از زرتشت و مانی و مزدک تا ابومسلم و بابک و حسن صباح تا معاصرین ما
قائممقام و امیرکبیر و صنیعالدوله و مصدق.

نخبگان شرق ،نخبگان غرب
چگونه اصالح اجتماعی با دوری از قدرت ممکن میشود؟

بـهـانـه

سرنوشت نخبگان مصلح در تاریخ شرق و غرب چگونه سرنوشتی است؟ نخبگان اجتماعی چگونه باید به مسیر توسعه کمک کنند و چه راهی باید در پیش بگیرند؟ در این مقاله راهبرد
نخبه اجتماعی در مواجهه و عهدم مواجهه با قدرت تبیین شده است .آن را بخوانید.

آنچه در مقایســه میــان جوامع شــرقی به معنای
خاورمیانــهای آن و جوامع غربــی درزمینه نخبگان
اجتماعــی قابلتوجه و البته وجه فــارغ میان این دو
تمدن اســت ،اینکه در جامعه غربــی ،خود جامعه
مســئولیت تولید نخبه را برعهد ه میگیرد و چرخش
آن را تضمیــن و خــود را متعهد به حمایــت از او و
برکشیدنش بر قله جامعه میکند.
احسان شمس
زمانی که جامعه از تولید و تأمین چنین نخبگانی
مدرس دانشگاه
بههر دلیل عاجز میشــود ،از دیگــر جوامع این نیاز
ضروری پیشرفت را با رویی گشاده فراهم میآورد .این
کنش جمعی باعث میشود که در درازمدت در کلیه
چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
زمینههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،علمی ،نظامی
نخبهاجتماعیچه
و اجتماعی ،رشدی هدفمند و دامنهدار تضمین شود،
مسئولیتی دارد و
چراکه عالیترین افکار ممکن و در دســترس ،متولی
در مسیر خود با چه
رشد جامعه شده است .حال آنکه این موضوع در جامع
شرقی کام ً
مخاطراتی مواجه
ال برعکس است.
است ،خواندن این
در جوامع شــرقی این خود نخبه اســت که نقش
مقاله به شما کمک
مصلح اجتماعی را بر عهده میگیرد و اینگونه است که
میکند.
در این جوامع همیشه نقش اساطیر ،انسانهای ماورایی
با کاریزمایی خاص و قدرتهای رســتمگونه پررنگ
است .انسانهایی که در حیات خود سریعاً تقدس یافته
و پس از مرگ بهسرعت فراموش یا از قله اعتبار فرو میغلتند .انسان شرقی منتظر ظهور
یک منجی است تا او را از وضع موجود برهاند؛ و این انتظار غالباً در پایینترین درجه از
اعتبار خود ،در قالب بیتفاوت و انفعال رخ میدهد .اگر در غرب جامعه به معنای واقعی
یک موجود زنده فعال ،کارآمد ،نظاممند ،در حال کار جمعی و تولید دائم است؛ در شرق
جامعه موجودی منزوی ،کنارهجو ،گسسته ،منفعل و ایستاست .از همین رو این کاستی
را طبقه نخبه ،بهتنهایی بر دوش میکشد و ازآنجاکه او قدرتی خدایگونه ندارد ،همیشه
با شکست مواجه میشود .شرق مهد نخبگان است از زرتشت و مانی و مزدک تا ابومسلم
و بابک و حسن صباح تا معاصرین ما قائممقام و امیرکبیر و صنیعالدوله و مصدق؛ که
البته گورستان همه آنان نیز هست .نخبه شرقی بهسرعت آذرخش رخ مینماید و غرش
میکند و به همان ســرعت محو و در پیچوخم تاریخ گم میشــود .ستارهای است که
فرومیافتد ،نه خورشیدی عالمتاب؛ و جامعهای که تا دیروز زندهباد میگفت امروز او را
مرده باد میگوید یا برعکس .در مرگ امیر کسی نگریست جز مادر و همسرش .بابک را
افشین ایرانی به مسلخ میفرستد .صنیعالدوله به دست کارگران خودش  -آن گروهی
که تمام عمر به آنان عشق میورزید  -ترور شد؛ مصدق نیز به دست همپیمانان سابق،
که فردای روز واقعه ،با شادی فاتحانه از خانه به توپ بسته و ویران او دیدار میکند.
این زیســت جمعی شرقی (که من از اطالق عنوان جامعه بر آن اکراه دارم) ،بسیار

احساسی نیز هست .گاهی چنان پرشور و جسورانه که در برابر بزرگترین قدرت زمان
یعنی استبداد داخلی و استعمار خارجی میایستد و مشروطه را پیروز میکند و گاهی
چنان منفعالنه و بیاراده و توجه اســت که ســالها غارت خلیفه بغداد را تاب آورده
و دم نمیزنــد .گاهی نظم میرزا تقیخانی را حتی برای حدود دو ســال برنمیتابد و
گاهی قرنها زیر یوغ مغول دم نمیزند .زیستی صفر و صدی .میانهای ندارد .اما میان
این زیســت پاندولی ،وجه مشترکی است :گروه هدفی درازمدت ندارد و نمیداند چه
میخواهد .چه آنگاهکه اســتبداد ناصری را برای  50سال میپذیرد هدفی دارد و چه
آنگاهکه مشروطه پیروز میشود .در این زیست جمعی هیچگاه اصالحطلبی بهصورت
بســتر غالب درنیامده و نخواهد آمد .گروه دائماً میان انقالب و تحمل وضع موجود در
نوسان است .انتخابات هم پاندولی است .دورهای گروه اصولگرایی و دورهای اصالحطلبی.
هیچ دولتی نتوانسته دولت بعد را به همفکران خود تحویل دهد .اصالحطلبان بهسرعت
دچار ریزش اقبال میشوند؛ زیرا خود را ملزم به بازی در زمین موجود میدانند ،حال
آنکه از آنان تقاضای تحولگرایی میشود (بزرگترین ایرادی که به مصدق وارد میآورند
اینکه چرا هواپیمای شاه را ساقط نکرد) .عدم توان تعامل اصالحطلبان با جوامع شرقی
نیز از همین منظر قابلبررســی اســت .اصالح کردن با براندازی وضع موجود تعارض
ماهوی و ذاتی دارد .اصالحطلبی بازی و کنش سیاسی است در وضع موجود ،در قانون
اساســی موجود و تالشی دامنهدار برای توسعه پایدار در همین فضا؛ درحالیکه گروه
از او توقع براندازی دارد .اصالحطلبان در زیست جمعی میانمدت و بلندمدت جوامع
شــرقی فع ً
ال جایی نخواهند داشــت ،زیرا آنچه از آنان طلب میشود با آنچه ذات آنان
را میســازد همخوانی ندارد؛ مگر آنکه اصالحات نخبگان و نخبگان مصلح ،اصالحات
دســتوری از بیرون را متوقف کنند .اصالحطلبی نیاز به زیرساخت فرهنگی در جامعه
دارد .تا زمانی که جمله «حکومت فاضله آن اســت که در آن حکیمان شهریار شوند
و شــهریاران حکیم» سرلوحه حکومت در شــرق باشد و منتظر منجی برای نجات از
وضــع موجود یا ظهور امیرکبیری دیگر ،اصالحــات و اصالحطلبی معنایی ندارد .این
جمله منسوب به امیرکبیر که میگوید «برای پیشرفت ،ابتدا فکر میکردم مملکت وزیر
دانا میخواهد ،بعد فکر کردم که شــاه دانا میخواهد اما در آخر فهمیدم که مردم دانا
میخواهد» دقیقاً در همین معناست .اصالحطلبان بهجای کنش سیاسی باید وارد بازی
مهمتر  -یعنی کنش اجتماعی -شوند .باید گروه از حالتی منفعل ،کمتحمل و احساسی
به جامعهای فعال ،نخبهپرور و بردبار تبدیل شــود و این هدف با نقشــه راه فعلی آنها
همخوانی ندارد .اصالحطلبی کنونی به موجود تبعی تبدیلشده ،یعنی تعریف خود را
از نقیض تعریف اصولگرایی میگیرد ،حال آنکه اصالحطلبی هیچ تناقضی با اصولگرایی
ندارد .اصالحطلبی بهتبع نیازهای جامعه و بهروزرسانی مطالبات جمعی تعریف میشود.
اصالح واقعی تغییر زیست جمعی افراد ساکن در فالت ایران و تبدیل آنان به جامعهای
فعال ،همگرا و مسئول با محوریت مفهوم ایران بدون توجه به قوم ،نژاد ،مذهب و زبان و
تالش برای کاهش گسست خطرناک فرهنگی و اقتصادی در میان آنان است .باید گروه
اصالحطلبان قیلوقال سیاسی را رها کنند و به امری مهمتر بپردازند .سرنوشت نخبگان
مصلح در تاریخ شرقی معلوم است.
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آکــادمـی

ناتوانی برای تدبیر آب
بحران آب :زمینهها و پیامدها

بـهـانـه

بحران آب در ایران ،بحران حیات انسانی در این زیست بوم است .چگونه میتوان با این بحران مواجهه داشت؛ دولتها چقدر میتوانند به حل آن کمک کنند؛ نقش نهادهای مدنی
چقدر است؟ پاسخ این پرسشها را در مقاله زیر بخوانید.

بحران آب بخشــی از بحران محیط زیست در ایران است که
امروزه تمام ابعاد جامعه ایرانی را دربر گرفته اســت .شاید در
وهله اول مسئله آب و محیط زیست را به بحرانهای طبیعت
ارجاع بدهیم و از آن به عنوان یک نوع کاســتی و مشکل که
از دل طبیعت شکل گرفته است ،یاد کنیم .اما باید بپذیریم
که بحران آب در ایران امروز ،ناشی از کمبود آب نیست ،بلکه
ناشی از هجوم غارتگونه انسان ایرانی به منابع و ذخایر آبی
جبار رحمانی
اقلیم طبیعی ایران است .مسئله اصلی این نیست که باران کم
عضو هیئت علمی پژوهشکده
شده ،مسئله اصلی نوعی بیتدبیری سیستماتیک در مدیریت
مطالعات فرهنگی و اجتماعی
منابع طبیعی و مهمتر از همه نوعی سیاســت انکار عاملیت
دولتی در این بحران است .بحران آب ،یک بحران انسان ایرانی
چرا باید خواند:
است تا بحران طبیعت ایران .زیرا این انسان است که منابع را
اگر شما به
تخریب کرده و تعادل زیست محیطی این اقلیم را برهم زده
موضوعهای
است .عامل اصلی در تخریب محیط زیست ،نه مردم ،که دقیقاً
زیستمحیطیعالقه
و مشــخصاً دولتهای چند دهه اخیر و فقدان سیاستهای
دارید و میخواهید
آنها درست در مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی بوده است
برای رهایی آن
راهکاریبیندیشید،
که مهمترین مصداق آن ،سیاســت انبوه سدسازی بوده که
خواندن این مقاله به
هنوز هم در جریان اســت .اما امروزه مردم هم در تداوم این
شما توصیه میشود.
سیاستهای غلط سهیم هستند .شعار جهان سنتی ما این بود:
دیگران کاشتند و ما خوردیم ،ما بکاریم ،دیگران بخورند .شعار
امروز سیاست و مردم ما این شده است :ما بخوریم ،فردا را اهل فردا تدبیر کنند! نوعی بیمسئولیتی
فراگیر در قبال ضایعههای آتی در این سرزمین که ناشی از بیتدبیری ما در سیاستهای زیست
محیطی و آبی بوده ،امروز در مردم و سیاست غلبه دارد.
بحران آب در ایران ،بحران حیات انســانی در این زیســتبوم است .از آنجا که آب مهمترین و
کمیابترین منبع حیاتی در پهنه جغرافیای ایران بوده ،تاریخ سیاسی و فرهنگی و منطق سامان
اجتماعی در پهنه فالت ایران در طی تاریخ ،اصوالً حول فرهنگ آب شکل گرفته است .جامعه ایرانی
در کنه خودش مبتنی بر راهکارهای حل مسئله آب در این زیستبوم ساماندهی شده و استقرار
یافته است .به همین دلیل حیات ،سیاست و امنیت این جامعه با مسئله آب پیوند خورده است.
تمدن ایرانی ،تمدن کاریزی و تمدن آب بوده اســت .بحران امروز متاسفانه سیاست آن را جدی
نگرفته است ،بی آنکه توجه داشته باشد مسئله آب ،مسئله فروپاشی تمدنی ایران است .در نگاهی
بدبینانه ما در آستانه این فروپاشی هستیم ،اما نگاه خوشبینانه هم خیال خامی است که این بحران
را جدی نمیگیرد .سیاست در عمل در رویکردی خوشبینانه به این مسئله توجه میکند.
برخالف گفته برخی اعتراضها و منازعاتی که حول آب شــکل میگیرد به این بحران دامن
نمیزنند ،بلکه افزایشــان نزاعهای محلی و منازعات انسانی حول آب ،نشانهای از فقدان تدبیر و
سیاســت منطقی در مواجهه با این بحران اســت .نزاع و دعوا زمانی رخ میدهد که همه راههای
اخالقی و عقالنی به کنار گذاشــته شده باشند .مردم زمانی بر سر آب نزاع میکنند که حکومت
حل آن را رها کرده باشد یا تدبیر درستی نداشته باشد .افزایش بحرانها بیانگر تعمیق سیاستهای
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غلط در این مســئله اســت ،نه بالعکس .اصوالً وقتی بحران آب منجر به خشکسالی شود ،جامعه
مبتنی بر کشاورزی مجبور به مهاجرت خواهند شد .بحران آب ،فقط بحران منبع کشاورزی نخواهد
بود ،بلکه ســکونتگاههای انسانی ،یعنی شهر و روستا را عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به
جابهجاییهای اجباری جمعیت خواهند شد که خودش پیامدهای بحران جمعیتی در شهرهایی
مهاجرپذیر خواهند داشت .هنوز بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی شروع نشده است ،اما در آستانه
آن هستیم .اما به یاد داشته باشیم که این بحران ،بحران منطقه خاص و محدود نیست ،سرتاسر
ایران را درنوردیده است .مسئله بحران آب را باید در دو سطح مدنظر قرار داد :یکی آگاهی از بحران
است ،و دیگری مواجهه عملی و سیاستگذاری برای حل این بحران است .در اینکه همه میدانیم
آب به بحرانیترین موقعیت خودش در تاریخ تمدن ایرانزمین رسیده و این موقعیت بحرانی ناشی
از استفادههای غارتگونه انسانی ایرانی در چهاردهه اخیر از این منابع و مدیریت غلط این مسئله
توسط نهادهای سیاسی است .آگاهی از این بحران همهگیر است .اما جدی گرفتن آن و اقدام عملی
برای مواجهه با آن چیزی است که دیده نمیشود .ساختارهای غلطی در سیاستهای کشاورزی و
مدیریت آب در ایران در این دههها نهادینه شده است که متاسفانه ارادهای جدی برای واسازی و
اصالح بنیادین این ساختارها وجود ندارد و تمشیت امور روزانه دغدغه اصلی سیاسیون و مدیران
است .راه نجات ما از این بحران ،نه در حکومت ،که در نوعی آگاهی ملی و اراده ملی است .منتظر
اصالح از جانب سیاســت و دولت باشیم ،گویی شــاهد سقوط در دره خواهیم بود .آنچه میتواند
این فروپاشی تمدنی را اصالح کند ،اراده مردم است .این اراده مستلزم اصالح ساختارهای آگاهی،
نظامهای ارزشی و اخالقیات و خلقیات ایرانیان است .متاسفانه ساختار معیشت و سیاست ما در دوره
مدرن و بهویژه در چند دهه اخیر بر غفلت از پیامدهای بحرانساز سیاستها و غارت منابع طبیعی
بنا شده است ،تا وقتی ساختارها بر این مبنا باشند ،قطعاً دولت و اقتصاد مریض ما میلی به تغییر
نخواهند داشت و تا آخرین قطره خون زمین این پهنه را خواهند مکید.
مسئله آب ،در طول تاریخ هسته مرکزی امنیت و قدرت نهادهای حاکمیتی ایران زمین بوده
است ،زیرا منبع حیات و استقرار اجتماعات در قالب عشایر ،روستا و شهر بر مبنای آب و تولیدات
ارزش افزوده ناشی از مشاغل وابسته بدان بوده است .این مسئله به معنای علیت معیشتی یا طبیعی
در تکوین جوامع نیست ،بلکه به معنای داللتهای زیست محیطی منطق مبنایی استقرار جامعه
و سیاست در فالت ایران است .در ایران زمین ،تدبیر مدن بر مبنای تدبیر آب بوده است .در دوره
سنتی ،نوعی تناظر میان عقالنیت زیست محیطی ایرانیان ،سیاست آنها ،معیشت آنها و فرهنگ
و ســنتهای آنها وجود داشته است .در جهان جدید و دوره اخیر این عقالنیت عم ًال منتفی شده
است .تدبیر مدن ما بر مبنای تدبیر نفت شکل گرفته است ،لذا به تمام مقتضیات تاریخی و اجتماعی
زیست بوم این منطقه بیتوجهی شده است .این تدبیر مخرب که در کنه دولتهای رانتی و نفتی ما
مستقر شده است ،در نهایت پیامدی جز فروپاشی تمدنی نخواهند داشت .به همین سبب نمیتوان
از قدرت انتظار اصالح بنیانهایش را داشت .باید در فضایی مردمی و جمعی و از طریق نهادهای
مدنی این مسئله را حل کرد .تنها راه حل این مسئله مردم هستند و نهادهای مدنی .این نهادهای
مدنی و مردمی هستند که باید آگاهی درست در باب محیط زیست و آب ،و همچنین جدیت گرفتن
فراگیر این بحران را در مردم ایجاد کنند تا بهطور غیر مستقیم دولت و حکومت هم مجبور به جدی
گرفتن آن باشند .خروج از این بحران ارادهای ملی و مردمی میطلبد .منتظر دولت و حکومت بودن،
فقط وقت را به هدر خواهد داد .ضروری و حیاتی است که خود مردم شروع کنند.

 ............................ایرانزمـین ............................
[ این صفحهها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استانهای کشور میپردازد] .

الماس گردشگری

استان هرمزگان  14جزیره شگفتانگیز و بزرگترین مجتمع بندری ایران را دارد
استان هرمزگان یکی از استانهای موثر در اقتصاد کشور
ساعد یزدانجو
اســت که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور حدود
 2.1درصد محاســبه شده است .این استان در بخشهای
دبیر بخش ایرانزمین
مختلف تجاری ،حملونقل و صنایع سنگین تالش زیادی
را برای احیای صنایع و بنگاههای اقتصادی انجام داده است.
در سالهای اخیر ،قراردادهای خارجی متعدد برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا فاینانس با
کشورهای خارجی در این استان منعقد شده بود که البته با توجه به تحریمهای اخیر کشورهای
غربی ،این روند کند شــده است .مذاکرات زیادی نیز بین بخش دولتی و بخش خصوصی استان
هرمزگان برای همکاری در مســیر ارتقای رتبه استان در بهبود فضای کسبوکار صورت گرفته
است و زیرساختهای الزم برای الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسبوکار آماده
شده است تا بتوان در شرایطی شفاف و کارآمد فعالیتهای اقتصادی را رونق بخشید .اما با توجه
به پتانسیلهای اقتصادی هرمزگان و اینکه مهمترین بنادر ،جزایر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و صنعتی کشور در اين استان قرار گرفتهاند ،سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از
میزانی است که باید از آن انتظار داشت .بنابراین به نظر میرسد که از مزیتهای اقتصادی استان
هنوز بهخوبی استفاده نشده است .وجود سه منطقه ویژه اقتصادی ،صنعتی و معدنی زیرمجموعه
وزارت صمت در استان ،مجتمع بندری شهید رجایی ،کشتیسازی و صنایع فراساحل ،شهرکها و

نواحی صنعتی استان و موقعیت مناسب این مناطق ،برخورداری از منابع غنی آبزیان و قابلیتهای
آبزیپروری برای ایجاد و توسعه صنایع مرتبط ،وجود معادن غنی آهن ،کرومیت ،منگنز ،پتاس،
خاک ســرخ ،سنگ نمک ،گچ ،سنگ الشــه و مارن و همچنین برخورداری استان از گمرکات و
بنادر متعدد برای خدماتدهی به بخش صنعت و معدن ،دسترسی به کشورهای حاشیه جنوبی
خلیجفارس از طریق مرز آبی ،دسترسی نسبتا مطلوب به هر چهار نوع شبکه ترابری (زمینی ،ریلی،
هوایی و دریایی) ،امکانات و قابلیتها و فرصتهایی هستند که میتوانند استان هرمزگان را به قطب
اقتصاد کشور تبدیل کنند.
JJاستانی درست باالی تنگه هرمز
استان هرمزگان تا سال  ۱۳۱۶جزئی از ایالت بنادر و جزایر خلیجفارس به مرکزیت بوشهر
بودهاست .در آبان سال  ۱۳۱۶براساس قانون تقسیمات کشوری ابتدا کشور ایران به شش استان
شامل استانهای شمالغرب ،غرب ،شمال ،شمالشرق ،جنوب و مکران تقسیم شد .بندرعباس
که آن زمان عباســی نامیده میشد بخشی از اســتان جنوب بود .دیماه همان سال مجددا
تقسیمات جدیدی صورت گرفت و در آن کشور ایران به  ۱۰استان تقسیم شد که استان هشتم
(به مرکزیت کرمان) شامل شهرســتانهای کرمان ،بم ،بندرعباس ،خاش و ...بود .بخشهای
میناب ،قشم و جاسک جزو فرمانداری بندرعباس قرار گرفتند اما بعضی از شهرستانهای غربی

ایرانزمـین

بندرعباس همواره
یک شهر دارای
تجارت خارجی
بوده و جزو
شهرهایی است
که اتاق بازرگانی
باسابقهای دارد.
اولينجلسه
«اطاق تجارت»
بندرعباس
در ساعت يک
بعدازظهر
سهشنبه12
مهرماه 1311
به رياست
مسئوالن دولتی
در دارالحکومه
بندرعباستشکيل
شد

این استان شامل بندرلنگه ،بستک و گاوبندی بهصورت سه بخش از توابع
شهرستان الر جزو استان هفتم (به مرکزیت شیراز) محسوب میشدند .تا
سال  ۱۳۳۹نام استانهای ایران به همان صورت «یکم»« ،دوم» و ...باقی
ماند ولی از آن سال به بعد ،با توجه به سوابق تاریخی مناطق ،این تقسیمات
تغییر یافت و تعدادی فرمانداری کل تاسیس شد که فرمانداری کل بنادر و
جزایر دریای عمان (به مرکزیت بندرعباس) از آن جمله بود .در سال ،۱۳۳۲
بندر لنگه به شهرســتان تبدیل شد و بستک ،گاوبندی ،شیبکوه و جزایر
کیش و حومه بخشهای پنجگانه آن شدند .در سال  ۱۳۳۴میناب هم به
شهرستان تبدیل شد و با بخشهای رودان -بیابان و حومه ،دوران سیاسی
نوین خود را آغاز کرد و بخشهای فین و خمیر به شهرستان بندرعباس
افزوده شدند .از مجموع شهرهای بندرعباس و میناب فرمانداری کل بنادر و
جزایر بحر عمان تشکیل شد .در سال  ،۱۳۴۶فرمانداری کل بنادر و جزایر
دریای عمان و فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس منحل شد و استان
بنادر ،جزایر ،سواحل خلیج فارس و دریای عمان (به مرکزیت بندرعباس)
تشکیل شد و شهرستان چابهار و بوشهر نیز جزو شهرهای استان ساحلی
محسوب شد .اما در سال  ،۱۳۵۵بنا به پیشنهاد وزیر کشور ،هیئت وزیران
تصویب کرد که نام استان ساحلی ،بنادر ،جزایر خلیجفارس و دریای عمان
به استان هرمزگان تغییر یابد .در نامه وزیر کشور به استاندار وقت ،در توجیه
نام هرمزگان آمدهاســت« :واژه هرمزگان بهمناسبت نام هرمز و به خاطر
موقعیت خاص تنگه هرمز که برای ایران ارزش حیاتی خاص دارد و بهخاطر
موقعیت جغرافیایی این استان که کامال در مقابل تنگه هرمز قرار گرفته،
انتخاب شده است».
JJبزرگترین مجتمع بندری ایران
مجتمع بندری شهید رجایی با داشتن موقعیت منحصربهفرد جغرافیایی،
در نزدیکترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس ،بهدلیل فاصله
کوتاه از مسیر اصلی تردد بینقارهای کشتیها و با قرارگرفتن در محل تالقی
کریدور ترانزیتی شــمال -جنوب ،مهمترین دروازه واردات و صادرات ایران
محسوب میشود .این مجتمع عظیم بندری که در نقطه مرکزی نوار ساحلی
جنوب کشــور و در استان هرمزگان واقع شــده ،بهعلت قرارداشتن در جوار
صنایع بزرگ این استان و استانهای تولیدی کشور و همچنین برخورداری
از زیرساختهای مناسب انواع طرق حملونقل و اتصال به شبکه بینالمللی
راهآهن ،هوایی و جاده تاریخی ابریشم ،بیشترین نقش در صنعت حملونقل
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را ایفــا میکند و با بیش از  ۸۰بندر معروف جهــان از طریق  ۳۵خط برتر
کانتینری دنیا تبادل کاال و مراوده بازرگانی دارد .مجتمع بندری شهید رجایی
با  ۲۴۰۰هکتار وسعت ،ظرفیت پذیرش ۱۰۰میلیون تن کاال در سال را دارد
و با در اختیار داشــتن بزرگترین و پیشرفتهترین ترمینال کانتینری کشور
و پس از افتتاح فاز دوم طرح توســعه ،از ظرفیت  ۶میلیون کانتینر در سال
برخوردار خواهد بود .حجم گستردهای از عملیات جابهجایی کاالهای عمومی
خصوصا محصوالت فوالدی ،فله خشک ،فله مایع و فرآوردههای نفتی خام در
این بندر انجام میشود.
JJمقصد گردشگری دریایی
جزيره هرمز در خليج فارس بهشت خاکشناسي کشور و از جاذبههاي
مهم گردشــگري در هرمزگان به شــمار ميرود که نمونهای از جاذبههای
گردشگری در این استان است .حوزه گردشگري يکي از ظرفيتهاي بزرگ و
مهم استان هرمزگان است و الزم است هرمزگان به کشور شناسانده شود تا
از طريق رونق اين بخش از اقتصاد هرمزگان موجبات رونق اقتصادي و ايجاد
اشتغال در اين استان فراهم شود .هرمزگان را میتوان پایتخت فرهنگها و
نژادها نامید كه بهواســطه اقلیم خود شاهد حضور همه قومیتها در درون
خود است .طوالنیترین نوار ساحلی كشور با  900كیلومتر ،وجود جنگلهای
رویيده در دریا به نــام جنگلهای حرا ،جزایر زیبا كه برخی پناهگاه حیات
وحشاند ،همسایگی كوهستان و دریا و دشت در این استان به همراه اشكال
مختلف فرسایشهای آبی و بادی ،هرمزگان را تبدیل به یكی از استانهای
خیالانگیز برای گردش و تفریح كرده اســت .اندك جاذبههایی كه در ایران
استان شاخص شدهاند مانند خاك سرخ جزیره هرمز ،قلعه پرتغالیهای این
جزیره ،ساحل خلیج فارس و جنگلهای حرای آن به همراه شرایط اقتصادی
آن ،ساالنه چند میلیون مســافر و گردشگر را به این استان زیبا میكشاند.
از صنعت كشــتیرانی ،لنجســازی و حملونقل دریایی هرمزگان گرفته تا
حصیربافی و خانههای حصیریاش بــرای گروههای مختلف جاذبه دیدنی
محسوب میشــود .تنوع زندگی و معیشت مردم این دیار تا بازارهای بزرگ
تجاری و مناطق آزاد كیش و قشم هم عالقهمندان خاص خود را دارد .سواحل
دریای عمان و خلیجفارس ،از آب كوهیِ ،ك ِرتی و ونك در شهرستان جاسك
در شرق تا كوشكنار و روستای بنود پارسیان در غرب هرمزگان در این استان
امتداد مییابد و بسیاری از مناطق آن آب بكر و دستنخورده است .نیمه دوم
هر سال بهخصوص بهمن و اسفند و همچنین ماههای فرودین و اردیبهشت،
 2تا ســه میلیون مسافر و گردشگر داخلی برای استفاده از این ظرفیتهای
گردشــگری به این استان سفر میكنند .از ابتدای مهر تا اواسط اردیبهشت
بهعلت آبوهوای مطبوع و بهاری هرمزگان ،فصل گردشگری استان شروع
میشود.
اما با همه این مزایا ،بسیاری از کارشناسان گردشگری معتقدند افزایش
گردشگر بهشرطی به بهبود معیشت ساكنان محلی منجر میشود كه راههای
تامین آن توسط متولیان پیشبینی و فراهم شود و بدون وجود باشگاههای
ساحلی و عرضه خدمات به مسافران و گردشگران چیزی عاید مردم نمیشود.
ســاالنه میلیونها نفر برای تماشای ســاحل هرمزگان و بهرهگیری از سایر
زیباییهاي منطقه وارد استان میشــوند ولی برای اینكه به معیشت مردم
كمك كرد باید این جاذبهها تبدیل به ارزش افزوده شود .هرچند افزایش تعداد
گردشگر میتواند موجب افزایش درآمد شود ولی همیشه اینطور نیست و
ممكن است گردشــگر همه لوازم و ملزومات را همراه بیاورد و تنها زبالهاش
را در ســواحل بریزد و برود .بنابراین اگر میخواهیم جوامع محلی از حضور
گردشگران منتفع شوند باید خدمات و امكانات مناسب ،بهینه و باكیفیت برای
گردشگر فراهم كرد.

هرمزگان دارای ظرفیتهای زیادی در زمینه کشاورزی است .هم كشت میوهها و صیفیجات گرمسیری در این استان رونق زیادی دارد و هم انواع محصوالت آبزی در آن
تولید میشود .از جمله فعالیتهای رایج مردم هرمزگان زمینههای کشاورزی و ماهیگیری است .شهرهای میناب و رودان با زراعت و باغداری (نارنگی مرغوب ،ذرت و
گندم ،نخل خرمای پیارم) قطبهای کشاورزی استان بهشمار میآیند.

JJاقتصاد وابسته به صید
هرمزگان دارای ظرفیتهای زیادی در زمینه کشــاورزی اســت .هم
کشاورزی میوهها و صیفیجات گرمسیری در این استان رونق زیادی دارد
و هم انواع محصوالت آبزی در آن تولید میشود .از جمله فعالیتهای رایج
مردم هرمزگان زمینههای کشاورزی و ماهیگیری است .شهرهای میناب و
رودان با زراعت و باغداری (نارنگی مرغوب ،ذرت و گندم ،نخل خرمای پیارم)
قطبهای کشاورزی استان بهشمار میآیند .البته شرایط آبوهوایی استان
و کاهش بارندگی در سالهای اخیر باعث شده است که تاثیر خشکسالی
بر اقتصاد استان بیشازپیش نمایان شود .باغهای مرکبات و خرمای استان
بهعلت خشکسالی و آفات شرایط مناسبی نداشتهاند ،با این حال ،وضعیت
جوی اســتان در فصول سرد سال باعث شده است تا محصوالت خارج از
فصل دارای بازار مناســبی باشند .از سوی دیگر ،آبزیپروری سازگارترین
فعالیت صنعتی با محیطزیست استان است .بخش اعظم استان هرمزگان
در ساحل دریا متمرکز شده است و بیشترین میزان صید و تولید آبزیان در
کشور را به خود اختصاص داده است که با برنامهریزی صحیح میتوان ارزش
افزوده بســیار باالیی را در آن ایجاد کرد .جذب سرمایهگذار در زمینههای
صنعت فرآوری این آبزیان ،استفاده بهینه از صید و جلوگیری از هدررفت
ســرمایه ملی ،برنامهریزی برای برداشت اصولی و هدفمند ،افزایش درآمد
فعاالن این بخش ،توســعه کارخانههای فرآوری ،توسعه اشتغال ،توسعه
صادرات آبزیان و ارزآوری از مهمترین برنامههای شیالت هرمزگان در این
زمینه است.
اما در این روزها صیادان هرمزگان مشــکالت زیادی دارند و بهطور کلی
صیادی در این استان رو به وخامت رفته است .بسیاری از صیادان با مشکالت
اقتصادی و درآمدی روبهرو شــدهاند زیرا صیادان صنعتی با صید ماهیهای
خرد و کوچک ارتزاق صیادان ســنتی را فلج کردهاند .کشتیهای صنعتی با
صیدهای بدون حساب و کتاب تورهای صیادان سنتی را از صید خالی کردهاند
و بزرگترین مشکل صیادان سنتی صیدهای غیرمجاز صیادان صنعتی است
زیرا صیادان صنعتی غیرمجاز عالوه بر آســیب اقتصادی به صیادان سنتی،
به اکوسیستم دریایی استان هرمزگان نیز آسیب وارد کردهاند .سال گذشته،
احمد مرادی ،نماینده بندرعباس و قشــم به خبرگزاری کار ایران گفته بود
که اقدامات غیرمجاز صیادان صنعتی در استان هرمزگان به سازمان شیالت
منتقل شــده اما هیچ پاســخ قانعکنندهای دریافت نکرده است ،درحالیکه
صیادان سنتی بهشدت از آینده شغلیشان احساس خطر میکنند .به گفته
او ،دالالن و افراد خاص از دریای استان هرمزگان درآمد کسب میکنند و از
همین رو شــاهد هستیم که سرانه مصرف ماهی نیز در کشور کاهش یافته
است .گران شدن قیمت ماهی نیز بهعلت همین کمبود صید است .بنابراین،
اگر فکری برای توقف صیدهای غیرمجاز توســط صیادان صنعتی نشود در
آیندهای نهچندان دور باید با صید آبزیان در استان هرمزگان خداحافظی کرد.
استان هرمزگان حدود  ۳۰هزار ملوان و  ۲۴۰۰کیلومتر مربع ساحل و دریا
دارد و نیازمند نگاه ویژه به حوزه صید و صیادی است .اقتصاد معیشتی بخش
اعظم مردم استان هرمزگان وابسته به صید و صیادی و صنعت شیالت است.
JJاستان چهاردهجزیره
اســتان هرمزگان عالوه بر اینکه در خاک متصل کشور واقع شده ،دارای
۱۴جزیره است که هریک نمونه شگفتانگیزی از جغرافیا و علوم زمینشناسی
است .این جزایر عبارتاند از قشم ،ابوموسی ،کیش ،الوان ،هندورابی ،شیدور،
الرک ،هرمز ،هنگام ،تنب بزرگ ،تنب کوچک ،ســیری ،فرور بزرگ و فرور
کوچک .تعدادي از این جزایر دارای ارزش بســیار در زمینه تجارت هستند

مثل کیش و قشــم .برخی از آنها از نظر جاذبههای گردشگری و دیدنیهای
جغرافیایی نمونههای نادر جهاناند که قشم ،هرمز ،هنگام ،هندورابی و الرک
از این دســته به شمار میروند .تعدادی از این جزایر نیز برای ایران موقعیت
ژئوپلیتیک و راهبردی بسیار مهمی دارند که ابوموسی و تنب کوچک و تنب
بزرگ از آن جملهاند .شــرکتها و سازمانهای فعال در حوزه گردشگری در
جزایری مثل قشــم ،کیش و هرمز در سالهای اخیر سرمایهگذاری زیادی
کردهاند و شمار گردشگران این جزایر افزایش بسیاری یافته است اما مشکل
اینجاست که برخی از این توسعهها به جغرافیا و محیطزیست جزایر آسیب
زده و کمتر توسعه پایداری در این جزایر به وجود آورده است .برای مثال ،در
جزیره هرمز با اینکه تعداد گردشگران افزایش فراوانی یافته و زیرساختهایی
مثل مراکز اقامتی و تفریحی هم زیاد شده اما جمعیت زیادی که روانه هرمز
میشوند ،موجب تخریب ســریعتر محیطزیست و جغرافیای طبیعی آنجا
شدهاند .از سوی دیگر ،برخی صنایع نیز در این جزایر دست به کار شدهاند که
آسیبهای طبیعی را تشدید کردهاند .از جمله این صنایع میتوان به معدن
خاک سرخ در هرمز اشاره کرد که چنان بهرهبرداری از آن شدت گرفته است
که عمال دیگر خاک سرخ در این جزیره یافت نمیشود.

هیئتنمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس

محمدرضا صفا
رئیس

حسین روحانی تازیانی
نایبرئیس اول

محمد راستی
نایبرئیس دوم

محمد آشینه
خزانهدار

عبدالمجید صباغیزاده
منشی

عبدالحمید افندی

علی باژیان

عباس براهیمی
قلعهقاضی

سید محسن بنیهاشمی

ایمان جمالی

بدر دریابان

حمید طیبی

حسین معصومی

مهران نجاتی

سیدعلی هاشمی
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داشت
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JJسیاستهای توسعه استان
خدمات و صنعت و معدن بیشترین محصول ناخالص داخلی استان
هرمزگان را شامل میشوند .در سالهای اخیر ،صنعت و معدن و خدمات،
هریک بین  40تا  45درصد تولید ناخالص داخلی استان سهم داشتهاند و
کشاورزی بین  10تا  15درصد در این تولید دخالت داشته است .وضعیت
اقتصادی و جغرافیایی استان هرمزگان نیز چنین سهمی را تا حدی قابل
پیشبینی میکند .با این حال ،سیاستگذاران برای رشد اقتصادی استان
و افزایش ســهم این استان در تولید ناخالص داخلی کشور توسعههایی
کردهاند که در میانمدت و درازمدت میتواند در این زمینه موثر باشــد.
برای نمونه ،ارتقای اســکلهها ،گمرک و توسعه طرحهای گردشگری در
جزایر استان از مسائل مهمی است که نقش چشمگیری در توسعه ،رشد
و رونق استان ایفا میکند .همچنین میتوان مشکالت و مسائل صادرات
غیرنفتی را شناســایی کرد و اقدامات الزم برای برطرفسازی آنها را در
ســریعترین زمان ممکن صورت داد .برای ایجاد اشتغال پایدار در استان
هرمزگان الزم اســت تعاونیهای مرزنشــین حمایت و تقویت شوند تا
صادرات غیرنفتی در اســتان افزایش یابد .دو مقوله دولتی بودن اقتصاد
و وابســتگی زیاد درآمدهای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی از جمله
مشــکالت اقتصادی کشور است و در استان هرمزگان ،کاهش وابستگی
بــه نفت را میتوان با اقداماتی انجام داد که از آن جمله عبارتاند از ارائه
آموزش برای باالبردن آگاهی تولیدکنندگان از شیوههای نوین و الگوهای
مناســب تولید توسط دســتگاههای اجرایی ،توسعه صنایع دریامحور و
تعریف مشــاغل در این دسته بر اساس مزیتهای نسبی استان ،معرفی
طرحهای دریامحور و تعریف رشــتههای جدید متناسب با دریا ،افزایش
راندمان واحدهای نیمهفعال و اتمام طرحهای استان که پیشرفت فیزیکی
باالی  60درصد دارند ،و شناسایی تولیدکنندگان مشاغل خانگی دریایی
و حمایت از آنان.
JJاتاقی با  87سال قدمت
بندرعبــاس همواره یک شــهر دارای تجارت خارجــی بوده و جزو
شهرهایی است که اتاق بازرگانی باســابقهای دارد .اولين جلسه «اطاق
تجارت» بندرعباس در ساعت يک بعدازظهر سه شنبه  12مهرماه 1311
به رياست مسئوالن دولتی در دارالحکومه بندرعباس تشکيل شد و پس
از ســخنرانی از طرف حکمران وقت در منافع اطاق تجارت و کوشش در
ازدياد صادرات و توجهات دولت به امور تجارتی ،جلسه به رياست حاکم
رسمی شد .حاضران عبارت بودند از حاج شيخ احمد گلهداری ،حاج مختار
مشير دواني ،حاج ميرشمسالدين اوزی ،مهدی ناظمپور و حاج حبيباهلل
صداقت الری و حاج ميرحاجی صديق اوزی که از منتخبان بودند بهعلت
مسافرت به الر و خراسان حاضر نبودند .در این جلسه ،هیئترئیسه اتاق
با اکثریت آرا تعیین شــد .ســپس به رياست حاج شيخ احمد گلهداری
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مجلــس ادامه پيدا کرد و بنا شــد تا موقع تعيين محل مخصوص برای
اطاق تجارت ،جلســات موقتا در تجارتخانه حاج شيخ احمد گلهداری
تشکيل شود .جلسه آتی به روز سهشنبه  18مهرماه  1311ساعت چهار
بعدازظهر موکول شد و جلسه با امضاي حکومت بندرعباس ،حاج شيخ
احمد گلهداری ،حاج مختار مشیری ،حاج مير شمس و مهدی ناظمپور
خاتمه پيدا کرد.
جلسه دوم در رأس موعد تعيينشــده و در محل تجارتخانه حاج
شــيخ احمد گلهداری و با حضور حکمران تشــکيل شد .طبق مدارک
بهجامانده ،در اغلب جلسات بعدی که اغلب با حضور حکمران و رئيس
گمرک تشکيل میشد ،بیشتر در مورد مسائل تجاری روز يا سهميه قند و
شکر و کبريت مصرف شهر بندرعباس و حوزههای تابعه و ترميم و اصالح
جادهها و ديگر امور اصالحی مذاکره میشــد .برای نمونه ،بحث و تبادل
نظر شد درباره توزیع سهميه قند و شکر که عبارت از يکصد کيسه شکر
و چهارصد کيسه قند بود و همچنین حمل قند و شکر وارداتی به داخل
کشور و در نهایت این کار به  15نفر از تجار که قبل از قانون انحصار در اين
رشته فعاليت داشتند واگذار شد.
کار اتاق تجارت بندرعباس ادامه پیدا کرد تا در  21تیرماه  1312محلی
در بازار بندرعباس برای استقرار اتاق تجارت انتخاب شد و جلسات بعدی
در آن مکان استيجاری تشکيل شد .بهعلت کسالت رئيس اتاق و غيبت
هيئت رئيسه ،در تاريخ  5بهمن  1312جلسهای مجددا در دارالحکومه به
رياست حکمران تشکيل شد و طی انتخابات ميان دورهای هيئت رئيسه
جديد انتخاب شــد .اتاق تجارت به همین منوال  11دوره را پشــت سر
گذاشت تا اینکه در اسفندماه  1349قانون جديد ادغام اتاقهای بازرگانی
و صنايع و معادن به تصويب مجلس رسيد و دوره يازدهم اتاق بندرعباس
پس از تشکيل  14جلسه خاتمه يافت و مجددا انتخابات صورت گرفت
و دوره دوازدهــم که میتوان آن را اولين دوره ادغام اتاقهای بازرگانی و
صنایع و کشاورزی دانست ،تشکيل شد.
انقالب تغییری در مســیر اتاقهای بازرگانی بــه وجود آورد؛ پس از
پيروزی انقالب ،در  31اردیبهشــت  1358از طرف اتاق ايران و استاندار
وقت استان هرمزگان به منظور رتقوفتق امور جاری اتاق بندرعباس ،چهار
نفر از بازرگانان به عضویت هيئت رئيسه موقت اتاق تعيين شدند و به مدت
حدود پنج ســال يعنی تا  26دی  1362اداره امور اتاق بندرعباس را به
دســت گرفتند .البته در خرداد سال  1360از طرف اتاق ايران مرحومان
حاج غالمعلی مشيری و محمدرسول صباغیزاده به جای مرحومان محمد
بدری و حاج قاسمعلی مدنی به عضويت هيئت رئيسه موقت تعيين شدند.
از اوايل سال  ،1359صحبت از برپایی انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس به
ميان آمده بود و اولين جلسه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق در ارديبهشت
همان سال با حضور آقايان ابراهيمی مديرکل وقت بازرگاني و محسنی
مديرکل وقت صنايع و معادن و مصباح نماينده استانداری در محل اتاق
بندرعباس تشکيل شد و اسامی  18نفر از داوطلبان عضويت در هيئت
نمايندگان اتاق ثبت شد اما انتخابات بنابر شرايط زمانی به درازا كشيد و
پس از چند بار تمديد ،نهايتا در  12بهمن  1362انتخابات برگزار شد.
دومین دوره اتاق بازرگانی بندرعباس پس از انقالب دورهاي است که
اعضــای انتصابی ادارات کل بازرگانــی و صنايع و معادن در بين اعضای
هيئت رئيسه و اعضای هيئت نمايندگان در جلسات شرکت میکردند و
اتاقهای بازرگانی و صنايع و معادن در سراســر کشور با به دست آوردن
استقالل مجدد توانستند امتياز صدور کارت بازرگانی را نيز مجددا بر عهده
بگيرند و طليعه خصوصیســازی در امر اقتصاد که مدتی در اثر جنگ
بهناچار کمفروغ شده بود مجددا پديدار شد.

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

باال و پایین سرمایهگذاری در مغولستان

کشور جبر جغرافیایی
1

کاوه شجاعی
مغولستان را بهتر بشناسیم
مغولستان سرزمینی محصور در خشکی است که
دبیر بخش همسایهها
از شــمال به روسیه محدود میشود و از جنوب هم به
چین .درواقع سرنوشت مغولستان به نوعی از لحاظ جغرافیایی و تاریخی با چین و روسیه
گره خورده است .مغولستان هیجدهمین کشور بزرگ دنیاست اما جبر جغرافیایی این
سرزمین باعث شده که فقط جمعیت بسیار اندک و پراکندهای  -نزدیک به سه میلیون
نفر -در این کشور زندگی کنند .زمینهای قابل کشت در سرزمین مغولستان اندک است و
بیشتر مساحت آن را استپها ،کوهستانها و بیابانها پوشاندهاند .مغولستان زمستانهایی
بسیار طوالنی و تابستانهایی کوتاه دارد و این شرایط سخت آب و هوایی باعث شده که
سی درصد از جمعیت این کشور چادرنشین باشند و در یک نقطه زندگی نکنند.

در این زمان متولد شد :تموچین که به تدریج پلههای ترقی را در نبرد و فرماندهی طی
کرد و در  ۱۲۰۶با نام چنگیزخان به رهبر سرزمین مغولستان تبدیل شد .تحت فرماندهی
او ،مغولها امپراتوری عظیمی تاسیس کردند و به کشورگشایی پرداختند؛ تا جایی که از
شرق تا غرب (سرزمینهای کره و چین ،روسیه ،آسیای مرکزی ،خاورمیانه و اروپا تا حدود
لهستان و مجارستان امروزی) و از شمال تا جنوب (سیبری تا اقیانوس هند) را تسخیر
کرده بودند .اما امپراتوری مغولها بعد از مرگ چنگیزخان به تدریج دچار شکاف شد و
به چند سرزمین مبدل شد .در قرن چهاردهم میالدی ،مغولها کنترل چین را از دست
دادند و قدرت آنها رو به کاهش گذاشت .از اینجا بود که چین دست باال را در مغولستان
پیدا کرد و در چند قرن بعدی ،سلسلههای چینی مثل کینگ (منچوها) این سرزمین را
اداره میکردند .سرزمین مغولستان تا قرن بیستم تقریبا با درگیریهای پراکنده و مختلف
با همسایگان و قبایل مختلف پیش آمد.

JJتاریخ مغولستان
اولین مردمان از دویست سال قبل از میالد در سرزمین مغولستان زندگی میکردند
و نحوه زندگیشان قبیلهای بود .آنها استاد نبرد بودند و ممکن بود در مواقعی برای تامین
منافع خود ،وارد اتحاد با قبایل دیگر بشوند .در خارج از این سرزمین نیز آنها به صورت
تاریخی با امپراتوری چین در نبرد بودند.
اما قرن دوازده میالدی نقطه عطف تاریخ مغولستان بود و مشهورترین مغول در تاریخ

JJمغولستان مدرن
قرن بیســتم تحوالت جدیدی را برای مغولستان در چنته داشــت .در سال ۱۹۱۱
تحوالت چین به مغولســتان این فرصت را داد که دنبال اســتقالل باشد و چهار سال
بعد ،توافقی بین مغولستان ،چین و روسیه به استقالل نسبی مغولستان انجامید .البته
درگیریهای چین و مغولســتان همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال  ۱۹۲۱با کمک
ارتش سرخ روسیه در مغولستان انقالب رخ داد و این کشور اعالم استقالل کرد .از آن پس

همسایهها

 ۳۰درصد مردم مغولستان هنوز به مدل عشایر زندگی میکنند.

الیزابت کندال که در  ۱۹۱۱به مغولستان سفر کرده بود ،در خاطراتش نوشت« :یک مغول
بدون اسب مثل پرنده بیبال است».

مغولستان به یک کشور کمونیستی بدل شد و تقریبا به مدت هفتاد سال تحت سیطره
روسیه قرار گرفت .این سیطره در حدی بود که در  ۱۹۳۹مغولها در کنار ارتش روسیه
در شرق مغولستان با ژاپنیها جنگیدند.
حضور کمونیستها بر سر قدرت تا اوایل دهه  ۱۹۹۰ادامه داشت تا اینکه قانون اساسی
جدید مغولستان ،این کشور را به یک نظام سیاسی انتخاباتی با اقتصاد بازار آزاد تبدیل
کرد .در دهههای پس از این تحول ،مغولستان سعی کرده اقتصاد خود را گسترش ببخشد
و زندگی شهری را تشویق کند .اوالن باتور پایتخت مغولستان در حال حاضر بزرگترین
شهر و محل زندگی  ۴۵درصد از جمعیت این کشور است .شهرهای مهم دیگر مغولستان
دارخن (بین اوالن باتور و مرز شمالی مغولستان) و اردنت (در غرب دارخن) هستند .دین
اکثریت مردم مغولستان بودایی است اما تعدادی مسلمان و مسیحی هم در این کشور
زندگی میکنند .شِ یمنها هم در مغولستان به شدت طرفدار دارند.

کارخانههای کوچک ،کشتارگاهها و کارگاههای تولید پشم و مواد دیگر برای پاسخدادن
به نیاز داخلی احداث شود .کشاورزی و دامپروری تا دهه  ۱۹۶۰میالدی مهمترین بخش
اقتصاد مغولستان باقی ماند و بعد هم برنامهریزی برای اقتصاد مورد توجه قرار گرفت که
به گسترش صنایع و معادن و ساخت راه آهن انجامید .همچنین تجارت در دو دهه پیش
از سقوط شوروی گسترش زیادی یافت.
اما معضل بزرگ اقتصاد مغولســتان در دهه  ۱۹۹۰رخ داد .در این زمان و با سقوط
اتحاد جماهیر شوروی ،کمک مالی و پشتیبانی اقتصادی شوروی از مغولستان به صورت
یکشبه ناپدید شد و این ضربهای سنگین برای اقتصاد مغولستان بود و رکود شدیدی را در
این کشور رقم زد .رشد اقتصادی تنها زمانی به مغولستان بازگشت که این کشور توانست
اقتصاد بازار آزاد و خصوصیسازیهایی را اجرایی کند و اقتصاد کامال دولتی را تکان بدهد.
با این وجود ،عوامل محیطی نیز هر از چندگاهی روی اقتصاد مغولستان تاثیر میگذارند.
ن سخت و تابستان خشک در سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۲به شدت به صنعت
مثال زمستا 
دامپروری این کشور ضربه زد و رشد اقتصادی را کند کرد .در سالهای بعدی ،رشد شدید
صنعت معدن در مغولستان تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی این کشور گذاشت و به تدریج
بخشهای تجارت ،خدمات ،حمل و نقل و مخابرات نیز رشد کردند.
اقتصاد مغولستان به سیاق گذشته تاریخی این منطقه ،به شدت با همسایگانش درهم
تنیده اســت .از دهه  ۱۹۸۰به بعد ،مهمترین صادرات مغولستان را مس و طال و پس از
آن ،صادرات حوزه دامپروری تشکیل دادهاند و مهمترین واردات مغولستان نیز سوخت،
ماشــینآالت ،وسایل نقلیه موتوری و مواد غذایی بوده است .چین و روسیه بزرگترین
شرکای تجاری این کشور هستند و دو سوم از واردات مغولستان از این دو کشور است.
مثال مغولستان نفت زیادی از روسیه میخرد .چین نیز دریافتکننده بیش از چهار پنجم
صادرات مغولستان است و منبع اقتصاد سایه این کشور به شمار میرود که یک سوم از کل
اقتصاد رسمی مغولستان را شامل میشود .مغولستان برای گسترش تجارت با کشورهای
دیگر هم تالش کرده ،اما از آنجا که به صورت مستقیم به دریا دسترسی ندارد ،باید از بنادر
و سیستم حمل و نقل چین و روسیه استفاده کند که آن هم هزینه زیادی به دنبال دارد
و رقابت در عرصه بینالمللی را دشوار میکند.

JJاقتصاد مغولستان
فعالیت اقتصادی در مغولستان به صورت سنتی روی کشاورزی و دامپروری متمرکز بوده
است .مغولستان میلیونها راس گوسفند ،بز ،احشام ،اسب و شتر پرورش میدهد و در دوران
کمونیسم ،تعاونیهای اصلی در کشور هم به این بخش مربوط میشدند .اما مغولستان از
لحاظ کشاورزی وضعیت خاصی دارد .از آنجا که زمستانها در این کشور طوالنی و درازند،
فقط به یک بار برداشت محصول میتوان امید بست .بیشترین محصوالت هم غالتی مثل
گندم و جو ،سیب زمینی و سبزیجاتی مثل کلم و هویج هستند .اما میزان برداشت محصول
زیاد نیست و سالهایی که زمستان سخت باشد و کمآبی وجود داشته باشد ،این برداشت
خیلی کمتر میشود .در زمینه تولید هم مغولستان بیشتر بر استفاده از مواد خام داخلی
متمرکز اســت .از جمله محصوالت تولیدی این کشور میتوان به مواد غذایی (گوشت و
لبنیات و آرد) ،منسوجات ...به دست آمده از پشم و پوست و خز اشاره کرد.
مغولســتان ذخایر عظیم معدنی دارد که اقتصاد مدرن این کشــور را شکل دادهاند.
مهمترین ذخایر معدنی مغولستان مس ،زغال سنگ ،فلوریت ،تنگستن ،طال ،مولیبدنم و
قلع هستند .همچنین این کشور از ذخایر آهن و روی نیز برخوردار است.
مغولستان ذخایر نفت هم دارد .در دهه  ،۱۹۵۰اتحاد جماهیر شوروی عملیات استخراج
نفت را در مناطقی از مغولستان آغاز کرد اما نداشتن تکنولوژیهای الزم باعث توقف این
استخراج شد .از دهه  ۱۹۹۰به بعد ،شرکتهای نفت از آمریکا ،چین و کشورهای دیگر در
حال استخراج نفت هستند و نفت خام مغولستان برای تصفیه به چین میرود.
JJفراز و نشیبهای اقتصاد مغولستان
اقتصاد مغولستان در نیمه اول قرن بیستم متاثر از سیاستهای شوروی بود .در دهههای
 ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰و با هدف ایجاد کشوری کمونیستی ،روسها به مغولها کمک کردند تا
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JJافق آینده اقتصاد مغولستان
ی خارجی زیادی دارد .پیش از بروز بحران مالی
مغولستان قابلیت جذب سرمایهگذار 
جهانی سال  ،۲۰۰۸توجه بینالمللی به سرمایهگذاری در بخش معدن این کشور زیاد شده
بود اما مدتی به دلیل بحران به تعویق افتاد .امتیازاتی که مغولستان بر اساس آنها روی
سرمایهگذاری خارجی حساب باز کرده ،شامل نزدیکی به چین ،انجام اصالحات قانونی و
وجود ذخایر غنی معدنی بوده است.
یکــی از چالشهای بزرگی که پیش روی اقتصاد مغولســتان قــرار دارد ،معضالت

اقتصاد مغولستان به سیاق گذشته تاریخی این منطقه ،به شدت با همسایگانش
درهم تنیده است .از دهه  ۱۹۸۰به بعد ،مهمترین صادرات مغولستان را مس و طال
و پس از آن ،صادرات حوزه دامپروری تشکیل دادهاند.

زیســتمحیطی است که با ســرعت از کنترل خارج شدهاند .فشــار شدیدی که برای
شهریسازی و رشد صنعتی در مغولستان ظرف چند دهه وجود داشته ،باعث شده که
محیط زیست آسیب شدیدی ببیند .هنوز در این کشور زغال سنگ به شکل خانگی و
صنعتی در ابعاد گسترده مورد استفاده قرار دارد و آلودگی زیادی را به وجود آورده است.
همچنین گسترش بیش از اندازه دامپروری ،به استفاده بیرویه از چراگاهها انجامیده و در
کنار توسعه معادن ،به آلودگی آبها و فرسایش خاک منتهی شده است .به همین جهت
بوده که دولت مغولستان به فکر ایجاد صندوق ذخیره خاص برای مقابله با این آسیبها و
نیز تصویب قوانین الزم در این خصوص مشغول شده است.

2

آیا تجارت با مغولستان دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی سال  ۲۰۲۰خود مغولستان را به لحاظ آسانی بازرگانی و
راهاندازی کسب و کار در رده  ۸۱قرار داده است.
رتبه مغولستان در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۱۰۰

راهانداختن کسب و کار

۵۰

ثبت ملک

۱۵۲

گرفتن مجوز برق

۷۵

اجرایی کردن قراردادها

۲۹

گرفتن مجوز ساخت

۱۴۳

بازرگانی با خارج از مرزها

۲۵

حمایت از سهامداران در اقلیت شرکت

۱۵۰

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۷۱

پرداخت مالیات

۲۵

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در مغولستان
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد اقتصاد مغولستان سرمایهگذاری در این
بخشها را توصیه کرده است:
گ و مواد
فرصت عظیم در بخش معدن :بیش از  ۶۰۰۰معدن با تنوع حدود  ۸۰نوع سن 
معدنی در مغولستان شناسایی شده که در میان آنها میتوان به طال ،مس ،زغال ،اورانیوم،
عناصر خاکی کمیاب ،سنگ آهن ،نفت ،تنگستن ،مولیبدنم و فلوریت اشاره کرد .نکته
اینجاست که بخش عمده خاک مغولستان هنوز مورد شناسایی و استخراج قرار نگرفته
اســت .چین که همسایه مغولستان است بازاری آماده برای ثروت معدنی مغولستان به
یآید.
حساب م 
بخش کشاورزی :کشاورزی و دامداری هنوز ستون اقتصاد مغولستان به حساب میآیند،
اما برای آنکه محصوالتشان آماده صادرات شوند نیازمند مدرنیزاسیوناند (بخصوص در
بخش فرآوری)
زیرساختها :بخش عمده زیرساختها در مغولستان ناکافی و قدیمیاند و هر شرکتی که
فرصت فراوانی برای رشد خواهد داشت.

بتواند در این حوزهها فعالیت کند
حوزههایی مثل انرژیهای تجدیدپذیر ،تکنولوژیهای سبز ،فناوری اطالعات (با تمرکز
بر امنیت سایبری) هم فرصتهای خوبی برای سرمایهگذاری به حساب میآیند.

4

چالشهای سرمایهگذاری در مغولستان
ش شرکتهای خارجی در مغولستان معرفی
وزارت بازرگانی آمریکا این موارد را چال 
کرده است:
دادگاههای ضعیف :سیســتم قضایی مغولستان به نظر مستقل میرسد اما قدرت کافی
ندارد .افراد و شرکتهای خارجی عموما از اینکه خارجیبودنشان در دادگاهها به ضررشان

تمام میشود شکایت دارند.
قوانین گنگ :قوانین کشــور مغولســتان ،به خصوص قوانین تجاری ،به اندازه قوانین
کشورهای توسعهیافته دقیق نیستند .در زمان اجرای این قوانین هم مقامات دولتی به این
ابهام دامن میزنند .در بهترین حالت این مسئله باعث تناقض میشود و در بدترین حالت
ماجرا به فساد ختم خواهد شد.
فساد :مغولستان قوانین جامعی علیه فساد دارد اما گاهی اوقات این قوانین به طور موثر
اجرایی نمیشــوند .نبود شفافیت در روندهای تصمیمگیری ،دسترسی ناکامل همه به
اطالعات مهم تجاری و کنترل ضعیف دولت بر نهادهای کلیدی از عوامل فســاد اداری
معرفی شده است .در این زمینه پارلمان اخیرا تالشهای مثبتی را آغاز کرده است.
زیرساختهای ناکافی :برق مغولستان هنوز توسط نیروگاههای زغالی دوران شوروی تولید
میشود .اگرچه طی سالهای اخیر مغولستان هزاران کیلومتر جاده آسفالته ساخته ،اکثر
آنها در زمستانهای خشن این کشور کارایی خود را از دست میدهند .سیستم راهآهن این
کشور هم قدیمی به حساب میآید و نیازمند سرمایهگذاری تازه است.

5

استراتژی ورود به بازار مغولستان
اهمیت ایجاد روابط شــخصی :مردم مغولستان عالقه دارند که با خانواده یا دوستانشان
رابطه تجاری داشته باشند .به همین خاطر خیلی مهم است که بتوانید با طرف مغولی
و حتی نهادهای دولتی رابطه نزدیک دوســتانه برقرار کنید .شبکهاي از روابط قدرتمند
دوستانه میتواند راه کسب و کار شما را در مغولستان هموار کند.
استخدام کارگزار :بازار مغولســتان احتماال با بازارهــای خارجیای که تاکنون دیدهاید
متفاوت است .وقتی به عنوان فرد خارجی وارد این بازار میشوید بهتر است که به طور
رسمی یا غیررســمی کارگزار بومی استخدام کنید تا در شناخت آداب و رسوم تجاری
کمكتانکند.

6

آداب مذاکره با تجار مغولستان
دیر نرســید :دیررسیدن سر قرار در مغولســتان اصال خوب نیست .آنها به این موضوع
حساسند .اگر میبینید دیر میرسید چند ساعت قبلش زنگ بزنید و زمان دیدار را تغییر
دهید.
احوالپرسی :در دیدار تجاری موقع سالم کردن ،دست طرف مقابل را محکم بفشارید و
همزمان با او تماس چشمی داشته باشید .اول با مسنترین فرد گروه دست بدهید .اهمیت
دارد که نام کوچک طرف مقابل یادتان بماند چون در مغولســتان اصوال شرکای تجاری
یکدیگر را به اسم کوچک صدا میکنند .موقع احوالپرسی سعی کنید این جمله را به زبان
مغولی بگویید Sain bain uu :که میشود «حالتان خوب است» و اصوال جوابش sain
است که میشود «خوب».
انگلیسی کافی است :در اکثر کسب و کارها دست کم یک نفر وجود دارد که به انگلیسی
حرف میزند و میتواند حرفهای شما را برای طرف مقابل ترجمه کند.
بایدها و نبایدها :اگر آداب و رسوم مغولستانیها را نمیدانید خیلی نگران نباشید چون آنها
اصوال افراد بردباری هستند .با این همه اگر به سنن آنها احترام بگذارید در مذاکرات تجاری
و ایجاد رابطه دوستانه به نفعتان خواهد بود .در مغولستان حواستان به این رفتارها باشد:
هیچوقت به کاله افراد دست نزنید! چون کاله چیزی شخصی است و دست زدن به آن
بیادبی محسوب میشود.
وقتی پا روی پا میاندازید حواستان باشد که پایتان به سمت افراد یا شمایل مذهبی
نشانه نرفته باشد.
قبل از شروع مذاکره گفتوگوی دوستانهای درباره موضوعات بیاهمیت  -مثل آب و
هوا  -داشته باشید .اما مراقب باشید که حرف منفی نزنید (سرما اذیتم کرد یا ترافیک بدی
بود) چون از دید آنها بدشگون تلقی میشود.
شریکتان را به شام یا ناهار دعوت کنید .آنها این را نشانه احترام میدانند.
در ماههای جوالی و آگوست بهتر است دنبال قرارگذاشتن با شریک مغولیتان نباشید
چون در این ماهها اکثر افراد به تعطیالت تابستانی میروند.
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اکسپوهایمغولستان
حضور در نمایشگاهها و اجالسهای تجاری مغولستان فرصتی مناسب است تا اطالعات
خود را بهروز کنید و یا مشتریها و شرکای آیندهتان را پیدا کنید.

مهمترین واردات مغولستان در سال ۲۰۱۸
بین سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۷واردات مغولستان  ۸.۲درصد کاهش یافته و از  ۶.۸۳میلیارد
دالر به  ۴.۵میلیارد دالر رسیده است .در سال  ۲۰۱۸این محصوالت بیشترین کسری
تراز تجاری را به مغولستان وارد کردهاند یعنی واردات باالیی داشتهاند .

اکسپو

مکان

زمان

موضوع

۱

خودرو

 ۷۸۲.۴میلیون دالر کسری تراز تجاری (۴۱.۷
درصد رشد نسبت به )۲۰۱۷

International Mining
& Oil Expo

اوالن باتور

آوریل ۲۰۲۰

نمایشگاه بینالمللی معدن و نفت

۲

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۶۵۷.۹میلیون دالر کسری ( ۲۲.۶درصد رشد)

Build Mongolia

اوالن باتور

آوریل ۲۰۲۰

ت و ساز ،جادهسازی ،نیروگاه و
ساخ 
صنایع سنگین

۳

تجهیزات الکترونیک

 ۳۶۳.۱میلیون دالر کسری ( ۰.۴درصد رشد)

۴

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۲۳۵.۹میلیون دالر کسری ( ۱۴.۶درصد رشد)

Expo Mongolia

اوالن باتور

اکتبر ۲۰۲۰

نمایشگاه بینالمللی با حضور
دولتها و شرکتهای بزرگ ،در
همه صنایع

۵

آهن و فوالد

 ۱۲۹میلیون دالر کسری ( ۵۷.۳درصد رشد)

۶

پالستیک

 ۱۱۳.۵میلیون دالر کسری ( ۲۰درصد رشد)

۷

دارو

 ۱۰۵.۷میلیون دالر کسری ( ۱۲درصد رشد)

۸

تجهیزات پزشکی

 ۹۹.۳میلیون دالر کسری ( ۶۹.۶درصد رشد)

۹

الستیک

 ۷۹.۴میلیون دالر کسری ( ۶.۴درصد کاهش)

۱۰

اسباب خانه ،خانههای پیشساخته

 ۷۰میلیون دالر کسری ( ۱.۲درصد کاهش)

8

تراز تجاری مغولستان
طی دو دهه اخیر مغولســتان بیشتر دچار کســری تراز تجاری بوده و فقط از سال
 ۲۰۱۳است که شاهد افزایش صادرات و مازاد شدن تراز تجاری هستیم .در سال ۲۰۱۷
مغولســتان  ۲.۳۹میلیارد دالر مازاد تراز تجاری داشــته است .همانطور که در نمودار
میبینید سال  ۱۹۹۵هم مغولســتان مازاد تراز تجاری داشته اما میزان بسیار کم (۲۰
میلیون دالر) بوده است.

9

به مغولستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
مغولستان در ســال  ۲۰۱۸حدود  ۷.۴میلیارد دالر کاال به جهان صادر کرد .این در
مقایســه با سال  ۲۰۱۷رشــدی  ۱۹.۴درصدی و در مقایسه با سال  ۲۰۱۴حدود ۲۸.۲
درصد رشد نشان میدهد.
مهمترین صادرات مغولستان در سال ( ۲۰۱۸به ترتیب ارزش به دالر)
۱

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۳.۲میلیارد دالر ( ۴۳.۴درصد کل صادرات)

۲

سنگهای معدنی ،خاکستر

 ۲.۷میلیارد دالر ( ۳۶.۵درصد)

۳

سنگها و فلزات قیمتی

 ۷۲۶.۲میلیون دالر ( ۹.۸درصد)

۴

پشم

 ۱۹۶.۶میلیون دالر ( ۲.۷درصد)

۵

مس

 ۱۱۹.۳میلیون دالر ( ۱.۶درصد)

۶

نمک ،سولفور ،سیمان

 ۹۳.۵میلیون دالر ( ۱.۳درصد)

۷

تولیدات گوشتی

 ۶۸.۶میلیون دالر ( ۰.۹درصد)

۸

گوشت

 ۶۶.۹میلیون دالر ( ۰.۹درصد)

۹

پوشاک/اکسسوریز بافتنی

 ۳۶.۷میلیون دالر ( ۰.۵درصد)

۱۰

دانههای روغنی

 ۳۰.۹میلیون دالر ( ۰.۴درصد)

اوالن باتور به همراه مسکو و اتاوا سردترین پایتختهای جهان به حساب میآیند.
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ن (به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر)
شرکای تجاریمغولستا 

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۷کشــورهایچین ،انگلیس ،روسیه و ایتالیا مقصد بخش عمده صادرات
مغولستان بودند
۱

چین

 ۸۵درصد کل صادرات مغولستان

۲

انگلیس

 ۱۰.۷درصد

۳

روسیه

 ۱.۱درصد

۴

ایتالیا

 ۰.۷درصد

۵

تایوان

 ۰.۴درصد

۶

سنگاپور

 ۰.۴درصد

۷

ژاپن

 ۰.۲درصد

۸

گکنگ
هن 

 ۰.۲درصد

۹

آلمان

 ۰.۲درصد

۱۰

کره جنوبی

 ۰.۲درصد

صادرکنندهها
ســال  ۲۰۱۷کشورهای چین ،روســیه ،ژاپن و کره جنوبی بیشــترین صادرات را به
مغولستان داشتهاند
۱

چین

 ۳۲درصد کل واردات مغولستان ( ۱.۴۲میلیارد دالر)

۲

روسیه

 ۲۸درصد ( ۱.۲۵میلیارد دالر)

۳

ژاپن

 ۸.۷درصد ( ۳۸۹میلیون دالر)

۴

کره جنوبی

 ۴.۵درصد ( ۲۰۴میلیون دالر)

۵

آمریکا

 ۴.۴درصد ( ۱۹۸میلیون دالر)

۶

آلمان

 ۲.۹درصد ( ۱۳۰میلیون دالر)

۷

قزاقستان

 ۱.۶درصد ( ۷۱.۲میلیون دالر)

۸

لهستان

 ۱.۲درصد ( ۵۱.۲میلیون دالر)

۹

ایتالیا

 ۱.۱درصد ( ۵۰.۱میلیون دالر)

۱۰

مالزی

 ۰.۸۸درصد ( ۳۱.۵میلیون دالر)

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
اینجا چراغی روشن است

سال  1398با تمام فرازها و فرودها و تلخیها و شیرینیهایش که البته تلخیهایش بسیار از خوشیها فاصله گرفته بود
گذشت و در حالی وارد سال  1399میشویم که پیشبینیهای کارشناسان نشان میدهد سال سختتری در پیش است
و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بیانگر همین موضوع است .اما باوجود همین شرایط هنوز افرادی در جامعه ما هستند
که با تالش فراوان با چالشها میجنگند تا چراغ مجموعههای صنعتی و شــرکتهای خود را روشن نگه دارند .مجله
«آیندهنگر» افتخار میکند که در سال آینده هم با معرفی این کارآفرینان و افراد مؤثر ،مخاطبانش را بیش از گذشته با
تفکر کارآفرینی و سبک زندگی و مدیریت این افراد آشنا کند و از رمز و راز این افراد برای شما مخاطبان بگوید.

عکس :رضا معطریان

کارآفرین
سال  98با درگذشت  3کارآفرین بزرگ کشور سال تلخی برای فعاالن اقتصادی بود

وداع با کارآفرینان
ایران سال سختی را از جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...پشت سر گذاشت و مردم حوادث و تحوالت بسیار سختی را تجربه کردند؛ از سیل ابتدای
ولی خلیلی
سال گرفته تا افزایش قیت بنزین و حوادث آبان و دی تا سقوط هواپیما ،مردم تلخکامیهای بسیاری در سال گذشته تجربه کردند و از همه مهمتر بیش از هر
زمانی سرمایه اجتماعی ،امید و اعتماد عمومی آسیب دید .اما در کنار این تحوالت سال گذشته خانواده بخش خصوصی هم روزهای سختی را تجربه کرد و
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
در کنار همه مشکالت اقتصادی از تحریمها گرفته تا چالشهای بانکی و رکود و ...شاهد فوت  3فعال بزرگ حوزه کارآفرینی هم بود .افراد اثرگذاری در حوزه
صنعت ،کشاورزی و بازرگانی که هریک بیش از  70سال تجربه کار موفق داشتند و در فضای کسب و کار ایران خوش درخشیدند .فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی در سال  1398با شاهرخ
ظهیری پدر صنایع غذایی ایران ،اصغر قندچی پدر کامیونسازی کشور و اسداهلل عسگراوالدی از بازرگانان و تجار بزرگ ایران که از او به عنوان پدر خشکبار کشور یاد میشود ،وداع کردند.

JJقصه زندگی بنیانگذار کارخانه مهرام
شاهرخ ظهیری بنیانگذار کارخانه مهرام که بسیاری
از فعــاالن حوزه صنایع غذایی بــه دلیل ابتکارات و
چندین دهه فعالیت در حوزه صنایع غذایی او را پدر
این صنعت در ایران میدانند 28 ،فروردین امسال در
آستانه  90سالگی درگذشــت .او در سال  1309در
مالیر به دنیا آمد ،پدرش تاجر بود و برای کسب و کار
به شهرهای مختلفی سفر میکرد و همین هم شد که
در نهایت تصمیم گرفت با خانواده به تهران بیاید و
کسب و کارش را در تهران ادامه دهد اما این موضوع
هم پایدار نبود زیرا بعد از دو سال با خانواده به دلیل پیشنهاد شغل ریاست اداره انحصار
تریاک که زیرنظر وزارت مالیه بود ( )1314به قم رفتند .زمانی که ظهیری کالس پنجم
ابتدایی را تمام کرده بود پدرش براثر بیماری سل جانش را از دست داد بنابراین به دلیل
اینکه فرزند بزرگ خانواده بود از همان کودکی مشغول کار شد.
شاهرخ ظهیری دوران تحصیل را در قم گذراند .او در کنار تحصیالت دبیرستان ،مدت
کوتاهی هم به تحصیالت حوزوی مشغول بود ولی آن را نیمهکاره رها کرد اما در نهایت
تحصیالت حوزوی در انتخاب رشــته حقوق در دانشگاه تهران مؤثر بود .ظهیری بعد از
گرفتن دیپلم به دلیل شــرایط اقتصادی خانواده و عالقه به آموزش به استخدام وزارت
فرهنگ درآمد .همزمان با تدریس در کالس چهارم دبستان در سال  1329با قبولی در
کنکور در رشته حقوق وارد دانشگاه تهران شد .باتوجه به اینکه رفت و آمد مداوم از قم به
تهران برایش سخت بود سال دوم تحصیل در دانشگاه تهران به وزارت فرهنگ درخواست
انتقالی به تهران را داد تا در مدرسهای در تهران تدریس کند ،موضوعی که با آن به صورت
تمام و کمال موافقت نشد و در نهایت ظهیری به کرج منتقل شد .او در این سالها تاریخ
و ادبیات درس میداد و عالقهاش به شعر و مطالعه مستمر سبب شد تا دهههای بعد هم
به همین دوران بازگردد.
در کنار کار معلمی و تحصیل شــاهرخ ظهیری همیشــه به فکر کارهای تولیدی و
صنعتی بود؛ کار کارمندی چندان باب میلش نبود و همین هم شد که با پایان تحصیالت
دانشگاهی و همزمان با تدریس در سال  1337کار در فروشگاه پارچهبافی کارخانه نساجی
درخشان یزد را که مالک آن کارآفرینی به نام هراتی بود ،شروع کرد و خیلی زود خوش
درخشــید و زمانی که شهربانی قرارداد خرید پارچهاش از کارخانه هراتی را کنسل کرد
شاهرخ ظهیری توانست رئیس کل شهربانی را از این کار منصرف کند .در این بین هراتی
هم که پشتکار ،خالقیت و هوش ظهیری را دید متوجه شد که باید از حضورش بیشتر
استفاده کند و همین شد که وقتی شرکت ماشینهای فالحتی و نمایندگی بیامو را در
کنار نساجی راهاندازی کرد ،به شاهرخ ظهیری مسئولیت گشایش اعتبارات اسنادی امور
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گمرکی و ترخیص خودروها و ماشــینآالت وارداتی از گمرک خرمشهر را داد .آن زمان
شرکت فالحتی بزرگترین واردکننده انواع خودرو و ظهیری مسئول اصلی این کار بود.
نام ظهیری در شهر خرمشهر و بندر آن زمانش تا جایی مشهور شده بود که به او شیخ
کانو (مسئول کاروانها) میگفتند .او همچنین از سوی هراتی و شریکهایش صرافزاده
و بوشهری مدتی هم مدیرعامل شرکت مهکشت که واردکننده ماشینآالت کشاورزی
بود ،شد.
شــاهرخ ظهیری پس از چندین سال کارهای مختلف تصمیم گرفت که برای خود
مجموعهای راهاندازی کند .ظهیری به دلیل تب تند مصرفکنندگان ایرانی به محصوالت
کنسروشده به این سمت رفت و مقدمات تأسیس شرکت مهرام را فراهم کرد .سال 1349
بود و ظهیری اولین دفتر شرکت مهرام را در پاساژ سالمت واقع در خیابان سعدی جنوبی
راهاندازی کرد .اما نکته مهمی که باعث شد کارخانه مهرام سر زبانها بیفتد نه تولید کنسرو
که تولید سس برای اولین بار در ایران بود.
در شــروع کار ،شــرکت مهرام برای تولید هفت نوع سس ،یعنی سس مایونز ،سس
فرانســوی ،ســس هزار جزیره ،سس ایتالیایی ،سس ســاندویچ و سس ماهی و کچاپ
برنامهریزی کرده بود اما داســتان اصلی ظهیری در تولید انواع ســس نبود بلکه چالش
اصلیاش در فرهنگسازی برای مصرف بود زیرا اص ً
ال کسی سسی ندیده و نچشیده بود.
در کنار مدیریت مجموعههای صنعتی ،ظهیری همیشــه در تشکلها و انجمنهای
مرتبط با فعالیتهای بخش خصوصی حضوری مؤثر و فعال داشت تاجایی که تا آخرین
روزهای زندگی ،در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران به عنوان مشاور حضور
داشت .او در طول دههای گذشته به خصوص از زمان تشکیل اتاق تهران همیشه در این
نهاد عضویت داشــته و عالوه بر عضویت در هیئت نمایندگان اتاق تهران به عنوان عضو
هیئت رئیسه و خزانهدار هم فعالیت میکرد.
JJبنیانگذار کارخانه ایرانکاوه
اصغر قندچی ،پدر کامیونســازی ایران ،کارآفرین
برتر کشور و برنده جایزه امینالضرب اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران  7مرداد در 91
سالگی درگذشت .او برای نخستین بار تولید کامیون
ماک را در ایران و در شرکت ایران کاوه ،شروع کرد.
کسی که البته چند سال بعد از انقالب کارخانهاش
مصادر شده و در سالهای پایانی زندگیاش بیشتر
در ساختمان مرکزی شرکت ایران کاوه و تعمیرگاه
این شرکت حاضر میشــد و به سالهای طالیی
زندگیاش فکر میکرد .اصغر قندچی یک کارخانهدار واقعی بود ،کسی که از کارگری

فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی در سال  1398با شاهرخ ظهیری پدر صنایع غذایی ایران ،اصغر قندچی پدر
کامیونسازی کشور و اسدالله عسگراوالدی از بازرگانان و تجار بزرگ ایران که از او به عنوان پدر خشکبار کشور یاد
میشود ،وداع کردند.

شــروع کرد و به تولید ،صنعت و توسعه ایران عشق میورزید .کارآفرینی که با همه
کارگرانش رفیق بود و همه او را «اصغرآقا» صدا میکردند ،کسی که خودش همیشه
دست به آچار بود.
اصغر قندچی متولد فروردین  1307در محله قناتآباد تهران در نزدیکی میدان اعدام
و بازار بود .پدرش وکیل و اعضای خانوادهاش اهل تحصیل بودند و یکی از برادرانش که
دانشجوی دانشــگاه تهران بود در حادثه  16آذر شهید شد .ولی اصغر قندچی از درس
گریزان و عاشق کار آن هم کار سنگین بود« .ک ً
ال  7کالس مدرسه رفتم و از بچگی جذب
کار شدم .آن زمان ما یک مستأجر داشتیم که کار آهنگری و مکانیکی میکرد ،یک روز
رفتم کارگاهش تماشا و از کار خوشم آمد ،این شد که جذب همانجا شدم .مدتی بعد
هم رفتم تو یک تشکیالتی که استادکارهاش خارجی بودند؛ یک آلمانی ،یک روس و فکر
کنم یک استادکار اهل چک آنجا کار میکردند .آنها کار تعمیرات انجام میدادند که البته
بعد از جنگ جهانی دوم هم ک ً
ال برچیده شد .من آنجا کار مکانیکی و آهنگری میکردم،
میدانید بچه زرنگ و عالقهمندی بودم و از این اســتادکارها خیلی یاد گرفتم و چشم و
گوشم به کار باز شد ،آنجا انواع تعمیرات انجام میشد ،موتورهای آسیاب ،لوکوموتیو و...
چون تعمیرگاه بزرگ و استادکارهای حرفهای آن زمان در کشور نداشتیم خیلی کار برای
آن مجموعه میآوردند».
خودش میگفت تقریباً  16ساله بود که کارگاه شخصیاش را باز کرد و شبانهروز کار
میکرد و طولی نکشید که با تالش و عالقه بسیار استادکار شد« .هوا روشن میشد کار
را شروع میکردم و با عشق و عالقه تا دیروقت کار میکردم و فقط به فکر پیشرفت بودم،
فقط کار ،کار و کار ...آن وقتها دوچرخه داشتم و با آن میرفتم سر کار و خانه .آن زمانی
که کارگاه زدم همزمان شد با پایان جنگ جهانی و کلی ماشینهای اسقاطی امریکایی
مثل ماک و ...در هند ،پاکســتان ،سنگاپور و ...اوراق شــده بودند یا اینکه آمریکاییها
همانجا ولشــان کرده بودند .یادم هســت دو تا دالل بودند که برای من از این کشورها
جنسها و قطعات ماشینها را میآوردند و من هم آنها را میخریدم و روی ماشینها سوار
میکردم .در کنار اینها چند سالی هم که گذشت دیگر خودم شروع کردم به تولید؛ چون
آهنگری را کنار مکانیکی آموخته بودم و فوالد و فلزات را میشناختم بعضی از قطعات را
میساختم و یا کیفیت آنها را ارتقا میدادم تا جایی که اسم گاراژم پیچید و هرچی ماشین
سنگین تصادفی و چپکرده بود ،میآوردند پیش خودم؛ ما هم مثل پینهدوز ،همهچیز را
وصلهپینه میکردیم تا ماشین درست شود».
اما اوج پیشــرفت اصغر قندچی و تأســیس مجموعه صنعتی ایران کاوه برای تولید
کامیون زمانی رقم خورد که او با رضا نیازمند معاون وزیر اقتصاد در سال 1342 ،1341
آشنا شد؛ نیازمند زمانی که متوجه شد قندچی توان ساخت برخی قطعات خودرو را دارد
و حتی بدنه یک کامیون را ســاخته اســت به او مجوز تأسیس کارخانه را داد و قندچی
هم که ســالها روی کامیونهای ماک کار کرده بود برای راهاندازی کارخانه در ایران و
همکاریهای مشــترک قرارداد امضا کرد« .اتاق ماشین و زیربندیها را همین جا تولید
میکردیم تو کارخانه و موتور ،گیربکس و دیفرانسیل را هم سفارش میدادیم میآوردند
و روی بدنه نصب میکردیم».
با پیروزی انقالب اصغرقندچی که از خانوادهای مذهبی بود و برادرش از شهدای  16آذر
بود و خود نیز با بسیاری از انقالبیون دوست بود در ایران ماند و زمانی که جنگ شروع شد
سالها با جابهجایی ماشینآالت نظامی و بردن آنها از تهران به مناطق جنگی و تعمیرات
خودروهای سنگین و ...به جبههها کمک کرد .اما در نیمههای دوران جنگ اتفاقی که نباید
رخ داد و کارخانه ایران کاوه که همچنان با قدرت به کار خود ادامه میداد از سوی وزارت
صنعت مصادره شد« .این صحبت برای سالهای  62،63است که به من گفتند کارخانه از
حاال به بعد تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع قرار داد و یک نفر را به عنوان
مدیر آنجا گذاشتند و من اص ً
ال نمیدانستم که چه کاری باید انجام بدهم و دردم را به چه
کسی بگویم؛ انگار فرزندم را گرفته بودند».
بعد از مصادره کارخانه ایران کاوه و تغییر نام آن به ســایپا دیزل دیگر اصغر قندچی
هیچگاه توان رفتن به کارخانهاش که همه زندگیاش را برای رشد و توسعه آن گذاشته
بود ،نداشــت و سالها هر روز به دفتر رســمی کارخانه ایران کاوه در خیابان قزوین که

تعمیرگاه بزرگی هم در آن قرار داشــت میرفت .او دو ســال بعد از اینکه از سوی اتاق
تهران به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شد و همچنان در حسرت از دست دادن کارخانه
ایران کاوه بود ،درگذشت.
JJتاجر مشهور
نام مرحوم اسداهلل عسگراوالدی با تجارت خشکبار
ایران گره خورده بود .او یکی از مشهورترین بازرگانان
کشورمان بود که سالهای سال رئیس اتاق ایران و
چین ،و ایران و روســیه بود .او که متولد  1312در
تهران بود 22 ،شــهریور در  86سالگی در گذشت.
عســگراوالدی در خانوادهای مذهبی بزرگ شــد و
پدرش پیشــهور بــود .او از  12ســالگی همزمان با
تحصیل در بازار کار میکرد .عسگراوالدی با گرفتن
دیپلم وارد رشته ادبیات شد البته باتوجه به عالقهای
که به مباحث اقتصادی داشت همزمان در برخی از کالسهای دانشکده اقتصاد هم حاضر
میشد .او با پایان تحصیل کارمند یک شركت شد« .تا سال  ۱۳۳۴کارمند بودم و در یک
شرکتی کار میکردم که فعالیتش در زمینه صادرات بود .به صادرات عالقهمند شدم اما
پول نداشــتم .تنها داراییام خانهای بود که در خیابان شهید مصطفی خمینی به مبلغ
 ۵۶۰۰تومان خریده بودم .در آن خانه من و دو خواهر و پدر و مادرم زندگی میکردیم.
اولین ماشینم که در سال  ۱۳۳۳خریدم یک فولکس به مبلغ  ۵۹۰۰تومان بود که با همین
ماشین چند کیسه خواربار از بازار میخریدم و بین نانوا و بقال توزیع میکردم .سال ۱۳۳۴
تصمیم گرفتم تاجر شوم .به اتاق بازرگانی رفتم که کارت بازرگانی بگیرم ،اما سنم اقتضا
نمیکرد .چون حداقل باید  ۲۴ساله میبودم».
عسگراوالدی برای عضویت در اتاق و گرفتن کارت بازرگانی پیش نایبرئیس وقت اتاق
که مرحوم عبداهلل توسلی بود رفت و او هم بعد از پرسیدن  20سؤال اقتصادی و تجاری
از او دستور صدور کارت برای عسگراوالدی را داد و گفت« :این باید جای من بنشیند».
اتفاقی که  ۲۵سال بعد افتاد .او حجرهای به مبلغ  ۴هزار تومان در بازار خریداری كرد و
وارد تجارت خشــکبار شد؛ حجرهای که حدود  60سال شبانهروزی در آن فعالیت کرد.
او کار خود را با صادرات زیره شــروع کرد که هم محصول چندان شناختهشــدهای در
کشــورهای دیگر نبود و هم سرمایه کمی میخواست« .کار را در سال  ۱۳۳۶و از صفر
با صادرات زیره شروع کردم و قسطی پنج تن زیره خریدم .اولین مشتریام در صادرات
ســنگاپور بود .با تمام دنیا از طریق اتاقهای بازرگانیشان مکاتبه کردم و دنبال خریدار
گشتم .کوشش کردم و سفرهایم شروع شد و روزی رسید که دیکتهکننده قیمت زیره
در جهان و ایران شدم .دوشنبهای نبود که بازار ادویه نیویورک که زیره هم زیرمجموعه
آن اســت باز شود و نرخ شرکت من ـ حساس ـ روی میز نرود و معامالت شروع بشود.
در سال  ۱۳۴۷به صادرات دو قلم دیگر خشکبار شامل پسته و کشمش رو آوردم .پسته
کار بزرگی بود و پول سنگینی میخواست .من پول نداشتم اما چون در بازار آبرو داشتم
و خوشحساب بودم به من نسیه میدادند و هنر من این بود که یکماهه آن جنس را به
خارج میفروختم و پولش را میگرفتم .این هنر خوشحسابی من عامل موفقیت من در
بازار پسته بود .سال  ۱۳۴۳اولین انبارم را در خیابان تختی تهران خریدم و کارخانه زیره
حساس را در مشهد تأسیس کردم که هنوز هم هست ،هر سال که سودی میبردم انبار و
دفتر و خانه و ملک میخریدم .در سرای امید که روزی درآن حجره قسطی خریده بودم
تمام دفاتر همسایه را خریدم».
اسداهلل عسگراوالدی از جوانی و با حضور در بازار عضو تشکلهای مذهبی و سیاسی از
جمله حزب موتلفه شد و این عضویت تا پایان عمرش باقی بود .با پیروزی انقالب اسداهلل
عسگراوالدی یکی از فعاالن اقتصادی بود که از سوی امام خمینی مسئولیت ساماندهی
اتاق ایران را برعهده گرفت .عســگراوالدی در طول  40سال گذشته همچنان از اعضای
فعال و اثرگذار اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بود و سالها مسئولیت دو اتاق
مشترک ایران و چین ،و ایران و روسیه را داشت.
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کارآفرین

ایجاد شغل بزرگترین خدمت به جامعه است
نگاهی به زندگی محمدهادی پنجهشاهی ،بنیانگذار گروه صنعتی پارس

در حال حاضر
در گروه تولیدی
پارس حدود
 1400نفر مشغول
کار هستند که از
این تعداد440 ،
نفر در بخش
نساجیفعالیت
میکنند
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«برای رسیدن به قلههای موفقیت باید شبانهروز تالش کرد؛ کار
هشتساعته یعنی تنها استفاده از یکسوم سرمای ه موجود ».این جمله
کارآفرینی است که معتقد است «هیچ خدمتی بزرگتر از ایجاد شغل
و زمین ه تولید نیست»؛ محمدهادی پنجهشاهی بیش از  4دهه تجربه
کار و کارآفرینی دارد و در حال حاضر یکی از بزرگترین مجموعههای
تولید نئوپان و انواع موکت را در کشور مدیریت میکند.
او سال  1337در تهران و در خانوادهای هفتنفره (چهار پسر و یک
دختر) به دنیا آمد .او فرزند ســوم این خانواده مذهبی بود .پدرش از
بازاریان خوشنام تهران و از کسبه حوزه موکت و فرش ماشینی بود .او
از همان کودکی به همراه پدرش به بازار میرفت و همین باعث شد
که از کودکی با کسب و کار آشنا شود و تجربههای زیادی از تجارت به
دست آورد .محمدهادی پنجهشاهی به خاطر فضای مذهبی خانواده
به مدرسه اسالمی علوی میرفت که افرادی همچون شهید بهشتی و
رجایی در آن درس میدادند و تا پایان دوران دبیرســتان را در همان
مدرسه تحصیل کرد .او سال  1356و درآستانه انقالب دیپلم گرفت و
در کنکور دانشگاه ملی (شهید بهشتی) در رشته معماری و در کنکور
دانشگاه علم و صنعت در رشته مکانیک پذیرفته شد ولی باتوجه به
عالقهای که به ساخت و ساز و آرشیتکتی داشت به دانشگاه ملی رفت.
او در کتاب خاطراتش تعریف کرده اســت که بهترین هدیه پذیرفته
شدن در دانشگاه را پدرش به او داده است که یک پیکان صدریرنگ
بوده و هنوز که هنوز اســت از خاطره آن روز به شگفت میآید .او
در خاطراتش همچنین تعریف کرده است که روز شروع
تحصیل در دانشکده معماری آداب خاصی داشته
است« :قوانین خاصی برای ورود به این دانشگاه
وجود داشت .در ابتدا مورد مصاحبه پنج نفر
قرار گرفتم .میگفتند برای ورود بایستی بیل
را ببوسیم! دستهایمان را هم رنگی میکردند
که همه بدانند ورودیهای جدید هستیم».
محمدهادی پنجهشاهی با پشتکار بسیار و
عالقه به تحصیل در رشته معماری شاگرد اول
دانشگاه شد .او در ابتدا تصمیم داشت برای ادامه
تحصیل به خارج از کشور برود ولی حال و هوای
انقالب منصرفش کرد .خود او گفته است« :جزو
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انقالبیون نبودم و از آقای علوی رئیس مدرسه علوی یاد گرفته بودم
که با وارد شدن به سیاست نمیشود خدمتی به جامعه کرد؛ باید به
تحصیل و کسب دانش میپرداختم و از این راه تأثیر خودم را بر مردم
و جامعه میگذاشتم .به دلیل جو آن دوران دستور تعطیلی دانشگاهها
داده شد ،اما این دلیل متوقف شدن من نشد و در آتلیهای مشغول به
تدریس شدم .اولین کسب درآمد از راه تدرس بود که مبلغ آن 2500
تومان بود ».او با پایان انقالب فرهنگی و بازگشایی دانشگاهها تحصیل
در رشته معماری را ادامه داد و در سال  1363فارغالتحصیل شد.
JJاز ورود به بازار تا تولید
او بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه باتوجه به فضای کشور که درگیر
شدید جنگ بود و عم ً
ال ساخت و ساز و پروژههای عمرانی چندانی در
آن اتفاق نمیافتاد به کسب و کار خانوادگی روی آورد و مدتی را در
مغازه پدرش مشغول شد تا اینکه باتوجه به نیازهای مردم و کمبودها
به فکــر راهاندازی مجموعهای تولیدی افتــاد« .خیلی از تجربههای
خــوب امروزم به همان مدت کوتاهی که نــزد پدر بودم برمیگردد.
بزرگاندیشــی را خوب یاد گرفته بودم و همیشه دوست داشتم یک
تولیدکننده باشم .در همان زمینه شغلی پدر ،یعنی موکت ،تصمیم
به تولید گرفتــم؛ راهاندازی مجموعه برای تولید موکت با تکنولوژی
و علم روز دنیــا 99 .درصد مواد الزم برای تولید موکت در آن زمان،
از خارج وارد میشــد و من توانستم در سال  63شرکتی را برای این
منظور تأسیس کنم .اولین همکاریام را با شرکت ظریف مصور داشتم
چون ســهامدار آنجا هم بودم .تمامی دستگاههای مورد نیاز را وارد و
شروع به کار كردم».
اما در کنار تولید موکت محمدهادی پنجهشاهی ایده دیگری هم
در سر داشــت و آن ورود به صنایع سلولزی و تولید نئوپان در ایران
بود که بسیاری از صنایع نیاز جدی و فراوانی به آن داشتند ولی عم ً
ال
بســیاری از کارخانههای تولیدکننده آن بعد از انقالب تعطیل شده
بودند .خود او در کتاب خاطراتش تعریف میکند« :در آن زمان صنایع
سلولزی و تولید نئوپان در ایران وضعیت خوبی نداشت ،به همین سبب
وارد این کار شدم تا بتوانم رشد و پیشرفتی در آن ایجاد کنم .توجه به
کمبودهای جامعه و سعی در بهبود شرایط یکی از بهترین نگرشها در
ایجاد یک کسب و کار جدید است .افراد کمی در زمینه چوب فعالیت
میکردند ،به همین دلیل موقعیت خوبی به نظر میرسید و من وارد
صنعت نئوپان شدم .زمینی را به وسعت  50هزار متر مربع در شمال
(نشتارود مازندران از توابع تنکابن) خریداری کردم .به نظر میرسید
ضایعات چوب در شمال زیاد باشد و همینطور هم بود .برای احداث
یک خط تولید ،نیاز به استفاده از دستگاههای پیشرفته بود به همین
دلیل تصمیم گرفتم از نمایشــگاهی که در اروپا دایر شده بود ،دیدن
کنم .اروپاییها با تعجب به ما نــگاه میکردند و باور نمیکردند که
ایرانیها وارد تولید نئوپان شدهاند .به دلیل سرمایه کم مجبور به خرید
دستگاههای دستدوم شدم و نداشتن سرمایه کافی ،دلیل بر منصرف

هماکنون فعالیت گروه تولیدی پارس به دو بخش صنعت نساجی و صنعت سلولزی تقسیم میشود .در بخش نساجی شرکت تولیدی -بازرگانی
پارس به تولید موکت (چاپی ،کبریتی ،سوپر و تافتینگ) ،الیاف مصنوعی (پلیپروپیلن و پلیاستر) ،فرش ماشینی (فریز) و نخ  BCFمیپردازد .بخش
سلولزی نیز به عنوان تولیدکننده تخته نئوپان ،تخته  ،MDFروکش مالمینه و آغشتهسازی کاغذ برای مالمینه شناخته میشود.

شدن ما از کار و هدفی که در نظر داشتیم نشد .نمایشگاههای مختلفی
ســاالنه یا چند سال یکبار دایر میشد ،که از آنها بازدید میکردم و
سعیام این بود که با خرید دستگاههای کاملتر ،کیفیت و بهرهوری
را باالتر ببرم».
با احداث مجموعه صنعتی پارس (تولید موکت و نئوپان) یکی از
دغدغههای اصلی محمدهادی پنجهشاهی جذب نیروی کار متخصص
و آموزش نیروها بود؛ بنابراین او بعد از درج آگهی برای استخدام افراد و
اعمال حساسیتهای باال برای این کار تصمیم گرفت تعدادی از پرسنل
شرکت را باوجود محدودیتهای مالی برای کسب تجربه به کشورهای
اروپایی بفرستد ،اقدامی که بعد از راهاندازی مجموعه اثرات مثبت خود
را در تولید محصوالت باکیفیت و وجود دانش روز در شرکت نئوپان
پارس نشان داد .خود او گفته همیشه یکی از خواستههایش در تولید
کار کردن با نیروهای متخصص و حرفهای بوده است.
JJدردسرهای شروع کار
در کنار کمبود نیروی کار متخصص برای اشتغال در کارخانه نئوپان
یکی از مشکالت مهم شروع کار کارخانه پارس ،سست بودن خاک و
زمین در شمال کشور بود زیرا تجهیزات و ماشینآالت تولید نئوپان
بسیار سنگین است و همین موضوع احداث کارخانه در شمال را (که
مهد چوب در کشورمان اســت) با سختی فراوانی برای پنجهشاهی
همراه کرد .خودش در خاطراتش نوشته است« :خاک و زمین شمال
کشور اص ً
ال توان تحمل وزن دستگاههای تولید نئوپان را ،که به چند
تن میرسیدند نداشت .به همین دلیل باید با زیرساختهایی محکم
و مطمئن شــرایط را برای وارد کردن دســتگاهها آماده میکردیم.
گودبرداری و مراحل مربوطه انجام و دستگاهها هم وارد و مستقر شدند.
کارخانه زیرزمینی ما ساخته شد و اولین تولید خود را جشن گرفتیم.
شــبانهروزی کار میکردیم ،یعنی  24ساعته! با صحبت با کارکنانم
و جلب رضایت آنها به صورت  24ســاعته دستگاهها را روشن نگه
میداشتیم .کارخانه پارس نئوپان در طول سال فقط سه روز تعطیلی
دارد و باقی روزها  24ســاعته فعال اســت و رمز موفقیت کارمان در
همین است».
هماکنون فعالیت گروه تولیدی پارس به دو بخش صنعت نساجی
و صنعت سلولزی تقسی م میشود .در بخش نساجی شرکت تولیدی-
بازرگانی پارس به تولید موکت (چاپی ،کبریتی ،ســوپر و تافتینگ)،
الیاف مصنوعی (پلیپروپیلن و پلیاســتر) ،فرش ماشینی (فریز) و
نخ  BCFمیپردازد .بخش ســلولزی نیز به عنوان تولیدکننده تخته
نئوپان ،تختــه  ،MDFروکش مالمینه و آغشتهســازی کاغذ برای
مالمینه شناخته میشود .در ابتدای سال ( 90اوج تحریمهای آمریکا
و افزایش ناگهانی قیمت دالر) گروه تولیدی پارس با نصب واحد تولید
الیاف پلیاستر ،استقرار دســتگاههای چاپ برای موکت ،جابهجایی
بخش نخ به محل اصلی کارخانه و نصب خطوط تابندگی و ...توانست
جهش قابل توجهی در روند فعالیتهــای خود ایجاد کند .در ادامه
بخش تولید موکت تافتینگ به خط تولید کارخانه افزوده شد و تنوع
موکتهای نمدی افزایش پیدا کرد .در حال حاضر در گروه تولیدی
پارس حدود  1400نفر مشغول کار هستند که از این تعداد 440 ،نفر
در بخش نســاجی فعالیت میکنند .گروه صنعتی پارس با سه دهه
فعالیت توانسته سهم بزرگی از بازار داخلی را تأمین و به بیش از 20
کشور انواع موکت و محصوالت سلولزی را صادر کند .این مجموعه در
سالهای متعددی از جمله  83و  89به عنوان صادرکننده نمونه کشور

انتخاب شده است.
محمدهادی پنجهشاهی معتقد است تحول در هر زمینهای نیازمند
گذشت زمان است و همین موضوع باعث میشود در بسیاری از مواقع
وقتی محصول جدیدی وارد بازار میشود از سوی بازار پس زده شود
ولی بعد از گذشــت مدتی با استقبال بسیار زیادی روبهرو شود .او در
کتاب خاطراتش که انتشــارات دانشگاه شــریف آن را منتشر کرده
است ،نوشــته« :برای کارآفرینی نباید از اتفاقات و تجربههای جدید
هراسی داشــت و من این را در کارم درک کردم .اوایلی که مالمینه
(نوعی از مدل چوب) را به کشــور وارد کردم ،تمام مواد اولیهام را دور
ریختم ،چراکه مورد پذیرش هیچکس نبود ،اما بعد از سه سال چنان
جایی در صنعت نئوپان باز کرد که امروزه  120ماشین پرس مالمینه
در کارخانه ما در حال کار هســتند .محصولی مانند  MDFنیز مانند
مالمینه نه شناختهشده بود و نه خواستاری داشت ،اما بعد از مدتی
امروز میبینید که یکــی از پرمصرفترین انواع محصول در صنعت
نئوپان است».
او میگوید که هیچ دســتاوردی بدون تالش و پشتکار به دست
نمیآید و فکر درست ،نتیجه درست در پی دارد« .افتخار رسیدن به
ثروت ،زمانی درست است که در جهت خدمت به انسان باشد وگرنه
صرف داشتن پول ،هیچ افتخاری ندارد».

پنجهشاهی
میگوید :برای
کارآفرینینباید
از اتفاقات و
تجربههای جدید
هراسی داشت و
من این را در کارم
درک کردم

ورود نسل دوم
محمدهادی پنجهشاهی که خود از کودکی و در مغازه پدرش در بازار با کار آشنا شد و بعد از
فارغالتحصیلی از دانشگاه هم کار را از مغازه پدرش کلید زد ،زمینهای فراهم کرده است تا فرزندش
به عنوان نســل بعدی وارد کار تولید شود و بخشــی از مدیریت مجموعه و کار تولید را برعهده
بگیرد .فرزند او متولد سال  1363است .او بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه تحصیل به کانادا رفت
و تحصیالت دانشــگاهی خود را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
در دانشــگاه تورنتو به پایان رســاند .او سال  1390به ایران برگشت و باتوجه به تحصیالتش وارد
بخش نساجی گروه تولیدی پارس شد و اصول و مراحل مختلف کار در محیط تولیدی -صنعتی را
فراگرفت و از تجربیات پدرش بسیار آموخت .محسن هادی پنجهشاهی همچون پدرش سختکوش
است ،او در مصاحبهای با سایت نساجی گفته است« :همواره شرایط سخت را به عنوان یک فرصت
تلقی میکنیم و معتقدیم باید در شرایط سخت ،پروژههای سنگین را اجرا کرد .همیشه تمرکز بر
طرحهای توسعه در اولویت نخست فعالیتها قرار دارد و از این موضوع حتی در سالهای اوج تحریم
و مشکالت مالی و اقتصادی غفلت نکردیم».

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

117

کارآفرین

تحقق کارآفرینی با کار تیمی
نگاهی به زندگی سید علی الجوردی ،بنیانگذار لنت پارس

علی الجوردی نگاه
ویژهای به توسعه
مجموعه خود دارد
و در طول بیش از
سه دهه فعالیت
کارخانه لنت پارس
همیشهبیشترین
سود بهدستآمده
از تولید را صرف
خرید تکنولوژی
از شرکتهای
بینالمللی و بهروز
کردن مجموعه
خود کرده است
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کارآفرینی را باید ســبک و مدل زندگی دانست .کارآفرینی با
ساختن ارتباط مســتقیمی دارد ،درست مثل ساختن یک سازه
و ســاختمان؛ برخی از افراد در جامعه هستند که از هیچ شروع
میکنند و با گذاشتن آجر روی آجر یک کارخانه و واحد صنعتی
را شــکل میدهند و در مســیر تولید قدم میگذارند .سیدعلی
الجوردی ،بنیانگذار لنت پارس یکی از این افراد است.
او سال  1327در کاشان به دنیا آمد .در خانوادهای پرجمعت با
 7برادر و  4خواهر بزرگ شد و باتوجه به درآمد پایین پدر و توان
مالی ضعیف خانواده از کودکی با پایان سال تحصیلی (در تابستان)
در مغازه فروش و تعمیر موتورسیکلت شاگردی میکرد و تا پایان
دوران دبیرســتان هم در همین مغازه مشغول به کار بود .او از کار
در مغازه موتورســازی تجربههای بسیاری به دست آورد که شاید
مهمترین آنها پیدا کردن راه و روش کســب و کار بود .الجوردی
در کتاب خاطراتش که انتشــارات دانشگاه شریف منتشر کرده،
خاطرهای از آن روزها تعریف کرده اســت« :در آن زمان کســانی
که کاله ایمنی داشتند ،میتوانستند گواهینامه موتورسیکلت را
دریافــت کنند ،قیمت کاله ایمنی  ۲۵۰تا  ۳۰۰تومان بود ،من با
تهیه یک کاله و اجاره به افراد ،توانســتم مبلغی پسانداز کنم».
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الجوردی به کارهای فنی عالقه زیادی داشت و تالش میکرد تا از
طریق کارهای فنی و البته خالقانه درآمد کسب کند .مث ً
ال همزمان
با دوران جوانی که تلویزیون تازه به کاشان رسیده بود او فرصت را
مناسب دید تا ساخت آنتنهای تلویزیون را به راهی برای کسب
درآمد تبدیل کند .الجوردی باتوجه به اینکه تنها یک فرستنده
در پایتخت بیشتر وجود نداشت و سیگنالهای دریافت در کاشان
ضعیف بود به فکر تولید آنتنهای بلند برای تلویزیون با استفاده از
لولههای آلومینیومی و پروفیلی بلند افتاد که فرکانسها را بسیار
بهتر از آنتنهای معمولی بازار دریافت میکرد و همین ماجرا باعث
شد که فروش بسیار خوبی داشته باشد.
اما در کنار این کارها آنچه زندگی الجوردی را در مسیر پیشرفت
قرار داد ،مونتاژ قطعات موتورســیکلت بــود .در آن زمان قطعات
جداگانه موتورســیکلت از ژاپن وارد میشــد و او در فروشگاهی
که کار میکرد مونتاژ قطعات را یاد گرفته بود از همین جهت به
فکر مستقل شدن افتاد .تقریباً  20ساله بود که با تشویق خانواده
تصمیم به مهاجرت به تهران برای کار گرفت .ابتدا در منزل یکی
از فامیلهایــش در پایتخت ماند ،اما بعد از مدتی خانهای اجاره و
زندگی مستقلی را شروع کرد.
علی الجوردی برای کار به شــرکت پیــروزان که وارد کننده
موتورسیکلت و ماشینآالت کشــاورزی از ژاپن بود ،مراجعه کرد
و از آنجایی که با مونتاژ و با ســوابق این شــرکت به خوبی آشنا
بود ،استخدام شــد .او در ابتدا کارمند فروش بود و پس از مدتی
مسئول فروش قطعات ماشینهای کشاورزی و موتورسیکلت شد.
الجوردی به دلیل عالق ه بســیار به این شغلش تالش و کوشش
فراوان میکرد و همین باعث شــد عالوه بر کسب تجربه بسیار،
خیلی زود در این شرکت پیشرفت کند .او چند سالی در شرکت
پیروزان تجربه کسب کرد و بعد تصمیم گرفت با اجاره مغازهای در
خیابان جابری در منطقه پیروزی کسب و کار مستقل خود را در
زمینه فروش موتورسیکلت و قطعات آن آغاز کند .البته شروع کار او
همزمان با سالهای تحوالت سیاسی و اقتصادی دهه  50و کسادی
بازار شده بود ولی رفتهرفته با تالش مضاعف توانست در بازار اسم و
رسمی برای خود دست و پا کند و به دخل مغازهاش رونق بخشد.
در کنار کسب و کار خود الجوردی عالقه زیادی هم به آموختن
و تجربههای جدید داشت برای همین همزمان با گرداندن فروشگاه
موتورسیکلت در جستوجوی کار دیگری هم بود و همین شد که
روزی در بین آگهیهای شغلی متوجه شد شرکت ایران ناسیونال
اقدام به جذب نیرو میکند .او برای این شرکت رزومهاش را فرستاد
و توانست در مصاحبه پذیرفته شود .کارش در این شرکت که چند
سالی بیشتر از راهاندازیاش نمیگذشت سرکشی و بررسی عملکرد
نمایندگیهای فروش در سراســر کشور بود و همین موضوع هم
باعث شد تجربههای فراوانی در زمینه بازرگانی و واردات قطعات به
دست بیاورد .او بعد از گذشت سه سال تصمیم گرفت با سرمایهای

فاز دوم مجموعه صنعتی لنت پارس در نیمه دهه  80افتتاح شد و تعداد محصوالت این کارخانه به  1500مدل محصول در بخشهای
«لنت ترمز خودروهای سواری»« ،لنت ترمز خودروهای سنگین»« ،لنت ترمز واگنهای ریلی»« ،لنت ترمز ماشینهای کشاورزی و
راهسازی» و «لنت ترمزهای خاص و سفارشی برای ماشینهای صنعتی و انواع جرثقیل» رسیده است.

که داشــت قطعات پیکان را که مهمتریــن محصول آن روزهای
خودروسازی کشور بود مستقیم از انگلستان وارد کند برای همین
به این کشور رفت و عالوه بر اخذ نمایندگی توانست دو شرکت هم
در لندن و پاریس ثبت کند .الجوردی یک خانه قدیمی در خیابان
کارگر به صورت قســطی خریداری و پارکینگ آن را به فروشگاه
و دفتر کارش تبدیل کرد .او با اســتعفا از شرکت ایران ناسیونال
بــه طور جدی واردات قطعات خــود را دنبال کرد و بعد از مدتی
عالوه بر واردات قطعات پیکان ،توانست نمایندگی شرکت دوسلیر
فرانسه (یکی از شــرکتهای مهم آن زمان فرانسه) را اخذ کند.
البته الجوردی دائم به توسعه مجموعه خود فکر میکرد و عالقه
زیادی هم داشت که وارد حوزههای کاری جدید شود از همین رو
و باتوجه به شنیدههایش به بلژیک سفر کرد و بعد از بازدید از چند
کارخانه تولید موکت و فرشهای ماشینی ،تصمیم گرفت فرش
ماشینی وارد کند.
JJورود به تولید
با پیروزی انقالب واردات قطعات خودرو و موتورســیكلت و...
با مشکالت بســیاری روبهرو شد و عم ً
ال الجوردی کارهایش را از
دســت داد اما تجربه سالهای کار تجارت و بازرگانی و حضور در
شرکتهای مختلف و مدیریت باعث شد تا به او مدیریت شرکت
تولید اتومبیل لندرور که مصادره شده و مسئولیتش با وزارت صنایع
سنگین بود ،پیشنهاد شود .او سه سال در این شرکت حضور داشت
ولی بعد به فکر راهاندازی کاری مســتقل و البته این بار در حوزه
تولید افتاد .الجوردی با بهره گرفتن از تجربه چندین و چندسالهاش
در حوزه واردات و فروش قطعات خودرو و نیاز کشور به لنت انواع
خودرو به فکر تولید این محصول افتــاد .او کارخانهای را احداث
کرد و  42درصد ســهام آن را به تعــدادی از اعضای خانوادهاش
واگذار کرد .همچنین عنوان شرکت را به نام «میثم لنت» (میثم نام
برادرزادهاش است) ثبت کرد .علی الجوردی همراه برادرش سید
حسین کارخانه را اداره میکرد .آنها در ماههای ابتدایی کار ،بسیاری
از شبها برای راهاندازی مجموعه به صورت شبانهروز در کارخانه
میماندند و کار میکردند .او برای آشنایی با روش تولید محصوالت
روز و استفاده از تجربه شرکتهای خارجی به کشورهای انگلستان،
آلمان ،کانادا و ژاپن سفر و از تکنولوژی آنها استفاده کرد .الجوردی
بعد از چندین سفر در نهایت تولید لنت ترمز کانادا را انتخاب كرد
و با ســفارش ماشــینآالت مورد نیاز و وارد كردن آنها به کشور،
تولید را در کارخانهاش کلید زد .البته او و برادرش باتوجه به خرید
تجهیزات و زمین برای کارخانه ســرمایه چندانی برای استخدام
تعداد زیادی نیروی کار نداشتند و برای همین خودشان بسیاری از
کارها از جمله بازاریابی را انجام میدادند .او به فروشگاهها مراجعه و
تالش میکرد تا با ارائه نمونه لنتهای تولیدشده ،صاحبان فروشگاه
را بــه خرید مجاب کند .همچنین از همان ابتدا با نگاه بلندمدت
بــه فکر صادرات نیز بود و از همین رو به ســوریه و لبنان رفت و
توانست با چند شرکت در بیروت وارد معامله شود و محصوالتی
را به این کشــور صادر کند .نگاه بلندمدت ،استفاده از تکنولوژی
روز و تالش شــبانهروزی برادران الجوردی باعث شــد که خیلی
زود مجموعه آنها به عنوان یک مجموعه معتبر شــناخته شود و
با بسیاری از مجموعههای بزرگ خودروسازی در سطح داخلی و
بینالمللی قرارداد همکاری امضا کند .در این بین علی الجوردی

و برادرش باتوجه به توســعه کار به فکر
تغییر نام شــرکت از میثم لنت به لنت
پارس و گسترش مجموعه خود افتادند
و از همین رو کارخانه متروکهای را که
در اختیار وزارت صنایع بود خریداری و
با احیای آن مجموعه صنعتی بزرگی را
پایهگــذاری کردند که امروزه بیش از 5
هزار تن تولید دارد و بزرگترین کارخانه
تولید لنت کامیون در کشــور و یکی از
معتبرتریــن و بزرگترین کارخانههای
تولید لنت در منطقه خاورمیانه است.
فاز دوم ایــن مجموعه در نیمه دهه
 80افتتاح شــد و تعــداد محصوالت
این کارخانه بــه  1500مدل محصول
در بخشهای «لنــت ترمز خودروهای
ســواری»« ،لنــت ترمــز خودروهای
سنگین»« ،لنت ترمز واگنهای ریلی»،
«لنت ترمز ماشــینهای کشــاورزی و
راهســازی» و «لنت ترمزهای خاص و سفارشی برای ماشینهای
صنعتی و انواع جرثقیل» رســیده است .ظرفیت بالقوه تولید این
مجموعه هماکنــون بالغ بر  40.000.000قطعــه انواع قطعات
اصطکاکی در سال است .قیمت لنت ترمز که شرکت پارس تولید
میکند یکششم مشابه خارجی است .امروزه بیش از  ۷۰۰نفر به
طور مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند .علی الجوردی
نگاه ویژهای دارد و در طول بیش از سه دهه فعالیت کارخانه لنت
پارس همیشه بیشترین سود بهدستآمده از تولید را صرف خرید
تکنولوژی از شرکتهای بینالمللی و بهروز کردن مجموعه خود
کرده اســت .او در کتاب خاطراتش نوشته است« :وقتی میبینم
خودرویی از لنت پارس اســتفاده میکند حس خوبی دارم و این
موضوع را لذت تولید میدانم».
از ویژگیهــای مهم محصــوالت کارخانه لنت پــارس تولید
محصوالتی بدون استفاده از آزبست (که آالیندگی باالیی دارد) از
سال  1389است .این کارخانه توانسته گواهینامه زیست محیطی
 ISO14001و گواهینامه  TUVآلمان را دریافت کند .همچنین
تأمین لنت ترمز واگنهای ریلــی به ویژه تأمینکننده انحصاری
متروی تهران از افتخارات شــرکت پارس است .الجوردی معتقد
است ایران در این صنعت خودکفا شده وهیچ نیازی به واردات ندارد.
الجوردی در کنــار راهاندازی مجموعه صنعتی تولید لنت در
سال  1375اقدام به تأســیس انجمن لنت و ترمز کرد و تا سال
 ۹۲ریاســت این انجمن را برعهده داشــت .او به همراه فرزندش
هماکنون عضو هیئت مدیره انجمن لنت و ترمز است .الجوردی
چهار فرزند دارد که هرکدام از آنها دارای تحصیالت عالی هستند
و دو فرزندش در کارهای مدیریتی شرکت با الجوردی همکاری
دارند .او موفقیتهای زندگیاش را مدیون سختگیریهای پدر و
نصیحتهای مادرش میداند .الجوردی به کسانی که میخواهند
وارد کار شــوند توصیه میکند پشتکار داشته باشند و میگوید:
«مجموعههای صنعتی باید همیشــه محصوالت باکیفیت تولید
کنند و مدیریت واحدهای تولیدی نباید متکی به فرد باشد بلکه با
کار تیمی همیشه بهترین نتایج به دست میآید».

الجوردی در
کتاب خاطراتش
که دانشکده
کارآفرینی دانشگاه
شریفمنتشر
کرده ،نوشته است:
«وقتیمیبینم
خودرویی از لنت
پارس استفاده
میکند حس خوبی
دارم و این موضوع
را لذت تولید
میدانم».
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کارآفرین
آناندا کریشنان ،میلیاردر مالزیایی و ثروتی که با یک دوستی آمد

سرمایهگذاری بر روی نخستوزیر
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

آنانداکریشنان
()Ananda Krishnan
سرمایهگذارمالزیایی
هندیتباریاست
که در حوزههای
گستردهای از ارتباطات
دور و رسانه گرفته تا
نفت و گاز فعالیت دارد.
او با  4.42میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 494
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

شهرت تاک در کسبوکار این
است که شرکتهایش را ابتدا
خصوصی و بعد دوباره آنها را
وارد بازار بورس میکند .سال
 2007او شرکتش ماکسیس را
خصوصی کرد و بعد از دو سال
سهام این اپراتور تلفن همراه
را در بزرگترین عرضه سهام
اولیه بورس جنوب شرقی آسیا
فروخت.

وقتی نام شــهرها و کشورهای مختلف را میشنویم ،اگر برایمان
غریبه یا ناشناخته نباشند ،معموال نام را با تصویری نمادین از آن شهر
و کشور پیوند میزنیم .مثل نام پاریس که با برج ایفل در ذهن تداعی
میشود و یا هند که با تاج محل .وقتی نام مالزی و به صورت مشخص
کواالالمپور را میشنوید اولین تصویر ذهنیتان چیست؟ برای خیلیها
احتماال این شــهر با تصویری از برجهای دوقلوی پتروناس همنشین
میشود .دو آسمانخراش  88طبقهای که با پلی در میانشان به هم
متصل شــدهاند و از سال  1998تا  2004توانستند عنوان بلندترین
ساختمانهای دنیا را برای خود حفظ کنند .در آخرین سالهای
قرن بیستم میالدی که ساخت این برجهای دوقلو آغاز شد
قرار بود که پتروناس تبدیل شــود به نمادی از پیشــرفت
اقتصادی مالزی و برای همین بود که مراسم افتتاح توسط
شخص ماهاتیر محمد انجام شد .حاال این دو برج  88طبقه
در ابتدای داســتان ما چه میکنند؟ یکی از اطالعات
مهمی که در مورد این نماد کواالالمپور وجود
دارد و از قضا چندان هم در موردش حرف
زده نشده این است که ایده ساخت این
برجهــا را آناندا کریشــنان بود که به
ماهاتیر محمد تقدیم کرد و به خاطر
رابطه نزدیکی که با هم داشــتند
توانست او را مجاب به ساخت این
پروژه عظیم کند و البته خودش
هم نقشی جدی در ساخت و ساز
آن داشت.
تاتپاراناندام آناندا کریشــنان،
نام طوالنی این میلیاردر مالزیایی
هندیتبار اســت که با مخفف
اســمش یعنی «تاک» شهرت
دارد .تــاک ســال  1938در
کواالالمپور متولد شد ،از پدری با
اصالت قوم تامیل سریالنکا که در
زمان تولد او کارمند دولتی مالزی
بود .تاک در  17ســالگی توانست
به عنوان جوانترین دانشجوی آسیایی

وارد دانشــگاه ملبورن شود .همین افتخار سبب شد در سال 1961
با عنوان دانشجوی بورسیه طرح کلمبو فارغالتحصیل شود .این طرح
در واقع یک ســازمان منطقهای است که با هدف افزایش تالشهای
میاندولتی برای تقویت اقتصادی و توسعه اجتماعی کشورهای عضو
در منطقه آسیا-اقیانوسیه ایجاد شد ه است .بعد از تحصیل در استرالیا
نوبت به آمریکا رســید .تاک دوره مدیریت کسبوکار را در دانشگاه
هاروارد گذراند و از سال  1964و پس از فارغالتحصیلیاش وارد تجارت
گاز شد .ورودش به این حوزه اتفاق مهمی بود چرا که یک دهه بعد،
او با اتکا به همین تجربه ،نقشــی کلیدی در تاسیس شرکت دولتی
نفت مالزی یعنی پترولیام ناسیونال برعهده گرفت ،شرکتی که به
پتروناس شهرت پیدا کرد.
JJدیدار در لندن
اما پیش از اینکه قرار باشد تاک را به عنوان یکی از مهرههای
تاسیس شرکت ملی گاز مالزی بشناسند ،داستانی
شــخصیتر برای او رخ داد که منجر شــد به
بزرگترین آشنایی زندگیاش .در اوایل دهه
 70میالدی ،تاک پس از ســرمایهگذاری
مشــترک ناموفق تصمیم گرفت مدتی
در اروپا به خودش اســتراحت بدهد.
برای همین راهی لندن شــد ،جایی
که از قضا مقصد ماهاتیر محمد بود
که پس از اخراجش از حزب یومنو
(سازمان ملی متحد مالزی) توسط
اولین نخستوزیر این کشور به آن
روی آورده بود .دو شکستخورده
در بریتانیا به هم رســیدند و بعد
زمانی که پیــروزی محمد از راه
رسید و زمام دولت کشورش را از
ســال  1981تا  2003در دست
گرفــت ،در واقع پیروزی به تاک
هم رو کرد .در طی این سالها بود
که عرصه سرمایهگذاری و تجارت
به روی او گشــوده شد و توانست مجوز

پس از گرفتن مدرک مدیریت کسبوکار
از دانشگاه هاروارد فارغالتحصیل شد.

آناندا کریشنان در کوالالمپور در خانوادهای
با ریشه تامیل متولد شد.
1961
1938
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1964
با باالترین رتبه از دانشگاه ملبورن
فارغالتحصیلشد.
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اوایل دهه  70میالدی ،تاک پس از سرمایهگذاری مشترک ناموفق تصمیم گرفت مدتی در اروپا به خودش استراحت بدهد .برای همین راهی
لندن شد ،جایی که از قضا مقصد ماهاتیر محمد بود که پس از اخراجش از حزب یومنو توسط اولین نخستوزیر این کشور به آن روی آورده
بود .دو شکستخورده در بریتانیا به هم رسیدند و بعد زمانی که پیروزی محمد از راه رسید ،در واقع پیروزی به تاک هم رو کرد.

میلیاردری که نمیتواند پسرش را سیر کند
تاک چند سال به عنوان دومین شهروند ثروتمند مالزی شناخته میشد .در
همان ســالها بود که پســرش بدون رد و نشانی خانه را ترک گفت .او دست به
جستوجو زد و عاقبت تنها پسرش را در معبد بوداییان در شمال تایلند یافت .پدر
از دیدن پسرش در آن ردای نارنجیرنگ جا خورد ،پسری که حاال موهایش را از
ته تراشیده و با کاسهای در دست و به رسم راهبان بودایی در حال جمعآوری اعانه
بود .همانجا از پسرش دعوت کرد تا برای دیدار دونفره و حرف زدن به رستورانی
بروند و غذا بخورند .پسر جواب داد« :متاسفم ،نمیتوانم دعوت شما را قبول کنم.
من هم مثل ســایر راهبان بودایی باید برای یافتن غذا ظرفم را جلوی مردم دراز
کنم ».پاسخ کریشنان در آن زمان این بود« :با تمام ثروتی که دارم حتی نمیتوانم
از پس غذا دادن به پســر خودم برآیم ».وان سیریپانو ،پسر یکی از ثروتمدترین
مردان جهان همچنان در معبدی در جنگلهای تایلند ســاکن است و البته این
تضاد عجیب برخاستن از خانوادهای با ثروت انبوه و سردرآوردن از معبد راهبان ،او
را تبدیل به چهرهای نمادین در میان راهبان بودایی کرده است .او از بوداییان شاخه
تراواده است که به عنوان کهنترین شاخه باقیمانده از بودیسم شناخته میشود و
چندین قرن به عنوان دین اصلی مردم سریالنکا ،کامبوج ،میانمار و تایلند شناخته
میشد .امروز پیروان این گرایش از مذهب بودایی به  150میلیون نفر میرسد و

فعالیت در حوزه ارتباطات دور ،ارتباطات ماهوارهای و پخش رسانهای
را از طریــق هلدینگ خصوصی بیناریانگ دریافت کند .او همچنین
قدرت و انحصار برگزاری شــرطبندی در مسابقات اسبدوانی را هم
از آن خود کرد .آن دوســتی که در لندن آغاز شده بود ثمراتش را به
صورت طوالنیمدت نشان داد .دوستی با ماهاتیر محمد بزرگترین
سرمایهگذاری تاک در زندگیاش بود.
در آغاز دهه  90ماهاتیر محمد به تاک مجوز داد تا یک پیســت
اســبدوانی مرکز کواالالمپور احداث کند .و تنها چهار سال بعد بود
که او با نقشــهای جدید به سراغ نخستوزیر رفت؛ ساخت برجهای
پتروناس که قرار بود رشــد اقتصادی چشمگیر مالزی را به رخ دنیا
بکشد .سرمایه این آسمانخراشها از طریق شرکت پتروناس تامین
شد و بعد با این طرح و این سرمایه بود که تاک به سراغ یک نام بزرگ
در حوزه معماری رفت؛ ســزار پلی ،معمار آمریکایی آرژانتینیتباری
که طراحی بناهایی مانند فرودگاه بینالمللی لسآنجلس و بروکسفیلد
پَل ِیــس (یا مرکز مالی جهانی) در نیویــورک را در کارنامه خود دارد
و به عنــوان یکی از چهرههای تاثیرگذار معماری آمریکا شــناخته
میشود .ساخت برجهای ودوقلوی کواالالمپور حاال به عنوان یکی از
شاخصترین نقاط کارنامه این معمار فقید شناخته میشود .اثری که
او با پیشنهاد و سرمایهگذاری تاک خلق کرد توانست  5سال عنوان
بلندترین ساختمانهای دنیا را از آن خود کند تا اینکه در سال 2005

از قضا گرایش به آن در میان کشورهای غربی هم رو به افزایش است .اگر تاک در
دنیای سرمایهگذاری و کسبوکار شناخته شده است ،حاال میتوانید ویدئوهایی از
سخنرانی پسرش را در جمع راهبان بودایی پیدا کنید .عکسهای پدر و پسر را که
ببینید نمیشود تصمیم گرفت که آیا تاک به خاطر پسرش مطرح میشود یا پسر
به خاطر داشتن پدری چنین ثروتمند.

این عنوان را برج تایپه  101در تایوان از آن خود کرد.
شــهرت تاک در کسبوکار این است که شــرکتهایش را ابتدا
خصوصی و بعد دوباره آنها را وارد بازار بورس میکند .ســال 2007
او شرکتش ماکســیس را خصوصی کرد و بعد از دو سال سهام این
اپراتور تلفن همراه را در بزرگترین عرضه سهام اولیه بورس جنوب
شرقی آسیا فروخت .تاک و شرکایش سهام سه شرکتشان را به صورت
کامل در ســال  2010خریدند :آسترو آل ایژیا نتورکس ،تانجونگ
و میســات گلوبال و بابت جمعآوی و خصوصیسازی سهام این سه
شرکت  2.5میلیارد دالر هزینه کردند .ارزش مجموع
این سه شــرکت  5.9میلیارد رینگیت ( 1.7میلیارد
دالر) قیمتگذاری شــد .تاک ســال  2012شرکت
آســترو ،بزرگترین اپراتور تلویزیون کابلی مالزی را با
 1.5میلیارد دالر فروخت.
تاک با وجود سهم بسزایی که در تجارت و اقتصاد
مالزی داشته و البته سهمهای فراوانی که از ظرفیتهای
کشورش برداشــت کرده اســت چندان عالقهای به
جنجالی کردن اخبارش ندارد .میشود گفت که حضور
او در بازار سرمایه با کمترین حاشیههای ممکن همراه
بوده است و اطالع چندان زیادی در مورد شخصیت و
زندگی خانوادگی او وجود ندارد.

ساخت برجهای پتروناس
قرار بود رشد اقتصادی
چشمگیر مالزی را به رخ
دنیا بکشد .سرمایه این
آسمانخراشها از طریق
شرکت پتروناس تامین شد و
بعد با این طرح و این سرمایه
بود که تاک به سراغ یک نام
بزرگ در حوزه معماری رفت؛
سزار پلی ،معمار آمریکایی
آرژانتینیتبار.

شرکت بیناریانگ به ماکسیس
تغییر نام داد.
2012

1986
1999
شرکت سرمایهگذاری خصوصی بیناریانگ را
تاسیس کرد.

شرکت آسترو را پس از کسب  1.5میلیارد دالر
سود دوباره در بازار سهام عرضه کرد.
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کارآفرین
راداکیشان دامانی ،صاحب مشهورترین فروشگاههای زنجیرهای در هند

عمده بخر ،ارزان بفروش
او کیست؟

راداکیشاندامانی
()RadhakishanDamani
سرمایهگذار و موسس
فروشگاههایزنجیرهای
دی مارت در هند است.
او با  12میلیارد دالر
ثروت در جایگاه 129
فهرست بلومبرگ قرار
دارد.

تمامیشعبههای
این فروشگاه
در نزدیکترین
فاصلهممکنبه
مناطقمسکونی
بنا شدهاند و
از آنجایی که
 90درصد از
ساختمانهای
این فروشگاهها
در تملک دیمارت
است نیازی نیست
که بابت اجارهبها
و تغییرات آن و
یاخطراحتمالی
تغییرمکاننگرانی
داشته باشند

در هند قوم مارواری را به یک ویژگی شاخص میشناسند؛ میگویند
مارواریها تاجران خوبی هســتند .اصالت و ریشه این قوم برمیگردد به
منطقه راجستان در شــمال هند و البته در طول قرنها در سراسر این
کشور پراکنده شدند .در گذشته مارواریها را با تجارتهای معمول زمان
و دادوستد میشناختند ،حاال میگویند که آنها را میشود در مرکز صنایع
و بخشهای مختلف حوزه ســرمایهگذاری پیدا کرد .یکی از چهرههای
شــاخص این قوم هم راداکیشــان دامانی اســت .هرچند حاال نام او در
هند مترادف شــده است با فروشگاههای بزرگ زنجیرهای دی مارت ،اما
راداکیشــان دامانی کارش را با بازار بورس شــروع کرد .با بورس بود که
توانســت پله به پله با حوزه سرمایهگذاری آشنا شود و پیشرفت کند و
خودش را باال بکشد .راداکیشان اول از هر چیز با نام سرمایهگذار خودش
را از بقیه ممتاز کرد.
دامانی سال  1954در بمبئی متولد شد و به مانند پدرش رو به تجارت
آورد .اولین گام برای او ورود به کسبوکار بلبرینگ بود ،آن زمان حتی به
فکرش هم نمیرســید که بخواهد وارد بازار بورس شود اما مرگ پدرش
و آغاز مشــکالت مالی در خانواده او را واداشت که دست از کسبوکار و
تجارت بکشد و روی بیاورد به بازار سرمایه و از آنجایی که تجربهای در این
حوزه نداشت چند سال اولش در بازار بورس اغلب صرف مشاهده و تامل
شد .بعد از این مشاهدات بود که به دو نتیجه رسید؛ اول اینکه با دیدن و
درک کردن قرار نیست سرمایهاش رشدی پیدا کند و دوم اینکه باید برای
فهم درستتر در حوزه عمل دست به دامان مراد و راهنمایی در بازار بورس
شود .این راهنما برای او به شکل چاندراکانت سامپات ظاهر شد؛ کسی که
بعدتر به نمادی در بازار جدید سرمایهگذاری هند بدل شد و دامانی را هم
از نسل اول شاگران تجربی او میشمارند.
به مرور زمان او توانســت شیوه و رســم خودش در سرمایهگذاری را
پیدا کند .همین که ســرانجام توانســت از راهکارهای عمومی که عامه
ســرمایهگذاران از آنها پیروی میکردند فاصله بگیرد ،توانست جای پای
خودش را پیدا کند و داســتان موفقیتش آغاز شد .برای سرمایهگذاری
او بــه جای ارزش فعلی و فردا به  5تا  10ســال بعــد فکر میکرد ،اگر
به نظرش میرسید محصولی ظرف این مدت زمانی همچنان پتانسیل
رشــد و در بازار ماندن را دارد روی آن سرمایهگذاری میکرد .این شیوه
بازی او در بورس نتیجه داد و کمکم او را به چهرهای شناختهشده تبدیل
کرد .در دهههای  80و  90میالدی دامانی پایه اصلی ثروتش را با خرید
سهام شرکتهای چندملیتی بنیان گذاشت .او در بازار همزمان در پی این

است که با مشاهده ،بتواند باال و پایینهای احتمالی را دریابد و در عین
حال به عنوان سرمایهگذاری وارد عمل شود که بر روی ارزش بلندمدت
شرکتها حساب میکنند .خیلیها نقش او را در بازار بورس هند مانند
نقــش وارن بافت در آمریکا میدانند .در ســالهای دهه  90او با میزان
ســهامش در شرکتهایی مانند جیای کپیتال ترنزپرتیشن ،ویاستی
اینداستریز ،سامتل و ...شناخته شد .شهرت و منزلتی که ناگهان در سال
 2001آن را کنار گذاشــت تا به سراغ کار دیگری برود .حضور دامانی به
عنوان سرمایهگذار معروف بازار بورس در این سال به پایان رسید تا دامانی
دیگری با عنوان موسس شرکت دی مارت سر برآورد.
JJدی مارت چیست؟
مالکیت دی مارت در اختیار شرکت مادر یعنی آوینیو سوپرماکتس
التیدی ( )ASLاســت؛ دی مارت زنجیرهای است از هایپرمارکتها و
ســوپرمارکتهایی که توسط دامانی تاسیس شدند و کارشان را از اوایل
قرن بیستم در بمبئی آغاز کردند.
این فروشــگاههای زنجیرهای به عنوان فروشــگاههای همهمنظوره
شناخته میشوند که تمامی مایحتاج منزل و آنچه را یک خانواده نیاز دارد

با وجود حضور در بازار بورس مطالعات اولیه
را برای تاسیس دی مارت آغاز کرد.

دامانی در شهر بمبئی
متولد شد.
1990

1999

1954
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حضور دامانی در بازار بورس به عنوان سرمایهگذاری
موفق به اثبات رسیده بود.
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او در بازار همزمان در پی این است که با مشاهده ،بتواند باال و پایینهای احتمالی را دریابد و در عین حال به عنوان سرمایهگذاری
وارد عمل شود که بر روی ارزش بلندمدت شرکتها حساب میکند .خیلیها نقش او را در بازار بورس هند مانند نقش وارن بافت در
آمریکا میدانند.

میتوان در آنها یافت؛ از مواد غذایی گرفته تا لوازم آرایشــی و بهداشتی،
لوازم آشپزخانه ،لوازم منزل تا اسباببازی ،پوشاک ،کفش و غیره.
کار اصلــی دی مارت این اســت که با قیمتهای نازلتر از ســایر
فروشگاهها ،انواع محصوالت را از تمامی برندهای اصلی به صورت یکجا
عرضه کند .کسانی که وارد این فروشگاهها میشوند میتوانند همه آنچه را
نیاز دارند زیر یک سقف پیدا کنند .با این مقدمه ،این شرکت گروه هدفش
را طبقه متوسط انتخاب کرده است و با استفاده از گزینه تخفیف هم تعداد
انبوهی از مشتریان را زیر بال و پر میگیرد و هم فروش خودش را تضمین
میکند .تمامی شعبههای این فروشگاه در نزدیکترین فاصله ممکن به
مناطق مسکونی بنا شدهاند و از آنجایی که  90درصد از ساختمانهای
این فروشگاهها در تملک دی مارت است نیازی نیست که بابت اجارهبها و
تغییرات آن و یا خطر احتمالی تغییر مکان نگرانی داشته باشند .با همین
پشتوانه است که دی مارت بیشتر از سایر رقبا میتواند مشتریان خود را با
تخفیفهای همیشگی به خود وفادار نگه دارد.
یکی از ســتونهای اصلی تجارت دی مارت ،توجــه به روابطش با
تامینکنندگان کاال است .از آنجایی که دامانی خود از خانوادهای با سابقه
تجارت میآید ،به خوبی ارزش ایــن رابطه را میداند .در دنیای تجارت
که بیــن  12تا  21روز از تحویل کاال ،پرداخت به تامینکنندگان انجام
میشود ،دیمارت همواره در روز یازدهم پرداختهایش را انجام میدهد.
این موضوع کمک میکند تا هم اموالگردانی فروشگاه به درستی انجام
شود و هم از پر بودن انبارها همیشه اطمینان حاصل کنند و از آنجایی که
خریدهای فروشگاه همواره عمده است ،رضایت تامینکنندگان هم جلب
میشود .اساســا استراتژی این شرکت را میتوان در این عبارت خالصه
کرد :ارزان بخر ،زیاد بخر و ارزان بفروش.

و در نزدیکی ایستگاههای مترو یافت ،در محلهایی که هزینه کلی را هم
برای شرکت پایینتر از حد معمول نگه میدارد .از آنجایی که مشتریان و
طبقه اقتصادی فروشگاه مشخص است ،دی مارت هرگز به صرافت نیفتاده
است تا برای طراحی فروشگاه و ورودیهایش هزینههای هنگفت کند،
همه چیز در نهایت سادگی است .سادگی فروشگاههای دی مارت البته
خودش را در قیمتهایی که به مشــتریان عرضه میشود نشان میدهد
و آنها را راضی نگه میدارد .تمامی این ویژگیها ســبب شــده تا قانون
ناگفتهای در بازار خردهفروشی هند شکل بگیرد« :کسی نباید در شعاع
یک کیلومتری دی مارت فروشگاه بزند چون اساسا هیچکس توان رقابت
با قیمتهای آنها را ندارد».
دامانی از همان زمانی که در بازار سرمایه بود به فعالیت در حوزههای
مشتریمحور لذت میبرد و عمده سرمایهگذاریهایش هم به همین سمت
ســوق پیدا میکرد .برای همین بود که در سال  1999وقتی که صنعت
خردهفروشی در هند کســبوکاری بسیار دور از ذهن به نظر میرسید
تصمیم گرفت که وارد این حوزه شود .ورودش به این بازار تازه هم شروعی
مانند شــروعش در بازار بورس داشت .گامهای اول درباره آموختن بود و
مشاهده .باید میفهمید که ذهن مشتریان چطور کار میکند ،سازوکار
فروشگاه و شکل و شمایلش چگونه باید باشد ،سیستم حساب و کتاب
چیست ،اعتماد تامینکنندگان را چطور باید جلب کرد و مانند اینها .پس
از یک ســال حساب و کتاب بود که دی مارت کارش را با تاسیس چند
شعبه همزمان آغاز کرد و بعد از چند سال دیگر نام دی مارت را میشد
خارج از بمبئی و در نقاط مختلف هند دید .حاال بیش از  90فروشگاه این
شرکت در  26شهر هند فعالیت دارند.

سادگی
فروشگاههای
دیمارت البته
خودش را در
قیمتهاییکهبه
مشتریانعرضه
میشود نشان
میدهد و آنها را
راضی نگه میدارد.
تمامی این ویژگیها
سبب شده تا قانون
ناگفتهای در بازار
خردهفروشی هند
شکل بگیرد« :کسی
نباید در شعاع یک
کیلومتری دیمارت
فروشگاه بزند چون
اساسا هیچکس توان
رقابت با قیمتهای
آنها را ندارد».

JJدوام در بازار رقابت
نیاز به توضیح نیســت که در دنیای مدرن ،فروشــگاههای بزرگ و
سوپرمارکتها ،از ستونهای اصلی زندگی شهری محسوب میشوند .بازار
پررونقی که البته به همان میزان رقابت را هم میان صاحبان این کسبوکار
فشرده کرده است .هند هم از این قاعده مستثنی نیست .نامهای بزرگی
در این بازار وجود دارند :اسپنسرز (متعلق به گروه آرپی سانجیو گوئنکا)،
مور استور (متعلق به آدیتیا بیرال ریتیل) ،استار بازار (متعلق به گروه تاتا)
و در میان همه این نامها دی مارت توانست در ظرف زمانی یک دهه تمام
رقبا را پشت سر بگذارد .چگونه؟ به عنوان مثال ،فارغ از اینکه فروشگاه در
کدام منطقه از هند واقع شده باشد ،قیمتهای عرضه شده در دی مارت
همیشه بین  6تا  7درصد پایینتر از سایر رقیبان است و یکی از اصلیترین
دالیل برای داشتن این برگ برنده همان موضوع مالکیت فروشگاهها است
که پیشتر توضیح داده شد .عالوه بر این ،بر خالف بسیاری از رقبا ،دی
مارت هرگز شعبههایش را داخل مالهای بزرگ تجاری مستقر نکرده و
آنها را همیشه در دسترس عموم مردم طبقه متوسط در نزدیکی محل
سکونت آنها قرار داده است .شعبههای دیمارت را میتوان در حاشیه شهر

کار توسعه دی مارت با افتاح شعبههایی خارج از
بمبئی شدت گرفت.
2016

2001
2007
دی مارت رسما کارش را با افتتاح
شعبههایی در بمبئی آغاز کرد.

تعداد شعبههای دی مارت از  90شعبه عبور کرد.
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کارآفرین
دست آورد .اما زمانی که از او دعوت شد به کا.گ.ب بپیوندد ،همسرش
تامارا تهدید کرد که از او جدا میشــود .تامارا بزرگشــده مسکو بود و
مهندس ،مادر تامارا میکروبیولوژیست بود و در طول جنگ بر روی تولید
واکسن کار میکرد .هرچند او را نمیشد یهودی معتقدی به شمار آورد اما
همان پیشینه یهودی بودن خانوادهاش کافی بود تا در دوران کمونیسم،
دو تز دکترای مختلفی که نوشته بود هرگز فرصت دفاع پیدا نکنند و او
همیشه از ترس با یک چمدان آماده میخوابید تا اگر برای دستگیریاش
آمدند ،دستکم وسایلش را همراه داشته باشد .با این سابقه خانوادگی از
فقر و تهدید از جانب خانواده پدری و مادری اســت که داستان رسیدن
فرزندشان یعنی میخائیل پروخوروف جالب میشود .داستان مفصلی که
در مقالهای در نیویورک تایمز به آن پرداخته شد و ترجمه بخشهایی از
آن را در این قسمت میخوانید.

میخائیل پروخوروف و ثروت بانک و معدن

سرمایهدار کمونیست

او کیست؟

میخائیلپروخوروف

()Mikhail Prokhorov

سرمایهدار و موسس
شرکتسرمایهگذاری
ِکسم است .او با 12.1
اون ُ
میلیارد دالر ثروت
در رده  127فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

نام پدرش دیمیتری بود .دیمیتری یکی از هشت فرزند خانوادهای بود
ساکن سیبری ،خانوادهای زمیندار و کشاورز و نسبتا ثروتمند .این امالک
و ثروت در دوران ســلطه بلشویکها مصادره و خانواده با عنوان دشمن
طبقه کارگر محاکمه شد و این لقب در دوران حکومت استالین هم بار
دیگر بر پیشانیشان نشست .فقر وحشتناک و فرار از سیبری بود که به
دیمیتری فرصت داد به مســکو برود ،حقوق بخواند و کمکم به عنوان
وکیلی در کمیته ورزش شوروی فرصتهایی هم برای خارج از کشور به

میخائیل پروخوروف در مسکو به
دنیا آمد.

JJدر دوران کمونیسم
«مــا با تناقضهــای بزرگی زندگی میکردیم .بــه صورت عمومی
بایــد از رژیم حمایت میکردیم و بعد نوبت به زندگی خصوصیمان در
آشــپزخانه میرسید ،جایی که میتوانســتیم به رادیوی آمریکا گوش
کنیم و کتابهای ممنوعه بخوانیم و در مورد هر موضوعی با لحن آرام
با هم بحث کنیم .من از پدر و مادرم آموختم که باید باهوش باشم .آنها
میتوانستند به موضوعات متفاوتی فکر کنند اما دیدگاههایشان را خیلی
نرم به زبان میآوردند .وقتی  12یا  14ساله هستید خیلی آسان نیست
که حس کنید کجا اجازه دارید حرفی را بزنید یا کاری را انجام بدهید».
اینها را پروخوروف میگوید که خانوادهاش او را با نام میشا صدا میزنند.
میشا (متولد  )1965در  17سالگی وارد آکادمی معتبر و با محیط بسیار
رقابتی شد که در آن زمان با نام موسسه مالی مسکو شناخته شده بود.
آنجا بود که با الکساندر خلوپونین آشنا و تبدیل به بهترین دوستش شد
(کسی که بعدا به دولت روسیه راه پیدا کرد) .بعد از یک سال ،پروخوروف
از تحصیل مرخصی گرفت تا دوره اجباری ســربازیاش را پشــت سر
بگذارد .او دو ســال را در سربازی گذراند و البته بیشتر وقتش را دنبال
قارچهای وحشی میگشت که میتوانستند طعم وحشتناک پوره ارتش
را شبیه به مزه ریزوتو (یک نوع غذای ایتالیایی) کنند .خدمت نظام برای
دانشجویان سیاست جدیدی بود و به عقیده میخائیل اسکندروف که آن
زمان ریاست بخش روابط اقتصادی بینالمللی را بر عهده داشت ،کلید
آموختن مهارتهای رهبری به شمار میرفت و در واقع تبدیل به یکی از
کالسهای بسیار مهم دانشگاهی شده بود.
پروخوروف برای به دست آوردن پول ،در شمال مسکو مشغول به
خالی کردن بار سیمان واگنهای قطار باری شد .مزد سیمان  50روبل
بایت هر نفر برای تخلیه هر واگن بود که بیشتر از هر بار دیگری در
راهآهن بود .وقتی قانون تغییر کرد ،او توانست که کار تحویل سیمان
را هم بر عهده بگیرد و درآمدش را تا روزی  400روبل افزایش دهد،
دستمزدی بیشــتر از هریک از استادان موسسه مالی مسکو در ماه

شرکت خصوصی رجینا را برای فروش جینهای
سنگشورشده تاسیس کرد.

1982
1965
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1988
در  17سالگی برای تحصیالت دانشگاهی وارد
موسسه مالی مسکو شد.
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مزد سیمان  50روبل بابت هر نفر برای تخلیه هر واگن بود که بیشتر از هر بار دیگری در راهآهن بود .وقتی قانون تغییر کرد ،او
توانست که کار تحویل سیمان را هم بر عهده بگیرد و درآمدش را تا روزی  400روبل افزایش دهد ،دستمزدی بیشتر از هر
یک از استادان موسسه مالی مسکو در ماه عایدش میشد.

یشد.
عایدش م 
ســال  1986او برای ادامه تحصیلش به دانشگاه برگشت و زیر نظر
استادی که در بانکهای خارجی کار کرده بود درس خواند و توانست با
مفاهیم شکلگیری سرمایه ،بازارهای آزاد و ناکارآمدی فزاینده و آشکار
اقتصاد دستوری آشنا شود .ســال  1988زمانی که هنوز دانشجو بود،
وارد کار سنگشور کردن شلوارهای جین شد .نام شرکت رجینا بود ،نام
یخرید،
همسر یکی از شرکایش .او شلوارهای جین را به قیمت  1روبل م 
آنها را در حومه مســکو با ترکیبی از خاک رس و سنگپا میشست و
بعد هر شلوار را به قیمت  15روبل میفروخت .خلوپونین یکی از اولین
کارمندان او بود .این شرکت عاقبت به شرکتی با  300کارمند بدل شد.
ســود حاصل از این کار به پروخوروف اجازه داد تا برای خودش ماشین
بخرد ،یک الدا که به قول خودش« :سطح جدیدی از زندگی بود .من را
از شر مترو رها کرد .باالخره توانستم دختری را برای شام به بیرون دعوت
کنم و با ماشین دنبالش بروم».
در همان سال  1988و در آخرین سال از تحصیل در موسسه مالی ،به
حزب کمونیست پیوست و وارد شاخه جوانان حزب شد .او به همراه چند
عضو جوان دیگر حزب و چند دانشجو به مناطق روستایی روسیه اعزام
میشدند تا به کشاورزان برای برداشت محصول سیبزمینی کمک کنند.
در آستاراخان او مسئول تیپ دانشجویانی بود که برای برداشت هندوانه
اعزام شدند .با توجه به اینکه او مالک شرکت خصوصی جین با سودی
 15برابری بود ،تناقض میان عضویتش در حزب با کسبوکارش همچنان
برجا بود .از او پرسیدند چرا به حزب پیوست؟ پاسخ داد« :برای مبارزه با
کاپیتالیسم» و بعد اضافه کرد« :شوخی کردم!» سال  1989وقتی که او
از دانشگاه فارغالتحصیل شد ،دیوار برلین فروریخت.
به عنوان یک بانکدار در دوران پرآشوب خصوصیسازی صنایع دولت
شوروی یعنی دهه  90بود که پروخوروف آغاز به جمعآوری ثروتش کرد
و به عنوان یکی قطبهای فلزات و معادن در یکی از جهنمیترین نقاط
روی زمین بود که یک دهه بعدتر توانست عنوان ثروتمندترین مرد روسیه
را از آن خود کند.
پس از موسسه مالی مســکو ،پروخوروف برای کار به  IBECیعنی
بانک بینالمللی برای همکاری اقتصادی رفت و مسئولیت رسیدگی و
ساماندهی امور حسابهای تجارت خارجی  10ایالت کمونیستی را بر
عهده گرفت .در سال  1991مسئول سرمایهگذاری بینالمللی بانک بود
که دوستش خلوپونین او را به والدیمیر پوتانین معرفی کرد .کسی که
قبال در وزارت تجارت خارجی مشغول به کار بود و یک سال پیشتر یک
شرکت تجارت خارجی خصوصی به نام ارنتروس را با سرمایهای  10هزار
دالری با مشــارکت سازمانهای تجاری شوروی تاسیس کرده و بسیار
مشتاق معامله بود .پوتانین چهار سال بزرگتر از پروخوروف بود ،خارج
از روسیه زندگی کرده و به انگلیسی و فرانسه مسلط بود و البته روابط و
آشناییهایی با چهرههای سیاسی داشت که بعدا مشخص شد بینهایت
ارزشمند است.

JJبانک و معدن
والدیمیر پوتانین یکی از نامهای بسیار آشنا در فهرست میلیاردهای دنیا
اســت .یکی از شناختهشدهترین صاحبان کســبوکار و سرمایه در روسیه.
شراکت پروخوروف با او تبدیل به نقطه عطفی در زندگی کاری او شد .اگر در
دوران دانشــجوی توانسته بود استعدادش را صرف سود  15برابری از فروش
شــلوار جین کند ،با شراکت با پوتانین وارد مرحله جدیدی از بازی قدرت و
ثروت شــد .پس از اجرای خصوصیسازیهای گسترده در شوروی ،سیستم
بانکی کشور نشــان داد که تحمل این سبک مدرن سرمایهگذری از توانش
خارج اســت و آنجا بود که این دو شریک وارد عمل شدند و با تاسیس بانک
امافکی در سال  1992یکی از نخستین بانکهای خصوصی شوروی را به نام
خودشان به ثبت رساندند .بعد نوبت به تاسیس بانک یونیکس رسید که کار
عمدهاش تبدیل ارز بود و با نرخ باالی تورم ،پول درآوردنشان از تبدیل روبل
به دالر و دالر به روبل کار چندان سختی نبود .تا پایان سال  1994این بانک
 2میلیارد دالر سود کرد.
گســترش کســبوکار آنها در جایی که دولت ســال به سال وضعیت
پیچیدهتری پیدا میکرد و حتی نمیتوانست از پس پرداخت حقوق و حق
بیمه و بازنشستگی کارمندانش برآید ،باعث شد بانکهای خصوصی با ایده
پوتانین وارد عمل شوند تا به دولت وام بدهند .همه میدانستند که بازگشت
این وامها از سوی دولت اتفاقی غیرممکن است اما در عوض میشد به همین
بهانه مجوزهای الزم برای ورود بخش خصوصی به معادن پرشمار روسیه را
گرفت .پروخوروف و پوتانین با ورود به این عرصه و دست یافتن به مناطقی از
روسیه که در دوران تسلط پرقدرت کمونیستها حتی نامی از آنها روی نقشه
نبود توانستند به معادن طال و فلزات دست پیدا کنند و نامشان را با سرعتی
بسیار زیاد در فهرست ثروتمندان جهان ثبت کنند.
پروخونوف که در آشپزخانه زمان کودکیاش به رادیو آمریکا گوش میکرد،
سال  2010و با دریافت مجوز از فدراسیون بسکتبال آمریکا نیوجرسی نتس
را خرید و تبدیل به اولین مالک غیرآمریکایی تیم در لیگ انبیای شد.

او شلوارهای
جین را به قیمت
 1روبل میخرید،
آنها را در حومه
مسکوباترکیبی
از خاک رس و
سنگپامیشست
و بعد هر شلوار
را به قیمت 15
روبل میفروخت.
خلوپونینیکی
از اولین کارمندان
او بود .این شرکت
عاقبتبهشرکتی
با  300کارمند بدل
شد

پروخوروف و پوتانین یکی از اولین بانکهای
خصوصی شوروی را به ثبت رساندند.

2010

1991
1992
دوستش خلوپونین او را به والدیمیر پوتانین معرفی کرد.

تبدیل به اولین مالک غیرآمریکایی تیم در
لیگ انبیای شد.
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رید هستینگز از حال و آینده نتفلیكس میگوید

تجربه سریالی

مقاومتبسیار
زیادی از سوی
شبكههای
تلویزیونی وجود
داشت .ما اخیرا
با شبكه اسكای
معامله كردیم اما
سالهای زیادی
رقیب هم به شمار
میرفتیم .حاال
مشخص شده كه
ماهم یك شبكه
دیگریم فقط با یك
محتوایبسیار
عالی
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ویلموت رید هستینگز نامش حاال با نام نتفلیكس مترادف
شــده ،یكی از موسســان و مدیرعامل این شــركت كه اول با
ســرویس پخش آنالین و حاال با تولیدات سریالیاش جهان را
فتح كرده اســت .او و شریكش مارك راندولف كارشان را برای
تاسیس شركت از سال  1997آغاز كردند ،زمانی كه سرویس
شركت شامل ارســال فیلمهای اجارهای به در منزل مشتریان
میشــد .حاال این شركت  160میلیون عضو دارد كه تولیدات
و گزینههای پیشــنهادی فیلم و ســریال این شركت را روی
صفحههای تلویزیون و لپتاپ و حتی موبایلهای خود دریافت
میكنند .رید هســتینگز در مصاحبهای كه با سایت بیزینس
اینســایدر داشت ،گفته اســت كه به نظرش كار آنها بیشتر از
اینكه یك انقالب باشــد ،نوعی تكامل در صنعت سرگرمی به
شمار میرود .به باور او كاری كه نتفلیكس كرده این است كه
تجربهای بــه مراتب دلپذیرتر از تلویزیون به مخاطبانش هدیه
داده« :برای محتوای سریالی ،اینترنت بستری بینظیر است».
در جلسهای در شهر رم ،اریك بارمارك ،نایب رئیس نتفلیكس
به خبرنگاران گفته اســت كه این شــركت در حال حاضر 55
عنوان محصول را در اروپا ،خاورمیانه و آفریقا در دســت تهیه
دارد و هر روز بیشــتر و بیشــتر بر روی تولیــدات جدیدش
ســرمایهگذاری میكند .ســریال  House of Cardsكه در
ایران با نام خانه پوشــالی ترجمه شد ،یكی از اولین محصوالت
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تولیدشده توسط خود شركت بود كه با موفقیت چشمگیرش
نشان داد كه نتفلیكس توانایی و ظرفیت باالیی برای ورود به
بازار تولید محصوالت ســرگرمكننده دارد .این موفقیت سبب
شد تا شركت حاال نه تنها به دلیل ارائه خدمات نمایش آنالین
بلكه به دلیل تولیدات سریالیاش شناخته شود .میانگین هزینه
عضویت برای تماشای محصوالت ارائه شده بر روی نتفلیكس
ماهانه  7.99دالر است و شاید برای همین باشد كه مخاطبان
آن با سرعت رشد پیدا كردهاند .حاال این رشد قرار است به كجا
برسد و برنامههای آینده شركت برای سرمایهگذاری چیست؟
اینها ســواالتی اســت كه هســتینگز در گفتوگو با بیزینس
اینسایدر به آنها پاسخ داده اســت .ترجمه این گفتوگو را در
این بخش میخوانید.
حــس میكنید نتفلیكس در حــال حاضر به نوعی
ماموریت خاصی دارد؟

بله ،ماموریت ما آوردن شادی و لذت و سرگرمی برای مردم
اســت .این ماموریتی اســت كه بر محور مصرفكنندگان این
شبكه میگردد .نسخه هنری این ماموریت این است كه بهترین
داستانسرایان دنیا را دور هم جمع كنیم تا بتوانند محتواهای
تولیدیشان را به اشتراك بگذارند.
به نظرتان در مورد بهاشــتراكگذاری محتوا در حال

مصداق حركت انقالبی بیشتر یوتیوب است كه پلتفرمش را رایگان در اختیار گذاشته است .و حركتهای انقالبی هم ثمره خوب دارند و هم بد .به نظرم ما بیشتر
تكاملیافته تلویزیون هستیم .مردم هنوز هم سریالهای  45دقیقهای را در تلویزیون میبینند با این تفاوت كه منبعشان برای این كار حاال نتفلیكس است .این به
معنای انقالب نیست اما پیشرفت بزرگی است و همین مهم است.

نتفلیكس ب ه جای همهچیز
نتفلیكس با انباشــت آبونمانش در سراسر دنیا خودش را تبدیل به شركتی
 125میلیارد دالری كرده است ،عدد عضویتها در این شبكه به  160میلیون نفر
رسیده است .اما رید هستینگز ،مدیرعامل این شركت میگوید كه تعداد كاربران را
نمیتوان مقیاس درستی برای تشخیص این موضوع دانست كه چه كسی در جنگ
تماشای آنالین دارد برنده میشود .آنچه واقعا اهمیت دارد این است كه مخاطبان
این زمان را صرف چه چیز كردهاند .شبكه خبری سیانبیسی در مطلبی كوتاه
بخشی از دیدگاههای هستینگز در مورد آینده نتفلیكس و رقابت با سایر شركتها
و شــبكهها را مورد توجه قرار داده است كه ترجمه قسمتهایی از آن را در این
بخشمیخوانید.
هســتینگز به نیویورك تایمز گفت« :رقابت واقعی بر سر زمان است .شما اعداد
و رقمهایی در مورد تعداد آبونمان میشــنوید اما میتوانید با كمی حساب و كتاب
به این نتیجه برسید كه شاید این اعداد آنقدر هم مرتبط نباشند .بنابراین مقایس
واقعی زمان خواهد بود .مصرفكنندگان قرار است عصرهایشان را صرف چه كاری
كنند؟ چه تركیبی از كدام برنامهها قرار است وقت آنها را به خودش اختصاص دهد؟»
زمانبندی او برای این اظهارنظر منطقی است چرا كه با توجه به رشد نتفلیكس،
برپاكردن نوعی انقالب هستید؟

این جریان بیشــتر نوعی تكامل اســت تا انقالب .مصداق
حركت انقالبی بیشــتر یوتیوب است كه پلتفرمش را رایگان
در اختیار گذاشــته است .و حركتهای انقالبی هم ثمره خوب
دارند و هم بد .به نظرم ما بیشتر تكاملیافته تلویزیون هستیم.
مردم هنوز هم سریالهای  45دقیقهای را در تلویزیون میبینند
با این تفاوت كه منبعشان برای این كار حاال نتفلیكس است.
این به معنای انقالب نیست اما پیشرفت بزرگی است و همین
مهم است.
شما گفتهاید كه تغییر همواره با نوعی از مقاومت روبهرو
میشود .وقتی صحبت از نتفلیكس میشود مقاومت خاصی
در ذهنتان هست؟

خب مقاومت بســیار زیادی از سوی شبكههای تلویزیونی
وجود داشت .ما اخیرا با شبكه اسكای معامله كردیم اما سالهای
زیادی رقیب هم به شــمار میرفتیم .حاال مشخص شده كه ما
هم یك شبكه دیگریم فقط با یك محتوای بسیار عالی.
در مورد صنعت فیلمســازی چطــور؟ فكر میكنید
كنارهگیری كامل از جشنواره كن تصمیم درستی بود؟

قطعا بر اساس منطق اعداد بزرگ ،این رشد آهستهتر میشود و البته رقابت شدید هم
در این موضوع بیتاثیر نیست .اما این اظهارنظر بازتاب نظراتی بود كه قبال هستینگز
و سایر مدیران نتفلیكس گفته بودند؛ اظهاراتی مبنی بر اینكه شركت برای جلب
نظر مشتریان تالش میكند ،نهفقط در رقابت با سایر سریالهای تلویزیونی و سایر
سرویسهای آنالین پخش سرگرمی ،بلكه در رقابت با بازیهای ویدئویی ،یوتیوب و
حتی خواب!
هستینگز معتقد است كه شركت نیلسن و شركتهای دیگر حوزه رتبهبندی تا
پایان سه ماهه اول سال  2020تخمین خواهند زد كه مشتریان چه میزان زمان را
صرف سرویسهای پخش آنالین میكنند .شركت دیزنی در حال معرفی سرویس
دیزنی پالس با هزینه  6.99دالر در ماه اســت ،شــركت  AT&Tسرویس اچبیاو
مكس را راهاندازی میكند با هزینه  14.99دالر در ماه .هستینگز میگوید« :وقتی
دارید فكر میكنید كه بروم سراغ تلویزیون ،یوتیوب یا نتفلیكس؟ ما میخواهیم
كه شما نتفلیكس را انتخاب كنید ».او البته پیشبینی میكند كه كاربران عضو
دو سرویسدهنده متفاوت شوند ،همانگونه كه آبونمان چندین شبكه خبری را
یگیرند.
م 

است .این تجربه  10برابر بهتر از این است كه منتظر باشید كه
یكشنبه هر هفته ساعت  8شب یك اپیزود را ببینید .اما در مورد
فیلم این تجربه فقط كمی بهتر است؛ مثال اگر در سینما بابت
هر بار تماشــا باید مبلغی را بپردازید در نتفلیكس این قیمت
یكسان است كه خب كمی بهتر است اما در واقع انقالب خاصی
در نحوه فیلم دیدن كسی ایجاد نمیكند.
كی و چطور به این نتیجه رســیدید كه ســریالهای
خودتان را در نتفلیكس تولید كنید؟

تد (تد ســاندروس ،مدیر ارشــد تولید محتوای شركت) از
مدتها پیش میدانســت كه این كار برای ما انتخاب درستی
است .فقط مســئله زمان و میزان تولیدات مطرح بود .كار را با
سریال «لیلیهمر» شروع كردیم و بعد نوبت به «خانه پوشالی»
رسید كه برای ادامه كار شاخص واقعا بزرگی بود.

تعداد این ســریالها دارد افزایش پیدا میكند و شما
بیشتر و بیشتر بر روی آنها سرمایهگذاری میكنید .مرحله
بعدی برای نتفلیكس چیست؟

ما در حال توسعه كار به سوی تولید محتوای بدون فیلمنامه
هســتیم و همچنین گســترش تولیدات بر اساس محتواهای
محلی مانند سریال «ویچر» یا « .»1983داریم در نقاط مختلف
دنیا كارهای بیشتری تولید میكنیم ،مثال در حال تهیه چندین
محصول در ژاپن ،كره جنوبی ،هند و سراســر اروپا هســتیم.
كارهای بسیاری پیش روی ما است.

وقتی پای كن در میان است ،اگر قرار به رقابت باشد چارهای
ندارید جز اینكه بر پرده سینما به نمایش درآیید .اگر روی پرده
ســینما در فرانسه اكران داشته باشــید تا سه سال نمیتوانید
محصولتان را روی نتفلیكس عرضه كنید .مشــتریان ما برای
تماشــای این فیلمها پول میپردازند و قرار نیست پخش این
محصوالت را برای آنها به تاخیر بیندازیم .ما باید پیش از هرچیز
به فكر اعضای شبكه باشیم .گذشته از این جشنوارههای دیگری
هم هستند :ونیز ،تورنتو ،برلین و...

نه .به نظرم تا مدتی طوالنی رشد در سرمایهگذاری را ادامه
میدهیم.

روی اینترنت شما خیلی سریع میتوانید به سراغ قسمتهای
قبلی یك سریال بروید .برای محتوای سریالی اینترنت فوقالعاده

بله ســرمایهگذاران راضی هستند چون مشــتریان راضی
هستند.

و چرا بیشتر بر روی سریال تمركز كردهاید و نه فیلم؟

برای سرمایهگذاری روی كارهای جدید محدودیتی هم
دارید؟

و تا اینجا سرمایهگذاران راضی هستند.
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این صفحه در «آیندهنگر» به معرفی کتابهایی میپردازد
که کارآفرینان نوشتهاند.

فکر کنید و ثروتمند شوید
ناپلئون هیل

سال  1937بود که ناپلئون هیل این کتاب را نوشت و هنوز هم که هنوز است برای
کسانی که میخواهند قدم بلندتری در زندگی بردارند و به هدفهایشان نزدیکتر
شــوند این کتاب از جمله کتابهای درجهیک انگیزشی به شمار میرود .در این
کتاب  13گام بر اساس تجربههای واقعی ارائه شده است ،تجربههایی که مستقیم
از ســوی موفقترین تاجران و مخترعان آمریکایی میآید .هیل برای نوشتن این
کتاب با اسامی بزرگی به گفتوگو نشست :فورد ،ایستمن ،راکفلر ،ادیسون و سه
رئیسجمهور آمریکا .تهیه مقدمات ،گفتوگوها و بعد تبدیل آنها به کتاب 20 ،سال
از زندگی هیل را وقف خودش کرد و برای همین است که همچنان کمتر کتابی
در حوزه تجربیات شخصی موفقیت است که میتواند این کتاب قدیمی را از میدان
به در کند .در این کتاب همانگونه که از اسمش پیدا است ذکر میشود که چرا
اولین قدم برای رسیدن به ثروت و موفقیت باید در ذهن خود آدمها برداشته شود.

قانون  10برابر
گرنت کاردون

موفقیت بســیار در خودش تعریفی مســتتر دارد؛ برای موفقیــت در رده باال باید
راهکارهای عادی را فراموش کرد .اگر میخواهید خیلی موفق باشید نمیتوانید مانند
باقی مردم رفتار کنید و تن به متوسط بودن بدهید .باید عامل شانس و بخت و اقبال
را از کارتان کنار بگذارید و تنها هدفتان را رسیدن به موفقیت بدانید .کتاب «قانون
 10برابر» به شــما میگوید که باید چه کنید .در این کتاب شــما میآموزید که
قوانین و تالشهایی که الزم دارید تا موفقیتتان را تضمین کنید چه هستند .اغلب
مردم دوست دارند به دستاورد بزرگی برسند ،ایدههای خوبی هم دارند اما جایی کم
میآورند که پای عمل در میان است ،همین باعث میشود به آن نوعی از زندگی که
سزاوارش هستند دست پیدا نکنند .اگر از هدفهایتان میترسید هم میتوانید از این
ترس به عنوان موتور محرکتان برای کار استفاده کنید و این موضوعی است که در
این کتاب به بحث گذاشته شده است؛ هدفی نیست که نتوانید آن را به دست آورید.
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رهبران بعد از بقیه غذا میخورند
سیمون سی ِنک

دنیایی را تصور کنید که در آن تقریبا همه صبح با انگیزه رفتن سر کار از خواب بلند
میشوند ،در طول روز حس اعتماد میکنند و با خوشحالی به خانه برمیگردند .این
فکری دیوانهوار و حتی غیرواقعی نیست ،اتفاقی است که در سازمانهای موفق رخ
میدهد ،رهبران بزرگ فضایی را خلق میکنند که در آن آدمها در محیطی مساعد
با هم کار میکنند و دست به تولیدات بزرگی میزنند .اسم کتاب از کجا میآید؟
از مکالمهای که نویسنده با یک ژنرال نیروی دریایی داشت که به او گفت« :افسرها
بعد از بقیه غذا میخورند» این اتفاقی است که میتواند در دنیای کسبوکار بیفتد،
معنای نمادینش هم این است که رهبران بزرگ راحتی دیگران را به راحتی خود
اولویت میدهند .همین خصوصیت است که میتواند محیط کار را تبدیل به فضایی
کند که کارکنانش از دل و جان برای کار مایه میگذارند .در این کتاب ســینک
روایتی میکند از اتفاقاتی که میتواند در یک محیط کار ایدهآل رخ بدهد.

بازی برای برد
ای جی الفلی

کســی که خودش سابقه مدیریت شرکت بزرگ سرمایهگذاری را داشته و سابقه
درخشانی در این کار دارد حتما منبع خوبی برای ارئه درسهای رهبری و مدیریت
کسبوکار است .شاید برای همین باشد که مگ ویتمن ،مدیرعامل سابق شرکت
اچپی این کتاب را به عنوان متحولکننده زندگیاش معرفی کرده و گفته است که
به محض خواندن آن توانسته است نقشه راهی برای نوع مدیریتش در شرکت بزرگ
اچپی تعریف کند که البته تاثیرگذار هم بوده.
این کتاب در عمل نقشــه راهی برای کسبوکارها ترسیم کرده است که به آنها
میگوید چگونه و چطور و کجا میتوانند وارد چه بازارهایی بشوند یا نشوند .به زبانی
ساده این کتاب شرح میدهد که اگر قصد بردن دارید باید به سراغ کارهایی بروید
که امکان بردن در آنها وجود دارد و این امکان را بر اساس شرایط شرکت خودتان
باید تعریف کنید.

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

نگاهی به نظرات جوزف تیسای ،از موسسان شرکت علیبابا

سرمایهگذاری رویآینده
آن زمانی که خانواده جوزف تیســای با دیدن به قدرت رسیدن
حزب کمونیســت در چین به تایوان گریختند و بعد او را در 13
زهرا چوپانکاره
سالگی به آمریکا فرستادند تا درس بخواند و در سن دانشگاه بتواند
دبیر بخش تجربه
وارد دانشــگاه معتبری همچون ییل شــود ،شاید هیچ فکرش را
نمیکردند که روزی نام پسرشان با نام مشهورترین شرکت بازرگانی چینی پیوند بخورد و سهم عمده
ثروت و شهرت او وامدار فعالیت در خاک چین باشد.
جوزف تیسای اصلیترین شریک جک ما در تاسیس شرکت علیبابا بود .از همان سال  1999که
این دو نفر دیدار کردند جوزف تیسای فهمید که ایدههای ما برای راهاندازی بستری برای واردات و
صادرات و تجارت الکترونیک تا چه اندازه قابلیت پیشرفت دارد .او در همان زمان توانست فردا را ببیند
و بر روی فردای یک ایده و یک نام سرمایهگذاری کند .این همان مفهوم اصلی است که او بر آن تاکید
دارد :سرمایهگذاری درازمدت ،سرمایهگذاری بر روی آینده .او دو سال پیش به هنگام ارائه گزارشی از
سود شرکت در جمع سرمایهگذاران سخنرانی کوتاهی کرد که بر محور همین ایده میگشت .بخشی
از صحبتهای او را در این قسمت میخوانید.
ســالها پیش ما سرمایهگذاری سنگینی بر روی عوامل کلیدی کردیم که سبب رشد امروز کار
شدهاند .اجازه دهید چند مثال روشن برایتان بیاورم.
ما بر روی خالقیت محصول سرمایهگذاری کردیم؛ با محتوا و قالبهای جدید برای موبایل که امروز
سبب رشد مهمی در حوزه کاربران ما در حوزه تبلیغات بر روی تلفنهای همراه شده است.
ما بر روی تکنولوژی سرمایهگذاری کردیم که به امکان داد شخصیسازیهای مبتنی بر الگوریتم
را ارائه دهیم که باعث ایجاد تجربه بسیار لذتبخشی برای مشتریان شد و البته سبب باال رفتن درآمد
شرکت هم بود.
ما بر روی توسعه سرفصلهای فعالیتمان سرمایهگذاری کردیم که نتیجهاش باال رفتن سهم شرکت
در حوزههای استراتژیکی مانند وسایل الکترونیک شخصی بود.
ما بر روی لجستیک و رایانش ابری سرمایهگذاری کردیم تا زیرساخت تجاریمان تجربه بهتری را
برای مشتریان به همراه بیاورد.
نتایج تحسینبرانگیزی که به دست آوردهایم نشاندهنده اهمیت سرمایهگذاری برای طوالنیمدت
است .گاهی سرمایهگذاری بر روی آینده از سود کوتاهمدت میکاهد اما دقیقا همینجا است که فکر
میکنیم مدیران مسئولیتپذیر باید منافع درازمدت را به منافع کوتاهمدت ترجیح دهند .وقتی به
صورت بلندمدت سرمایهگذاری میکنیم نهتنها عاقبت شاهد از راه رسیدن منافع خواهیم بود بلکه
باعث خلق ارزش حق امتیاز میشویم که برایمان ماندگار میشود .ویژگیهای این ماندگاری چیست؟
بانکی از مشتریانی که مدام رشد میکنند و میزان مشارکتشان بیشتر میشود ،یک پلتفرم فنی قوی
که میتواند مقیاسهای بزرگ را به راحتی پاسخگو باشد ،وفاداری مشتریان و جا گرفتن در ذهن آنها
که در مقیاس جهانی تحقق مییابد و در نهایت خلق اکوسیستمی شامل مشارکتهایی که به زنده
بودن اقتصاد علیبابا کمک میکند.
شاید نگاهی که او به این نوع سرمایهگذاری دارد نشانی باشد از کلیت عظیمتری که اقتصاد چین
را در دهههای اخیر با این رشد سریع و باثبات به جلو رانده است .تیسای در بخشی از صحبتهایش
اشــاره کرد که منتقدان اقتصاد چین به اشــتباه مواردی را از کل این اقتصاد جدا میکنند و آنها را
جداگانه مورد مطالعه قرار میدهند در حالی که باید بپذیرند این اقتصاد قوی که سالها است با سرعت
به جلو میرود نشان از یک کلیت منسجم دارد که نمونه نادری در دنیا به شمار میرود .چین از نظر
او نمونهای از همین اندیشه است :روی فردا سرمایهگذاری کن.

تجـربــه

گزارش فوربز از یعقوب حجازی
که میراث پدری را به ثروت تبدیل کرد

سفید مثل برف
بر اساس
تخمینهای
فوربز ،این
مجموعه در
حال حاضر 40
درصد از عملیات
خشکشویی
مالفه و حولههایی
را که در هتلهای
شهر نیویورک
وجود دارند انجام
میدهد و بنابراین
درآمدش از این
محل به ساالنه
حدود 70میلیون
دالر میرسد
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«نمیخواستم نام پدرم لکهدار شود ».این حرف را یعقوب حجازی
میزند ،رئیس خشکشویی استار الندری واقع در خیابان پترسون
در نیوجرســی .وقتی که پدرش ،یوسف چهار ماه پس از تشخیص
سرطان ریه در سال  2011از دنیا رفت ،یعقوب تنها  19سال داشت
و دانشجوی دانشگاه ایالتی مونت کل ِر بود .او خیلی زود پی برد که
لباسشویی و خشکشویی پدرش با  4میلیون دالر درآمد درست در
لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گرفته است« :وقتی ورشکسته میشوید
نامتان از بین میرود».
حجازی که حاال  27ســال سن دارد همان موقع دانشگاه را رها
کرد تا به نجات استار الندری برود .او میگوید« :دفتر و کتابم را دور
ریختــم که البته کمی زیادهروی بود و بعد به مادرم گفتم به هیچ
عنوان نمیتوانم به دانشگاه برگردم» .حجازی که امسال در فهرست
 30جوان موفق زیر  30سال حوزه تولید و صنعت قرار گرفته است،
از همان زمان تاکنون نهتنها از آوازه نام پدرش مراقبت کرده بلکه
عالوه بر آن کســبوکار او را تبدیل به موتورخانه پرکاری در حوزه
خشکشویی مخصوص هتلها در نیویورک کرده است .امروزه استار
الندری کار شستوشــوی مالفهها و حولههای بیش از  100هتل
از میان  800هتل این شــهر را در اختیــار دارد ،هتلهایی که در
میانشان میتوان اسامی کنراد نیویورک و دابلیو تایمز اسکوئر را هم
دید .بر اساس تخمینهای فوربز ،این مجموعه در حال حاضر 40
درصد از عملیات خشکشویی مالفه و حولههایی که در هتلهای
شــهر نیویورک وجود دارند را انجام میدهد و بنابراین درآمدش از
این محل به ساالنه حدود  70میلیون دالر میرسد .به این درآمدها
البته باید دو کسبوکار دیگر را هم افزود؛ فعالیت در حوزه امالک در
نیوجرسی و تولید پارچه مالفهای در بنین در آفریقا و با این حساب
درآمد ســاالنه این گروه تجاری به نزدیک سالی  120میلیون دالر
میرسد.
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JJچند میگیری بشوری؟
خشکشویی کســب وکار بسیار بیرحمی است که در نیویورک
بابت هر پوند شستوشو (یک پوند نزدیک به نیم کیلوگرم) بین 30
تا  45ســنت بابتش پرداخت میشود .به همین دلیل ارائه خدمات
زیرقیمت برای به دســت آوردن بازار در این کسبوکار بسیار شایع
اســت و به دنبالش کسانی که وارد این بازار میشوند هم مدام حول
و حوش این قیمتها تلوتلو میخورند .شــرکت پرستیژ اینداستریز،
که زمانی بزرگترین رقیب حجازی به شــمار میرفت سال 2017
اعالم ورشکستگی کرد و مایملکش توسط یک شرکت سرمایهگذاری
خریداری شــد که مالک خشکشــوییهای پیورتکس سولوشــن
محسوب میشــود .سانگ چو ،مدیرعامل پرستیژ تا سال  2012که
در سال  2018خودش شــرکت کوپریتیو الندری را بنیان گذاشت
میگوید« :کل این صنعت دارند بر ســر همان  200هتلی که باقی
میمانــد با هم میجنگند .شــنیدهام که برخی از رقبــای ما دارند
قیمتهایی پایینتر از  28و  27سنت بابت هر پوند پیشنهاد میکنند
که واقعا دیوانگی است».
حجازی که  100درصد استار را در تملک دارد نظر مشتریانش را
با شخصا پای کار ایستادن جلب کرد ،کاری که از ساعت  3:30صبح
شــروع میشد و تالشــش بر این بود که نرخش را از متوسط به باال
تعیین کند تا هم بتواند نظر هتلها را جلب کند و هم سودآور بماند.
او میگوید« :آنچه برند ما را به مشتری میفروشد کیفیت کار است.
برای همین است که ما هیچ واسطهای برای عرضه کارمان نداریم».
در یــک دیدار ماه نوامبر از دفتر مرکزی شــرکت در پترســون
نیوجرسی ،حجازی یکی از چهار تونل عظیم شستوشویش را نشان
داد .مالفههــای کثیف در ســطلهای  800پوندی (نزدیک به 400
کیلوگرم) با برچسبی که رویش نوشته شده بود «استار الندری بابا جو
 »1948-2011به محل میرسیدند؛ تاریخی که به یادبود پدرش درج

حجازی که امسال در فهرست  30جوان موفق زیر  30سال حوزه تولید و صنعت قرار گرفته است ،از
همان زمان تاکنون نهتنها از آوازه نام پدرش مراقبت کرده بلکه عالوه بر آن کسبوکار او را تبدیل به
موتورخانه پرکاری در حوزه خشکشویی مخصوص هتلها در نیویورک کرده است.

شــده بود .در مرحله بعد بارهای  135پوندی (بیش از  60کیلوگرم)
از اتاقکهایی رد میشــدند که در آنها با هرگونه کثیفی با آب دمای
 180درجه پاک و بعد مالفهها با کمک هیدروژن پروکســاید و 11
ماده شیمیایی دیگر سفید و براق میشدند .محفظههای جداگانهای
که در این تونلها وجود دارند و اســتفاده از کدهای کامپیوتری این
امکان را فراهم میکنند کــه مالفهها و حولههای هتلها به صورت
همزمان شسته شوند.
با وجود اینکه حجازی در فاصله  20دقیقهای از این شرکت واقع
چ قصد نداشت که در شرکت
در مونت کلر هایتس به دنیا آمده بود هی 
پدرش مشغول به کار شود« :پدرم هم نمیخواست که من وارد این
کار شــوم» .حجازی از پدرش میگوید که در  17ســالگی از لبنان
به آمریکا آمد و پیش از اینکه وارد کار خشکشــویی شود ،مشغول
افتتاح رستوران شد از جمله رستوران استار دلی .او بعدا از بروکلین به
نیوجرسی نقل مکان کرد ،جایی که هم هزینه نیروی کار پایینتر بود
و هم قوانین سندیکای کارگران چندان سفت و سخت نبودند.
JJدنیای  19سالگی
وقتی حجــازی کنترل امور را در دســت گرفت ،ناگهان انبوهی
از کار بر ســرش ریخت و بعد اینطور به خاطر میآورد« :وقتی 19
ســال دارید آدمها به حرفتان گوش نمیکنند» .شرکت در آن زمان
با بحران نقدینگی ،وامهای فاضالب بدهیهای مالیاتی و جریمههای
اداره فدرال بهداشت و ایمنی دست و پنجه نرم میکرد .حجازی 300
هزار دالر قرض گرفت و با آن همه بدهیها را پرداخت ،بخش میانی
و خردهکاری خشکشویی را از سر شرکت باز کرد و یک مشاور اداره
ایمنی و بهداشت حرفهای را استخدام کرد تا به موارد مربوط به ایمنی
شرکت رسیدگی کند.
پس از همه اینها بود که شخصا به سراغ تماس گرفتن با هتلها
رفت و از جوانیاش به عنوان ابزار بازاریابی استفاده کرد .سال  2012بود
که با هتل دابلتیری در منطقه لگزینگتون قرارداد بست و بعد راهش
را به سمت سایر هتلها گشود؛ از جمله وستین تایمز اسکوئر« :هتلها
فهمیدند که به ازای کم کــردن از هزینهها دارند خدمات مزخرفی
تحویل میگیرند» .دان فریزر ،یکی از مدیران پرسابقه هتلداری که
آن زمان مدیریت پارک سنترال و وست هاوس را بر عهده داشت سال
 2016اســتار را استخدام کرد تا کار شستوشوی ساالنه نزدیک به
 5میلیــون پوند (بیش از  2میلیون کیلوگرم) از مالفهها و حولههای
هتلهایــش را انجام دهــد .فریزر میگویــد« :نمیخواهم بگویم او
(حجازی) مته به خشخاش میگذاشت اما در مورد انتخاب هتلهایش
خیلی دقت میکرد» .هرچند کار آنها در نیوجرسی واقع شده بود اما
حجازی بر روی هتلهــای بزرگ و لوکس منهتن تمرکز کرده بود،
جایی که نرخ سفارش کار باال و باثبات است .این رویکرد به او اجازه
داد تا هم خودش را از زیر فشــار قیمتگذاری برهاند و هم سازوکار
تحویل خدمات ثابت و منطقی در مسیر شرکت به هتلها ایجاد کند.
البته همه این کارهای سخت و طوالنی تاثیر خود را هم گذاشتهاند.
حجازی در حال حاضر مشــغول مذاکره برای فروش استار الندری
اســت .او از بحث کردن در مورد جزئیات موضوع خودداری میکند
اما تخمینهای فوربز نشــان میدهد که این شرکت میتواند تا رقم
 150میلیون دالر قیمتگذاری شود .او میگوید« :بزرگترین ترس
فروش کسبوکاری است که پدرم آن را تاسیس کرده بود .یک ترس
کامال احساسی».

 30زیر 30
آغاز هر سال میالدی برای نشریههای سرشناس حوزه کسبوکار به معنای انتشار لیستهای و
فهرستهای رنگ به رنگ است .نشریه فورچون فهرست  40کارآفرین و ثروتمند زیر  40سالش را
منتشر میکند و فوربز هم فهرست  30جوان موفق زیر  30سال را .این فهرست که به  30زیر 30
( )Forbes 30 Under 30شــهرت دارد در  20حوزه مختلف کسبوکار به سراغ معرفی 600
چهره جوانی میرود که هرکدام توانستهاند سری میان سرهای بازار کسبوکار درآورند و تجارت یا
استارتآپ اینترنتی و غیراینترنتیشان را به سطحی چشمگیر رسانده باشند .عالوه بر معرفی این
چهرهها در نشــریه فوربز ،هر ساله نشستی هم با حضور این چهرههای منتخب برگزار میشود تا
تجربیاتشان در حوزههای مختلف کسبوکار به ثبت برسد؛ بازرگانی و خردهفروشی ،هنر و مد ،غذا
و نوشیدنی ،حقوق و سیاستگذاری ،خدمات سالمت ،تولید و صنعت و...
تهیه و اعالم این فهرســت از سال  2011آغاز شده است و با وجود اینکه تنها  9سال از سابقه
آن میگذرد حاال تبدیل شــده اســت به مرجعی مهم در شناسایی و معرفی چهرههای جوان به
دنیای کسبوکار ،کسانی که البته معطل آن نماندهاند که دنیا بخواهد آنها را به رسمیت بشناسد
بلکه خودشان دست به کار شدهاند و کاری کردهاند که حواسها را به خود جلب کنند .با توجه به
موفقیتهای مالی و تجاری که این جوانان از خود نشان دادهاند میتوان حدس زد که خیلی زود
میتوان نام برخی از آنها را دید که رفتهرفته وارد فهرست میلیاردرهای بزرگ دنیا هم میشوند.

ثروت مشاغل معمولي
صحبت از ثروت و دنياي كســبوكار در آمريكا كه ميشــود ،ذهنها خيلي زود به ســمت
اســتارتآپهايي ميروند كه يا با تكنولوژي ســروكار دارند و يا با صنايع بزرگ و قديمي .اما به
مناســبت راه يافتن نام يعقوب حجازي به فهرســت ثروتمندان زير  30سال فوربز بود كه ويليام
بالدوين ،ستوننويس و از دبيران ارشد اين نشريه با تخصص در حوزه استراتژي سرمايهگذاري در
اشاره كوتاهي به كســبوكارهايي كه اغلب در ذهن آدمها سردمدار پول و ثروت هستند نوشت:
«حدس بزنيد چه حوزهاي سهامش در والاستريت دقيقا همان ارزش شركت هاي بزرگ و مسلط
بر بازار سرمايه را دارد؟ خشكشويي .شركت سينتاس كه كار اجاره و شستوشوي يونيفورمهاي كار
را بر عهده دارد ،از زمان ركود اين صنعت يعني  11سال پيش تاكنون رشدي  14برابري داشته است
و در حال حاضر سهامش به قيمت بسيار باال معامله ميشود و ارزش كليت كسبوكارش تا 4.5
برابر درآمد ساالنهاش تخمين زده ميشود .گاهي كارهاي كسالتبار معمولي ثروت و سود بيشتري
نسبت به كارهاي خارقالعاده در پي دارند .يوسف حجازي ،پدر يعقوب وقتي در سال  2007اين
كسبوكار را به راه انداخت شايد همان نگاه سنتي را نسبت به ايجاد يك كار خانوادگي داشت ،كاري
كه با كمي سرمايه و راه و رسم معمول تجارت ميتوان به آن رونق داد .اما پسرش با ذهن جوان،
مانند همان ذهنهايي كه حوزه اينترنت را به شكوفايي رساندند توانست كار سنتي خشكشويي را
تبديل به يك كسبوكار بزرگ و سودآور كند.
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تجـربــه

نگاه فوربز به پدیده روانپریشی
در میان مدیران ردهباال

روانپریشان
پشت میز

تارا سوارت،
عصبشناس و
استاد دانشگاه
میگوید« :به باور
من روانپریشان
یا آدمهای دارای
عالئم روانپریشی،
در موقعیت
آشفتگیكاملبه
پیروزی میرسند
و میدانند كه
دیگران چنین
امكانی ندارند به
همین دلیل است
كه اغلب در محل
كار هرج و مرج به
پا میكنند».
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«او یك رهبر كاریزماتیك است كه مردم را تشویق به پیروی از خود
میكند .یك متفكر استراتژیك كه به تمامی از پس جزئیات برمیآید.
ت فوقالعادهای برای تمركز و حل
كسی كه از كار خسته نمیشود و مهار 
مسئله دارد .كارمندانش او را بسیار دوست دارند و البته گاهی میتواند
تصمیمهایی بگیرد كه چندان هم بین دیگران محبوبیت ندارند .باالتر از
همه اینها ،او توانایی عالی برای گرفتن ارتباط دارد و میتواند ایدههایش
را به هر مخاطبی به درســتی عرضه كند از وال استریت گرفته تا یك
كارمند خرد ».این نقل قول میتواند توصیف یك مدیر ایدهآل باشد .اما
در واقع تصویری است از یك روانپریش شركتی كه توسط یك مقام
رسمی پلیس به ما ارائه شــده و البته به دالیل حقوقی از ذكر نامش
خودداری كرده است .متخصصان میگویند افراد مبتال به روانپریشی
عطش قدرت و قرار گرفتن در موضع غالب را دارند اما در عین حال این
افراد مثل آفتابپرست عمل میكنند و میتوانند بیرحمی و شخصیت
ضداجتماعیشان را در زیر نقاب افسون و فصاحت بیان پنهان كنند.
در حادترین نمونهها و موارد نیاز به بستری ،داشتن چنین ویژگیهایی
حتی به قاتالن سریالی هم امكان داده است تا در دام قانون نیفتند .این
شروع مقالهای است كه نشریه فوربز در مورد میزان شیوع روانپریشی
در مدیران سطحباالی شركتها نوشته است .ترجمه بخشهایی از این
مقاله را در این قسمت میخوانید.
وقتی به دنیای شركتها وارد میشویم ،روانپریشان غیرخشن از
دســت قانون نمیگریزند بلكه تمام تالششان را میكنند تا خودشان
را به جایگاه مدیریت برســانند .یكی از راههای آویختن به قدرت برای
روانپریشان به شــدت باهوش این است كه از پلههای ترقی شركتی
باال بروند .احتمال باالیی وجود دارد كه باالخره زمانی برســد كه مدیر
ارشد بخش مالی شــركت با یكی از مدیران عامل مواجه شود .بنا به
گفته كارشناسان بین  4تا  12درصد از مدیران عامل عالئم روانپریشی
دارند ،در میان یك جمعیت عادی این میزان به  1و در زندانها به 15
درصد میرسد .مدیران ارشــد مالی به عنوان دست راست شركتها
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و با توســل به كنترلی كه بر روی بخش مالی دارند میتوانند با خلق
اطمینان و ثبات برای سایر كارمندان بخشی از عوارض اینگونه مدیران
را كاهش دهند.
تارا سوارت ،عصبشناس و اســتاد دانشگاه میگوید« :به باور من
روانپریشان یا آدمهای دارای عالئم روانپریشی ،در موقعیت آشفتگی
كامل به پیروزی میرسند و میدانند كه دیگران چنین امكانی ندارند
به همین دلیل است كه اغلب در محل كار هرج و مرج به پا میكنند».
روانپریش با بیمار روانی تفاوت دارد ،دومی كســی اســت كه اغلب
ارتباطش را با واقعیت از دست میدهد و اغلب از توهم رنج میبرد در
حالی كه اولی از واقعیت جدا نیست اما قدرت همذاتپنداری ندارد و به
عواقب اعمالش اهمیتی نمیدهد .روانپریشان عموما آدمهای باهوش،
با قدرت بازی با احساسات دیگران و جذاب هستند و قابلیت یادگیری از
خطاها یا تنبیههایی كه شدهاند را ندارند.
كارن الندی ،دانشــجوی دكترای رشته مدیریت در دانشگاه آالباما
كه اخیرا در نوشتن پژوهشی در مورد روانپریشی و مدیریت مشاركت
داشته است ،میگوید« :آنها معموال به ظاهر افراد جذابی هستند كه سر
نترسی دارند و شجاع محسوب میشوند .آنها به اینكه به شما صدمه
میزنند اهمیتی نمیدهند ،كاری را میكنند كه به نظرشان باید انجام
دهند .روانپریشــان بیشتر از اینكه به بیماران روانی نزدیك باشند به
جامعهستیزان شباهت دارند چون هردو گروه در رده كسانی قرار می
گیرند كه دچار اختالل شخصیت ضد اجتماع هستند ».پاول بابیاك و
رابرت هِیر با كتاب تاثیرگذارشان «مارهای كت و شلواری» كه در سال
 2006منتشــر شد ،جزو اولین كسانی بودند كه قصد كردند به سراغ
دریافتن كمیت میزان حضور روانپریشان شركتی دارای عنوان رسمی
بروند .آنها تخمین زدند كه تعداد این دسته از مدیران به رقم  3.9درصد
میرســد .از زمان انتشار كتاب تاكنون اختالفنظرهای فراوانی بر سر
میزان گستردگی حضور روانپریشان در شركتهای آمریكایی به وجود
آمده است ،كسانی هستند كه این رقم را چیزی میان  8تا  12درصد

پاول بابیاك و رابرت هِیر با كتاب تاثیرگذارشان «مارهای كت و شلواری» كه در سال  2006منتشر شد ،جزو
اولین كسانی بودند كه قصد كردند به سراغ دریافتن كمیت میزان حضور روانپریشان شركتی دارای عنوان
رسمی بروند .آنها تخمین زدند كه تعداد این دسته از مدیران به رقم  3.9درصد میرسد.

تخمینمیزنند.
الندی میگوید در زمان پژوهشــش به این نتیجه رسیده است كه
هیچ مدرك قطعی كه نشــانگر حضور تعداد زیادی مدیر روانپریش
باشد وجود ندارد .پژوهش او البته نشان میدهد كه افراد دارای تمایالت
روانپریشانه تا حدودی برای رسیدن به رهبری شانس باالتری دارند.
افــرادی با این عالیم ،در مدیریــت تاثیرگذاری بهتر عمل میكنند و
میدانند چگونه آدمها را جذب خودشان كنند .الندی میگوید احتمال
اینكه مردان با نشان دادن این عالیم بیشتر مورد تشویق قرار بگیرند
بیشتر از زنان است.
بنا بر گفته كوین داتون ،روانشــناس بریتانیایی چهار رتبه شغلی
اولی كه معموال مورد انتخاب روانپریشان قرار میگیرد اینها هستند:
مدیرعامل ،وكیل ،چهره رسانهای و فروشنده.
مطالعات نشــان میدهند تقریبا تمامی روانپریشان ،خودشیفته
هستند و توانایی بازی با دیگران را دارند .برخی از آنها سریع خشمگین
میشــوند هرچند معموال به هنگام طی مراحل ترقی و در مواجهه با
باالدستیها ،شخصیتی جذاب و چربزبان از خودشان نشان میدهند تا
بتوانند پیشرفت حرفهای داشته باشند .روانپریشی تا زمانی كه عملكرد
كاری را تحت تاثیر قرار نداده اســت ،به خودی خود عاملی برای پایان
دادن به حضور یك نیروی كار نیســت بلكه بیشتر رفتاری را برجسته
میكند كه ممكن است ختم به همكاری و یا در مواردی حتی به جریان
انداختن پرونده كیفری شود.
در حالی كه بســیاری از شركتها تست شخصیت و مصاحبههای
تكمیلی دارند ،این ابزارها معموال در تشخیص روانپریشان ،بهخصوص
آنهایی كه بسیار باهوشــند ،ناكارآمد هستند .روانپریشان میتوانند
با فراغ بال دروغ بگویند و آنقدر باهوش هســتند كه در تســتهای
شخصیتی پاسخهایی كه ازشان انتظار میرود را بنویسند .از این زاویه،
یك روانپریش در قیاس با مدیرانی كه تواناییهای مشابه او دارند اما
حاضر نیستند برای پیشرفت حرفهای دروغ بگویند ،مزیت بیشتری دارد.
جنبش  Me tooباعث آگاهیبخشی در مورد حضور روانپریشان
در محیط كار شد .با توجه به اتهاماتی كه متوجه هاروی وایناستاین
شد ،نمیشود به این فكر نكرد كه آیا او هم بخشی از عالیم كالسیك
روانپریشــان را داشته است یا نه .1بنا بر گزارشهای رسانهای به نظر
میرسد كه او شــخصیتی كاریزماتیك و اغواگر داشته است .الیزابت
هلمز ،موسس شركت ترانوس 2هم به نظر میرسد كه تاثیری مشابه بر
روی حامیانش داشته است ،حامیانی مانند كلینتونها و اوباما.
نظرات بســیاری در مورد نحوه برخورد با مدیران روانپریش وجود
دارد .ســوارت میگوید مدیران مالی شركتها در صف مقدم مقابله با
مدیران غیرقابل كنترل هســتند .الندی با او مخالف است« :چیزی به
اسم برخورد با مدیران روانپریش وجود ندارد .باید محل را ترك كنید.
مدیران مالی بسیاری گفتهاند كه نباید بازیچه روانپریشان قرار گرفت
چرا كه آنها معموال بیرحمتر هســتند ،در نقشه كشیدن بهتر عمل
میكنند و بسیار بیشتر از همكارانشان میتوانند با ذهن و روان دیگران
بازی كنند .تاكتیك شما هر چه كه باشد به یاد داشته باشید كه مستند
كردن دقیق رفتارهای ناهنجار میتواند به كارتان بیاید.
اعضای «مجمع رهبری مدیران ارشد مالی» ،یك سازمان بینالمللی
برای مدیران مالی برخی از داســتانهایی كــه در مورد مدیران عامل
میدانستند را به اشتراك گذاشتند ،مدیرانی كه از نظر آنها ممكن است
روانپریش باشند .نمونهای از این مثالها را در اینجا میخوانید:
یك مدیرعامل اقتدارگرا یك مهندس بسیار خوشنام شركت را اخراج

كرد تا به قول خودش «منظورش را برساند» .او هر كسی را كه او را به
چالش میكشید اخراج میكرد و میگفت كه هیچ نیازی نیست روی
حرف او حرف بزنند چون همیشــه حق با او است و آنچه میخواهد
این است كه بقیه كاری را كه میخواهد عملی كنند نه اینكه آن را به
چالشبكشند.
مدیرعامل و مدیر مالی یك شركت در جلسهای با یك سرمایهگذار
شركت كردند كه از آنها خواست مدل مالی دیگری تعریف كنند كه این
بار با در نظر گرفتن میزان درآمد كمتری طراحی شده باشد .اینجا بود
كه مدیرعامل از خشم منفجر شد و به عقیده مدیر مالی اگر او حضور
نداشت با او وارد زد و خورد میشد.
مدیرعاملی كه دســتور به ارسال گزارش كار میدهد و هیچ یك از
آنها را نمیخواند .مدام به كارمندانش میگوید كه احمقاند و استعدادی
ندارند و مدیر مالی را تشویق میكند تا بر سر آنها فریاد بكشد و همیشه
آنها را در سایه ترس نگه دارد.
مدیرعاملی كه تصویر بســیار بزرگــی از خودش را در دفتر كارش
آویخته بود و چندین نفر از كارمندان گفتهاند كه او را به هنگام بوسیدن
عكس خودش دیدهاند .او همچنین منشــی نمونه شركت با  20سال
سابقه كار را اخراج كرد چون میخواست یك منشی زیباتر داشته باشد
كه تصویر بهتری از شركتی كه او داشت اداره میكرد ارائه دهد.
پینوشت

 .1جنبش  Me Tooیا «من هم» یك هشتگ اینترنتی بود كه در اكتبر
ســال  2017گســترش پیدا كرد و هدف از آن آگاهیرسانی در مورد
شیوع گسترده آزارهای جنسی در محیط كار بود .هاروی وایناستاین،
تهیهكننده سرشناس آمریكایی یكی از اصلیترین اهداف افشاگریها
در این حوزه بود.
 .2ترانوس یک شرکت خصوصی آمریکایی در حوزه خدمات سالمت
و تجهیزات آزمایشگاهی بود که مدعی توسعه روشهای جدید برای
تستهای تشخیصی آزمایشگاهی با استفاده از خون بود تا جایگزین
روشهای خونگیری وریدی شود اما بعدتر معلوم شد که این شرکت
توانایــی چنین کاری را نــدارد و بنیانگذارانش به خاطر کالهبرداری
دستگیر و محاکمه شدند.

مطالعات
نشان میدهند
تقریباتمامی
روانپریشان،
خودشیفته
هستند و توانایی
بازی با دیگران را
دارند .برخی از آنها
سریعخشمگین
میشوندهرچند
معموالبههنگام
طی مراحل ترقی
و در مواجهه با
باالدستیها،
شخصیتیجذاب
و چربزبان از
خودشان نشان
میدهند تا بتوانند
پیشرفت حرفهای
داشته باشند
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تجـربــه

با گفتوگو كردن در مورد مسائل كاری كارمندانتان به آنها نشان دهید كه به رشد حرفهای آنها اهمیت میدهید نه اینكه تنها به هنگام ارزشیابی سالیانه
به سراغشان بروید .یك مطالعه توسط مركز كوانتوم وركپلیس نشان داده است كه وقتی كارمندان بیشتر از یكبار در سال چنین بحثهایی میكنند،
میزان مشاركتشان در كار بیشتر میشود.

نگاه نشریه کارآفرین به نقشی که باید در مقام مدیر ایفا کنید

 3استراتژی برای هدایت تیم
اینکه نام مدیر و رهبر تیم بر شما باشد به معنای مسئولیتی است که به پای شما نوشته
شده است .این مسئولیت در اولین مرحله پیش از هر چیز متوجه توانایی شما در خصوص
فهم و درک و هدایت تیم شما است؛ تیم یعنی تکتک افراد .شما در قبال تکتک آنها
مسئولیت دارید و این موضوعی است که نشریه کارآفرین به سراغ آن رفته و برای بهبود
در انجام این مســئولیت سه استراتژی را پیشنهاد میدهد .ترجمه بخشهایی از همین
مطلب را در این صفحه میخوانید .فارغ از اینكه مقیاس صنعتی كه در آن فعالیت دارید
یا تیم كاریتان چه اندازه بزرگ یا كوچك است ،رهبری كردن كار سا دهای نیست .شما
باید مشاور باشید ،ناظم باشید و منبعی برای تشویق و همه اینها را باید با هم داشته باشید.
پیدا كردن تعادل میان این نقشها كه (كه برخیشــان به نظر حتی با هم تضاد دارند)
مستلزم یك نگرش استراتژیك كامال روشن ،اشتیاق به تیم كاری و تعهد به رشد دادن
هوش احساسی خودتان است .جایگزین كردن كارمندان امكانپذیر است اما هیچوقت
نمیتوانید دقیقا تواناییهای خاص هر فرد را دوباره تكرار كنید .در دانش اقتصادی امروز،
آن نقل قدیمی كه كارمندان ،بزرگترین دارایی شما هستند به اثبات رسیده است .یكی
از مهمترین چیزهایی كه میتوانید به عنوان یك رهبر به كارمندانتان نشان دهید درك
همین موضوع است ،هم ارزش آنها و هم آوردههایی كه برای شركت دارند.

JJموقعیتهای آموختن را دریابید
كارمندانتان را برای یادگرفتن از تجربههای كاری تشویق كنید ،خواه تجربههای بد
باشد و خواه خوب .برای این كار شاید بخشی از كارمندانی كه رهبری آنها را بر عهده دارید
نیازمند راهنمایی شما برای تشخیص موقعیتهای آموختن باشند .مایكی باتلر ،رییش
شركت پاریودا سولوشنز میگوید« :كارمندان اغلب به لحاظ كاری تحت فشار هستند و
نمیتوانند به موضوع آموختن خودشان اولویت بدهند .به عنوان مدیر میتوانید به تیمتان
كمك كنید كه از تجربههای كاریشــان درسهای كلیدی بگیرند ».پیشنهاد باتلر این
است که به کارمندانتان یادآوری کنید که در مورد اینکه کجای کار خوب پیش رفته و
کجا نه ،واکنش نشان دهند و نظر بدهند و بگویند به نظرشان برای بهتر شدن نتیجه در
آینده چه باید کرد .میتوانید این موقعیتهای آموزشی را در همان لحظه ایجاد کنید و یا
اینکه بخواهید به صورت مستقیم در گزارشهای هفتگی یا ماهانه به آنها پاسخ داده شود.

JJبه كارمندانتان كمك كنید یك نقشه حرفهای برای خودشان ترسیم كنند
به ندرت كارمندانی پیدا میشوند كه تنها با ساعت ورود و خروج زدن و گرفتن حقوق
آخر ماه راضی باشند .معموال آدمها میخواهند بدانند كه در یك حرفه یاد میگیرند و
رشد میكنند ،كه واقعا دارند در مسیر رسیدن به هدفی تالش میكنند .در واقع بر اساس
پژوهش موسســه كار ،رشد حرفهای (یا شــاید بهتر است بگوییم نبود آن) دلیل اصلی
جابهجاییهای كارمندان در آمریكا است.
با گفتوگو كردن در مورد مســائل كاری كارمندانتان به آنها نشان دهید كه به رشد
حرفهای آنها اهمیت میدهید نه اینكه تنها به هنگام ارزشیابی سالیانه به سراغشان بروید.
یك مطالعه توسط مركز كوانتوم وركپلیس نشان داده است كه وقتی كارمندان بیشتر
از یكبار در سال چنین بحثهایی میكنند ،میزان مشاركتشان در كار بیشتر میشود.
برنامهریزیشده به سراغ این پروسه بروید تا اطمینان پیدا كنید كه به صورت مرتب

JJپرورش دوستی
کارکنان عالقه دارند که با همکارانشان روابط دوستانه داشته باشند و پژوهش موسسه
گالوپ نشان میدهد که دوستی در محل کار به ارائه نتایج بهتر میانجامد .وقتی کارکنان
تا اندازهای احساس رفاقت واقعی میان خودشان و همکارانشان حس میکنند ،خودشان
را بیشتر مسئول انجام کارهای مثبتی میبینند که نهایتا به نفع کسبوکار تمام میشود.
برای کمک به شــکلگیری این روابط به تیمتان فضا و زمان بدهید تا در کنار انجام
دادن امور با یکدیگر وارد تعامل شوند .این یعنی میتوانید  15دقیقه به زمان استراحت و
صرف نوشیدنی و خوراکی پیش از جلسات رسمی اضافه کنید .به عالوه میتوانید محلی
را مشــخص کنید تا افراد برای دورهمیهای کمتر رسمی و زمانی که نیاز به همفکری
دارند در آن گرد هم جمع شوند .چنین فراغتهای کوچکی به نفع خالقیت و شکلگیری
موقعیتهای بیشتر برای ارتباطات شخصی تمام میشود.
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در مورد اهداف حرفهای با هر یك از كارمندانتان صحبت میكنید ،چه این كار از طریق
جلسات سه ماهه رسمی باشد ،چه صحبت دوستانه به هنگام صرف ناهار یا شاید هم در
موقعیتیبینابین.

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

آخرالزمان شهرها
چرا شهرهای آسیایی
اینقدر به آخرالزمان طبیعت نزدیک شدهاند؟

آیندهپژوهی

دیکتاتورهای دیجیتال آسیای شرقی
چطور فناوری سبب تقویت خودکامگی در چین میشود

دادههای محققان نشان میدهد
که سرکوب دیجیتالی سبب
میشود که حکومتهای خودکامه
با خطرات کمتری از این ابزار
مواجه باشند .سرکوب دیجیتالی
نهتنها احتمال وقوع یک
اعتراض را کاهش میدهد بلکه
احتمال این را که یک حکومت با
تالشهای وسیع و پایدار برای
تحرکات جمعی  -مثل جنبش
جلیقهقرمزها در تایلند در سال
 2010یا تظاهرات ضد حسنی
مبارک در سال  - 2011روبهرو
شود پایین میآورد

آندریا کندال -تیلور
اریکا فرانتز
جوزف رایت
استادان روابط بینالملل در
دانشگاههای آمریکا

منبع  فارن افر ز

چرا باید خواند:
فناوری دیجیتال به
همهجا و همه حوزهها
وارد شده و دیدن
اینکه آثار سیاسی آن
در کشورهای
مختلف چطور بوده
میتواند دورنمایی به
تحلیلگرانعالق همند
به روابط بینالملل ارائه
کند.
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اشتازی ،سرویس امنیتی آلمان شرقی ،شاید یکی از فراگیرترین
آژانسهای پلیس مخفی بوده باشــد که تاکنون وجود داشته است.
این سرویس به توانایی تحتنظر قرار دادن افراد و کنترل جریانهای
اطالعات شهرت داشــت .تا سال  ،1989این نهاد امنیتی  100هزار
کارمند دایم و در حدود  500هزار تا دو میلیون نفر هم در سراســر
آلمان شــرقی با  16میلیون نفر جمعیت ،خبرچین داشت .قدرت و
منابع اشتازی به آن این توانایی را داده بود که جامعه را کنترل کند و
ظاهرا در تمام جنبههای زندگی شهروندان آلمان شرقی دخالت کند.
هزاران مامور روی مکالمات تلفنی کار میکردند ،جنبشهای سیاسی
زیرزمینی را کشف میکردند و روابط شخصی و خانوادگی را گزارش
میدادند .افســران آن حتی در اداره پست نامهها و بستههایی را که
از کشورهای غیرکمونیستی میآمد یا به آنجا میرفت باز میکردند.
اشــتازی طی دههها مدلی بود برای اینکه چطور رژیمی بهشــدت
اقتدارگرا با به کار بردن سرکوب میتواند کنترل جامعه را حفظ کند.
در دوران بعد از جنگ ســرد و ظاهرا پیروزی لیبرال دموکراسی،
دولتهای پلیسی از این نوع دیگر توجیهی نداشت .هنجارهای جهانی
برای اینکه چه چیزهایی یک رژیم سیاسی را مشروع میسازد تغییر
کرده بود .در زمان تحویل قرن بیســتویکم ،فناوریهای نوین مثل
اینترنت و تلفن همراه وعده قدرتبخشیدن به شهروندان را دادند و
اینکه افراد را قادر خواهند ساخت دسترسی به اطالعات و امکان ایجاد
ارتباطات جدید و ساختن اجتماعات تازه را داشته باشند.
اما ثابت شد که این چشمانداز امیدبخش از آینده دموکراتیکتر
خیلی معصومانه بوده اســت .در عوض ،فناوریهای نوین اکنون به
حکمرانان روشهای جدیدی برای اعمال قدرت را بخشــیده که به
روشهای گوناگونی اگر تاکتیکهای اشتازی را توسعه ندهند ،شبیه
آنها را احیا کنند .برای مثال ،قدرت نظارت و شنود بهوسیله هوش
مصنوعی مســتبدان را قادر خواهد کرد موضوع خود را با روشهایی
خیلی پیشرفتهتر از روشهای نظارت سنتی تحتنظر بگیرد .آنها
میتوانند این کار را با نیروهای خیلی کمتری انجام دهند :الزم نیست
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کســی پول برای نرمافزار بدهد تا پیامکهای مردم کنترل شــود،
پستهای شبکههای اجتماعی آنها خوانده شود یا جابهجایی آنها
رصد شود .و وقتی که شــهروندان دریافتند تمام این کارها در حال
رخدادن است ،رفتار خود را تغییر خواهند داد بدون اینکه نیازی باشد
رژیم دست به سرکوب فیزیکی بزند.
برعکس خوشبینی شایع در زمان گسترش اینترنت ،رسانههای
اجتماعی و دیگر فناوریهای نوین که از ســال  2000تاکنون ظهور
کردهاند ،نشانههای هشدار پیش روی ماست .چنین امیدواریای در
اوایــل دهه  2010نیز برای رســانههای اجتماعی رواج یافت؛ زمانی
که این شــبکهها کمک کردند به اینکه در بهار عربی دیکتاتورها در
کشــورهای مصر ،لیبی ،تونس و یمن سرنگون شوند .در یک دنیای
بدون محدودیت دسترسی به اطالعات و افرادی که با فناوری قدرت
پیدا کردهاند ،این بحث مطرح شــد کــه دولتهای خودکامه دیگر
نمیتوانند به قدرتی که نظامشان وابسته به آن بود تکیه کنند .با این
حال ،این امر اکنون روشن شده است که فناوری لزوما برای کسانی
که دنبال آن هســتند که صدایشان شنیده شود یا مقابل رژیمهای
سرکوبگر میایستند ،مطلوب نیست .رژیمهای خودکامه که با فشار
روزافزون و ترس روبهافزایش مردم کشــورهای خود مواجه شدهاند،
دارند تکامل پیدا میکنند .آنها به استقبال فناوریهایی رفتهاند که به
اقتدارگرایی در دوران جدید را رنگ دیگری بخشیده است.
خودکامگی دیجیتال امروزی به رهبری چین در حال اســتفاده
از فناوری اســت  -فناوریهایی مثل اینترنت ،رسانههای اجتماعی
و هــوش مصنوعی  -تــا به تاکنیکهای بقای اســتبدادی دیرینه
جان تازهای ببخشــد .آنها در حال مجهزشــدن به سازوبرگهای
ابزار دیجیتال تازهای هستند تا در مقابل آنچه مهمترین خطر برای
رژیمهای خودکامه امروزی است دست به عکسالعمل بزنند؛ خطر
نیروی فیزیکی و انسانی اعتراضات جمعی ضد حکومتی .در نتیجه،
خودکامگی دیجیتال رشد کرده است و بسیار دیرپاتر و ریشهدارتر از
خودکامگیهای پیش از فناوری و خودکامگیهایی اســت که از نظر
فناوری ســطح پایینتری داشتهاند .برعکس خوشبینیهایی که در
زمان تغییر قرن میالدی دیده میشد ،رژیمهای خودکامه و استبدادی
از اینترنت و دیگر فناوریها بهره میبرند ،نه اینکه قربانیانی باشند که
در دام آنها بیفتند.
دوران دیجیتال زمینه و بافتی را که رژیمهای استبدادی در آن کار
میکردند تغییر داد .فناوریهایی مثل اینترنت و رسانههای اجتماعی
موانع همکاری را کاهش داد و بســیجکردن و مقابله با حکومتهای
غیرپاسخگو و سرکوبگر را آسانتر ســاخت .دادههای پروژه تحرک
جمعی نشــان میدهد که بین سالهای  2000تا  ،2017حدود 60
درصد تمام این نوع رژیمها دســتکم با اعتراضات ضددولتی مواجه
بودهاند که  50نفر یا بیشتر در آن شرکت داشتهاند .با اینکه بسیاری
از این تظاهرات کوچک بوده و تهدید کمی برای رژیمها داشــتهاند،
تناوب و تداوم آنها باعث ناآرامی در بسیاری از حکومتهای خودکامه

هیچ حکومتی از ظرفیت سرکوبگر هوش مصنوعی به اندازهای که چین استفاده کرده بهره نبرده است .حزب
کمونیست چین میزان زیادی داده از افراد و تجار جمع کرده است :میزان مالیات ،ترازنامههای بانکی ،تاریخچه
خریدها و اسناد قضایی و پزشکی.

شده است.
بســیاری از این جنبشها به برافتادن یک رژیم دیکتاوری منجر
شده است .بین سالهای  2000تا  ،2017اعتراضات باعث برافتادن
 10حکومت خودکامه یا  23درصد از رژیمهای دیکتاتوری در جهان
شده است .در  19رژیم خودکامه دیگر ،اعتراضات باعث شده است که
قدرت آنها از طریق انتخابات کاهش پیدا کند.
ظهور اعتراضات سیاسی باعث دگرگونیهای مهمی در سیاستهای
اقتدارگرایانه هم شــده اســت .بهطور تاریخی ،کودتاهای نخبگان و
افسران نظامی بزرگترین تهدید برای دیکتاتوریها بوده است .بین
ســالهای  1946تا  ،2000کودتا باعث سقوط تقریبا یکسوم 198
رژیم خودکامهای شــده بوده که در آن دوره وجود داشــته است .در
عوض ،تظاهرات باعث برافتادن تعداد خیلی کمتری رژیم در این دوره
زمانی بوده که حدود  16درصد کل این ســقوطها را شامل میشده
اســت .وقتی که وارد قرن حاضر شدیم ،واقعیت متفاوتی عیان شد:
کودتــا  9درصد رژیمهای اقتدارگرا را در دوره زمانی  2001تا 2017
برانداخت و حرکتهای جمعی دو برابر در برافتادنها تاثیر داشــت.
عالوه بر سقوط چهار کشور عرب که در بهار عربی رخ داد ،اعتراضات
باعث سقوط دیکتاتوریها در بورکینافاسو ،گرجستان و قرقیزستان
شــده است .اعتراضات تبدیل شده است به بزرگترین مسئلهای که
رژیمهای خودکامه با آن روبهرویند.
تهدید فزاینده اعتراضات خودکامگان امروز را مرعوب نکرده است.
در گذشته ،وقتی آنها با تهدید کودتا مواجه میشدند ،به فعالیتهای
ضدکودتایی متوســل میشــدند ،مثل پرداخت دستمزد بیشتر به
سرویسهای امنیتی تا وفاداری خود را حفظ کنند یا چرخش نخبگان
در ساختار قدرت تا کسی نتواند حامیان مستقلی برای خود درست
کند .با وجود این ،حاال که اعتراضات افزایش یافته ،رژیمهای خودکامه
تاکتیکهای بقای خــود را متمرکز کردهاند روی تقلیلدادن تهدید
تحرکات جمعی .دادههای نهادهای پژوهشی میگویند که در مجموع،
تعداد محدویتها برای آزادیهای سیاسی و مدنی در سطح جهانی
افزایش یافته است .سهم عمدهای از این محدودیتها در کشورهایی
با رژیمهای اقتدارگرا اتفاق میافتد؛ جایی که محدودیتهایی که برای
آزادیهای سیاسی و مدنی اعمال میشود ،سازماندهی و مقابله علیه
دولت را نزد شهروندان دشوارتر میکند.
حکومتهــای خودکامه فراتر از کاهش فضای عمل برای جامعه
مدنی ،یاد گرفتهاند که از ابزارهای دیجیتال اســتفاده کنند .با اینکه
فناوری به تسهیل اعتراضات کمک میکند ،امروزه رژیمهای خودکامه
نیز از آن بهره میگیرند و از برخی فناوریهای مشابه استفاده میکنند
تا تحرکات مردمی خطرناک را به عقب برانند.
دادههای محققان نشــان میدهد که ســرکوب دیجیتالی سبب
میشــود که حکومتهای خودکامه با خطرات کمتــری از این ابزار
مواجه باشند .سرکوب دیجیتالی نهتنها احتمال وقوع یک اعتراض را
کاهش میدهد بلکه احتمال ایــن را که یک حکومت با تالشهای
وسیع و پایدار برای تحرکات جمعی  -مثل جنبش جلیقهقرمزها در
تایلند در سال  2010یا تظاهرات ضد حسنی مبارک در سال 2011
 روبهرو شود پایین میآورد .نمونه کامبوج نشان میدهد که چطوراین اقدامات میتواند موثر واقع شود.
دولت هون سن ،نخستوزیر کامبوج ،که از سال  1985در قدرت
اســت روشهای فناورانهای را برای کنترل مردم به کار میبرد تا به
بقایش در قدرت کمک کند :تحت حکومت هون ســن ،رسانههای

سنتی پوشــش خود را از اعتراضات کامبوجیها محدود کردهاند .در
دوران انتخابات ژوییه سال  ،2013این امر اپوزیسیون را برای بسیج
حامیانش شــدیدا به ابزارهای دیجیتال وابســته کرد .متعرضان به
خیابانها ریختند اما حکومت دسترسی به اینترنت را محدود کرد و
حدود  40کافینت هم بسته شد .همچنین یک گروه ویژه هم درست
شــد تا فعالیتهای ضدحکومتی در فضای آنالین شناســایی شود.
قوانینی نیز برای کنترل فضای مجازی تصویب شد .به این ترتیب ،در
کامبوج در سال  2017تنها یک تظاهرات ضدحکومتی تشکیل شد
درصورتیکه در سال  2014که تظاهرات به اوج خود رسیده بود36 ،
تظاهرات انجام شد.
مدل چینی خودکامگی در فضای دیجیتال از همه پیشــرفتهتر
اســت .این کشــور تالش کرده عــاوه بر تالشهــای قدیمی ،از
نظارتهایی بهره بگیرد که با فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی
کار میکننــد .دوربینهایی با وضوح تصویر باال ،تشــخیص چهره،
نرمافزارها و ویروسهای جاسوســی ،تحلیل متن خودکار و پردازش
روی کالندادهها ،راه را برای طیف وسیعی از روشهای جدید کنترل
شــهروندان در اختیار حکومت چین قرار داده اســت .این فناوریها
دولتها را قادر میســازند شــهروندان را زیر نظر داشــته باشند و
نارضایتیها را بهسرعت شناسایی کنند.
هیچ حکومتی از ظرفیت سرکوبگر هوش مصنوعی به اندازهای که
چین اســتفاده کرده بهره نبرده است .حزب کمونیست چین میزان
زیادی داده از افراد و تجار جمع کرده است :میزان مالیات ،ترازنامههای
بانکی ،تاریخچه خریدها و اســناد قضایی و پزشکی .این رژیم سپس
از هوش مصنوعی اســتفاده میکند تا این اطالعات را پردازش کند
و شــاخصهای اعتبار اجتماعی برای افراد درســت کند که هدفش
این است که از مجموعهای از پارامترها به ظرفیت رفتاری شهروندان
دســت پیدا کند و آنها را بهتر کنترل کند .افراد یا شرکتهایی که
غیرقابل اعتماد شناخته میشوند ،میتوانند شاهد باشند که از مزایای
حمایتهای دولتی مثل آپارتمانهای رایگان یا ســفر هوایی و ریلی
محروم میشــوند .با اینکه حکومت چین هنوز در حال آمادهکردن
این سیســتم است ،اما باید گفت از روشهای پیشرفته دیگری بهره
میبرد که استفاده از کالنداده یا فناوریهای تصمیمگیری خودکار
فقط ظرفیت این رژیم را برای کنترل بیشتر که دولت آن را «مدیریت
اجتماعی» مینامد افزایش میدهد.

دولت هون سن،
نخستوزیر
کامبوج ،که از سال
 1985در قدرت
است روشهای
فناورانهای را برای
کنترل مردم به
کار میبرد تا به
بقایش در قدرت
کمک کند :تحت
حکومت هون سن،
رسانههای سنتی
پوشش خود
را از اعتراضات
کامبوجیها
محدود کردهاند.
در دوران انتخابات
ژوییه سال ،2013
این امر اپوزیسیون
را برای بسیج
حامیانش شدیدا
به ابزارهای
دیجیتالوابسته
کرد

خودکامگی دیجیتال امروزی به رهبری چین در حال استفاده از فناوری است  -فناوریهایی مثل اینترنت،
رسانههای اجتماعی و هوش مصنوعی  -تا به تاکنیکهای بقای استبدادی دیرینه جان تازهای ببخشد.
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مدیرعامل مایکروسافت هوش مصنوعی را از نظر میزان تاثیرگذاری در کسبوکارها با برق مقایسه میکند .سوندار
پیچای که مدیرعامل شرکت آلفابت و رقیب نادال است ،جلوتر از این رفته و هوش مصنوعی را مهمترین پروژه
بشریت دانسته که تاکنون روی آن کار شده است و آن را «مهمتر از کشف آتش» در نظر گرفته است.

آیندهپژوهی

رسیدن به هوش مصنوعی در حد هوش انسان
سرمایهگذاریهای کالن شرکتهای بزرگ مسیر آینده را مشخص میکند

جرمی کان
تحلیلگر حوزه فناوری

ن
منبع  فورچو 

چرا باید خواند:
هوش مصنوعی مردم
جهان و کسبوکارها
را فراگرفته است
و بهسرعت پیش
میرود .دانستن اینکه
شرکتهای بزرگ روی
چه جنبههایی از این
فناوری سرمای هگذاری
میکنند،مسیرآینده
را روشنتر میسازد.
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ساتیا نادال مدیرعامل شرکت مایکروسافت است؛ شرکتی که در
شماره ثروتمندترین شرکتهای حوزه فناوری جهان به شمار میرود.
نادال در ژوییه ســال گذشته ویدیویی منتشــر کرد که در کنار سام
آلتمن نشسته اســت و درباره سرمایهگذاریای صحبت میکند که
مایکروسافت میخواهد در یکی از شرکتهای متعلق به آلتمن انجام
دهد .آلتمن یک کارآفرین 34ساله است و در دره سیلیکون از جمله
موفقترین کارآفرینان حوزه فناوری به حساب میآید.
نادال در ویدیوی کوتاهی که منتشــر کرده بود ،در پسزمینهای
ســیاه کنار آلتمن نشسته بود و بین آن دو حرفهایی ردوبدل شد و
معلوم شد که مایکروسافت میخواهد  1میلیارد دالر در استارتآپ
«اوپن اِیآی» که متعلق به آلتمن اســت ســرمایهگذاری کند .این
شــرکت در حوزه هوش مصنوعی کار میکنــد .آلتمن در آن ویدیو
خطاب به نادال توضیح میدهد« :خب ،ماموریت ما این است که هوش
مصنوعی عمومی را توسعه بدهیم و سیستمهای هوش مصنوعی را تا
جایی برسانیم که بتواند بسیاری از وظایف انسانی را انجام دهد .من
فکر میکنم این کار مهمترین تحول فناورانه تاریخ بشر باشد .وقتی
مــا رایانههایی داریم که میتوانند عمال فکر کنند و یاد بگیرند ،قادر
خواهند بود چنین تحولی را هم رقم بزنند».
مایکروســافت در شــرایطی دارد در زمینــه هــوش مصنوعی
سرمایهگذاری میکند که شرکت آلفابت که شرکت مادر گوگل است
نیز بهشدت در این حوزه سرمایهگذاری کرده است .به نظر میرسد که
رقابت شرکتها در زمینه توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی تا جایی
که این توانایی به ســطح هوش مصنوعی انسانی برسد ،شکل دنیای
کسبوکار را در آینده تغییر خواهد داد .پیامد این رقابت شدید بین
کمپانیها این خواهد بود که شرکتهایی مثل مایکروسافت ،گوگل
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یا نظایر آنها تا  20ســال آینده به باارزشترین شرکتهای جهان
تبدیل شوند.
تصمیم نادال برای سرمایهگذاری کالن در شرکت «اوپن ایآی»
تایید این قضیه نیز اســت که تالشهای داخلی این شــرکت برای
پیشــرفت در فناوری هوش مصنوعی به نتیجهای نرســیده و حاال
مایکروسافت برای جبران این مسئله نیاز به این دارد که از ظرفیتهای
خارج از ســازمان خود بهره بگیرد .کریگ لو کلی ،تحلیلگر شرکت
«فارستر ریسرچ» که یک موسسه تحقیقاتی در حوزه فناوری است،
میگوید« :این اقدامات مربوط به تصاحب ثروتهای آینده در حوزه
فناوری است و اینکه شرکت مایکروسافت میخواهد در بازارهای آینده
سهمی داشته باشد ».او هوش مصنوعی را از نظر میزان تاثیرگذاری
در کسبوکارها با برق مقایسه میکند .سوندار پیچای که مدیرعامل
شرکت آلفابت و رقیب نادال است ،جلوتر از این رفته و هوش مصنوعی
را مهمترین پروژه بشریت دانسته که تاکنون روی آن کار شده است
و آن را «مهمتر از کشــف آتش» در نظر گرفته است .در نظر بگیرید
که چطور انسان توانست درستکردن آتش را عملی کند و حال تصور
کنید که اگر بخت درســتکردن آتش از انسان گرفته میشد ،چه
اتفاق میافتاد.
شــرکت «اوپن ایآی» در سال  2015و بهوسیله آلتمن و ایالن
ماســک تاسیس شد .ماســک همان کارآفرین میلیاردری است که
شرکت خودروسازی تسال را تاسیس کرده است .در عین اینکه هدف
شرکت «اوپن ایآی» این بوده که هوش مصنوعی عمومی را گسترش
دهد ،اعالم کرده خود را وقف حصول اطمینان از این خواهد کرد که
به فناوریای دســت پیدا کند که کل بشریت از آن منتفع شود .به
همین علت است که این شرکت در قالب یک شرکت غیرانتفاعی کار
خود را آغاز کرده اســت .با وجود این ،سال گذشته این شرکت یک
بدنه انتفاعی نیز برای خود درســت کرد که همان بخشی است که
مایکروسافت در آن سرمایهگذاری کرده است.
صفــت «عمومی» در اصطالح «هوش مصنوعی عمومی» به این
علت است که با هوش مصنوعی «محدود» تفاوت قایل شود .هوش
مصنوعی محدود همان حوزهای است که در سالهای اخیر روی آن
سرمایهگذاری زیادی شده و دستاوردش هم دستیاران مجازی مثل
الکسا و سیری است که قابلیت این را دارند که قفل آیفون یا برندهای
دیگر تلفن هوشمند شما را با فناوری تشخیص چهره شما باز کنند یا
اینکه در عکسهایی که برای دوستانتان میفرستید ،بهطور خودکار
آنهــا را با این فناوری تگ کنند .هوش مصنوعی محدود همچنین
همان چیزی اســت که در شرکت آمازون به کار میرود تا مایحتاج
خانه شما را بررسی کند و تصمیم بگیرد که چه خریدی انجام دهد
و پول را از حســاب بانکی بردارد .اما هوش مصنوعی عمومی بهکلی
متفاوت است و با الگوریتمهای بسیار پیچیدهتری سروکار دارد و شامل
جنبههای مختلف زندگی کاربران میشود و باید تصمیمات دشوارتری
را هم بگیرد.

حتی برای مایی که  30سال است این رسانه را دنبال میکنیم ،دشوار است دورانی را پیدا
کنیم که وضعیت این رسانه رادیویی و تلویزیونی وخیمتر از وضع فعلی باشد .بیبیسی باید
در سه جبهه بجنگد :فناوری ،سازمانی و سیاسی.

بحران وجودی مهمترین رسانه عمومی
بیبیسی در آینده روزهای سختتری را خواهد گذراند
اســتعفای مدیرکل بیبیســی ،تونی هال ،باعث شــده است
که نقطهای پرمخاطره در تاریخ این رســانه عمومی بریتانیایی به
وجود بیاید و بیبیســی را با بحران وجودی مواجه کند .هر کسی
که جانشین هال شود وظیفه خیلی دشــواری دارد تا با مشکالت
و موانعی که جلوی بیبیســی قرار گرفته مقابله کند؛ مشکالتی از
مواجهه با دولت بوریس جانسون گرفته تا دست و پنجه نرمکردن با
دستاندازهایی که دوران ورای عصر پخش رادیویی و تلویزیونی به
وجود آورده است.
قرارداد اجتماعی بیبیســی این است که بنگاهی مدنی باشد و
نه رســانهای تجاری .تعهد این رسانه این است که به نفع مسایلی
که متعلق به عموم مردم اســت گام بردارد و این کار چیزی بیشتر
از تولید «محتوا»ی اینترنتی است .این قرارداد اجتماعی باعث شده
است که ضرورت نوسازی در بیبیسی پیش آید ،البته در صورتی
که اصال این نوسازی امکانپذیر باشد .دولت محافظهکار در بریتانیا در
راس کار است و رسانههای تجاری و پلتفرمهای فناورانه پرشماری در
حال پول خرجکردن هستند تا دایره عمل و نفوذ و همچنین بودجه
بیبیسی را کم کنند.
حتی برای مایی که  30سال است این رسانه را دنبال میکنیم،
دشــوار است دورانی را پیدا کنیم که وضعیت این رسانه رادیویی و
تلویزیونی وخیمتر از وضع فعلی باشد .بیبیسی باید در سه جبهه
بجنگد :اول و اساسیتر از همه اینکه فشارهای فناوری و پلتفرمهای
جهانیشــده باعث شدهاند که رفتار مخاطبان تغییر کند و قسمت
عمدهای از مخاطبان رسانههای پخش رادیویی و تلویزیونی از دست
بروند .دوم و جنبه داخلی اینکه بیبیسی در سالهای اخیر درگیر
مسایل نابرابری دستمزدها و همچنین برخی فعالیتهای مجرمانه
شــده که نمیتواند آنها را نادیده بگیرد و باید راهحلی برای آنها
بیندیشــد .نکته سوم هم این است که از نظر سیاسی ،بیبیسی با
دولتی محافظهکار یعنی دولت بوریس جانسون طرف است که باعث
شده برای اولین بار نظر مخالفی در میان تصمیمگیران درباره اینکه
باید از بودجه و قدرت بیبیسی کاسته شود ،وجود نداشته باشد.
این تبدیل به یک قاعده تاریخی شده که در هر دهه بیبیسی
شاهد یک رسوایی باشد و مدیرعاملش هم در تقریبا در هر دهه عوض
شود .در دهه  2000این رسانه درگیر رسوایی گرک دایک ،مدیرعامل
اسبقش ،شده بود .این رسانه در ماجرای وجود سالحهای شیمیایی
در عراق که موجب حمله آمریکا و بریتانیا به عراق شد ،چنان عمل
کرد که موجب خودکشی دکتر کلی ،یکی از متخصصان سالحهای
شیمیایی ،شد .در سال  2012نیز بیبیسی درگیر رسوایی جنسی
یکی از مدیران ارشــد خود بود .اما بحران فعلی بیبیسی آنچنان
جنجالی نبوده است .این رسانه اسباب نارضایتی دولت و مخاطبان
را به وجود آورده ،از این نظر که نتوانسته با چالشهای ظهور عصر
دیجیتال و رقابت با رسانههای نوین عملکرد مطلوبی داشته باشد و
همچنین در مسایل مثل برگزیت ،پوشش رسانهای مطلوبی از خود

نشان نداده است .از سوی دیگر ،دولت نیز آن را تحت فشار گذاشته
تا فــروش پروانه پخش تلویزیونی که بودجه بیبیســی را تامین
میکند ،کاهش یابد .بودجه این رسانه در وهله اول با کارمزد پروانه
بیبیسی تامین می شود و با درآمد ناشی شرکتهای تابعه تجاری
تکمیل میشود .کارمزد معمول پروانه تلویزیون در بیبیسی اکنون
 ۱۵۴.۵پوند در ســال است و تماشا یا ضبط برنامههای تلویزیونی
درهر کانال ،دانلود یا تماشای هر برنامه بیبیسی بهصورت زنده یا
درخواستی هم نیاز به دریافت پروانه دارد .این موضوع در خصوص
هر وسیلهای که مخاطب استفاده میکند از جمله تلویزیون ،رایانه،
لپتاپ ،تبلت ،کنســول بازی رایانهای ،دیجیتال باکس یا دستگاه
ضبــط دیویدی یا نوار ویاچاس صــدق میکند .گرفتن کارمزد
پروانه از شــهروندان بریتانیا این امکان را به بیبیســی میدهد تا
مجموعه گســتردهای از محتواها را بهصورت تلویزیونی ،رادیویی یا
آنالین ارائه دهد و شــیوههای جدیدی را برای ارائه برنامههایش به
مخاطبان توسعه دهد .پروانه بیبیسی به سرویسهای بیبیسی در
انگلستان اجازه میدهد مستقل از سهامداران یا منافع سیاسی عمل
کند و از تبلیغات فارغ باشند.
بیبیســی در سالهای اخیر باید با رســانههایی مثل آمازون،
نتفلیکس و یوتیوب رقابت کند که این کار برایش بسیار دشوار است.
بیبیسی برای این کار ،پلتفرم «آیپلیر» ( )iPlayerرا به مخاطبان
عرضه کرده بود اما ســهم مخاطبانــش با ظهور پلتفرمهای جدید
همچون نتفلیکس دائما ریزش کرده است .طبق آخرین آمار ،سهم
مصرف ویدیوهای درخواستی در آیپلیر  18درصد است ،درحالیکه
این رقم در آمازون و نتفلیکس  55درصد بوده است .بنابراین دولت
روی این موضوع حساس شده و مدیرکل تازه بیبیسی باید با این
بحران وجودی که همه رسانههای سنتی جهان را متزلزل کرده کنار
بیاید.

امیلی بل
پژوهشگر روزنامهنگاری
دیجیتال در دانشگاه کلمبیا

ن
منبع  گاردی 

چرا باید خواند:
رسانهها در دنیای
امروز جایگاه بسیار
مهمتری پیدا کردهاند
و بیبیسی در مقام
مهمترین رسانه
عمومی ،مسیر آینده
سایر رسانههای
همسنخ خود را معین
میکند.
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آیندهپژوهی

یسازیمقید
جهان 
برای جداشدن اقتصادها خیلی دیر شده است
هنری فرل ،آبراهام نیومن
استادان روابط بینالملل
دانشگاه جورج واشنگتن

منبع  فارن افر ز

چرا باید خواند:
ادغام در بازار جهانی و
کل پدیده جهانیشدن
امری گریزناپذیر است
که همه کشورهای
جهان به سوی آن
حرکتمیکنند.اینکه
چرا نمیتوان از آن
گریخت،موضوعی
است که برای تمامی
تحلیلگراناهمیت
زیادی دارد.

توماس فریدمن ،تحلیلگر و ستوننویس روزنامه نیویورک تایمز،
در سال  1999اعالم کرد که کار نظام ژئوپلیتیک مبتنی بر جنگ سرد
تمام شده اســت .او نوشت که جهان از نظامی که دور خودش دیوار
میکشد به ســوی نظامی حرکت کرده که بهطور روزافزون در حال
ساختن شبکهها در اطراف خود است .به همین ترتیب ،کسبوکارها
هم برای دستیافتن به کارایی و سود بیشتر ،دیگر دنبال قدرتهای
بزرگ نمیروند و این کار را رها کردهاند .دوران هماهنگی پیش روی
ماســت که در آن ،مهمترین نگرانی کشورها این است که چطور با
نیروهای بازار کار کنند و آنها را مدیریت کنند.
حرف فریدمن از این نظر درســت بود که یک دنیای جهانیشده
در حال ظهور است اما درباره اینکه این دنیا چه شکلی است اشتباه
میکرد .جهانیســازی در عوض اینکه دولتها و کسبوکارها را آزاد
سازد ،آنها را به مخمصه انداخته است .به همان اندازه که شبکههای
دیجیتالی ،جریانهای مالی و زنجیرههای تولید در سرتاســر جهان
گســترده میشوند ،کشورها – بهخصوص ایاالت متحده آمریکا– با
گیر انداختن آنها ،یکی پس از دیگری ،شــروع میکنند به تهدید
این دستاوردها .امروزه ،آژانس امنیت ملی آمریکا در مخفیانه کانون
اینترنــت حضور دارد و همه نوع ارتباطاتی را در آن شــنود میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا از نظام مالی بینالمللی اســتفاده میکند
تا کشــورهایی را که بهزعم آنها رفتار درســتی ندارند و نهادهای
مالی خائن را تنبیه کند .واشــنگتن در جنگ تجاری با چین ،نقاط
آسیبپذیر زنجیره تولید جهانی را هدف گرفته و تالش کرده است که
ارتباط شرکتهای بزرگ و کل اقتصاد ملی آمریکا با چین را قطع کند.
سایر کشورها نیز چنین میکنند :ژاپن از کنترل خود بر صنایع کلیدی
شیمیایی بهره میبرد تا صنعت الکترونیک کره جنوبی را به نفع خود
با وقفه مواجه ســازد و پکن ممکن است در نهایت بتواند در سیستم

ارتباطی نسل پنجم اینترنت رخنه کند و این کار را با دسترسیهایی
که غول مخابراتی هوآوی دارد انجام خواهد داد.
اگر خالصه بخواهیم بگوییم ،جهانیســازی نشان داده که توان
رسیدن به آزادیسازی را ندارد اما منبع جدیدی برای آسیبپذیری،
رقابت و کنترل است .شبکهها هم نشــان دادهاند که بیش از اینکه
در مســیر آزادی قدم بردارند ،به سوی مجموعهای از قید و بندهای
جدید حرکت کردهاند .با وجود این ،دولتها و جوامع خیلی دیر متوجه
این قضیه شدند و حاال دیگر فرصتی برای برگشتن از مسیر نیست.
پکن و واشنگتن در چند سال گذشته نمونههای خوبیاند برای اینکه
نشان دهیم دولتها خطرات زیادی را در زمینه جهانیسازی متوجه
شــدهاند و تالش زیادی کردهاند که با دستیابی به استقالل متقابل
مالی و اقتصادی مشکالت را کاهش دهند .اما برای اقتصادهایی مثل
چین و آمریکا که عمیقا در یکدیگر تنیده شدهاند ،جدا شدن بدون
اینکه آشــوب و اختاللی در کار پیش آید ،امر بسیار دشواری است.
دولتها توانایی خیلی کمی دارند یا اصال توانایی ندارند برای اینکه از
نظر اقتصادی به کشورهایی خوداتکا تبدیل شوند .برخی از تحلیلگران
این وضعیت را به یک جنگ سرد جدید تعبیر کردهاند اما باید گفت،
برای دوران جدید چارهای نمانده اســت که به جهان به چند بلوک
رقیب تقسیم شود .کشــورها همینطور در قید و بند یکدیگر باقی
میمانند ،با وجود خطراتی که این وابســتگی به دیگران برای آنها
ایجاد میکند .دوران جدیدی برای کشــورها سر رسیده که میتوان
آن را «جهانیسازی مقید» نامید .تحت جهانیسازی مقید ،کشورها
همچنان که با اســتقالل متقابل با یکدیگر ارتباط دارند ،تحت فشار
رقبایی هم هستند که میخواهند با زورگویی و جاسوسی اقتصادی
آنهــا را خفه کنند .در عین حال ،همه کشــورها علیه یکدیگر این
حربهها را به کار میگیرنــد و دعوا و رقابت به این ترتیب ادامه پیدا
میکند و همه مثل هم رفتار میکنند.
جهانیســازی مقید باعث شده است که جنگ سرد خیلی ساده
به نظر برسد .اقتصادهای غربی و اردوی کشورهای وابسته به شوروی
نقاط تماس خیلی کمی با یکدیگر داشتند و فرصتهای کمی برای
آنها فراهم بــود که به زورگویی اقتصادی دســت بزنند .به عالوه،
سیاســتگذاران هر دو طــرف هم از خطرات وجودی ســاحهای
هســتهای یکدیگر آگاه بودند و استراتژیهایی را اتخاذ میکردند که
اســتفاده از آنها را محدود سازد .این وضعیت در دنیای امروز بسیار
آشفتهتر است .قدرتهای جهانی در تار و پود شبکههای مالی ،تجاری
و اطالعاتی در یکدیگر تنیده شــدهاند؛ شبکههایی که بهطور کامل
شناخته نشدهاند و خطر ایجاد درگیری در هر موقع را در خود دارند.
پذیرش و درک واقعیت جهانیســازی مقید بایــد اولین قدرت
بــرای حرکت به ســوی محدودکردن خطر این درگیریها باشــد.
مفسران اقتصادی طی دههها ،جهانیسازی را توسعه طبیعی آزادی
بازار در نظر گرفته بودند .از لحاظ اینکه شبکههای اقتصادی
بینالمللی میتوانست به اختالف بینجامد ،این طرز تفکر بر آن بود
که عمدتا اختالفات در آینده بین گروههایی به وجود خواهد آمد که
به بازار باز اعتقاد دارند و گروههایی که بدان معتقد نیستند .اما
این خط فاصل تفکر با این واقعیت محو شد که خود جهانیسازی هم
میتواند به نوع جدیدی از درگیری بین اقتصادها تبدیل شود
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تا همین اواخر ،کشورهای دیگر تالش میکردند که در این وضعیت به راهحلی دست یابند.
چین که اقتصادش دیرتر از دیگر کشورها جهانی شد ،تنها توانست با بستن بازار داخلی
آسیبپذیر خود به این اوضاع واکنش نشان دهد.

سیاستگذاران نمیتوانند این دنیای خیالی را در ذهن خود بپرورند
که کشــور را در انزوای کامل و قطعشــده از دیگر بخشهای جهان
فــرض بگیرند یا آن را تمام یکپارچه و ممزوج با جهان .چه بخواهیم
چه نخواهیم ،ایاالت متحده با رقبای خودش وابســته است و از آنجا
که نمیتواند بند وابستگی خودش را با آنها پاره کند ،باید یاد بگیرد
چطور بر آنها سروری کند.
مفسران اقتصادی طی دههها ،جهانیسازی را توسعه طبیعی آزادی
بازار در نظر گرفته بودند .از لحاظ اینکه شبکههای اقتصادی بینالمللی
میتوانســت به اختالف بینجامد ،این طرز تفکر بر آن بود که عمدتا
اختالفات در آینده بین گروههایی به وجود خواهد آمد که به بازار باز
اعتقاد دارند و گروههایی که بدان معتقد نیستند .اما این خط فاصل
تفکر با این واقعیت محو شد که خود جهانیسازی هم میتواند به نوع
جدیدی از درگیری بین اقتصادها تبدیل شــود .به همان ترتیب که
شبکههای اقصادی و اطالعاتی جهان توسعه پیدا میکردند ،بسیاری
از آنها حول مراکز کنترل مشخصی ادغام شدند و برخی کشورها یاد
گرفتند که از این مراکز در نقش ســاحی علیه رقبای خود استفاده
کنند.
اولین شبکههایی که به این سالح تبدیل شدند ،نظامهای بینالمللی
نقلوانتقال پولی بود .در دهه  ،1970سوییفت شکل گرفت اما حاال این
سوییفت در سیطره دالر درآمده و علیه کشورهایی استفاده میشود
که آمریکا میخواهــد آنها را تحریم کند .زنجیره تولید بینالمللی
سالح بعدی بود .در دهههای  1980و  ،1990تولیدکنندگان وسایل
الکترونیکی شــروع کردند به برونسپاری تولید خود در شرکتهای
خاصی در مثل فاکسکان و زنجیرههایی تولیدی ساختند که صدها یا
حتی هزاران تامینکننده مواد اولیه داشتند .سپس در اولین دهه قرن
حاضر میالدی ،رایانش ابری شروع کرد به متمرکز کردن کارکردهای
اصلی اینترنت در سیســتمهایی که تحت لوای چند شرکت بزرگ
مثل آمازون و مایکروســافت بود .در هریــک از این موارد ،پول ،کاال
و اطالعات از طریق مراکز اقتصادی اصلی تامین میشــدند .معدود
کشورهای قدرتمندی که در این مراکز برتری یافته بودند ،این شانس
را داشتند که دیگر را تحت فشار بگذارند یا از آنها جاسوسی کنند.
ایاالت متحده به این دلیل که بخت دسترسی به خیلی از این شبکهها
را داشت ،این فرصت را زودتر از دیگر کشورها به دست آورد .از زمان
حمالت یازده سپتامبر  ،2001وزارت خزانهداری آمریکا دالر از اتکای
جهان به دالر استفاده کرده و نظام مالی جهانی را به ماشین کنترل
کشورهایی تبدیل کرده که با آنها خصومت دارد .آمریکا کره شمالی و
القاعده را تحریم مالی کرد تا به اهداف خود برسد .آژانس امنیت ملی
آمریکا نیز اینترنت را به دمودستگاهی برای جاسوسی جهانی در آورده
اســت و با شرکتهای مخابراتی نظیر  AT&Tو «ورایزن» به این امر
کمک میکنند .آمریکا از دادههایی که از این طریق به دست میآورد
استفاده میکند تا رقبایش را کنار بزند.
تا همین اواخر ،کشورهای دیگر تالش میکردند که در این وضعیت
به راهحلی دســت یابند .چین که اقتصادش دیرتر از دیگر کشورها
جهانی شد ،تنها توانست با بستن بازار داخلی آسیبپذیر خود به این
اوضاع واکنش نشــان دهد .از آن ســو ،با این که اتحادیه اروپا نقشی
پررنگی در شبکههای اقتصادی جهانی بازی کرده بود ،آن نوع نهادهای
خارجی وزارت خزانهداری آمریکا
متمرکز مثل اداره کنترل داراییهای
ِ
را نداشت که بهواسطه آنها بتواند عکسالعمل نشان دهد .اما واشنگتن
قادر بود این نهادها را به ابزارهای قدرت بدل سازد.

اقتصاد جهانیشده همه
کشورها را به یکدیگر متصل
کرده است و اگر کشوری علیه
یک شرکت خارجی دست به
عمل بزند ،عاقبت حاصل
آن کار به خود آن کشور هم
بازخواهد گشت.

با این حال ،اکنون چین با خوف و رجا در حال ساختن شبکههایی
برای خود اســت تا بتواند با آنها به رقبای خود حمله کند .ماجرای
هوآوی و تالشــی که برای دستیابی به نسل پنجم اینترنت به خرج
داد یکی از نشانههای این کار است .چین نشان داده است که میتوان
همان کاری را علیه ایاالت متحده انجام دهد که ایاالت متحده علیه
چین انجام میدهد .اروپا نیز در شبکهای جهانی دارای نقطه تمرکز
خود است و توانسته تاحدودی در مقام بازیگری که شبکههای خود
را دارد بازیاش را پیش ببــرد .برخورد متفاوت اروپاییان با ایران در
کارزاری که آمریکا علیه ایران به راه انداخته ،نشاندهنده قدرتی است
که آنها میخواهند بهطور مستقل اعمال کنند.
با همه این مسایل ،باید گفت که اقتصاد جهانیشده همه کشورها را
به یکدیگر متصل کرده است و اگر کشوری علیه یک شرکت خارجی
دســت به عمل بزند ،عاقبت حاصل آن کار به خود آن کشور هم باز
خواهد گشت .همانطور که اقتصاد جهانی با فناوریهای جدیدتری
مثل اینترنت اشــیاء پیش میرود ،این وابستگی و اتکای متقابل هم
افزایش مییابد .جالب اینجاست که برخی از کشورها تالش میکنند
خود را از این جهانیســازی مقید برهانند و میخواهند این کار را با
گسســتن پیوندهای خود به اقتصاد جهانی انجام دهند .مفســران
آمریکایی مدام از تالش برای رهایی آمریکا از اقتصاد چین ســخن
میگویند اما نمیبینند که بســیاری از فناوریهایی از که در چین
استفاده میشود در نهایت تحت حمایت آمریکا نیز است و ضربه به
آنها ضربه به اقتصاد آمریکا است .به همین ترتیب ،کره جنوبی نیز
میخواهد خود را از قید آقایی ژاپن در صنعت شــیمیایی رها کند.
روسیه میخواهد اینترنت ملی خود را راه بیندازد و مانع از این شود که
آمریکا از شهروندانش جاسوسی کند .اما باید گفت همه اینها دیر شده
است و اقتصادی جهانی چنان اقتصادهای جهان را با یکدیگر آمیخته
که بازکردن این کالف سردرگم بسیار دشوار است.

جهانیسازی
نشان داده که
توان رسیدن به
آزادیسازی را
ندارد اما منبع
جدیدی برای
آسیبپذیری،
رقابت و کنترل
است .شبکهها هم
نشان دادهاند که
بیش از اینکه در
مسیر آزادی قدم
بردارند ،به سوی
مجموعهای از قید
و بندهای جدید
حرکت کردهاند .با
وجود این ،دولتها
و جوامع خیلی دیر
متوجهاینقضیه
شدند و حاال دیگر
فرصتی برای
برگشتنازمسیر
نیست
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آیندهپژوهی
[ آینده زمین ]

شهرها میدانند که چه بحرانی است
چرا شهرهای آسیایی اینقدر به آخرالزمان طبیعت نزدیک شدهاند؟
ن
منبع  سی ان ا 

چرا باید خواند:
رویای توسعه در
بسیاری از شهرهای
آسیا با کابوسی
جدی روبهرو شده.
این گزارش توضیح
میدهد که چطور
آینده آسیا و مردمانش
در گرو مقابله با
بحرانهای آب و
هوایی و به خصوص
مقابله با افزایش
سطح آب دریاها است.

در فیلیپین ساالنه بیش
از بیست توفان و گردباد
استوایی شدید به وقوع
ی زیاد به
میپیوندد و خراب 
بار میآورد.
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آسیبپذیرترین منطقه جهان از لحاظ تغییرات آب و هوایی ،سال
سختی را پشت سر گذاشت و سال دشوارتری هم در انتظارش است.
از آسیا و اقیانوسیه صحبت میکنیم.
در ســال  ۲۰۱۹میالدی اکثر کالنشهرهای آسیا غرق در مهدود
بودند .صدها نفر از مردم جانشان را بر اثر سیل و رانش زمین از دست
دادند .گردبادها و توفانهای شــدید باعث نابودی شهرهای ساحلی
شدند .موج گرما ،خشکسالی و آتشسوزی جنگلها کشورهای زیادی
را درنوردید .شهرهای زیادی در آسیا با بحران جدی کمبود آب دست
و پنجه نرم کردند و همین اینها در حالی بوده که رویای توســعه و
پیشرفت که در دهههای پیشین به شــدت ذهن رهبران و مردم را
اشغال کرده بود ،حاال دارد قربانی اهداف خودش میشود .دانشمندان
میگویند بحرانهای جدی آب و هوایی که در سالهای اخیر در آسیا
رخ داده ،دیگر از حالت استثنا خارج شده و به حال عادی بدل شده.
این شرایط ،تبعات سنگینی خواهد داشت.
بنا بر گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
در امور آسیا و اقیانوسیه ،چرخه مداوم و دنبالهدار بالیای طبیعی که
در دو سال اخیر به شدت بر آسیا و اقیانوسیه سنگینی کرده ،از آنچه
که این منطقه انتظار داشت و تجربه کرده بود کامال فراتر رفت؛ و این
نشانهای است از واقعیتهای آب و هوایی در آینده.
درخواستهای بی شــماری برای انجام اقدامات الزم در مقابله با
بحران آب و هوایی طی جلسات و نشستهای مختلف جهانی مطرح
شــده است .اما به نظر میرسد که کشورهای توسعهیافته جهان این
طــور تصور کردهاند که بحران آب و هوایــی را باید جزو بحرانهای
آینده قرار بدهند .این در حالی است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه،
میلیونهــا نفر دارند هر روز با ابعاد جدیدی از این بحران -آن هم در
زمــان حال -برخورد میکنند .آنها که در نقطه صفر این بحران قرار
دارند میگویند حرفزدن بس است و باید زودتر اقدام عملی انجام داد
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وگرنه در دهه آینده راه زندگی بشر در مواجهه با بحران آب و هوایی
واقعا بسته میشود.
واقعیت این اســت که منطقه آســیا و اقیانوسیه که  ۶۰درصد از
جمعیت جهان را در خود جا داده ،یکی از آسیبپذیرترین نقاط دنیا
در برابر بحران اقلیمی اســت .مسئلهای که این واقعیت را پیچیدهتر
میکند این است که در بسیاری از کشورهای آسیایی ،سرعت توسعه
و شهریشدن کامال باالتر از برنامهریزی و تحقق زیرساختهای الزم و
مطابق با آن پیشرفت بوده است .مهاجرت گسترده جمعیت روستایی
به شهرها هم باعث شده که فشــار زیادی روی منابع آب و غذا وارد
شود .بســیاری از کالنشهرهای آسیایی از جمله بمبئی ،شانگهای،
بانکوک ،هوشیمین سیتی و جاکارتا شهرهای ساحلی هستند و در
ارتفاعی کم از سطح زمین قرار دارند .این شرایط ،آنها را در برابر افزایش
سطح آب دریاها و بالهای اقلیمی شدید کامال آسیبپذیر کرده است.
از ســوی دیگر ،برخی از کالنشهرها که با سرعت صنعتی شده
و رشــد کردهاند ،در این راه به استفاده از زغال سنگ وابسته بودهاند
و میــزان قابل توجهی دی اکســید کربــن را آزاد کرده و میکنند.
کشورهای بزرگ و پرجمعیت آسیایی مثل چین و هند تعهدشان برای
حرکت به سمت انرژیهای سبز را تا حدی عملی کردهاند اما این اصال
برای مقابله با بحران آب و هوایی کافی نیست .نکته دیگر هم این است
که پیشــرفت سریع کشورها در حوزه تکنولوژیک و امکانات زندگی،
باعث شده که تقاضای مصرفکنندگان برای دسترسی به تجهیزاتی
مثل تهویه هوا ،خودرو و کاالهای مختلف مصرفی به شدت باال برود.
این وضع به خودی خود ،فشار شدیدی روی محیط زیست وارد کرده
است.
در این میان ،شهرهای ثروتمندتری مثل هنگکنگ توانستهاند
با اســتفاده از امکانات خودشــان ،تمهیدات موثــری را برای مقابله
با بحرانهــای آب و هوایی در نظر بگیرند .اما در آن ســوی طیف،
شهرهایی قرار دارند که هم جمعیتشان فقیرتر است و هم مسئوالن
شــهری بودجه کافی برای تجهیز شهر در برابر بالیای اقلیمی را در
اختیار ندارند .برخی از این شهرها از لحاظ زیستمحیطی در معرض
خطر محسوب میشوند.
پتری تاالس دبیرکل ســازمان هواشناســی جهانی اخیرا گفته:
«حرکت بشر به سمتی اســت که حتما افزایش سه درجهای دمای
زمین را در پایان قرن حاضر به دنبال دارد و این به شــدت رفاه بشر
را به خطر میاندازد .این نقطه همان جایی است که معاهده اقلیمی
پاریس میخواست ما را از رسیدن به آن بازدارد ».این در حالی است
که کشورهایی مثل آمریکا نهایت تالش خود را کردهاند تا از تعهدات
در خصوص مقابله با گرمشدن زمین شانه خالی کنند و حتی دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این معاهده خارج شد.
در این میان ،روایات جزئیتر از مشکالتی که مردم آسیا و اقیانوسیه
از بابت تغییرات اقلیمی تجربه میکنند میتواند موضوع را روشنتر

شهرهای ثروتمندتری مثل هنگکنگ توانستهاند با استفاده از امکانات
خودشان ،تمهیدات موثری را برای مقابله با بحرانهای آب و هوایی
در نظر بگیرند اما همه شهرهای آسیایی چنین امکانی ندارند.

نزدیک به  ۲.۴میلیارد نفر یا
همان نصف جمعیت آسیا در
حال حاضر در مناطقی زندگی
میکنند که در معرض خطر
ناشی از شرایط سخت آب و
هوایی قرار دارند

کند .یکی از آنها تاگالوا کوپرهالو است که در جزیره ساموئا در اقیانوس
آرام زندگی میکند .او میگوید مشکالت ناشی از تغییرات اقلیمی را
به شکل دست اول دارد تجربه میکند« :سطح دریا به سرعت دارد باال
میرود .دانشمندانی که آمده بودند و روی این مسئله کار میکردند
انتظار داشــتند این میزان از باال رفتن سطح دریا ظرف بیست سال
آینده رخ بدهد .اما خیلی زودتر از آنچه فکر میکردیم سطح دریا این
قدر باال آمد».
این نکتهای اســت که سازمان ملل متحد هم در موردش هشدار
داده و اعالم کرده که سطح دریاها با سرعتی بیشتر از انتظار دارد باال
میرود .افزایش دائمی آزاد شدن گازهای گلخانهای ،افزایش دما ،آب
شدن یخچالها و از بین رفتن سطوح یخ در نقاط مختلف دنیا باعث
شده که سطح آب دریاها تا پایان قرن حاضر به میزان بیش از دو متر
افزایش پیدا کند .البته این محاسبات در شرایطی است که آزادسازی
گازهای گلخانهای در شرایطی مشابه االن ادامه داشته باشد.
افزایش دو متری ســطح آب دریاها به معنی آن اســت که ۱۸۷
میلیون نفر در جهان آواره خواهند شد و باید محل زندگی خود را ترک
کنند .اکثر این افراد احتماال ساکن شهرهای آسیایی مثل شانگهای
خواهند بود که در مقابل افزایش سطح دریاها مقاومت چندانی ندارند.
یک پژوهش جدیــد هم پیشبینی کرده که برخی شــهرهای
جنوب شرقی آســیا مثل بانکوک پایتخت تایلند و برخی شهرهای
ویتنام تا زمانی بســیار نزدیک -حدود سال  ۲۰۵۰میالدی -زیر آب
خواهند رفت .بر اساس گزارشهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد،
آمادهشدن برای باال آمدن سطح دریاها بزرگترین چالشی است که
پیش روی شهرهای ســاحلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارد.
از جمله اقداماتی که میتواند موثر واقع شود ،تعیین پرریسکترین
مناطق این شهرها ،تقویت عمرانی مناطق ساحلی و زیرساختها و
احیای جنگلهای حرا برای نگهداشتن آب است.
در همین راســتا بوده که کشــورهای آســیا و اقیانوسیه نصب
ایستگاههای مانیتورینگ سطح دریا را جدی گرفتهاند و برنامههایی نیز
برای تعیین مقاومترین محصوالت کشاورزی در مقابل تغییر شوری آب
در پیش گرفته شده تا آمادگی الزم برای تحوالت آینده وجود داشته

باشد .این در شرایطی است که حتی در حال حاضر هم کاهش شدید
جمعیت ماهی و برخی جانوران دریایی و همینطور تغییر اسیدیته
آب باعث تغییر رژیم غذایی ساکنان روستاها و شهرهای ساحلی در
برخی نقاط آسیا شده است .این وضع به افزایش واردات مواد غذایی
فرآوریشده برای جبران منابع غذایی طبیعی انجامیده است.
بر اســاس پیشبینیها ،نزدیــک به  ۲.۴میلیــارد نفر یا همان
نصف جمعیت آســیا در حال حاضر در مناطقی زندگی میکنند که
در معرض خطر ناشــی از شرایط ســخت آب و هوایی قرار دارند .در
همین یک سال اخیر ،سیل و رانش زمین که از باران شدید استوایی
ناشی شده بود مناطق وسیعی از هند ،نپال ،پاکستان و بنگالدش را
درنوردید ،صدها کشته به جا گذاشت و خرابیهای زیادی به بار آورد.
اما چین ،ویتنام ،کره جنوبی ،ژاپن ،تایلند ،سریالنکا و فیلیپین هم به
دفعات در این مدت در معرض توفانها و گردبادهای اســتوایی قرار
داشتهاند که عالوه بر تلفات انسانی ،باعث آوارگی صدها هزار نفر شد.
مثال در فیلیپین ،ساالنه به صورت متوسط  ۲۰بار توفان و گردباد به
وقوع میپیوندد ،جلوی دسترسی به منابع آب تمیز و غذا را میگیرد،
خانهها را خراب میکند و امنیت مردم را به خطر میاندازد .همچنین
در پنج سال اخیر ،گرمای شدید در کشورهایی مثل ژاپن ،چین ،هند،
پاکستان و استرالیا حس شده و طبق پیشبینیهای علمی ،دور نیست
آن زمانی که گرما در این کشورها چنان زیاد شود که برخی مناطق در
آنها به کل غیرقابل سکونت شوند.
برای مقابله با این وضع در آینده چه کار باید کرد؟ سرمایهگذاری
در سیستمهای هشــدار زودهنگام مهمترین گامی است که تمام
کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه باید آن را مورد توجه قرار دهند.
در عین حال نهادهای بینالمللی از کشورهای ثروتمندتر خواستهاند
منابع تکنولوژیک الزم را در اختیار کشورهای کمتر توسعهیافته قرار
بدهند تا تاثیر بحران آب و هوایی بر آنها کمتر شود .نکته دیگر هم
این اســت که وابستگی کشورها به سوختهای فسیلی باید کمتر
و کمتر شــود و در مقابل ،راههای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
هموار شود .هراس از وضعیت دشوار آب و هوایی آینده دیگر جایی
برای رودربایستی ندارد.

افزایش دو متری
سطح آب دریاها
به معنی آن است
که ۱۸۷میلیون
نفر در جهان آواره
خواهند شد و باید
محل زندگی خود
را ترک کنند .اکثر
این افراد احتماال
ساکن شهرهای
آسیاییمثل
شانگهایخواهند
بود که در مقابل
افزایش سطح
دریاها مقاومت
چندانی ندارند
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آیندهپژوهی
[ آینده اتحاد اروپا ]

شب هول

چرا آینده اروپا بعد از برگزیت ترسناک به نظر میرسد؟

استیون والت
استاد امور بینالملل در
دانشکده جان اف .کندی
دانشگاه هاروارد

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار بخش آیندهپژوهی

ی
منبع  فارن پالس 

چرا باید خواند:
اروپای مغرور این
روزها به وضوح تحت
فشار آمریکا است
و ارزشش در چشم
ترامپ پایین آمده.
این یادداشت توضیح
میدهد که چطور کار
به اینجا رسید و آینده
چطور برای اروپا رقم
خواهد خورد.

انگلیس باالخره جدا شد .بعضی از صاحبنظرها مدعی بودند
این جدایی آنقدر ســخت است که هرگز اتفاق نخواهد افتاد .اما
برگزیــت باالخره رخ داد .تبعــات واقعی برگزیت تا مدتی خیلی
روشن نخواهد بود؛ اما آنها که معتقدند اروپا به جای اتحاد بیشتر
به انشقاق فرو افتاده ،کامال حق دارند.
برگزیــت فقط یکی از ضربات مهلکی اســت که اتحادیه اروپا
گ بالکان
مجبور شــده در دو دهه اخیر تحملشان کند .اولی جن 
در دهه  ۱۹۹۰میالدی بود؛ زمانی که اتحادیه اروپا از حل مناقشه
بدون کمکگرفتن از آمریکا باز ماند و به نوعی مدیریت امور را به
آمریــکا واگذار کرد .دومین ضربه ،بحران حوزه یورو بود که باعث
بروز مشکالت اقتصادی بسیار شدید در چندین کشور اروپایی شد
و به تبع آن ،نفرت کشورهای قرضبگیر را از کشورهای قرضبده
باال برد و ســرمای ه سیاســی و زمان زیادی را نیز در این اتحادیه
هدر داد .ســومین ضربه هم بحران آوارگان ســال  ۲۰۱۵بود که
شکافهای عمیق در اتحادیه اروپا را آشکار کرد و به جنبشهای
ناسیونالیستی بســیار راســتگرا و رهبرانی مثل ویکتور اوربان
مجارستانی فضای مانور داد.
برگزیت ضربه بعدی بود و البته یک ضربه وحشتناک دیگر هنوز
در راه بود :به قدرت رسیدن دونالد ترامپ .خصومت شدید ترامپ
با اتحادیه اروپا و تهدیدهای دائم او به خروج از ناتو باعث شد امواج
شوک شدید به پایتختهای اروپایی برسد .روسای جمهور سابق
آمریکا همواره گله داشتند که چرا اعضای ناتو به اندازه کافی برای
این پیمان مایه نمیگذارند .با این وجود ،هیچ یک از آنها تهدید به
خروج از ناتو را مطرح نمیکرد .اما دونالد ترامپ با روسای جمهور
سابق آمریکا خیلی فرق داشته و دارد .خیلیها در اروپا از این بابت

اروپا در آینده یک قاره ثروتمند باقی میماند اما قدرتش در سالهای پیش رو کمتر و کمتر خواهد شد.
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نگراناند که یک روز صبح دونالد ترامپ از خواب بلند شود و اعالم
کند که آمریکا را از پیمان ناتو بیرون کشیده است.
این تحوالت به کام اروپاییها بسیار سخت میآید .به نظر من،
مسئله خیلی از برگزیت فراتر است .قضیه این است که اوضاع فعلی
دارد پرسشهای اساســی در مورد نقش آینده اروپا در سیاست
جهانی به وجود میآورد .همچنین شک و شبهه زیادی در مورد
آینده مناســبات دو سوی اقیانوس اطلس -یعنی آمریکا و اروپا-
ایجاد شده است .مشــکلی که وجود دارد کامال ساختاری است:
غیر از مذاکرات تجاری (که اتحادیه اروپا در آنها تقریبا با صدایی
واحد سخن میگوید) ،بلوک اروپایی اصال قادر نیست به سیاست
واحدی در مورد مسائل استراتژیک برسد و بعد هم با تواناییهایش
این اســتراتژی را عملی کند .وقت و انرژی زیادی صرف آن شده
که مطلوبیت «سیاست مشترک امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا» را
مورد تاکید قرار دهد .حتی اتحادیه اروپا تالش کرده که یک پوسته
ظاهری از شبهوزارتی به نام امور خارجه (یا سرویس امور خارجی
اروپایی) را تشکیل بدهد و نمایندگان بلندپایهای را هم به عنوان
صدای رسمی خود تعیین کند .اما در نهایت ،کشورهای عضو به
شکل حسادتگونهای سعی کردهاند امتیازات ویژهای را برای خود
در عرصه سیاست خارجی محفوظ نگه دارند و عمال حتی تالش
نکردهاند که اختیارات خاصی به نمایندگان ارشــد سرویس امور
خارجی اروپایی بدهند .درنتیجه ،آنها صرفا در جلســات شرکت
میکنند و سخنرانی و بیانیه ارائه میدهند.
درواقــع وقتی بحث سیاســت خارجی مطرح میشــود -به
خصــوص اگر پای مســئله امنیت ملی در میان باشــد -اروپا به
مجموعهای از کشورهای مستقل میمان َد که منافعشان عموما در
حال افتراق است و قدرت سخت خاصی برای تحقق امور در اختیار
ندارند .مسئله ایران یک نمونه روشن در این خصوص بود .دولت
ترامپ با حماقت از توافق چندجانبه در خصوص برنامه هستهای
ایران خارج شد و این تصمیمی بود که رهبران اروپایی نتوانستند
در موردش جلوی ترامپ را بگیرند .اروپاییها میدانستند تصمیم
ترامپ یک خبط بزرگ اســت ولی تالشهایشان در مقابله با آن
ضعیــف بود .وقتی آمریکا تهدید کــرد که در صورت همکاری با
ایران ،تحریمهای ثانویهای را بر شرکتها و بانکهای اروپایی اعمال
خواهد کرد ،اروپاییهایی که مغرور به نظر میآمدند بالفاصله به
خواسته آمریکا گردن گذاشتند .این نوع گروکشیها شاید باعث
شود که همان معدود کشورهای اروپایی هم که دنبال یک سیستم
مالی مســتقل از دالر آمریکا بودند ،مدتی از خواستهشان دست
بکشند اما همه میدانند که در کوتاهمدت ،آمریکا دارد از اهرم زور
علیه اروپا استفاده میکند.
نمونه دیگر هم مسئله لیبی است .لیبی یک نقطه ترانزیت مهم
برای مهاجران و آوارگانی اســت که تالش دارند از نقاط مختلف

کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شکل حسادتگونهای
سعی کردهاند امتیازات ویژهای را برای خود در عرصه
سیاست خارجی محفوظ نگه دارند.

آفریقا خودشــان را به اروپا برسانند و بنابراین ،اروپا دائما در مورد
آنارشی حاکم بر لیبی نگرانی دارد .به همین دلیل بوده که آنگال
مرکل صدراعظم آلمان اخیرا نشستی را در برلین برای رسیدن به
آتشبس در میان دو جبهه اصلی متخاصم در لیبی تشکیل داد.
توافقی که از این نشست به دست آمد بالفاصله شکست خورد و
البته این موضوع قابل پیشبینی هم بود .مشکل اصلی این است
که اروپا دیگر قادر نیســت در هیچ موضوع خارجی ،یک توافق را
اجرایی کند و طرفین را به تعهد به آن توافق وادارد .حتی در مورد
لیبی هم واضح اســت که نیروهای دیگری مثل روسیه ،ترکیه و
کشورهای حاشیه خلیج فارس به قدرت و نفوذی بیشتر از اتحادیه
اروپا رسیدهاند.
نکته بعدی هم سیاســت اتحادیه اروپا در قبال روسیه است.
امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه دائم در مورد نفوذ چین ابراز
نگرانی میکند و به نظر میرسد که او دلش میخواهد مناسبات
با روســیه را ترمیم کند تا جلوی نزدیکشدن کرملین به چین
را بگیرد .این موضع شــاید از لحاظ ژئوپليتيك برای فرانسه قابل
توجیه باشد ،اما موضع مخالف کشورهای اروپای شرقی از جمله
لهستان را برمیانگیزد و دردسر جدیدی درست میکند .اگر اروپا
داعیه «سیاست مشترک امنیتی و خارجی» را دارد ،چطور است
که حتی نمیتواند در مناسبات با همسایه مهمش یعنی روسیه به
یک موضع واحد برسد؟
نکته دیگر هم این است که اصوال مشکالت اروپا خیلی جدیتر
از ایــن حرفهاســت .اروپا در حال حاضر بــا یک بحران عظیم
جمعیتی مواجه است که شاید ابعاد آن درست درک نشده باشد.
اروپا حاال پیرترین قاره جهان است؛ یعنی متوسط سن اروپاییها
به  ۴۵سال میرسد .همچنین جمعیت نیروی کار در اروپا تا سال
 ۲۰۳۵میالدی احتماال به میزان  ۵۰میلیون نفر کم خواهد شد.
در شرق اروپا ،این مسئله خودش را به شکل مهاجرت شدید نشان
داده است .جوانان دارند با سرعت کشورهای اروپای شرقی را ترک
میکنند تا برای کشور دیگری کار کنند .کرواسی از سال ۲۰۱۳
تاکنون پنج درصد از جمعیت خودش را از دســت داده اســت و
پیشبینی شده که جمعیت بلغارستان تا سال  ۲۰۵۰به میزان ۲۳
درصد کاهش پیدا کند .هرچه جوانان کمتر باشند ،رشد اقتصادی
شدن
هم کمتر میشــود و احتمال مهاجرت باالتر میرود .مسن ِ
جمعیــت به تخلیه منابع کشــور میانجامد و البته احساســات
ناسیونالیســتی را تقویت میکند؛ چون جمعیت مسنتر همواره
تمایل دارند به اینکه سرمنشا مشکالت کشور را مهاجران بدانند.
تصویر آینده اتحادیه اروپا با این اوصاف بسیار متفاوت از آن چیزی
است که در دهههای گذشته تصور میشد.
راهکاری که در این خصوص پیش پای اروپا قرار دارد این است
که مهاجران بیشتری بپذیرد .اما بحران آوارگان سال  ۲۰۱۵نشان
داد هــر حزبی در اروپا که بخواهــد از مهاجرت حمایت کند ،در
پای صندوقهای رای دچار مشکل جدی میشود .همچنین اوضاع
اجتماعی کشورهای اروپایی به گونهای است که ادغام مهاجران در
جامعه بسیار دشوار و حتی ناممکن شده است.
نتیجه چنین اوضاعی این اســت که اروپــا در آینده یک قاره
ثروتمند باقی میماند اما قدرتش در ســالهای پیش رو کمتر و
کمتر خواهد شد .اشتباه محاسباتی اروپا این بود که گمان میکرد
قادر به عبور از بازیهای سیاسی بر سر قدرت خواهد بود و امکان

آن را خواهد داشــت که جوامع لیبرال رو به رشدی را بسازد؛ آن
هم بدون آن که به موضع واحد و مستقلی در خصوص امور جهان
رسیده باشد .در دوران جنگ سرد ،خال مربوط به نبو ِد این موضع
چندان روشن دیده نمیشــد؛ چون آمریکا حضوری گسترده از
خودش نشان میداد و اروپا احساس میکرد که ناتو همه چالشها
را مدیریت خواهد کرد .با این وجود ،در همان زمان هم کشورهای
اروپایی اکثرا ارتشهای بزرگ و قوی داشتند چون مسئله مقابله
با شــوروی برایشان اهمیت داشت .اما وقتی جنگ سرد به پایان
رسید ،اولویتدادن به قدرت نظامی هم برای اروپاییها کم شد تا
اینکه اروپا به وضع ناتوان فعلیاش در مقابل آمریکا رسید .حتی
در زمان جنگ عراق هم اروپاییها خیالشــان راحت بود و گمان
برده بودند که تا وقتی آمریکا خودش را جلو انداخته ،آنها دردسر
خاصی نخواهند کشید.
اما آینده جهان دیگر مثل ســابق رقم نخواهد خورد .واقعیت
این است که توجه استراتژیک آمریکا از اروپا به سمتهای دیگر
کشــیده شده است و قرار هم نیســت به این زودیها تغییر کند.
از ســوی دیگر ،هیچ یک از کشــورهای اروپایی دیگر یک قدرت
بزرگ محسوب نمیشوند و نفوذشــان هم در عرصه جهانی باال
نیست .درنتیجه اتحاد بین کشورهای اروپایی فایده خاصی ندارد.
در مســئله مناسبات اروپا با امریکا هم به نظر میرسد که موضع
اروپاییها قرار اســت در آینده پر از شکاف و اختالف باقی بماند.
آمریــکا دیگر به امنیت اروپا اهمیت خاصی نمیدهد و به نظرش
اروپا دیگــر ارزش پولخرجکردن ندارد .آمریــکا در حال حاضر
تمرکزش را روی آسیا گذاشته و قرار است همین روند را هم ادامه
بدهد .در چنین شــرایطی ،دیگر اروپا نمیتواند عنصری خنثی و
بیطرف باشــد و احتماال در مواردی مثل مقابله با قدرت چین،
چارهای نخواهد داشــت جز آن که با آمریکا همکاری کند .بعید
است هیچ راه دیگری برای حفظ اتحاد امریکا و اروپا وجود داشته
باشد؛ و البته فراموش نکنید که همین هم به معنای تضمین آینده
اروپا نیست.

رئيس جمهور فرانسه دائم
در مورد نفوذ چین ابراز
نگرانی میکند و میخواهد
مناسبات با روسیه را ترمیم
کند تا جلوی نزدیکشدن
کرملین به چین را بگیرد.
اما همین موضع دردسرهای
جدیدی درست میکند.

اگر اروپا داعیه
«سیاست
مشترکامنیتیو
خارجی» را دارد،
چطور است که
حتینمیتواند
در مناسبات با
همسایهمهمش
یعنی روسیه به
یک موضع واحد
برسد؟
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آیندهپژوهی

[ آینده والدیمیر پوتین ]

رویاهای چینی
تهای روسی
واقعی 
آیا رهبری پوتین را میتوان توسعهآور خواند؟

منبع   مسکو تایم ز

چرا باید خواند:
رهبری پوتین بر روسیه
قرار است همچنان
ادامه داشته باشد.
بخوانیدتاببینید
اوضاع اقتصاد ،اجتماع
و سیاست خارجی
روسیه چطور از این
موضوع تاثیر خواهد
پذیرفت.
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بعضی رهبران َقدر بلدند اقتصاد کشورهایشان را گسترش دهند؛ اما
همه آنها اینطور نیستند .به ازای هر رهبر قدرتمند در چین که اقتصاد
را قوی کرده ،یک رهبر در کره شــمالی هست که اقتصاد را تضعیف
کرده باشد .به ازای هر سنگاپور ،یک زیمبابوه هم هست.
مورد والديمیر پوتین و روســیه موردی اســت که به این راحتی
نمیتوان دستهبندیاش کرد .او در عرصه اقتصادی بهتر از خیلی از
رهبران دیگر دنیا عمل کرده ،اما نمیتواند به گرد پای دنگ شــیائو
پنگ در چین یا لی کوان یو در سنگاپور برسد .حاال که او تغییراتی را
در قانون اساسی روسیه صورت داده تا زمان بیشتری -شاید ده سال
دیگر -را بر سر قدرت بماند ،چه پیشبینیهایی را میتوان در مورد
آینده اقتصاد روسیه تحت حکمرانی او ارائه داد؟
در ســال  ۲۰۰۰کــه بوریس یلتســین اعالم کــرد پوتین را به
عنــوان رئيس جمهور جدید معرفی میکند ،او یک رهبر تصادفی و
خوششــانس به نظر میآمد .برنامه ابتدایی یلتسین در سال ۱۹۹۸
این بود که بوریس نمتســوف را جانشین خود کند .اما بحران مالی
جهانی که رخ داد ،روی روســیه هم تاثیر گذاشت و یلتسین را وادار
کرد که یوگنی پریماکف را به عنوان نخست وزیر انتخاب کند .اما سال
بعدش و با نزدیکشــدن انتخابات ،یلتسین به این نتیجه رسید که
مجبور است جلوی به قدرترسیدن پریماکف و متحدانش (از جمله
یوری لوزکف شــهردار مســکو) را بگیرد .همین شد که او یک افسر
اطالعاتــی وفادار و جوان و باهوش مثل پوتین را معرفی کرد؛ آن هم
در شرایطی که حمالت چچنیها در سرزمین روسیه داشت ثبات و
امنیت روسیه را به خطر میانداخت .پوتین جنگ چچن را به خوبی
مدیریت کرد و روشــش هم بهراهانداختن جنگ دوم چچن و ایجاد
وحدت در میان مردم در این خصوص بود .اما همزمان ،یک نکته مهم
دیگر وجود داشت .او در شرایطی به قدرت رسید که اقتصاد روسیه در
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حال رشد بود و قیمت نفت و گاز رو به افزایش داشت .تا چند سال،
رشــد اقتصادی ساالنه  ۷درصدی با رهبری پوتین همراه شد .با این
اوصاف ،او در عرصه اقتصادی داشت خوش میدرخشید.
درواقع در دهه  ۲۰۰۰میالدی ،به نظر میرسید که روش پوتین
در مدیریت اقتصاد دارد توســعه اقتصادی گســتردهای را به همراه
میآورد و محبوبیت او به دلیل باال بردن سطح زندگی مردم به شدت
افزایش پیدا کرد .پوتین از این مسئله به عنوان اهرمی برای مقابله با
محدودســازی قدرتش بهره برد .البته رشد اقتصادی روسیه در این
دوران قابل توجه بود ،اما در مقایسه با سایر کشورهای پساکمونیستی
که از امتیاز درآمد فزاینده نفت برای سوخترســانی به اقتصادشان
بیبهره بودند ،خیلی باال به شمار نمیآمد .مردم روسیه اوضاع خوبی
پیدا کرده بودند؛ اما اوضاعشان میتوانست حتی خیلی بهتر باشد .با
این وجود ،پوتین موفق شــد دورانهایی از ثبات و رفاه را در کشــور
به وجود بیاورد .اگر از مخالفان پوتین بپرسید ،میگویند اگر روسیه
سیســتم بازتری را تحت حکمرانی پوتین داشت ،اقتصادش در این
دوران میتوانست رشد بسیار بیشتری داشته باشد.
به هر ترتیب ،در ســال  ۲۰۱۲و پــس از دوران مدودوف ،پوتین
دوباره به قدرت برگشت .ادامه روش پوتین در عرصه اقتصاد به ایجاد
تبعیضهای اقتصادی عظیم در کشــور منجر شد .شاهدش هم این
اســت که توزیع ثروت در روسیه به شدت تبعیضآمیز است و یک
درصد باالی درآمدی جامعه ۴۳ ،درصد از ثروت کشــور را در اختیار
دارند .این در حالی است که پنجاه درصد پایین درآمدی جامعه تنها
 ۳.۵درصد از ثروت را در اختیار دارند.
در طی بیست سالی که از دوران حکمرانی پوتین میگذرد ،رتبه
روسیه در زمینه فســاد بدتر شده است و مثال در شاخص شفافیت
بینالمللی در خصوص فساد ،روســیه در میان  ۱۸۰کشور در مقام

مخالفان پوتین معتقدند در ادامه حضور او در قدرت ،همان سرمایهداری مبتنی بر
پارتیبازی که در دو دهه اخیر در روسیه قدرت گرفته و باعث امتیازات زیاد برای
طبقه باالی جامعه شده ،ادامه خواهد یافت.

 ۱۳۸ایستاده است .این در حالی است که در آغاز قدرتگرفتن پوتین،
روسیه در مقام  ۶۰دنیا قرار داشت.
از سوی دیگر ،عدم بهبود قابل توجه در حاکمیت قانون در روسیه
باعث شده که موتور توسعه اقتصادی در این کشور ضعیف شود .این
مسئله به خصوص روی ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط تاثیر منفی
داشــته ،سرمایهگذاری در بخش نوآوری را پایین آورده و باعث شده
که بخش تکنولوژیهای پیشرفته در این کشور با کمبود منابع مواجه
باشد.
مخالفان پوتین تمایل زیادی دارند که ضعفهای اقتصادی روسیه
در دو دهــه اخیر را به ماجراجوییهای سیاســی پوتین در خارج از
مرزهای روسیه نیز نسبت بدهند .از نظر آنها انضمام کریمه و جنگ
در شــرق اوکراین در سال  ۲۰۱۴که به تحریمهای بینالمللی علیه
روسیه منجر شــد ،تاثیری منفی و دامنهدار روی اقتصاد این کشور
گذاشته اســت و باعث انزوای روسیه شده که آن هم جلوی توسعه
اقتصادی کشور را گرفته است .از سه ماهه سوم سال  ،۲۰۱۴اقتصاد
روسیه به مدت  ۹دوره سه ماهه دیگر دچار انقباض شد؛ تا اینکه در
سال  ۲۰۱۹نشانههایی از احیای اقتصادی را به نمایش گذاشت .اما از
دست رفتن فرصت رشد مثبت اقتصادی در این مدت و همینطور از
دست رفتن فرصتهای سرمایهگذاری در این مدت ،چیزی است که
مخالفان پوتین نمیخواهند فراموشش کنند.
با این وجود ،وضعیت اقتصاد روســیه در سال  ۲۰۱۹طوری بود
که در قیاس با سال  ۲۰۱۴و آغاز بحران اوکراین بسیار خوب به نظر
میرســید .اما اگر تحریمهای مربوط به آن رخ نداده بودند ،وضعیت
اقتصاد روسیه چگونه میتوانست باشد؟ این پرسشی است که ارزش
بررسی دارد.
پوتین اخیرا گفتوگوی تلویزیونی خطاب به مردم روسیه داشت
و به چالشهای توسعهای که در بیست سال اخیر قادر به تحقق آنها
نبود اشاره کرد .جوانان روسیه حاال منتظرند ببینند در سالهای بعدی
این موانع در راه توسعه اقتصادی از میان برداشته خواهند شد یا نه.
در این میان اما برخی از این جوانان عالقهای نداشتهاند که منتظر
بهبود اوضاع در روسیه بمانند .یک نظرسنجی که در پایان سال ۲۰۱۹
توسط مرکز لوادا انجام شد ،نشــان داد  ۵۳درصد از روسها در رده
سنی  ۱۸تا  ۲۴سال میخواهند برای همیشه به خارج مهاجرت کنند.
این رقمی است که در ده سال اخیر در روسیه بیسابقه بوده است.
حاال هم اخبار مربوط به تغییرات در قانون اساســی روسیه برای
تداوم حضور والدیمیر پوتین در قدرت این مســئله را میرساند که
تحوالت سیاسی پیچیدهای را باید در آینده روسیه انتظار کشید .نیت
پوتین از این تغییرات هرچه که باشد ،نتیجه آن کامال قابل پیشبینی
نیست و واکنش مردم روسیه هم میتواند روی این شرایط تاثیرگذار
باشد.
در دهههای اخیر در نقاط مختلف دنیا هرجا که قدرت بیشتری
در اختیار پارلمان گذاشــته شــده ،دولتها مجبور به پاسخگویی و
مسئولیتپذیری بیشتری شدهاند .این نکتهای است که تفاوت نظام
پارلمانی با نظام ریاست جمهوری را برجستهتر میکند .در روسیه نیز
اصالحاتی که پوتین وعدهشــان را داده میتواند به تدریج به نظارت
بیشــتر بر قدرت اجرایی خود او بدل شود .اما نتیجه کوتاهمدت این
تغییرات ،پوتینیسم بیشتر خواهد بود.
اصالحات نسبتا مبهمی که پوتین اخیرا اعالمشان کرد ،باعث شد
صاحبنظران در روســیه به این نتیجه برسند که پوتین خود را در

موقعیتی شبیه به لی کوان یو قرار داده است؛ رهبری که سنگاپور را
با زور در عرصه توســعه اقتصادی پیش برد و آن را به الگو در منطقه
آسیای جنوب شرقی بدل کرد .روش او اما باعث ایجاد فساد در کشور
نشد.
لی کوان یو پس از اســتعفایش از نخست وزیری در سال ،۱۹۹۰
پســت وزیر ارشد را در کابینه برای خود ایجاد کرد تا همیشه بتواند
دســتی در قدرت داشته باشد .او تا زمان مرگش در سال  ۲۰۱۵این
پســت را در اختیار داشت .در چین هم دنگ شیائو پینگ به صورت
رسمی رهبری دولت یا حزب را در اختیار نداشت بلکه در دوران رشد
اقتصادی سریع چین ،نقشی نزدیک به قدرت را برای خود تعریف کرده
بود .بعد از بیست سال که از حضور پوتین در راس قدرت میگذرد ،به
نظر میرسد که او شبیه هیچ یک از دو رهبر مذکور نیست.
البته شــرایط اجتماعی روسیه نیز به کشــورهایی مثل چین یا
سنگاپور شبیه نیست .روسهای امروز در قیاس با گذشته ثروتمندتر
هستند .اما امید به زندگی در میان آنها -به خصوص در میان مردان-
پس از ســقوط اتحاد جماهیر شوروی به شدت پایین آمده است .از
سال  ۲۰۰۹به بعد ،امید به زندگی در میان مردان و زنان روس کمی
باالتر رفته است.
شــرایط اقتصادی روسیه نیز شــباهت چندانی به رشدی که در
سنگاپور یا چین رخ داده ندارد .مخالفان پوتین معتقدند در ادامه حضور
او در قدرت ،همان ســرمایهداری مبتنی بر پارتیبازی که در دو دهه
اخیر در روسیه قدرت گرفته و باعث امتیازات زیاد برای طبقه باالی
جامعه شده ،ادامه خواهد یافت و همین مسئله ،جلوی رشد اقتصادی
سالم در روسیه را خواهد گرفت .آیا در اوضاع کنونی جهان ،وضعیت
توسعه اقتصاد روسیه را میتوان بدون درنظر گرفتن شرایط خارجی و
صرفا با تمرکز روی سیاستهای پوتین تحلیل کرد؟ آیا تحوالت مثبت
در فضای اقتصادی روسیه را میتوان صرفا به سیاستهای او نسبت
داد یا باید نظر افرادی را قبول کرد که او را در درجه اول ،یک ماجراجو
در عرصه سیاست خارجی قلمداد میکنند؟ اینها پرسشهایی است
که در ســالهای آینده و با تداوم حضــور والدیمیر پوتین در راس
قدرت شاید بتوانیم پاسخشان را پیدا کنیم .در حال حاضر فقط این را
میدانیم که او در آینده همچنان بر سر قدرت خواهد ماند.

توزیع ثروت در
روسیه به شدت
تبعیضآمیزاست
و یک درصد باالی
درآمدی جامعه،
 ۴۳درصد از ثروت
کشور را در اختیار
دارند

برخی از جوانان عالق 
ه
ندارند که منتظر بهبود
اوضاع در روسیه بمانند و
یک نظرسنجی نشان داده
که  ۵۳درصد از روسها
در رده سنی  ۱۸تا  ۲۴سال
میخواهند برای همیشه به
خارج مهاجرت کنند.
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آیندهپژوهی
[ آینده رسانه ]

د
وارن بافت دیگر روزنامه نمیخوان 
نشانههای یک صنعت رو به زوال
ک
منبع   بلومبرگ بیزینسوی 

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
که چرا روزنامهها مثل
سابققدرتمندنیستند
و این صنعت خبر به
کدام سمت میرود این
گزارش را بخوانید.

عالقه وارن بافت  -موفقترین سرمایهگذار دنیا  -به روزنامهها بر کسی
پوشیده نیست .او نه فقط صاحب چندین روزنامه آمریکایی بود ،که خود را
معتاد به روزنامهخوانی توصیف میکرد و با خوشی از خاطراتش به عنوان
روزنامهرســان در زمان نوجوانی یاد میکرد .او حتی ســالهای سال در
نشست ساالنه شرکت سرمایهگذاریاش برکشایر هاتاوی مسابقه پرتاب
روزنامه برگزار میکرد.
حاال او دارد بیخیال روزنامهها میشــود .در  ۲۹ژانویه شــرکت لی
انترپرایزز اعالم کرد که  ۳۱روزنامه و چندین مجله شرکت برکشایر را به
قیمت  ۱۴۰میلیون دالر میخرد .طبق قرارداد ملک روزنامهها در اختیار
برکشایر هاتاوی خواهد ماند و آنها را به شرکت لی اجاره خواهد داد .وارن
بافت روزنامهها را به شکل قسطی به لی انترپرایزز فروخته تا در دورانی که
این صنعت اوضاع خیلی خوبی ندارد آنها بتوانند به حیات خود ادامه بدهند.
ی است
با این حال این خرید و فروش ،خبری ناامیدکننده برای آنهای 
که به روزنامهها عالقه دارند یا زندگیشــان به آنها وابستهاند .در دورهای
که صندوقهای پوشش ریسک و شــرکتهای سرمایهگذاری بیشتری
روزنامهها را تصاحب میکنند ،وارن بافت به عنوان کسی که به ماموریت
روزنامهها ایمان داشــت و سرمایهاش را هم داشت که به آنها کمک کند
شــناخته میشد .و او را به خاطر صبرش هم میشناسند ،که قبال گفته
ب و کارهای زیرمتوسطش هم بیمیل است».
بود «حتی به فروش کســ 
تام جونز ،نویسنده حوزه رسانه در مرکز تحقیق و آموزش روزنامهنگاری
مشــهور  Poynterچند روز پیش نوشت« :وقتی یکی از ثروتمندترین
مردان زمین نسبت به آینده روزنامهها بدبین شده ،روزنامهها چه سرنوشتی
خواهند داشت؟»
دوران بافت به عنوان ســلطان روزنامهها پنج دهه پیش آغاز شــد،
زمانی که «اوماها ســان» را در شــهر زادگاهش تصاحب کرد .در طول
ســالهای بعد این سرمایهگذار میلیاردر میگفت که با وجود افول تیراژ
و درآمــد از تبلیغات ،روزنامههای محلی هنــوز مزایایی دارند .او مثال در
نامه به سهامدارانش نوشته بود« :اگر میخواهید بدانید که در شهرتان چه
میگذرد ،چه اخبار درباره شهردار یا مالیاتها باشد یا تیم فوتبال مدرسه،

هیچ چارهای جز خرید روزنامه محلی ندارید».
اما همچنان که خوانندههای روزنامهها به اینترنت کوچ کردند نظرات
او درباره آینده روزنامهها بدبینانهتر شد .مجالت و روزنامههای او هم شروع
به کاهش تعداد کارکنان کردند .در سال  ۲۰۱۲برکشایر روزنامه News
 & Messengerرا در مناســس ،ویرجینیا تعطیل کرد .دو سال پیش
بافت گفت از این متعجب شده که افول تیراژها همچنان ادامه دارد .چارلی
مانگر ،شریک تجاری بافت در دیدار ساالنه سهامداران برکشایر در ۲۰۱۸
گفت که در مورد سرمایهگذاریشــان روی روزنامهها احتماال احساسات
روی قضاوتشان تاثیر گذاشــته است« .افول سریعتر از چیزی بود که ما
فکر میکردیم .میتوان گفت که این جزو پیشبینیهای اقتصادی خوب
ما نبود .احتماال ما به خاطر عشقمان به روزنامهها دچار اشتباه محاسباتی
شدیم».
خروج بافت از صنعت روزنامه البته باعث غافلگیری جدی نشد .او خیلی
آرام به این سمت حرکت میکرد .حدود  ۱۸ماه پیش ،برکشایر از شرکت
لی که صاحب «ســنت لوئیس پست دیسپچ» و  ۴۰روزنامه محلی دیگر
است خواست که مدیریت اکثر روزنامههایش را بر عهده بگیرد .بافت همان
موقع در بیانیهای اعالم کرد که مطمئن است که امپراتوری روزنامههایش
را به دست تیم مناسبی سپرده است« :ما هیچ تمایلی به فروش گروهمان
به کسی دیگری نداریم ،به یک دلیل ساده :ما اعتقاد داریم که لی بهترین
ش این صنعت است».
گزینه برای مدیریت وضعیت در دوره پرچال 

پنجاه روزنامه اصلی آمریکا
تحت مالکیت  ۱۰۰درصدی صندوقهای پوشش ریسک ()hedge fund
تحت مالکیت  ۳۲درصدی صندوقهای پوشش ریسک
تحت مالکیت  ۲۳درصدی صندوقهای پوشش ریسک
تحت مالکیت  ۶درصدی صندوقهای پوشش ریسک
اخیرا توسط شرکت مدیریت سرمایهگذاری خریدهشده
جزو اموال یک تاجر میلیاردر است
جزو اموال خانوادگی است
بقیه
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اخیرا شرکت سرمایهگذاری الدن  ۳۲درصد سهام تریبیون پابلیشینگ را خرید و تبدیل به بزرگترین سهامدار آن شد .تریبیون پابلیشینگ
مالک دهها روزنامه مهم از جمله شیکاگو تریبیون ،بالتیمور سان و نیویورک دیلی نیوز است .کمی بعد دو روزنامهنگار از این مجموعه در
یادداشتی در نیویورکتایمز نوشتند که با خرید اخیر «شیکاگو تر یبیون ممکن است به شبحی از گذشتهاش تبدیل شود».
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امــا ماجرا به این جذابیــت که بافت تصویر کرده نیســت .به زودی
روزنامههای اواز طرف ســرمایهگذاران تحت فشــار قرار خواهند گرفت.
درست ساعاتی پیش از اعالم قرارداد برکشایر با لی ،اعالم شد که امانجی
انترپرایزز  ۵.۹درصد از سهام لی را خریده و به سومین سهامدار بزرگ این
شــرکت تبدیل شده است .امانجی انترپرایزز اعالم کرد که میخواهد با
مدیریت لی درباره موضوعات مختلف از جمله قرارداد با برکشایر صحبت
کند.
اکثریت ســهام امانجی انترپرایزز در اختیار الدن گلوبال کپیتال در
نیویورک اســت که یک صندوقهای پوشش ریسک ()hedge fund
محسوب میشود و  ۵۰روزنامه از جمله دنورپست را در اختیار دارد .این
شرکت به کاهش بودجه روزنامههایش و در نتیجه اخراج روزنامهنگارانش
مشهور است .روزنامهنگاران این روزنامهها چند وقت پیش در اعتراض به
این روند در بیرون دفتر نیویورک شرکت جمع شدند و پالکاردهایی مثل
«یا سرمایهگذاری کن یا همین حاال بفروش» و «تحریریهها را خالی نکن»
در دســت داشتند .الدن به درخواست ما برای پاسخ دادن به این اتهامات
جوابی نداد.
ســرمایهگذاری اخیر الدن میتواند آغاز جنگی بر ســر سرنوشــت
روزنامههای برکشایر و دیگر ســرمایههای لی باشد .الدن میتواند سهام
بیشــتری از لی را بخرد ،قدرت تصمیمگیری در هیئت مدیره پیدا کند
و بودجه و تعداد کارکنان این روزنامهها را کاهش دهد .ســال پیش الدن
تالش کرد تا شــرکت هلدینگ گانیت را بخرد که مالک دهها روزنامه از
جمله  USA Todayاست و البته ناموفق بود( .شرکت سرمایهگذاری نیو
مدیا گانیت را خرید ).در ماه نوامبر الدن  ۳۲درصد سهام شرکت تریبیون
پابلیشــینگ را خرید و تبدیل به بزرگترین ســهامدار آن شد .تریبیون
پابلیشینگ مالک دهها روزنامه مهم از جمله شیکاگو تریبیون ،بالتیمور
سان و نیویورک دیلی نیوز است .در واکنش به این حرکت ،در ماه ژانویه دو
روزنامهنگار از روزنامههای زیرمجموعه تریبیون یادداشتی در نیویورکتایمز
منتشــر کردند و نوشــتند که تاثیر آلدن میتواند باعث شود «شیکاگو
تریبیون به شبحی از گذشتهاش تبدیل شود».
الدن فقط یکی از چندین شرکت وال استریت است که کنترل صنعت
روزنامه را در دست گرفتهاند .شرکت مدیریت سرمایه گاتام یکی دیگر است
که ناشر میامی هرالد را خریده است .گروه سرمایهگذاری نیو مدیا پس از
ادغام با گانیت به بزرگترین شرکت صاحب روزنامه در آمریکا مبدل شد.
استراتژی این شــرکتهای مالی در خرید روزنامهها ،باالبردن تعداد
روزنامههای زیرمجموعه خود است تا اول درآمد بیشتری نصیبشان شود،
بعد با مرکزی کردن سیستم مدیریت و اخراج روزنامهنگاران هزینهها پایین
آورده شود .البته گروهی از این سرمایهگذاران استراتژیهای اضافی برای
پو ل درآوردن از این روزنامهها دارند .مثال الدن در کار ملک هم هســت و
دفاتر روزنامهها و چاپخانههایشان را میخرد و اجاره میدهد.
یک دلیل دیگر اینکه چرا این موسسات مالی  -و نه دیگر شرکتها -
هستند که روزنامهها را میخرند این است که آنها اصوال در اخراج کارکنان
و دیگر رفتارهای خشن با شرکتها استادند و میتوانند به راحتی وضعیت
کسب و کارها را تغییر دهند.
تا همیــن چند وقت پیش مالکان بخشــی از روزنامهها خانوادههای
ثروتمندی بودند که دههها در این صنعت حضور داشــتند .وارن بافت به
عنوان پلی میان نســل جدید و قدیم صاحبان روزنامهها عمل میکرد .او
به نقش روزنامهها در جامعه اعتقاد داشت اما به نسل قبلی صاحبان این
صنعت خیلی هم خوشبین نبود .او در نامهای به ســهامداران شرکت در
سال  ۲۰۱۵نوشت« :اگر اســبها سهامدار و تصمیمگیر بودند ،احتماال
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صنعت خودرو نداشتیم!»
البتــه بافت برخالف جف بزوس و پاتریک سون-شــیونگ صاحبان
ن پست و لس آنجلس تایمز با پول سرشار خود وضعیت
میلیاردر واشنگت 
روزنامههایــش را دگرگون نکرده بود .اصوال روزنامههــای بافت در برابر
تغییرات این صنعت مقاوم بودند .مثال اوماها ورلد هرالد  -روزنامه زادگاه
بافت  -تا همین سال  ۲۰۱۶نسخه عصر هم چاپ میکرد!
روزنامهنگاران ورلد هرالد نســبت به خریدهشدن توسط لی انترپرایزز
نظر خوشی نداشتند .تاد کوپر که رهبر اتحادیه کارکنان این روزنامه است
میگوید با بافت در ارتباط بوده شاید اتحادیه بتواند خریدار دیگری برای
روزنامه پیدا کند« .ما احساس میکردیم بهترین راه برای حفظ روزنامه و
آینده روزنامهنگاری این اســت که یک مالک محلی برایش پیدا کنیم ،یا
موسس هایغیرانتفاعی».
اما خبر نهایی شــدن فروش به لی حتی او را هم غافلگیر کرد .بافت
ســرمایهداری بود که رابطهای دور و دراز با این صنعت داشــت اما او هم
نتوانســت کاری کند .کوپر میگوید« :او عاشق روزنامهنگاری بود و شاید
هنوز هم عاشقش باشد .اما او باالخره اهل عدد و رقم است».
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آیندهپژوهی
[ آینده پول ]

ین دیجيتال در راه است؟
انتشار قریبالوقوع یوآن دیجیتال در چین باعث نگرانی شدید قانونگذاران ژاپنی شده است
منبع MIT Technology Review

چرا باید خواند:
اگر میخواهید با برنامه
چین برای ضربه زدن به
فرمانروایی جهانی دالر
آشنا شوید این گزارش
را بخوانید.

طبق برآوردها در سال
 ۲۰۱۸پرداخت موبایلی
بیش از  ۸۰درصد کل
پرداختها را در چین
شامل میشده .در سال
 ۲۰۱۳این رقم کمتر از ۲۰
درصد بود.
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چندین قانونگذار تاثیرگذار از حزب حاکم ژاپن از برنامه چین برای
انتشار واحد پولی دیجیتال ابراز نگرانی کردهاند و گفتهاند که ژاپن باید
در واکنش به این تحول ،برای انتشار پول دیجیتال خودش آماده شود.
به گزارش رویترز ،به اعتقــاد این قانونگذاران یوآن دیجیتال
«میتواند در اقتصادهای رو به رشد دنیا به طور گستردهای استفاده
شــود و نقش دالر را به عنــوان واحد پول جهانی تضعیف کند».
ژاپن به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه عادت به موضعگیری
علیه چین دارد .آکیرا آماری ،قانونگذار مهم ژاپنی از حزب لیبرال
دموکرات پس از چندین جلســه مذاکره در مورد این طرح گفته
است« :ما در جهان پرثبات داد و ستدهای دالری زندگی میکنیم.
اگر چنین شالودهای فروبریزد ما چطور باید واکنش نشان دهیم؟
چون این احتمال وجود دارد که حرکت چین ،به کشمکشــی بر
سر اســتیالی پولی منجر شود ».آماری پیشتر وزیر اقتصاد ژاپن
بوده است.
کوزو یاماموتو ،دیگر عضو بلندپایه حزب لیبرال دموکرات که رئیس
کمیسیون مالی و سیستمهای بانکی مجلس است به رویترز گفته:
«هدف ژاپن باید انتشار ین دیجیتال بین  ۲تا  ۳سال آینده باشد .هر
چه زودتر بهتر ».به دلیل مشکالت تکنیکی و حقوقی انتظار نمیرود
ژاپن به این زودیها بتواند ایده ین دیجیتال را عملی کند.
چین احتمــاال اولین اقتصاد بزرگ جهان خواهــد بود که واحد
پولی دیجیتال ملی منتشر میکند ،اگر چه تعداد زیادی از بانکهای
مرکزی دنیا روی این تکنولوژی کار میکنند یا دســت کم در حال
بررسی احتمال آن هســتند .یاماموتو به رویترز گفته که واحدهای
پولی دیجیتال میتواند هژمونی دالر در سیستم مالی دنیا را تضعیف
کند البته ممکن اســت در بازارهایی که به دالر وابســتهاند تاثیری
متعادلکننده هم داشته باشد .اگر هر کشور بتواند جریان گردش پول
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را با واحد پول دیجیتال خود کنترل کند ،در جریان بحرانهای مالی از
نوسانات شدید جلوگیری خواهد کرد و ثبات اقتصادش حفظ خواهد
شد».
ژاپنیها خواستار آن شدهاند که مسئله یوآن دیجیتال در اجالس
بعدی گروه هفت کشــور صنعتی (جي )7مورد بررسی قرار بگیرد.
آمریکا امسال میزبان این نشست است و چین عضو این گروه نیست.
JJشروع آزمایشی یوآن دیجیتال؟
در ماه آگوســت یک مقام بانک خلق چیــن ( )PBOCگفت که
کشورش سالهاست در حال توسعه واحد پولی دیجیتال است و انتشار
آن را «نزدیک» اعالم کرد .تاکنون رسانهها چندین بار از قریبالوقوع
بودن زمان انتشــار آن خبر دادهاند اما بر اساس گزارشی جدید یوآن
دیجیتال ابتدا به طور آزمایشی در دو شهر چین منتشر خواهد شد.
به گزارش کایجینگ ،یک رســانه مالی معتبر در چین ،آغاز به کار
آزمایشی این واحد پولی در دو شهر شنژن و سوژو خواهد بود .اگر همه
چیز در این دو شهر به خوبی پیش برود یوآن دیجیتال خیلی زود در
باقی نقاط چین هم عرضه خواهد شد.
جالب اینجاست که کایجینگ برخی گزارشهای قبلی را مبنی
بر اینکه هدف نهایی بانک خلق چین نابودی پول کاغذی است تایید
کرده است.
در واقع همین حاال هم با محبوبیت شــدید برنامههای پرداخت
موبایلی ،اسکناسها و سکههای چینی بسیار کمتر از گذشته استفاده
میشوند .دو برنامه اصلی که در میان چینیها محبوبیت فراوان دارند
 Alipayو  WeChat Payهســتند .طبق برآوردها در سال ۲۰۱۸
پرداخت موبایلی بیش از  ۸۰درصد کل پرداختها را در چین شامل
میشده .در سال  ۲۰۱۳این رقم کمتر از  ۲۰درصد بود.
به گفته مو چانگچون ،رئیس بخش تحقیقات پول دیجیتال بانک
خلق چین ،یوآن دیجیتال با سیستمهای  Alipayو WeChat Pay
ســازگار خواهد بود .او حتی مدعی شــده که این واحد پولی بدون
اینترنت هم قابل استفاده است و باید دید چینیها چطور میتوانند
دست به چنین کاری بزنند.
یکی از بزرگترین ســواالتی که رســانههای غربی درباره یوآن
دیجیتال مطرح کردهاند مسئله حفظ حریم خصوصی هنگام استفاده
از این واحد پولی اســت .باید دید دولت چین به چه میزان اطالعات
تراکنشها دسترسی خواهد داشت .در گزارش جدید کایجینگ ،مو
چانگچون گفته که یوآن دیجیتال «دســتکم درجهای از ناشناس
ماندن را به کاربران ارائه خواهد کرد ».او توضیح دقیقتری در اینباره
نداده اســت .به طور قطع نمیتوان یوآن دیجیتــال را با واحد پولی
دیجیتالی مثل بیتکوین مقایســه کرد که ناشناسی کاربرانش را تا
حد زیادی تامین میکند .حتی هنوز معلوم نیست یوآن دیجیتال از
تکنولوژی بالکچین استفاده خواهد کرد یا نه.

بررسیها نشان داده است دمای زمین در سال  ۲۰۱۹میالدی یک درجه سانتیگراد گرمتر
از متوسط دمای زمین قبل از انقالب صنعتی بود و با ادامه روند کنونی متوسط دمای
زمین تا  ۲۰سال آینده  ۰.۵درجه افزایش خواهد یافت.

[ آینده حوادث طبیعی ]

خسارت  ۱۳۷میلیارد دالری
حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی بالغ بر  ۱۳۷میلیارد دالر به اقتصاد دنیا خسارت زد
وضعیت بد جوی که در نتیجه تغییرات ناشی از انتشار کربن ایجاد
شده اســت تقریباً به تمامی مناطق پرجمعیت جهان در سال ۲۰۱۹
آســیب وارد کرد و باعث زخمی شــدن و حتی مرگ شماری از مردم
دنیا شــد .اما هزینههای اقتصادی ناشــی از این تحوالت منفی قابل
اندازهگیری نیســت و در خوشبینانهترین حالت آمارهای ارائه شــده
توسط شرکتهای بیمهای میتواند معیاری برای ارزیابی بزرگی آسیب
اقتصادی ناشی از این تحوالت باشد.
دانشمندان اعالم کردند که این حوادث طبیعی ریشه در گرمایش
زمین و تحوالت منفی زیست محیطی ناشی از آن دارد و هشدار دادند
اگر برای مقابله با این پدیده ساخته دست بشر چارهای اندیشیده نشود،
در آیندهای نهچندان دور شاهد افزایش بیسابقه شمار حوادث طبیعی
در دنیا خواهیم بود .بررسیها نشــان داده است دمای زمین در سال
 ۲۰۱۹میالدی یک درجه سانتیگراد گرمتر از متوسط دمای زمین قبل
از انقالب صنعتی بود .مسئله مهم این است که اگر برای کاهش انتشار
گازهای آالینده چارهای اندیشیده نشود و از انتشار کربن جلوگیری نشود

ظرف  ۲۰سال آینده دمای زمین  ۰.۵درجه سانتیگراد بیشتر خواهد
شد و تا انتهای قرن جاری هم متوسط دمای زمین  ۲تا  ۳درجه دیگر
باالتر میرود و بحرانهای زیادی دامنگیر زمینیان خواهد شد.
در سال  ۲۰۱۹میالدی  ۱۵حادثه طبیعی بسیار مخرب در دنیا اتفاق
افتاد .حوادثی از قبیل سیل و طوفان و طوفان حارهای و آتشسوزی که
همه ریشه در افزایش انتشار کربن در دنیا و تغییرات زیست محیطی
ناشی از آن دارد .هزینه اقتصادی برآوردشده برای هریک از این حوادث
بیش از یک میلیارد دالر اســت ولی هفت حادثه بالغ بر  ۱۰میلیارد
دالر به اقتصاد خســارت وارد کرد .باید به این نکته توجه داشــت که
این هزینه شامل هزینههایی است که شرکتهای بیمه اعالم کردهاند
و زیرســاختها یا خانههایی که بیمه نبودند در برآورد این هزینه وارد
نشدهاند .از طرف دیگر هزینه ناشی از کاهش بهرهوری نیروی کار و افت
تولید در بخشهای آسیبدیده نیز در این محاسبه وارد نشده است.
در سال گذشته آتشسوزیهای کالیفرنیا باالترین خسارت مالی را
به همراه داشت .در جریان این آتشسوزیها  ۳نفر جان خود را از دست

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع  reliefweb.int

چرا باید خواند:
یکی از مهمترین
مسائلی که این روزها
در رسانهها مورد بحث
قرار میگیرد ،تغییرات
جوی است و در سال
قبل حوادث ناشی از
آن هزینه زیادی به
اقتصاددنیاتحمیل
کرد
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آیندهپژوهی
دادند ولی تخریب منازل مسکونی و جنگل باعث شد تا هزینهای بالغ
بر  ۲۵میلیارد دالر به اقتصاد امریکا تحمیل شود .طوفان هاگیبیس در
ژاپن در رده پرهزینهترین حوادث سال قبل جایگاه دوم را داشت و بالغ
بر  ۱۵میلیارد دالر به اقتصاد دنیا خسارت وارد کرد .سیلی که در فاصله
ماههای مارس تا ژوئن سال گذشته در غرب و جنوب امریکا اتفاق افتاد
هم در رده پرهزینهترین تحوالت زیســت محیطی ناشی از گرمایش
زمین قرار دارد .هزینه ناشی از خسارتهای تحمیلشده به زیرساختها
و خانههای مسکونی در جریان این سیل برابر با  ۱۲.۵میلیارد دالر بود و
سیل ماه ژوئن در چین جایگاه بعدی را به خود اختصاص داد.
اما از نظر شمار انسانهایی که در جریان حوادث طبیعی جان خود
را از دســت دادند نیز یک ردهبندی دیگر ارائه شده است .در سال قبل
مرگبارترین حادثه در شــمال هند اتفاق افتاد که در اثر سیل بالغ بر
 ۱۹۰۰نفر جان خود را از دست دادند و سپس طوفان حارهای ایدای در
افریقای جنوبی که باعث مرگ بیش از  ۱۳۰۰نفر شد.

در سال ۲۰۱۹
میالدی ۱۵
حادثهطبیعی
بسیار مخرب در
دنیا اتفاق افتاد.
حوادثی از قبیل
سیل و طوفان و
طوفان حارهای
و آتشسوزی
که همه ریشه در
افزایش انتشار
کربن در دنیا و
تغییراتزیست
محیطی ناشی از
آن دارد

JJکدام قارهها بیشترین هزینه را متحمل شدند
مسئله تغییرات جوی و هزینههای ناشــی از آن مسئلهای بسیار
جدی است .اهمیت این موضوع تا آنجا است که باعث شد سران دنیا
در سال  ۲۰۱۵پیمان زیست محیطی پاریس را امضا کنند .اما بعد از
انتخاب دونالد ترامپ در امریکا وضعیت تغییر کرد .او مشکالت جوی
را مشــکلی برای کشورهای دیگر دانست که برای حل کردنشان تنها
خودشان باید وارد عمل شوند .ترامپ حتی در اجالس ساالنه داووس
هم به مسئله تغییرات زیست محیطی توجهی نشان نداد و در پاسخ به
این سؤال خبرنگاران که چرا به این موضوع نمیپردازد گفت :تغییرات
جوی موضوعی است که عدهای خاص در مورد آن صحبت میکنند.
آنها میخواهند بر ما مســلط شوند و مانع رشد اقتصادی و صنعتی ما
شوند .امریکا در مقابل این مسئله ایستادگی میکند.
او رئیسجمهوری است که از پیمان پاریس خارج شد ،محدودیتهای
پیشین برای شرکتهای نفتی را حذف کرد و به صنایع اجازه داد بدون
توجه به مسائل زیست محیطی کارشان را توسعه دهند .این بیتوجهی
رئیس جمهوری امریکا به مســائل زیست محیطی در شرایطی اتفاق
افتاده اســت که در سال  ۲۰۱۹پرهزینهترین حوادث زیست محیطی
دنیا در امریکا اتفاق افتاده است .حوادثی که دانشمندان ارتباط آنها با
تغییرات جوی ،گرمایش زمین و انتشار گازهای آالینده را اثبات کردهاند

هزینه هر منطقه در نتیجه حوادث طبیعی ناشی از  تغییرات جوی در سال(2019میلیارد دالر)
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و بر این باور هستند که تداوم سیاستهای کنونی میتواند بر شمار این
حوادث بیفزاید.
طبق گزارش مرکز بینالمللی مطالعات زیست محیطی ریلیف در
ســال  ۲۰۱۹حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی هزینهای بالغ بر
 ۱۳۷.۶میلیارد دالر به اقتصاد دنیا وارد کرد که  ۵۶.۹میلیارد دالر آن
تنها در امریکا بود .سهم امریکا از کل هزینههای تحمیلشده به اقتصاد
دنیا در اثر حوادث طبیعی ناشی از تغییرات جوی برابر با  ۴۱درصد بود.
این آمار نشــان میدهد علیرغم سخنان رئیس جمهوری این کشور
هزینهای که اقتصاد امریکا در نتیجه تغییرات جوی متحمل شده است
بیش از دیگر کشورهای دنیا است .قاره آسیا در سال  ۲۰۱۹بیشترین
سهم از این هزینه را متحمل شــد که برابر با  ۷۰.۵میلیارد دالر بود.
در این مطالعه آتشسوزیهای اخیر استرالیا که از انتهای سال ۲۰۱۹
شروع شده است و همچنان ادامه دارد ،در نظر گرفته نشده است .قاره
اروپا در سال قبل  ۴.۱میلیارد دالر از این بحران آسیب دید و قاره افریقا
با هزینه  ۲میلیارد دالری روبهرو شــد .هزینهای که استرالیا در نتیجه
سیل متحمل شد برابر با  ۲میلیارد دالر بود.
JJحوادث طبیعی به ترتیب زمان وقوع
ژانویه  :۲۰۱۹در اولین ماه سال  ۲۰۱۹یعنی در ماه ژانویه سه کشور
در دنیا درگیر ســیل بودند .سیلی که در دو کشور اروگوئه و آرژانتین
اتفاق افتاد هزینهای بالغ بر  ۲.۵میلیارد دالر به اقتصاد تحمیل کرد و
 ۱۱هزار نفر را آواره کرد .این افراد سیلزده مجبور شدند خانههای خود
را ترک کنند و به شهرهای امنتر پناه ببرند.
در همین ماه در کشــور استرالیا هم سیل دیگری اتفاق افتاد .این
ســیل در کویینزلند ایجاد شد و بعد از یک بارش طوالنی اتفاق افتاد.
بررسیها نشان داده است که حجم بارش در ماه مارس در کويینزلند
استرالیا باالترین میزان بارش از سال  ۱۸۸۸میالدی تاکنون بوده است.
این ســیل هزینهای معادل  ۱.۹میلیارد دالر به اقتصاد تحمیل کرد و
جان  ۳نفر را گرفت.
مارس  :۲۰۱۹ماه مارس یکی از پرحادثهترین ماهها در ســال ۲۰۱۹
بود .در این زمان طوفان ابرهارد در اروپا اتفاق افتاد .این طوفان و گردباد
خســارات زیادی را به تمامی کشــورهای اروپایی وارد کرد .از جمله
کشورهایی که بیشترین خسارت را متحمل شدند میتوان به بریتانیا،
بلژیک و هلند اشاره کرد .اما بعد از دوره کوتاهی توقف ،طوفان به سمت
غرب اروپا حرکت کرد و گردباد ناشی از این طوفان کشورهای آلمان و
چک و لهستان و اوکراین را درگیر کرد.
در جریــان ایــن حادثه بین  ۱تــا  ۱.۷میلیارد دالر خســارت به
زیرساختها و ساختمانهای بیمهشده در اروپا تحمیل شد .جادههای
داخل شهری و جادههای بین شهری آسیب دیدند و برق یک میلیون
خانه در سراسر اروپا قطع شد .دانشمندان اعالم کردند دلیل ایجاد این
طوفان بزرگ تغییرات جوی بوده است و تاکید کردند اگر برای مقابله با
این طوفانها چارهای اندیشیده نشود ،در آیندهای نهچندان دور حوادث
بیشتری را در کشــورهای اروپایی به خصوص بریتانیا و آلمان شاهد
خواهیم بود.
در همین ماه طوفانی در کشورهای جنوب قاره افریقا اتفاق افتاد که
باعث مرگ  ۱۳۰۰نفر شد .این طوفان از روز  ۱۴مارس در موزامبیک
آغاز شــد و سپس به کشورهای ماداگاسکار ،ماالوی و زیمبابوه رسید.
این طوفان با بادهای قوی و بارندگی زیاد همراه بود و آسیب زیادی به
شهرهای بزرگ وارد کرد .خسارت اقتصادی ناشی از این طوفان برابر با
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سهم هر قاره از هزینه های ناشی از حوادث طبیعی سال (2019درصد)
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آسیاو استرالیا

53Ψ

اروپا

در ایران سیلهایی که در ماه مارس اتفاق افتاد
خسارتی بیش از  ۸.۳میلیارد دالر به اقتصاد تحمیل
کرد و باعث مرگ  ۷۸نفر شد.

امریکای شمالی و جنوبی

 ۲میلیارد دالر اعالم شد .یک ماه بعد از آن طوفان حارهای کنیث که
یکی از بزرگترین طوفانهای حارهای در نیمکره جنوبی در سال ۲۰۱۹
بود ،در همین کشورها اتفاق افتاد و بر زندگی بیش از  ۲.۲میلیون نفر
اثر منفی گذاشت .این افراد یا در اثر طوفان آسیب جسمی دیده بودند
یا اینکه برای حفظ جانشان مجبور به ترک خانههایشان شده بودند.
این طوفان موزامبیک را بیشتر از دیگر کشورها تحت تأثیر قرار داد .به
هر حال در نتیجه این طوفان تولید غالت در کشورهای جنوب افریقا در
سال  ۲۰۱۹میالدی بالغ بر  ۷درصد کمتر از سال  ۲۰۱۸بود .در جریان
این طوفان بالغ بر  ۱۴۰۰خانه ویران شد .در همین ماه سیلهایی در
جنوب و غرب امریکا اتفاق افتاد که بالغ بر  ۱۲.۵میلیارد دالر به اقتصاد

0

دنیا خسارت وارد کرد و در ایران هم سیلهایی که در ماه مارس اتفاق
افتاد خسارتی بیش از  ۸.۳میلیارد دالر به اقتصاد تحمیل کرد.
می و ژوئن  :۲۰۱۹در این ماهها حوادث زیادی در قاره آســیا اتفاق
افتاد که باعث شد تا هزینهای بالغ بر  ۲۸میلیارد دالر به اقتصاد این قاره
تحمیل شود .طوفان فانی که کشورهای هند و بنگالدش را درگیر کرد و
حتی در بخشهایی از چین هم مشاهده شد باعث شد تا بارشهای زیاد
و طوالنی بسترساز سیل شود .میزان بارش در این زمان معادل باالترین
میزان بارش طی  ۶۰سال اخیر بود .در جریان این بارشها و سیلهای
ناشی از آن  ۱۹۰۰نفر جان خود را از دست دادند.
ســپتامبر و اکتبر  :۲۰۱۹این دو ماه را هم میتوان در زمره ماههای
حادثهخیز در ســال  ۲۰۱۹دانســت .در این ماه طوفان فاکســای و
هاگیبیس بالغ بر  ۲۰میلیارد دالر به اقتصاد ژاپن هزینه تحمیل کرد و
باعث بر هم خوردن مسابقات جهانی راگبی شد .قرار بود ژاپن میزبان
این مسابقات باشد و به دلیل این طوفان هم مسابقات برگزار نشد و هم
محلی که برای این مســابقات در نظر گرفته شده بود تخریب شد .در
همین زمان طوفانی در امریکای شمالی اتفاق افتد که طوفان دوریان
نام گرفت و باعث تخریب ساختمانهای زیادی در ساحل شرقی امریکا
از باهاماس تا کانادا شد .در جریان این طوفان  ۶۷۳نفر جان خود را از
دست دادند .در همین ماه اسپانیا و تگزاس هم درگیر بحرانهای ناشی
از تغییرات جوی بودند .مجموع هزینهای که این حوادث طبیعی در ماه
سپتامبر به تگزاس و اسپانیا تحمیل کرد برابر با  ۱۰.۴میلیارد دالر بود.
نوامبر  :۲۰۱۹در انتهای ســال گذشــته آتشسوزیهای کالیفرنیا
را میتوان خبرســازترین اتفاقات این ســال دانســت .در جریان این
آتشسوزی در یکی از گرانقیمتترین مناطق مسکونی کالیفرنیا شمار
زیادی از خانهها از بین رفتند و بخش زیادی از جنگلها هم سوخت.
خســارت ناشی از این آتشسوزی به اقتصاد امریکا برابر با  ۲۵میلیارد
دالر بود.

در سال ۲۰۱۹
حوادث طبیعی
ناشی از تغییرات
جوی هزینهای
بالغ بر ۱۳۷.۶
میلیارد دالر به
اقتصاد دنیا وارد
کرد که ۵۶.۹
میلیارد دالر آن
تنها در امریکا بود

پرهزینهترین حوادث طبیعی در سال ۲۰۱۹
زمان

منطقه

نوع حادثه طبیعی

هزینه (میلیارد دالر)

تعداد کشتهها

ژانویه

آرژانتین و اروگویه

سیل

۲.۵

۵

ژانویه -فوریه

استرالیا

سیل

۱.۹

۳

مارس

اروپا

طوفان ابرهارد

 ۱تا ۱.۷

۴

مارس

جنوب افریقا

طوفان حارهای ایدای

۲

۱۳۰۰

مارس-ژوئن

غرب و جنوب امریکا

سیل

۱۲.۵

۳

مارس -آوریل

ایران

سیل

۸.۳

۷۸

می

هند و بنگالدش

سیل

۱۲

۸۹

ژوئن -اوت

چین

سیل

۱۲

۳۰۰

ژوئن -اکتبر

شمال هند

سیل

۱۰

۱۹۰۰

اوت

چین

طوفان لکیما

۱۰

۱۰۱

سپتامبر -اکتبر

ژاپن

طوفان فاکسای /طوفان هاگیبیس

فاکسای /۹-۵ :هاگیبیس۱۵ :

فاکسای /۳ :هاگیبیس۹۸ :

سپتامبر

امریکای شمالی

طوفان دوریان

۱۱.۴

۶۷۳

سپتامبر

اسپانیا

سیل

۲.۴

۷

سپتامبر

تگزاس

طوفان حارهای ایملدا

۸

۵

اکتبر -نوامبر

کالیفرنیا

شسوزی
آت 

۲۵

۳
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آیندهپژوهی
[ آینده آسيا ]

آینده درخشان آسياییها
آسيا ،پیشگام اجرای فاز دوم جهانیسازی در دنیا است
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آیندهپژوهی

ي
منبع  موسسه مكنز 

چرا باید خواند:
قاره آسيا یکی
از قدیمیترین و
تترین
پرجمعی 
قارههای دنیا است ولی
با افزایش نرخ رشد
اقتصادی کشورهای
این منطقه ،سهم آنها
در اقتصاد دنیا بیشتر
خواهد شد.

کشورهایآسيایی
نهتنها با سرعت در
حال رشد هستند
بلکههمبستگی
اقتصادی آنها
با هم در حال
افزایش است و
این مسئلهای
است که در فاز دوم
جهانیسازی مورد
تاکید قرار گرفته
است .طبق اصول
جهانیسازی
باید اقتصاد هر
منطقهجغرافیایی
یکپارچه شود و
نیازهایمنطقه
درداخل همان
منطقهبرطرف
شود

154

در ســالهای پیش رو نقش آسيا در اقتصاد دنیا افزایش خواهد
یافت .کشورهایی که روزگاری مصرف کننده کاالهای غربی و حتی
پذیرای فرهنگ غربی بودند حال به مهد تمدن و توســعه اقتصادی
تبدیل شدهاند و قدرت اقتصادی آنها در دنیا هر روز بیشتر میشود.
نماد بارز این قدرتگیری اقتصادی را میتوان در کشــور چین دید.
کشوری که هماکنون دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و رشد درآمد و
قدرت خرید مردم سبب شده است تا جایگاه قدرتمندتری در عرصه
جهانی به دست آورد.
به هر حال قرن جدید را قرن آســيا نام نهادهاند .قرنی که آســيا
قدرت مطلق اقتصادی در دنیا میشود و میتواند روی تعاریف مهم
اقتصادی و تجاری در جهــان اثر بگذارد .افزایش جریانهای مالی و
انسانی به سمت کشــورهای آسيایی نشان میدهد که این کشورها
ســهم بزرگتری در معماری آینده اقتصاد دنیا خواهند داشت و این
سهم هر روز بیشتر میشود.
موسسه مطالعاتی مکنزی در گزارش اخیر خود نوشت :قرن آسيا
شــروع شده است .این منطقه بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد و سهم
این منطقه در اقتصاد دنیا هر روز بیشتر میشود .آسيا پتانسیل الزم
برای ساخت فاز بعدی جهانیسازی را دارد و میتواند بستر الزم برای
توسعه اقتصاد جهان باشد.
هماکنون آسيا مرکز اقتصاد دنیا است و تا سال  2040بالغ بر 52
درصد تولید ناخالص داخلی جهان و  40درصد مصرف دنیا در این قاره
اتفاق خواهد افتاد .جریان سرمایهها و کاالهای خارجی به سمت آسيا
خواهد بود زیرا کشورهای پرجمعیت آسيایی بازار بسیار خوبی برای
کاالهای مصرفی محسوب میشوند و افزایش نرخ رشد اقتصادی در
این کشورها و افزایش قدرت اقتصادی مردم امکان رشد مصرف را به
آنها میدهد .بررسی آمارها نشان میدهد رشد در اقتصادهای آسيایی
تنها به یک بعد خاص محدود نمیشود بلکه تمامی ابعاد و شاخصهای
اقتصادی این منطقه رشد میکند.
قاره آســيا را میتوان قــارهای متنوع ارزیابی کرد زیرا ســاختار
اقتصادی کشــورهایی که در این منطقه قرار دارند و پتانســیلهای
اقتصادی هریک با دیگری فرق دارد ولی مســئله مهم این است که
هریک میتوانند ضعفهای دیگری را پوشش دهند و شبکه اقتصادی
و تجاری بســیار قدرتمندی در این قاره شــکل گرفته است .به نظر
میرسد الگوهای جهانیسازی در این قاره با سرعت بیشتری نسبت
به دیگر کشورهای دنیا در حال تغییر است و به همین دليل است که
تصویر کلی جهانیســازی در سالهای آتی ،تصویری خواهد بود که
آسيا ترسیم میکند.
بررسی شاخصهای کالن اقتصادی آسيا در بازه زمانی  2000تا
 2018میالدی نشان میدهد این قاره در  7شاخص از میان  8شاخص
مورد مطالعه رشد را تجربه کرده است .گزارشهای تهیهشده توسط
موسسه مطالعاتی مکنزی نشان میدهد در سال  ،2000سهم آسيا
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در تولید ناخالص داخلی دنیــا بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با
 32درصد بود در حالی که در ســال  2017این ســهم به  42درصد
رســید وانتظار میرود تا سال  2040میالدی از مرز  52درصد فراتر
برود .در مقابل ســهم اروپا در تولید ناخالص داخلی دنیا از  26درصد
در ســال  2000به  22درصد در ســال  2017رسید و سهم امریکا
هم در این بازه زمانی از  25درصد به  15درصد کاهش یافت .ارزش
تولید ناخالص داخلی حقیقی آسيا در سال  2017برابر با  34درصد
تولید ناخاصل داخلی دنیا بود ولی تا ســال  2040از مرز  46درصد
یکند.
عبور م 
در بخش مصرف هم آســيا نقش مهمی دارد .در ســال 2000
میــادی  23درصد از کل مصرف دنیا را به خود اختصاص داده بود
ولی تا ســال  2017ســهمش در بازار مصرف به  27درصد رسید و
پیشبینی میشود تا سال  2040بالغ بر  40درصد از کل مصرف دنیا
در قاره آسيا اتفاق بیفتد.
JJافزایش سهم آسيا
جریان کاالها و سرمایههای خارجی هم به سمت آسيا روان است.
بر طبق این مطالعه جریانهای مورد بررسی شامل تجارت ،سرمایه،
افراد ،اطالعات و دانش ،حمل و نقل ،فرهنگ ،منابع و محیط زیست
است و در هفت مورد از این دسته ،جریان افزایشی بوده است.
در بخش تجارت دو زیربخش تعریف شده است که تجارت کاال و
خدمات اســت و آمارها نشان میدهد در بازه زمانی  2005تا 2007
میالدی آســيا  27درصد از کاالهــا و خدمات تجاری را جذب کرده
بود در حالی که در ســالهای  2015تا  2017سهم این منطقه به
 33درصد رســیده است .در بخش سرمایه سه زیربخش وجود دارد
که شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،پورتفوی سرمایهگذاری و
انواع وامها میشود .مجموع سرمایه واردشده به آسيا در بازه  2005تا
 2007برابر با  13درصد جریان سرمایه در دنیا بود ولی در سالهای
 2015تا  2017سهم این منطقه به  23درصد افزایش یافت.
بخش حمل و نقل شــامل زیربخشهای حمــل و نقل هوایی و
دریایی و زمینی میشــود که در هر ســه بخش آسيا رشد را تجربه
کرد .در بازه زمانی  2005تا  2007میالدی سهم آسيا در حمل و نقل
دریایی برابر با  59درصد ،حمل و نقل زمینی برابر با  58درصد و حمل
و نقــل هوایی برابر با  33درصد دنیا بود ولی در بازه زمانی  2015تا
 2017سهم این قاره نسبت به کل دنیا رشد کرد .سهم حمل و نقل
زمینی قاره آســيا به  62درصد ،حمل و نقل دریایی به  64درصد و
حمل و نقل هوایی به  36درصد رسید.
موسسه مکنزی افزایش شمار دانشجوهای خارجی در کشورهای
آسيایی و افزایش سطح انتقال دانش به این کشورها را از مزیتهای
مهم اقتصادی آنها دانســت و نوشت :در ســالهای  2005تا 2007
میالدی  43درصد از دانشــجوهای خارجی و  33درصد از مسافران

قاره آسيا یکی از متنوعترین قارهها از نظر ساختار اقتصادی است .کشورهای قاره آسيا را میتوان بر مبنای سطح توسعهیافتگی
اقتصادی ،مقیاس رشد اقتصادی ،تعامالت اقتصادی و ارتباط با دیگر اقتصادهای دنیا به چهار دسته مهم تقسیم کرد که هر دسته از
کشورها ویژگیهای متفاوتی از هم دارند ولی در عین حال میتوانند مکمل یکدیگر باشند

مقایسه ارزش تولید ناخالص داخلی هر دسته از اقتصادهای آسيایی با دیگر مناطق دنیا

تولید ناخالص داخلی
هزار میلیارد دالر
کشورهای پیشرو و هند

بازارهای در حال گذار آسيا

چین

کشورهای توسعهیافته آسيا

آسيا 2017

آسيا 2040

دیگر اقتصادها
در سال 2040
تولید ناخالص داخلی در
کشورهای پیشرو و هند
بزرگتر از تولید ناخالص
داخلی خاورمیانه و افریقا
میشود

تولید ناخالص داخلی
بازارهای در حال گذار آسيا
قابل مقایسه با بازارهای
در حال گذار امریکای التین
خواهد بود

کشورهای آسيایی را انتخاب میکردند در حالی که در فاصله سالهای
 2015تا  2017سهم این منطقه از دانشجوهای خارجی برابر با 48
درصد و سهم این منطقه از گردشگران خارجی برابر با  40درصد بود.
 43درصد از تقاصای جهانی انرژی و  29درصد از جریان انرژی جهانی
به این منطقه اختصاص دارد.
آســيا تنها در بخش محیط زیست ناموفق بود .در سال  2005تا
 2007این قاره  71درصد جریان پسماندهای دنیا را داشت و در سال
 2015تا  2017این سهم به  70درصد رسید.
عامل جمعیت به کمک توسعه اقتصادی آمده است زیرا باعث بزرگ
شدن بازار مصرف انواع کاالها و مقرون به صرفه شدن سرمایهگذاری

تولید ناخالص داخلی چین به
بزرگی تولید ناخالص داخلی
امریکای شمالی میشود

اولین دسته
از کشورهای
آسيایی
کشورهای
توسعهیافته
هستندکهشامل
استرالیا ،ژاپن،
نیوزیلند،سنگاپور
و کره جنوبی
ميشوند .سرانه
تولیدناخالص
داخلی در این
کشورها بین30
هزار تا  60هزار
دالر امریکا است
و زیرساختهای
شهری و
اقتصادی بسیار
توسعهیافتهای
دارند .در
سالهای 2013
تا  2017میالدی
کشورهای این
دسته يك هزار
میلیارد دالر
سرمایه جذب
کردند

تولید ناخالص داخلی در
کشورهای توسعهیافته آسيا
بزرگتر از خاورمیانه و افریقا
خواهد بود

در این منطقه شده است .قاره آسيا پرجمعیتترین قاره دنیا است .دو
کشور پرجمعیت چین و هند در این قاره واقع شدهاند که هرکدام بالغ
بر  1میلیارد نفرجمعیت دارند و بازار خوبی برای مصرف انواع کاالها
هستند .رشد اقتصادی کشورهای بزرگ آسيایی از قبیل چین و هند
در سالهای اخیر موجب شد تا قدرت خرید مردم هم افزایش یابد و
تقاضا برای مصرف کاالهای جدید دنیای تکنولوژی هم بیشتر شود.
در این شرایط شرکتهای بزرگ تولیدی و صنعتی اقدام به صادرات
بخش زیادی از تولیداتشــان به این کشورها کردند و حتی کاالهایی
متناسب با سلیقه و نیاز مردم این کشورها تولید شد.
ســازمان تجارت جهانی نوشت« :جریان تجارت کاالها به سمت
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آیندهپژوهی

تولید فراوردههای
فرهنگیازجمله
فیلم هم در قاره
آسيا با سرعت
زیادی رشد کرده
است .در سال
 2007درآمد
فیلمهایآسيایی
در باکس آفیس
امریکا برابر با 6.5
میلیارد دالر بود
که  25درصد از کل
درآمد صنعت فیلم
در دنیا بود ولی در
سال  2017درآمد
این صنعت در آسيا
به 16.7میلیارد
دالر رسید که 2.6
برابر بیشتر از سال
 2007بود

بازارهای آســيایی در سالهای اخیر رشد کرده است .در سال 2000
تنها  27درصد از کاالهای تجاری وارد قاره آسيا میشد ولی در سال
 2017این سهم به  33درصد رسید و انتظار میرود تا سال  2040از
مرز  43درصد فراتر برود».
جریان ســرمایهها هم به سمت قاره آسيا است و در بازه  2000تا
 2017از  13درصدکل ســرمایهگذاریهای انجامشده در دنیا به 23
درصد رسید .انتظار میرود در سال  2040میالدی بالغ بر  35درصد
از سرمایههای دنیا در کشورهای این منطقه سرمایهگذاری شود.
JJتمرکز روی رشد منطقهای در آسيا
کشورهای آسيایی نهتنها با ســرعت در حال رشد هستند بلکه
همبستگی اقتصادی آنها با هم در حال افزایش است و این مسئلهای
است که در فاز دوم جهانیسازی مورد تاکید قرار گرفته است .طبق
اصول جهانیسازی باید اقتصاد هر منطقه جغرافیایی یکپارچه شود
و نیازهای منطقه در داخل همان منطقه برطرف شــود .در واقع فاز
بعدی جهانیسازی ،منطقهســازی و توسعه اقتصادی مناطق بود و
آســيا در این زمینه موفقیت زیادی به دست آورد .کاهش وابستگی
اقتصادی کشــورهای منطقه به صادرات به کشورهای خارج از قاره
آســيا ،ایجاد زنجیره ارزش ،و تجارت خدمات فرامرزی در منطقه با
سرعتی بیشتر از تجارت رشد کرد و نتیجه آن یک توسعه همهجانبه
در اقتصاد منطقه بود .جالب اینجاست که کشورهای اروپایی با وجود
دارا بودن اتحادیه اقتصادی نتوانستند همپای آسيا در این زمینه رشد
کنند .آمارهای تهیهشده توسط سازمان تجارت جهانی نشان داد 70
درصد از کاالهای تجاری در کشــورهای آسيایی به دیگر کشورهای
قاره آسيا صادر میشــود و تنها  30درصد محصوالت تولیدشده در
این کشــورها است که به کشورهای اروپایی یا امریکایی میرود71 .
درصد از سرمایهگذاریهای انجامشده در استارتآپها و  59درصد
از کل سرمایهگذاری انجامشده در منطقه را کشورهای آسيایی انجام
میدهنــد و  74درصد از ســفرهای خارجی مردم در قاره آســيا به
کشــورهای دیگر در همین قاره است .آسياییها در تالش هستند تا
پول آسيا صرف توسعه اقتصادی آسيا شود و در این زمینه هم موفق
عمل کردهاند.
JJتنوع اقتصادی آسيا
قاره آســيا را میتوان یکی از متنوعترین قارهها از نظر ســاختار
اقتصادی دانســت .کشورهای قاره آســيا را میتوان بر مبنای سطح
توسعهیافتگی اقتصادی ،مقیاس رشد اقتصادی ،تعامالت اقتصادی و
ارتباط با دیگر اقتصادهای دنیا به چهار دسته مهم تقسیم کرد که هر

دسته از کشورها ویژگیهای متفاوتی از هم دارند ولی در عین حال
میتوانند مکمل یکدیگر باشند .به دلیل ارتباط تنگاتنگ اقتصادی این
کشورها است که آنها در برابر بحرانهای خارجی آسیبپذیري کمی
دارند و فرصت رشد برایشان میسر است.
مرکز مطالعاتی مکنزی کشــورهای قاره آســيا را به چهار دسته
تقسیم کرد .اولین دسته از کشورهای آسيایی کشورهای توسعهیافته
هستند که شامل اســترالیا ،ژاپن ،نیوزیلند ،سنگاپور و کره جنوبی
ميشوند .سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها بین  30هزار تا
 60هزار دالر امریکا است و زیرساختهای شهری و اقتصادی بسیار
توسعهیافتهای دارند .در سالهای  2013تا  2017میالدی کشورهای
این دسته يك هزار میلیارد دالر سرمایه جذب کردند که معادل 54
درصد از کل ســرمایهگذاری انجامشده در آسيا بود و این سرمایهها
فرصت رشد اقتصادی را در این کشورها بیشتر کرد.
بررســیها نشان میدهد در ســال  2017میالدی ارزش تولید
ناخالص داخلی این کشــورها برابر با  8هزار میلیارد دالر بود ولی تا
ســال  2040به مرز  11هزار میلیارد دالر خواهد رسید و از مجموع
تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و قاره افریقا بیشتر میشود.
موسسه مکنزی در دومین دسته کشور چین را جای داد و نوشت:
«اقتصاد چین به تنهایی آنقدر بزرگ هست که ارزش مطالعه جداگانه
داشته باشد .این کشور دومین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب میشود و
در بازه زمانی  2013تا  2017میالدی  35درصد از کل سرمایههای
خارجی واردشــده به آسيا را جذب کرد .در سال  2017ارزش تولید
ناخالــص داخلی چین برابر با  13هزار میلیــارد دالر بود ولی انتظار
میرود تا ســال  2040از مرز  34هزار میلیارد دالر بگذرد .در صورت
تحقق این پیشبینی در ســال  2040میالدی ،ارزش تولید ناخالص
داخلی چین بیشتر از کل امریکای شمالی خواهد بود و شاید به همین
دلیل است که امریکا و کشورهای صنعتی از قدرتگیری آن در عرصه
اقتصادی نگران هستند .در فاصله سالهای  2013تا  2017میالدی
بالغ بر  35درصد کل جریان ســرمایهگذاری خارجی در قاره آســيا
ریشه در چین داشــت و این کشور ظرفیتهای زیادی برای توسعه
فعالیتهای خالقانه و کارهای مطالعاتی ایجاد کرده اســت .در سال
 2017بالغ بر  40درصد اختراعات ثبتشده در دنیا به چین اختصاص
داشته است».
سومین دســته از کشورهای آســيایی بازارهای در حال گذار
هستند که شــامل کشــورهای بوتان ،برونئی ،کامبوج ،اندونزی،
الئوس ،مالزی ،مغولستان ،میانمار ،نپال ،فیلیپین ،تایلند و ویتنام
هستند .این کشورها اقتصادهایی متنوع دارند ولی ارتباط اقتصادی
آنها با هم بسیار زیاد اســت 79 .درصد از جریانهای اقتصادی و

مقایسه چهار گروه کشورهای آسيایی از ابعاد مختلف
شاخص

واحد

کشورهای توسعهیافته آسيا

چین

بازارهای در حال گذار آسيا

کشورهای پیشرو و هند

نوآوری

تعداد ثبت اختراع در سال ( 2017هزار عدد)

569

1395

33

50

بازار

رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی در فاصله سالهای  2017تا ( 2040درصد)

1.1

4.4

4.7

5.7

نیروی کار

رشد جمعیت در سن کار در فاصله  2017تا ( 2040میلیون نفر)

-20

-132

80

332

سرمایه

خالص سرمایهگذاری خارجی خروجی در فاصله سالهای  2013تا
( 2017میلیون دالر)

378

73

-153

-218

تنوع فرهنگی

تعداد زبانهای محلی رسمی

7

2

13

14
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توافق اوپک به عالوه یک (توافق کاهش تولید اوپک با روسیه) نقشی کلیدی در بازار نفت داشته است به همین دلیل پایبندی به آن اهمیت زیادی دارد .یکی از
کشورهایی که احتمال تخطی از این توافق را دارد ،عراق است زیرا این کشور به دلیل جذب سرمایههای خارجی در سالهای اخیر ،ظرفیت تولید باالیی دارد .از
طرف دیگر بحرانهای سالهای قبل و هزینه باالی مقابله با تروریسم در این کشور باعث شده است تا نیاز زیادی به نقدینگی داشته باشد.

ســرمایهگذاری و خدماتی و انســانی این کشورها با هم است که
باالترین نرخ درهمتنیدگی اقتصادی در کل قاره آسيا است .در سال
 2017میالدی  72درصد تجارت 80 ،درصد جریان سرمایه و 85
درصد جریان انســانی در این کشورها به کشورهای دیگر همین
منطقه ارتباط دارد .به تعبیر بهتر  85درصد از جریان انســانی در
کشورهای عضو دسته سوم تعریفشده توسط افرادی که در همین
کشورها ساکن هستند ایجاد میشود و تنها  20درصد افرادی که
برای تحصیل و تحقیق و تجارت به این کشــورها سفر میکنند
از کشــورهایی خارج از اعضای دسته سوم از کشورهای قاره آسيا
هستند .مطالعات نشــان داده است که این کشورها ضمن عرضه
نیروی کار به دیگر کشورهای آسيایی میتوانند بستر رشد اقتصادی
را نیز در این منطقه فراهم کنند و اهمیت زیادی برای اقتصاد آسيا
دارنــد .ارزش تولید ناخالص داخلی آنها از  3هزار میلیارد دالر در
سال  2017به  7هزار میلیارد دالر در سال  2040خواهد رسید که
بزرگی آن قابل مقایسه با ارزش تولید ناخالص داخلی در بازارهای
در حال گذار امریکای التین است.
آخرین دســته از کشورهای آسيایی اقتصادهای پیشرو و هند
هســتند که ارزش تولید ناخالص داخلی آنهــا از  4هزار میلیارد
دالر در ســال  2017بــه  13هزار میلیارد دالر در ســال 2040
میرســد .در این گروه دوازده کشور شامل افغانستان ،بنگالدش،
فيجی ،هند ،قزاقســتان ،قرقیزستان ،مالدیو ،پاکستان ،سریالنکا،
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکســتان وجود دارند .این کشورها
در طول تاریخ وابســتگی و تعامل اقتصادی کمی با هم داشتند و
سهم درهمپیوستگی اقتصادی در این منطقه در سال  2017برابر
با  31درصد بود .در واقع این کشــورها همواره برای تجارت چشم
به بازارهای دیگر دنیا داشــتند اعم از بازارهای بزرگتر آسيایی یا
بازارهای غیر آسيایی .در سال  2017میالدی  45درصد از کاالهای
وارد شده به این کشورها از کشورهای اروپایی و خاورمیانه تأمین
میشــد در حالی که  66درصد از صادرات آنها هم به کشورهای

اروپایی و خاورمیانه بود .در سال  2017بالغ بر  56درصد از مجموع
سرمایههای خارجی جذبشده از کشورهای اروپایی و خاورمیانه
بود و  53درصد از سرمایهگذاریهای خارجی آنها وارد هیچیک از
کشورهای آسيایی مورد بررسی نشد .این کشورها دارای نیروی کار
جوان و بازارهای بسیار بزرگ مصرف هستند که فرصتهای زیادی
برای رشد در اختیار اقتصادهای دنیا قرار میدهند.
JJجریان انسانها و سرمایهها به سمت آسيا
در سالهای اخیر اهمیت اقتصادی آسيا در دنیا افزایش یافته است
و به همین دلیل بر شــمار انســانهایی که به دالیل مختلف به این
منطقه سفر میکنند افزوده شده است .مصرف خدمات به خصوص
توریسم در این منطقه رشد چشمگیری داشت .طی یک دهه گذشته
سفر در آسيا با ســرعتی باورنکردنی رشد کرد ولی بیشترین شمار
مسافران آسيایی به کشوری دیگر در همین قاره سفر میکردند .طی
یک دهه گذشته بالغ بر  50درصد نرخ رشد مسافران در کشورهای
آسيایی اتفاق افتاد .در سال  2009کشورهای آسيایی  150میلیون
مسافر بینالمللی داشتند در حالی که شمار مسافران بینالمللی به
این قاره در ســال  2018به مرز  415میلیون نفر رسید .امروزه یازده
فــرودگاه پرتردد از میان  25فرودگاه پرتردد دنیا در قاره آســيا واقع
شده است.
تولید فراوردههای فرهنگی از جمله فیلم هم در قاره آسيا با سرعت
زیادی رشــد کرده است .در سال  2007درآمد فیلمهای آسيایی در
باکس آفیس امریکا برابر با  6.5میلیارد دالر بود که  25درصد از کل
درآمد صنعت فیلم در دنیا بود ولی در سال  2017درآمد این صنعت
در آسيا به  16.7میلیارد دالر رسید که  2.6برابر بیشتر از سال 2007
بود .در این ســال سهم فیلمهای آسيایی به کل درآمد باکس آفیس
برابر با  41درصد بود .درآمد صنعت فیلمســازی دنیا در بازه دهساله
مورد بررسی  1.2برابر شد در حالی که درآمد صنعت فیلمسازی آسيا
 2.6برابر شده است.

چین دومین
اقتصاد بزرگ دنیا
محسوب میشود
و در بازه زمانی
 2013تا 2017
میالدی  35درصد
از کل سرمایههای
خارجی واردشده
به آسيا را جذب
کرد .در سال 2017
ارزش تولید
ناخالص داخلی
چین برابر با 13
هزار میلیارد دالر
بود ولی انتظار
میرود تا سال
 2040از مرز 34
هزار میلیارد دالر
بگذرد

اصلیترین جریانها در آسيا طی یک دهه اخیر
جریان اصلی

زیربخش

سهم در جهان در بازه  2005تا ( 2007درصد)

سهم در جهان در بازه  2015تا ( 2017درصد)

تجارت

کاال و خدمات

27

33

سرمایه

سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،پورتفوی سرمایهگذاری ،وام

13

23

زمینی

59

62

دریایی

58

64

هوایی

33

36

ثبت اختراع

52

65

مالکیت فکری

25

24

نالمللی
دانشجوهای بی 

43

48

مسافران

33

40

محیط زیست

جریان پسماندها

71

70

فرهنگ

درآمد در باکس آفیس

25

41

تقاضا

36

43

جریان

21

29

حمل و نقل

دانش
افراد

منابع طبیعی
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آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

اول اینکه کدام کشورها باالترین ارزش تولید ناخالص داخلی را خواهند
داشت و دوم اینکه کدامیک از کشورها بیشترین نرخ رشد اقتصادی را
تجربه خواهند کرد.
ایــن مرکز مطالعاتی بزرگترین اقتصادهای دنیا در ســال  ۲۰۲۳را
کشورهای امریکا ،چین ،ژاپن ،آلمان و هند معرفی کرده است که در این
بخش به بررسی اطالعات ارائهشده برای هریک از این کشورها میپردازیم.

قدرتنمایی قاره کهن
بزرگترین اقتصادهای دنیا در سال  ۲۰۲۳کداماند؟
ی
منبع  بانک جهان 

چرا باید خواند:
مطالعهاقتصاددنیا
بدون داشتن اطالعات
در مورد بزرگی
اقتصاد کشورها و
دامنه اثرگذاری آنها
امکانپذیر نیست .به
همیندلیلشناسایی
گترین اقتصادهای
بزر 
دنیا اهمیت زیادی
دارد.

در اولین ماههای سال جدید میالدی چالشهای زیادی در اقتصاد دنیا
ایجاد شد .چالشهای ناشی از تغییرات جوی و آتشسوزیهای استرالیا
که به گفته پژوهشگران دانشگاه مکواری سیدنی بالغ بر  ۱۰میلیارد دالر به
اقتصاد این کشور هزینه وارد میکند و چالشهای ناشی از شیوع ویروس
کرونا در دنیا که به اقتصاد چین و تجارت جهانی آسیب زیادی وارد کرده
است .این چالشها را به تنشهای ژئوپليتیک بین ایران و امریکا در اولین
ماههای ســال جاری میالدی ،تداوم تحریمهای اقتصادی ایران و تحریم
نفتی کشور ،تنش در روابط تجاری امریکا و چین علیرغم امضا شدن فاز
اول توافق تجاری دو کشور باید اضافه کرد.
بــا وجود چالشهای زیادی که در اقتصاد دنیا مشــاهده میشــود،
آمارهــا از تداوم رشــد اقتصادی در دنیا حکایــت دارد .مرکز مطالعاتی
فوکوساکونومیکس در گزارش اخیر خود به پیشبینی وضعیت اقتصادی
کشــورهای مختلف دنیا پرداخت و نوشــت :در سال جاری ارزش تولید
ناخالص داخلی دنیا رشــد خواهد کرد و اگر توافق تجاری امریکا و چین
به نتیجه برسد در ماههای آتی ما شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا
خواهیم بود .این مرکز مطالعاتی به پیشبینی وضعیت اقتصادی دنیا در سه
سال آینده پرداخت و نوشت :در مطالعات اقتصادی دو مسئله اهمیت دارد.
 ۱۵اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۹

رتبه

نام کشور

تولید ناخالص داخلی اسمی
(هزار میلیارد دالر)

سهم دراقتصاد دنیا
(درصد)

۱

امریکا

۲۰.۴۹

۲۳.۸۹

۲

چین

۱۳.۶۱

۱۵.۸۶

۳

ژاپن

۴.۹۷

۵.۷۹

۴

آلمان

۴

۴.۶۶

۵

بریتانیا

۲.۸۳

۳.۲۹

۶

فرانسه

۲.۷۸

۳.۲۴

۷

هند

۲.۷۳

۳.۱۸

۸

ایتالیا

۲.۰۷

۲.۴۲

۹

برزیل

۱.۸۷

۲.۱۸

۱۰

کانادا

۱.۷۱

۱.۹۹

۱۱

روسیه

۱.۶۶

۱.۹۳

۱۲

کره جنوبی

۱.۶۲

۱.۸۹

۱۳

استرالیا

۱.۴۳

۱.۶۷

۱۴

اسپانیا

۱.۴۳

۱.۶۶

۱۵

مکزیک

۱.۲۲

۱.۴۳
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در ســال  ۲۰۲۳میالدی امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا
اول
خواهد بود .انتظار مــیرود ارزش تولید ناخالص داخلی
امریکا
اســمی این کشور به  ۲۴.۹هزار میلیارد دالر برسد .البته
رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار باعث میشود تا قدرت اقتصادی این
کشور کاهش یابد .در سال  ۲۰۲۳ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای
بریک (برزیل و روسیه و هند و چین) بالغ بر  ۱۰درصد از تولید ناخالص
داخلی امریکا بیشتر خواهد بود در حالی که در سال  ۲۰۰۰ارزش تولید
ناخالص داخلی امریکا چهار برابر اقتصاد کشورهای بریک بود.
در این سال اقتصاد چین همچنان جایگاه دوم را خواهد
دوم
داشــت ولی فاصله تولید ناخالص داخلی چین با امریکا
چین
کاهش مییابد .در این سال تولید ناخالص داخلی اسمی
چین به رقم  ۱۹.۵هزار میلیارد دالر میرسد که  ۸۰درصد تولید ناخالص
داخلی امریکا خواهد بود .این در حالی است که در سال  ۲۰۱۸میالدی
ارزش تولید ناخالص داخلی چین معادل  ۶۵درصد تولید ناخالص داخلی
امریکا بــود .با وجود اینکه جنگ تجاری امریکا و چین یک عامل مهم
بازدارنده در رشد اقتصادی چین محسوب میشود ولی باز هم اقتصاد این
کشور به دلیل دارا بودن پتانسیلهای زیاد از رشد بازنخواهد ایستاد و با
سرعت رشد میکند .رشد مصرف و رشد سرمایهگذاری ثابت از مهمترین
مسائلی است که بستر را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور فراهم
کرده است .بحران اخیر ناشی از انتشار ویروس کرونا نیز معضل دیگری
است که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور خواهد شد.
کشور ژاپن جایگاه سومین اقتصاد بزرگ دنیا را تا انتهای
سوم
سال  ۲۰۲۳حفظ میکند .انتظار میرود در سال ۲۰۲۳
ژاپن
ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به  ۵.۷هزار میلیارد
دالر برسد که  ۷۰۰میلیارد دالر بیشتر از ارزش تولید ناخالص داخلی این
کشــور در سال  ۲۰۱۹خواهد بود .اما این وضعیت تا انتهای دهه جاری
میالدی ادامه پیدا نمیکند زیرا جمعیت ســالمند این کشــور آسیایی
نمیتوانند نیروی کار مورد نیاز اقتصاد را تأمین کنند و راندمان اقتصاد به
تدریج تنــزل خواهد یافت .انتظار میرود دولــت ژاپن برای تأمین نیاز
اقتصادی کشور اقدام به ارائه انگیزههای مالی یا تزریق به اقتصاد کند .این
کار سبب خواهد شد تا سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور افزایش یابد.
البته قوانین در این کشــور تغییر زیادی کرده است و هدف اصلی از این
تغییرات هم حمایت از سرمایهگذاران ،کارآفرینان و نیروهای جوان عنوان
شده است.
این کشور چهارمین جایگاه را از نظر بزرگی اقتصاد خواهد
چهارم
داشت .ارزش تولید ناخالص داخلی آلمان با تجربه افزایش
آلمان
 ۶۰۰میلیارد دالری نسبت به سال  ۲۰۱۹میالدی به مرز
 ۴.۶هزار میلیارد دالر میرسد ولی همانند ژاپن با معضل سالمندی و کم
بودن نیروی کار جوان مواجه خواهد بود .فشــار ناشی از کم بودن شمار

در سال  ۲۰۲۳هند پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴.۳
هزار میلیارد دالر میرسد .این کشور در میان اقتصادهای بزرگ دنیا باالترین افزایش ارزش تولید ناخالص
داخلی نسبت به سال  ۲۰۱۹را تجربه خواهد کرد.

نیروی کار جوان در این کشــور ،سرعت رشد اقتصادی آلمان را کاهش
خواهد داد ولی این کشــور از سیاســتهای خاصی برای تقویت انگیزه
فرزندآوری و جذب نیروی کار جوان خارجی استفاده خواهد کرد.
در سال  ۲۰۲۳میالدی هند پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا
پنجم
خواهد بود و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشــور به
هند
 ۴.۳هزار میلیارد دالر میرســد .این کشــور در میان
اقتصادهای بزرگ دنیا باالترین افزایــش ارزش تولید ناخالص داخلی
نســبت به سال  ۲۰۱۹را تجربه خواهد کرد .بررسی وضعیت اقتصادی
هند نشان میدهد که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی در
ســال  ۲۰۱۹تنها برابر با  ۲.۷هزار میلیارد دالر بود ولی در سال ۲۰۲۳
ارزش اقتصادش از مرز  ۴.۳هزار میلیارد دالر خواهد گذشت و افزایش
 ۱.۶هزار میلیارد دالری را تجربه خواهد کرد .در ســال  ۲۰۲۳بزرگی
اقتصاد هند از کشورهای فرانسه و بریتانیا بیشتر خواهد بود و شانه به
شانه آلمان حرکت خواهد کرد .دولت هند در اواخر سال  ۲۰۱۹اعالم
کرد که از مشارکت اقتصادی منطقهای که یک قرارداد تجارت آزاد بین
کشورهای عضو آ-س-آن ،اســترالیا ،چین ،ژاپن و نیوزیلند بود خارج
خواهد شد .تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند این سیاست باعث کاهش
ارزش و حجم تجارت هند بشود و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور
را به همراه بیاورد .در صورت تحقق این پیشبینی یا عدم تغییر سیاست
دولت هند در زمینه تجارت منطقهای ،اقتصاد هند تا انتهای دهه جاری
میالدی جایگاه پنجم را از دست خواهد داد.
در بخش دوم این گزارش ،کشورهایی که باالترین نرخ رشد اقتصادی
را دارند معرفی شــدند .طبق این گزارش باالترین نرخ رشد اقتصادی به
کشور رواندا اختصاص خواهد داشت که این نرخ برابر با  ۷.۷درصد است.
نرخ رشد  ۷.۷درصد متوسط نرخ رشد اقتصادی رواندا در هر سال در بازه
 ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۳است .دومین کشوری که باالترین نرخ رشد اقتصادی را
تجربه خواهد کرد سنگال است که رشد  ۷.۵درصدی را تجربه خواهد کرد
و سپس کشورهای اتیوپی و میانمار قرار دارند که نرخ رشد اقتصادی آنها
به ترتیب برابر با  ۷درصد و  ۶.۸درصد خواهد بود.
JJجایگاه اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۹
به گزارش بانک جهانی در انتهای ســال  ۲۰۱۹میالدی ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی دنیا برابر با  ۸۶هزار میلیارد دالر بود که نسبت به
سال قبل از آن با افزایش  ۴درصدی همراه بود .پانزده کشور امریکا ،چین،
ژاپن ،آلمان ،بریتانیا ،فرانسه ،هند ،ایتالیا ،برزیل ،کانادا ،روسیه ،کره جنوبی،
اســترالیا ،اسپانیا و مکزیک سازنده  ۷۵درصد از کل اقتصاد دنیا بودند و
به همین دلیل در جرگه اثرگذارترین اقتصادهای دنیا در ســال ۲۰۱۹
قرار گرفتند .در این ســال ســهم اقتصاد امریکا درجهان بالغ بر ۲۳.۸۹
درصد بود .برمبنای اطالعات ارائهشــده توسط بانک جهانی ارزش تولید
ناخالص داخلی اسمی امریکا در انتهای سال قبل به  ۲۰.۴۹هزار میلیارد
دالر رسید.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا در این ســال ،اقتصاد کشور چین بود که
ارزش تولید ناخالص داخلی آن برابر بــا  ۱۳.۶۱هزار میلیارد دالر بود و
سهم  ۱۵.۸۶درصدی در اقتصاد دنیا داشت .نکته مهم این است که شکاف
بزرگ بين اقتصاد امریکا و چین در سال  ۲۰۱۹کاهش یافته است و در
سال  ۲۰۱۹ارزش اقتصاد چین معادل  ۶۶.۴درصد ارزش اقتصاد امریکا
بود و انتظار میرود تا انتهای دهه جاری این فاصله به صفر برسد.
کشورهای ژاپن و آلمان و بریتانیا در این ردهبندی جایگاه سوم تا پنجم

را داشتند ولی سهم آنها در اقتصاد دنیا کمتر از  ۶درصد اعالم شده است.
کشورهای فرانسه و هند به ترتیب جایگاه ششم و هفتم این فهرست را به
خود اختصاص دادند و ارزش تولید ناخالص داخلی آنها در سال  ۲۰۱۹به
ترتیب برابر با  ۲.۷۸هزار میلیارد دالر و  ۲.۷۳هزار میلیارد دالر بود .سهم
فرانسه در اقتصاد دنیا برابر با  ۳.۲۴درصد و سهم هند برابر با  ۳.۱۸درصد
اعالم شد .آخرین کشور در میان پانزده اقتصاد اثرگذار روی اقتصاد جهانی
مکزیک است که ارزش تولید ناخالص داخلی آن در سال گذشته برابر با
 ۱.۲۲هزار میلیارد دالر بود و سهمی برابر با  ۱.۴۳درصد تولید ناخالص
داخلی دنیا داشت.
 JJتأثیرگذارترین مناطق اقتصادی دنیا کداماند
امــا عملکرد اقتصادی دنیا را از یک جنبــه دیگر هم میتوان مورد
مطالعه قرار داد و آن هم بررسی بزرگی اقتصادی مناطق مختلف است.
طبق گزارشهای منتشرشده توسط بانک جهانی در سال  ۲۰۱۹میالدی
کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک ســازنده  ۳۰.۲درصد تولید ناخالص
داخلی دنیا بودند .در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها
برابر با  ۲۵.۹هزار میلیارد دالر بود و بیشــترین ســهم را در اقتصاد دنیا
داشتند .کشورهای چین و استرالیا و ژاپن در این دسته از کشورها جای
گرفته بودند و همین آمار نشان میدهد که تأثیر اقتصادی این منطقه در
اقتصاد دنیا بسیار چشمگیر است.
دومین منطقهای که باالترین سهم را در اقتصاد دنیا داشت کشورهای
آسیای مرکزی و اروپا بودند که مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی آنها
برابر با  ۲۳هزار میلیارد دالر بود و سهمشــان برابر با  ۲۶.۸درصد تولید
ناخالص داخلی دنیا بود .سهم این کشورها نسبت به سال  ۲۰۰۰میالدی
بالغ بر  ۶درصد رشد کرده است که اصلیترین دلیل آن افزایش نرخ رشد
اقتصادی کشورهای اروپای غربی است.
کشــورهای امریکاي شمالی در این ردهبندی جایگاه سوم را داشتند
و ارزش تولیــد ناخالص داخلی آنها برابر بــا  ۲۲.۲هزار میلیارد دالر بود
و ســهمی معادل  ۲۵.۹درصد از کل اقتصاد دنیــا را به خود اختصاص
داده بودند .در چهارمین جایگاه کشورهای امریکای التین و کاراییب قرار
داشتند و کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در رده پنجم بودند .ارزش
تولید ناخالص داخلی کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا در سال قبل
برابــر با  ۳.۶هزار میلیارد دالر بود که ســهمی برابر با  ۴.۲درصد تولید
ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص دادند .کشــورهای جنوب آسیا
و کشورهای جنوب صحرای افریقا در ردههای بعدی قرار داشتند.

به گزارش بانک
جهانی در انتهای
سال  ۲۰۱۹ارزش
تولیدناخالص
داخلی اسمی دنیا
برابر با  ۸۶هزار
میلیارد دالر بود که
نسبت به سال قبل
از آن با افزایش ۴
درصدی همراه بود

سهم هر منطقه در اقتصاد دنیا
رتبه

منطقه جغرافیایی

تولید ناخالص داخلی اسمی
(هزار میلیارد دالر)

سهم دراقتصاد دنیا (درصد)

۱

شرق آسیا و پاسیفیک

۲۵.۹

۳۰.۲

۲

اروپا و اسیای مرکزی

۲۳

۲۶.۸

۳

امریکای شمالی

۲۲.۲

۲۵.۹

۴

امریکای التین و کاراییب

۵.۸

۶.۸

۵

خاورمیانه و شمال افریقا

۳.۶

۴.۲

۶

جنوب آسیا

۳.۵

۴.۱

۷

جنوب صحرای افریقا

۱.۷

۲

جهان

۸۵.۶

۱۰۰
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آیندهپژوهی
[ آینده نفت ]

تهدید دوگانه بازار نفت
مشکالت زیستمحیطی دامن صنعت نفت را هم گرفت
بازار نفت و گاز طبیعی در دنیا با تهدیدهای دوگانهای روبهرو
ی
منبع  آژانس بینالمللی انرژ 
است .تهدید ناشی از کاهش سودآوری فعالیت در این صنایع
چرا باید خواند:
و تهدید ناشی از کاهش پذیرش اجتماعی این صنعت به دلیل
صنعت نفت یکی از
اثرات مخربی که روی محیط زیست دارد .به گزارش آژانس
مهمترین صنایع امروز
بینالمللی انرژی ،صنعت نفت و گاز تاکنون موفق نشده است
دنیا است ولی با توجه
که پاسخی مناسب برای هیچیک از این دو تهدید ارائه دهد
به افزایش انتشار کربن
و به همین دلیل باید منتظر روزهای ســختی باشد .کاهش
و بحرانهای زیست
سودآوری شركتهای نفتی در سالهای اخیر و ناتوانی آنها
محیطی باید برای
در اجرای تعهدات مالیشــان در قبال سهامداران مسئلهای
اصالح وضعیت وارد
میدان عمل شود.
بســیار بااهمیت است .زیرا این تشنج مالی باعث شده است
تا سرمايهگذاری در این صنعت روند کاهشی داشته باشد .از
طرف دیگر به دنبال بحرانهای زیست محیطی زیادی که در
یک سال گذشته در دنیا ایجاد شد ،انتظار میرود همه صنایع
از جمله صنعت نفت و گاز برای حل این معضل وارد عمل شوند.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش اخیر خود ضمن انتقاد از شــركتهای بزرگ نفت و گاز
طبیعی برای عدم توجه به بحرانهای ناشی از انتشار کربن نوشت :شركتهای فعال در صنعت
نفت در عرصه سوختی فعالیت میکنند که زیرساخت اصلی تأمین انرژی مصرفی در دنیا است.
ولی در عین حال در تمامی فرایندهای تولید و مصرف این سوخت گازهای آالیندهای وارد محیط
زیست میشود که موجب افزایش دماي زمین و افزایش سطح آلودگیهای زیست محیطی شده
است .مطالعات نشان داده است صنعت نفت و گاز طبیعی نقش پررنگی در پدیده گرمایش زمین
و بحرانهای زیست محیطی داشته است و حال باید وظیفه خود را برای حل این معضالت انجام
دهد .اما سؤال این است که آیا شركتهای نفتی گام موثری برای کاهش انتشار کربن برداشتهاند یا
تمایلی برای حرکت در این جهت دارند .کاهش انتشار کربن برای بسیاری از شركتهای نفتی به
معنای تالش برای پیدا کردن سوختی جایگزین یا سرمايهگذاری در توسعه مطالعات در موتورهای
کممصرف است که هر دو میتواند کاهش تقاضا برای نفت و فراوردههای نفتی را به همراه بیاورد
و در نتیجه سودآوری آن کمتر شود .شاید به همین دلیل است که شركتهای نفتی تاکنون برای
حل مشکالت زیست محیطی وارد عمل نشدهاند .اما در دنیایی که بحران زیست محیطی ناشی از
انتشار کربن قربانی میگیرد ،نمیتوان به این خواسته اجتماعی بیتوجه بود.
بر مبنای گزارش تهیه شــده توسط آژانس بینالمللی انرژی ،شركتهای نفتی برای تسریع
روند گذر از ســوختهای فسیلی به سمت سوختهای کمآالینده اقدامی عملی انجام ندادهاند.
شــركتهای نفتی تنها یک درصد از سود ساالنه خود را برای سرمايهگذاری در مسائل خارج از
صنعت نفت و گاز صرف میکنند که این رقم در مقایسه با بزرگی مشکلی که دنیا با آن روبهرو
است ،رقم بسیار ناچیزی است .شمار معدودی از شركتهای نفتی برای نشان دادن حسن نیت
خود اقدام به افزایش سهم سرمايهگذاری در بخشهای غیر از نفت و گاز کردند .در این شركتها
حداکثر سرمايهگذاری معادل  5درصد بودجه ساالنه است که باز هم رقم قابل توجه و چشمگیری
نیست.
البته گفته میشود با توجه به گردش مالی و سودآوری زیاد شركتهای نفتی همان سهم یک
درصد یا  5درصد از ســود شركتها كه در بخشهای غیر از نفت و گاز سرمايهگذاری میشود،
دارای ارزش دالری باالیی خواهد بود اما اداره اطالعات انرژی امریکا با توجه به ابعاد وسیع بحران
ناشی از تغییرات زیست محیطی و هزینههای کالنی که به اقتصاد تحمیل میکند ،این دیدگاه را
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نمیپذیرد و معتقد است که شركتهای نفتی باید بودجه بیشتری برای حل معضلی به کار بگیرند
که خود در ایجاد آن نقش پررنگی داشتند.
JJسرمايهگذاری اندک ،پاسخگو نیست
سرمايهگذاری شركتهای نفتی در تولید انرژی خورشیدی و بادی و ایجاد خودروهای الکتریکی
و زیرساختهای الزم برای توسعه استفاده از این خودروها در سالهای اخیر افزایش یافته است
ولی هنوز به سطح مطلوب نرســیده است .به عنوان مثال شركتهای نفتی بزرگ دنیا در سال
 2019تنها  2میلیارد دالر در تولید انرژی خورشیدی و بادی و سوختهای زیستی سرمايهگذاری
کردند در صورتی که ســرمایه مورد نیاز برای این بخش ظرف یک سال گذشته رقمی بالغ بر 9
میلیارد دالر بود.
مشکل اصلی عدم سودآوری بهینه در شركتهای نفتی است .حتی پیش از اینکه بحث محیط
زیست و نیاز دنیا برای سرمايهگذاری در این بخش مطرح شود ،شركتهای نفتی نمیتوانستند
مسئولیتهای خود را در قبال سرمايهگذاران و سهامدارانشان انجام دهند .در واقع این شركتها
به اندازه کافی سودآوری نداشتند و قیمت نفت در بازار به اندازهای نبود که بتوانند ضمن تأمین
هزینههای تولید ،ســود کافی نیز کســب کنند .کسری بودجه  5شــرکت بزرگ نفتی در سال
 2019میالدی برابر با  200میلیارد دالر اعالم شــد .به همین دلیل اســت که اغلب نه تمایلی
برای ســرمايهگذاری در صنعتی خارج از صنعت نفت دارند و نه توان مالی الزم برای این کار را
در اختیار دارند.
JJروزهای سختی در پیش است
با توجه به اینکه مشکالت محیط زیست هر روز بیشتر میشود و دنیا برای تدوین قانونهای
ســختگیرانهتر در زمینه انتشار کربن وارد عمل میشود ،در سالهای پیش رو تقاضای نفت در
دنیا کاهش خواهد یافت .بسیاری از تحلیلگران بازار نفت بر این باورند که کاهش تقاضای نفت
در سالهای پیش رو آسیبی جدی به ترازنامههای مالی شركتها وارد میکند .آنها معتقدند برای
ایجاد این آسیب جدی به ترازنامهها حتی نیازی نیست تقاضای نفت در دنیا کاهش یابد .همین
که تقاضای نفت رشد نکند هم برای ایجاد و باال گرفتن بحران مالی در شركتهای نفتی کفایت
میکند .اما ســؤال اینجاست که در این شرایط چه میتوان کرد؟ آژانس بینالمللی انرژی بر این
باور اســت كه شركتهای نفتی باید گامهایی برای حل بحران بردارند .گامهایی که میتوانست
سالها قبل برداشته شود و از ایجاد بحران زیست محیطی کنونی جلوگیری شود .این مرکز در
گزارش خود نوشت :هر ساله  15درصد از کل گازهای گلخانهای منتشرشده در دنیا در نتیجه تولید
باالدستی است .کاهش نشت متان در فرایند تولید به اتمسفر یکی از بهترین و مقرون به صرفهترین
راهها برای کاهش انتشــار گازهای آالینده است .ولی بررسیها نشان میدهد نشت گاز متان در
تمامی فرایند استخراج و تولید و توزیع در دنیا اتفاق میافتد و همین مسئله زمینه را برای تشدید
بحران بیشتر و بیشتر میکند.
سیاســت دیگر تمرکز روی سیاستهای تولیدی در شــركتهای ملی نفتی در کشورهای
نفتخیز و تالش برای کاهش انتشار کربن در مراحل مختلف تولید و توزیع این شركتها است.
بررســیها نشان داد در ســال گذشته  50درصد از نفت دنیا توسط شركتهای ملی نفت تولید
شــده است در حالی که شركتهای بزرگ نفتی تنها  15درصد از نفت دنیا را تولید کردند .اگر
شركتهای ملی برای توسعه تکنولوژی انرژی پاک سرمايهگذاری کنند و نشت متان در مراحل
تولید و توزیع را متوقف کنند ،کمک بزرگی به محیط زیست میشود.

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

چهکسی ترامپ را شکست میدهد؟
دموکراتها به دنبال قویترین نیروی خود برای شکست ترامپ
در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰هستند

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

دردسرهای بوئینگ

عقبمانده!

شــرکت بوئینگ یکی از مهمترین غولهای عرصه تولید هواپیما در جهان به
شمار میآید .اما چند وقتی است که این شرکت با مشکل مواجه شدهاست .ماجرا
هم به بوئینگ  ۷۳۷مربوط میشود که ظاهرا اختالالتی داشته و در مدتی کوتاه ،دو
سقوط را تجربه کردهاست .این شرکت در گزارشی اعالم کرده در سال  ۲۰۱۹ضرر
۶۳۶میلیون دالری داشتهاست .این نخستین بار در ۲۲سال گذشته است که شرکت
بوئینگ ،متضرر میشود.

برزیــل یکی از مهمترین اقتصادهای آمریکای التین بود .این کشــور به قدری
وضعیت اقتصادیِ خوبی داشت که به عنوان یکی از مهمترین اقتصادهای نوظهور در
جهان شناخته میشد .بیشترین امید در میان اقتصادهای نوظهور ،به برزیل بود اما
اکنون شرایط تغییر کردهاست .به نظر میرسد این کشور با فقر شدیدی دستوپنجه
نرم میکند .و در این بین ،هیچ کاری از دســت بولسونارو ،رئیسجمهوری برزیل
برنمیآید .او فقط میتواند شرایط را تماشا کند.

بوئینگ

کمکبولسونارو

سود خالص/ضرر ،میلیارد دالر

برزیل ،میلیون

۱۵

۱۲

خانوادههایی که
کمکهای بولسونارو را
دریافت میکنند

۱۲

۹

۹

۶

۶

۳

۳

۰
-۳

۰
۱۹

۱۶

۱۸

۱۲

۱۴

۲۰۱۰

افرادی که در فقر مطلق
به سر میبرند

۱۹

۱۷

۱۵

۱۱

۱۳

۰۹

۰۷

۲۰۰۳ ۰۵

عصر برندبازی
برندها به نوعی هویت یک شرکت را تشکیل میدهند .این روزها برندهای معتبر بسیاری در جهان وجود دارد اما در عینحال میتوان به سادگی برندهای جدیدی را معرفی و روانه
بازار مصرف کرد .البته یک نکته را باید در نظر داشت ،هر برندی که معرفی میکنید نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد تا تغییری در دنیا و بازار ایجاد کند .ساختن برند آسان است اما
نگهداری و حفاظت از آن برند ،کار بسیار دشواری است و نیاز به مهارت دارد.
دنیای برند

ده برند برتر جهان
ارزش برند به درصد از سرمایه موجود در بازارv

۴۰

۲.۰

۳۰

۱.۵

۲۰

۱.۰

۱۰

۰.۵

۰

۰
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۱۵

۱۰

۰۵
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۲۰۰۰

۱۰۰برند برتر جهانی ،مجموع ارزش برند
تریلیون دالر

دهتای برتر

سایر
۱۹

۱۵

۱۰

۰۵

۲۰۰۱

معامله با بریتانیا

در دنیای خصوصی

بریتانیاییها باالخره از اتحادیه اروپا خارج شدند .روز  ۳۱ژانویه بود که باالخره بعد
از مدتها ،برگزیت اجرایی شد و بریتانیا به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد.
اما در این شرایط ،آنچه آنها را نگران میکند ،وضعیت اقتصادی این کشور است .به
همین مناسبت اکونومیست مروری داشته بر وضعیت صادرات این کشور به برخی از
کشورها ،و در آن هم کاالها و هم خدمات را مورد بررسی قرار دادهاست .شاید آمریکا
هنوز هم بتواند بریتانیا را نجات دهد.

خصوصی یا دولتی؟ این مسئلهای است که سالها در اقتصادهای مختلف مورد
بررسی قرار میگیرد .بسیاری از بازارها این روزها به سمت خصوصیسازی حرکت
میکنند .دولتها به مرور دســت از اقتصاد میشویند و به شرکتهای خصوصی
اجازه میدهند وارد میدان شوند .اما وضعیت شرکتهای خصوصی به چه صورت
است؟ اکونومیست در این نمودار نشان میدهد که چه میزان سرمایه خصوصی در
حال حاضر در جریان است.

در خدمت شما

پیشرفتخصوصی

بریتانیا ،صادرات به کشورهای منتخب ،۲۰۱۸ /میلیارد پوند

سرمایه خصوصی جهانی ،داراییهای تحت مدیریت
تریلیون دالر

خدمات

۶۰

۸۰

۲۰

۴۰

کاال

۰
ایاالت متحده
آلمان

۷
۶
۵
۴
۳

هلند

۲

فرانسه

۱
۰

ایرلند

۱۹

۱۰

۱۵

۲۰۰۰

۰۵

دود و اعداد

باال و پایین اقتصاد هند

اســترالیا این روزها درگیر یکی از بزرگترین آتشسوزیهای زمین است .این
کشور با آتش دستوپنجه نرم میکند اما یک دلیل بزرگ برای این آتشسوزیهای
پایانناپذیر وجود دارد :تغییرات اقلیمی .اما جالب اینجاست که این منطقه با انتشار
شــدید گازهای گلخانهای نیز همراه نیست .به همین دلیل شرایط در این منطقه
در زمینه آتشسوزی تا این اندازه پیچیده شدهاست .آتش در این منطقه خاموش
نمیشود چرا که ناشی از گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است .اما انتشار گازهای
گلخانهای آنقدر هم شدید نیست .شرایط این منطقه باید تغییر کند.

رکود به یکی از عوامل تهدیدکننده برای اقتصاد هند تبدیل شدهاست .هند زمانی
نهچندان دور ،روزهای خوبی را ســپری میکرد و انتظار میرفت به رشد اقتصادی
نزدیک به چین دسترسی پیدا کند .گفته میشود که این کشور میتواند جای چین
را هم بگیرد .اما اکنون به نظر میرسد شرایط اقتصادی برای این کشور آنقدر هم
چنگی به دل نمیزند .این کشور با مشکالتی مواجه شدهاست .باال و پایین اقتصادی
به گونهای است که شرایط اقتصادی این کشور را تهدید میکند.

رکوردی قابل توجه

۱۵۰

اعمال مالیات
بر کربن

۱۳۰
۱۲۰
۱۱۰

هدف ۲۰۳۰
۱۹

۱۷

۱۵

۱۳

۱۱

هند ،درصد افزایش نسبت به سال گذشته
قیمت مصرفکننده

تولید ناخالص داخلی
۱۲

استرالیا ،انتشار فصلی /معادل مگاتن دیاکسید کربن

۱۴۰

پیامهایمختلط

۲۰۰۹

۱۲

۹

۹

۶

۶

۳

۳

۰

۰
۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۵

۱۴

۲۰۱۳
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پرسشهایی به درستی در مورد ویروس کرونا وجود دارد :آیا این ویروس میتواند به یک بیماری جهانی تبدیل شود؟ این ویروس چقدر
مرگبار خواهد بود؟ پاسخ قطعی به این پرسش دستکم به چند ماه زمان نیاز دارد .اما به هر حال مقامات باید از همین حاال به فکر سالمت
عموم مردم باشند و دست به کار شوند .این ویروس در چین شایع شده و بعید نیست که در دیگر کشورهای جهان هم شیوع پیدا کند.

[ کرونا ]

چقدر بدتر میشود؟
آیا باید از شیوع ویروس کرونا هراس داشت؟
سیاسی بسیار جدی به همراه داشته باشد.
برای چین ،عواقب
ِ

چرا باید خواند:
تقریبا از ماه دسامبر
بود که سروکله ویروس
کرونا پیدا شد .اکنون
این ویروس بیش از هزار
و  ۵۰۰قربانی در چین
بر جای گذاشته و افراد
زیادی هم به آن مبتال
شدهاند .این ویروس
هزینههای کالنی برای
اقتصاد داشته اما آیا باید
از آن هراس داشت یا قابل
کنترل است؟

2

درصد
احتمال مرگ
ناشی از ابتال به
ویروس کرونا

164

دو مــورد به خوبــی توضیح میدهند که چرا یک بیماری ویروســی
هشداردهنده است .نخست اینکه ،به سرعت شیوع پیدا میکند .یعنی دهها
مورد به راحتی به صدها مورد تبدیل میشود و بعد به هزاران .به این ترتیب
نظام بهداشــت و سالمت ســقوط میکند و به این ترتیب همه از شیوع
آن دچار هراس میشــوند .این هراس هم میتواند مشکالت اجتماعی و
اقتصادی بسیاری را به همراه داشته باشد .مورد دوم هم یک عدم قطعیت
بسیار قوی است .دادههایی که در مورد این ویروس منتشر شده هنوز گنگ
و مبهم اســت .شاید اطالعات ترسناک در مورد این ویروس هنوز منتشر
نشده باشد .همه اینها شرایط را نگرانکننده میکند.
در حال حاضر شرایط ترسناکی در مورد ویروس کرونا در چین داریم.
تعداد افراد مبتال به این ویروس از  ۲۸۲فر در روز بیستم ژانویه ،به بیش از
۷هزار و ۸۰۰نفر در کمتر از نه روز بعد رسید .تعداد افرادی که به این ویروس
آلوده میشوند همينطور در حال افزایش است .تعدادی از افراد مبتال به این
ویروس هم جان خود را از دست دادهاند .در این بین شایعههایی هم شکل
گرفت .برای مثال گفته شد دانشگاه هاپکینز پیشبینی کرده ۶۵میلیون نفر
بابت شــیوع این ویروس جان خود را از دست میدهند که چنین چیزی
صحت ندارد.
اما پرســشهایی به درستی در مورد ویروس کرونا وجود دارد :آیا
این ویروس ،میتواند به یک بیماری جهانی تبدیل شود؟ این ویروس
چقدر مرگبار خواهد بود؟ پاسخ قطعی به این پرسش دستکم به چند
مــاه زمان نیاز دارد .اما به هر حال مقامات باید از همین حاال به فکر
سالمت عموم مردم باشند و دست به کار شوند .به هر حال این ویروس
در چین شــایع شده و بعید نیست که در دیگر کشورهای جهان هم
شیوع پیدا کند .شاید خطر آن از یک آنفلوانزای فصلی کمتر باشد اما
به هر حال یک ویروس خطرناک به شمار میآید و به همین دلیل در
سطح بینالمللی جدی گرفته شدهاست .نکته مهم در مورد کرونا این
است که میتواند در کوتاهمدت ،اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
عالوه بر آن ،شــیوه مدیریت کردن این ماجرا هم میتواند دستکم
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JJمهمان ناخوانده چینی
شیوع این ویروس در حقیقت از ماه دسامبر آغاز شدهاست .ظاهرا این
ویروس از حیوانات نشئت گرفته و از آنجا که در چین همنشینی انسانها
و حیوانات شدیدتر است ،این ویروس از این کشور سرچشمه گرفتهاست.
به هرحال این بیماری خیلی زود از حیوانات به انسانها منتقل شدهاست.
برخی دانشــمندان میگویند این ویروس از خفاشها به یکی از حیوانات
پســتاندار منتقل شــده و ســپس از طریق آن حیوان به انسانها انتقال
یافتهاست .این ویروس میتواند منجر به ذاتالریه شود و در نتیجه میتواند
مرگ را به همراه داشــته باشد .دســتکم ۲۰درصد از کسانیکه به این
ویروس مبتال میشوند ،شرایط خطرناکی دارند و باید در بیمارستان بستری
شوند تا تحت مراقبتهای پزشکی قرار بگیرند .حدود ۲درصد هم احتمال
مرگ وجود دارد .در حال حاضر هیچگونه واکســن یا درمان ضد ویروسی
برای کرونا وجود ندارد.
بسیاری از افراد در چین مورد حمایتهای پزشکی واقع نشدهاند .برخی
از افراد هم عالئم خفیف داشــتهاند و در نتیجه در بیمارستان نماندهاند.
بررسیهای دانشگاه هنگکنگ نشان میدهد که صدهاهزار نفر از مردم
چین به این ویروس مبتال شدهاند اما از آنجا که شناسایی آن هنوز دشوار
است ،این افراد هم شناسایی نشدهاند .تعداد افرادی که جان خود را بابت این
ویروس از دست میدهند نسبت به میزان ابتال به آن ،چندان زیاد نیست
اما به هر حال احتمال مرگ برای افراد مبتال وجود دارد .یعنی این ویروس
میتواند از بســیاری از دیگر ویروسها هم کمخطرتر باشد .برای مثال در
ســال  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۱۸بیش از ۴۵میلیون نفر از مردم آمریکا به ویروس
خاص فصلی آنفلوانزا مبتال شدند و ۶۱هزار نفر جان خود را از دست دادند.
به این ترتیب نوعی هراس بیهوده نیز نسبت به کرونا وجود دارد.
دانشمندان تالش برای تولید واکسن را آغاز کردهاند اما این رویه میتواند
 ۶ماه تا یک ســال زمان بگیرد .جهان در حال اقدام برای مقابله با ویروس
کرونا اســت .چینیها در این زمینه بیشترین تالش را دارند چرا که منشأ
این بیماری در شــهر ووهان در چین بودهاست .به همین دلیل است که
برخی کارشناســان ،چینیها را بابت شیوع این بیماری سرزنش کردهاند
و برخی دیگر هم چینیها را بابت تالش برای مهار این ویروس ،تحســین
میکنند .واکنشها نســبت به چینیها دوگانه بودهاست .بررسیها نشان
میدهد کارشناسان و دانشمندان در این کشور مقابله بهتری با کرونا نسبت
به سارس داشتهاند .ویروس سارس در سال  ۲۰۰۳جان بیش از  ۸۰۰نفر
را گرفت .کرونا تاكنون قربانیان بیشــتری داشته اما به هر حال ویروسی
بســیار پیشرفتهتر از سارس اســت .دنیا باید خیلی سریع به این ویروس
واکنش نشــان دهد و مانع گسترش آن شود .هر بیماری جدید ،میتواند
ضررهای بزرگی را روی دســت انسانها بگذارد .به همین دلیل است که
تالش برای مهار این ویروس تا این اندازه زیاد اســت .ویروسها میتوانند
ساالنه تا ۶۰میلیارد دالر هزینه هم برای اقتصاد جهان داشته باشند و این
رقم کمی نیست.

لحظه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،لحظه بسیار مهمی است .بریتانیا ،ساختار حکمرانی اتحادیه اروپا را ترک میکند .این کشور دیگر عضو بازار واحدی در اتحادیه اروپا نیست.
ِ
طبیعی سفر کردن به کشورهای
روابط تجاری این دو منطقه نیز دستخوش تغییرات و تحوالت بزرگی شدهاست .صادرات و واردات دیگر مانند گذشته نخواهد بود .بریتانیایی حق ذاتی و
عضو اتحادیه اروپا را از دست میدهند.

[ برگزیت ]

قدم به دنیای ناشناخته
بوریس جانسون تنها یک راه دارد :لیبرالیسم
روز  ۳۱ژانویه ســاعت یازده ظهر بود که بریتانیا برای
چرا باید خواند:
همیشــه از اتحادیه اروپا جدا شد .اتفاق خاص دیگری
بریتانیا باالخره بعد
در آن لحظه رخ نداد .کاغذهایی منتشــر شد که روی
از گذشت چند سال
آنها از صلح و دوســتی نوشته شده بود تا کسی بابت
و سپری کردن فراز و
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگران نشــود یا احساس
نشیب بسیار ،از اتحادیه
ترس نکند .اما مردم همچنان میترســیدند ،کاالها و
اروپا خارج شد .رویهای
خدمات هم با نوساناتی همراه شدند .البته که مردم هنوز
که به برگزیت موسوم
شده بود ،باالخره اجرایی هم به راحتی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بریتانیا
و برعکس سفر میکنند و البته که کاالها هم به همین
شد .شاید این اقدام
راحتی جابهجا میشوند اما شرایط دیگر همانند گذشته
درستی نبود اما اکنون که
نیست .به هر حال مهاجرت بین این دو منطقه سختتر
این اتفاق صورت گرفته،
میشود و انتقاالت از امسال با مشکالتی همراه خواهد
تنهالیبرالیسماستکه
شد .لحظه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،لحظه بسیار
میتواندمنجیاقتصاد
مهمی است .بریتانیا ،ســاختار حکمرانی اتحادیه اروپا
بریتانیاباشد.
را ترک میکند .این کشــور دیگر عضو بازار واحدی در
اتحادیه اروپا نیســت .روابط تجاری این دو منطقه نیز
دســتخوش تغییرات و تحوالت بزرگی شدهاست .صادرات و واردات دیگر مانند گذشته
طبیعی سفر کردن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را
نخواهد بود .بریتانیایی حق ذاتی و
ِ
از دســت میدهند .برگزیت برای این کشور یک شوک بزرگ است .مردم در این کشور
باید بیشتر به این خروج فکر میکردند .اکنون این خروج است که آنها را هدایت میکند.
حاال بوریس جانسون نخستوزیر بریتانیاست و حکومتی قدرتمند برای خودش در بریتانیا
تشکیل دادهاست؛ حکومتی به دور از نظارت اتحادیه اروپا .بسیاری از موارد در حال حاضر
وابسته به واکنشهایی است که بوریس جانسون انجام میدهد.
اکونومیســت طرفدار این خروج و نتایج حاصل از آن نیست .بسیاری از اقداماتی که
دولت آقای جانسون به دنبال آن است میتوانست بدون خروج از اتحادیه اروپا هم اجرایی
شود .شوکهای سیستمی نظیر برگزیت میتواند هزینههای بسیاری را به همراه داشته

باشد که اغلب نیز غیرقابل تغییر است .اکنون برگزیت بدون چون و چرا اتفاق افتادهاست.
حاال شاید زمان آن است که به فکر اقتصاد در بریتانیا باشیم تا بتوانیم خوب و روان پیش
برود و مشکلی پیش نیاید.

JJمانعی به نام برگزیت
بریتانیاییها بارها و بارها دکمه شــروع دوباره را زدهاند .هــر بار تالش کردهاند از نو
بسازند و هیچگاه هم عقب ننشستهاند .آنها در سال  ۱۹۴۵و همچنین در سال ۱۹۷۹
برنامههایی را اجرایی کردند که شروع دوباره محسوب میشد .گاهی به دنبال دولت رفاه
بودند و گاهی هم تالش میکردند سوسیالیسم را جایگزین تاچریسم در این کشور کنند.
همه اینها برنامههایی درازمدت بودهاست .اما این بار قضیه فرق دارد .تمام تمرکز آقای
جانســون بر خروج از اتحادیه اروپا بود .او تنها یک هدف داشت و آن هدف هم خروج از
اتحادیه اروپا بود .حاال او به هدف خودش رسیدهاست .اما راه از همینحاال طوفانی است.
برای مثال او نمیداند باید طرف آمریکا را بگیرد و از هوآوی دور شود یا به دنبال معامله با
چینیها باشد و در نتیجه از هوآوی خرید کند .یعنی بریتانیا از همین ابتدای کار نمیداند
باید چه مسیری را در پیش بگیرد .جانسون در انتخاب یک شرکت چینی ،درماندهاست.
او باید خیلی زود تصمیم میگرفت اما در عینحال این تصمیم ،تصمیمی نبود که بتواند
به سرعت بگیرد.
حاال آقای جانســون هم متوجه شــده که چه هیجانی بر فضا مستولی شدهاست .او
تاكنــون در هیبت یک فرصتطلب ظاهر شــده و از هر موقعیتی به نفع خودش بهره
گرفتهاست .اما او باید به فکر راهکارهای استراتژیک باشد .شاید بهترین راه این باشد که
بوریس جانسون ،ادامه مسیر خود را بر لیبرالیسم بنا کند .او باید به فکر فضایی آزاد باشد.
باور به آزادی میتواند برای او نوعی پیروزی بزرگ به شمار بیاید .این کشور در قرن نوزدهم
و بیستم موفق شد خودش را به یکی مهمترین کشورهای سیاسی در جهان تبدیل کند.
اکنون باید تالش کند که این موقعیت حفظ شود .اما همه میدانیم که وضعیت بریتانیا
در خطر است .برگزیت یک تهدید بزرگ و جدی برای قدرت بریتانیا به شمار میآید.
برگزیت در حقیقت مانعی را از پیش پای بریتانیاییها برنداشت؛ بلکه خودش مانعی
بزرگ به شمار میآید .اتحادیه اروپا بیش از اندازه وضعیت
ایستایی داشت اما جدایی بریتانیا نمیتواند پویایی خاصی را
در این زمینه به ارمغان بیاورد .حتی میتواند اندک پویایی
موجود را هم از بین ببرد .بریتانیا باید از حداقل قدرتی که
دارد یعنی همین بازار آزاد بهره بگیرد تا از موقعیت کنونی
جان سالم به در ببرد .فرقی نمیکند که از چین دفاع کند
یا سازمان تجارت جهانی ،به هر حال بریتانیا باید نشان دهد
که از عضالتی قدرتمند و چابک برای پیشــروی در زمینه
بازار آزاد برخوردار است .حاال بوریس جانسون باید ابزارهای
موجود برای موفقیت خود از جمله همین شــرکت هوآوی
را شناســایی کند و از آنها نهایت بهره را ببرد .لیبرالیسم
میتوانــد فضایی بــرای نجات بریتانیا فراهم کند .شــیوه
قانونگذاری اتحادیه اروپا بر تجارت میتوانست سختیهایی
به همراه داشته باشد .اکنون که بریتانیا دیگر با آن سختیها
مواجه نیست باید بتواند برای خودش مسیری برای پیشرفت
پیدا کند و در مسیر تجارت آزاد گام بردارد.
برگزیت در حقیقت مانعی را از پیش پای بریتانیاییها برنداشت؛ بلکه خودش مانعی بزرگ به شمار میآید .اتحادیه اروپا بیش از

اندازه وضعیت ایستایی داشت اما جدایی بریتانیا نمیتواند پویایی خاصی را در این زمینه به ارمغان بیاورد .حتی میتواند اندک
پویایی موجود را هم از بین ببرد .بریتانیا باید از حداقل قدرتی که دارد یعنی همین بازار آزاد بهره بگیرد تا از موقعیت کنونی جان
سالم به در ببرد
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آرای ملی نشان میدهد که ترامپ محبوبیت چندانی در میان مردم ندارد .با این حال ،او هنوز هم قویترین نامزد
ریاستجمهوری در آمریکا به شمار میآید ،هنوز هم او کسی است که دیگران نمیتوانند به راحتی با او رقابت کنند.
هنوز هم نمیتوان چهرهای را پیدا کرد که بتواند مقابل ترامپ بایستد و رئیسجمهوری آمریکا بشود.

[ انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا ]

چهکسی ترامپ را شکست میدهد؟

دموکراتها باید به دنبال قویترین نامزد خود برای انتخابات  ۲۰۲۰باشند
چرا باید خواند:
انتخابات ریاستجهوری
آمریکا در سال  ۲۰۲۰در
ماه نوامبر برگزار میشود.
دموکراتها باید گزینهای
را انتخاب کنند که
بیشترین شانس را مقابل
ترامپ داشته باشد .اما
آنها هنوز نتوانستهاند
گزینهای برای مقابله
با ترامپ پیدا کنند.
چه کسی مقابل ترامپ
میایستد؟

آقای بایدن تاكنون رویکردی کامال
سنتی را در پیش گرفتهاست .او
معتقد است دموکراتها باید از
رایدهندگان طبقه کارگر حمایت
کنند .بایدن بر این باور است
که طبقه کارگر آمریکایی در حق
دموکراتها لطف خواهد کرد و آنها
را در برابر ترامپ پیروز خواهد
کرد .آنها در سال  ۲۰۱۶رها شده
بودند و در نتیجه خودشان هم
حزب دموکرات را رها کرده بودند.
اما اکنون دوباره به آنها روی
آورده شدهاست .آقای سندرز در
مقابل تالش دارد با شیوهها و
پیامهای پوپولیستی موقعیت خود
را پیش ببرد
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اولین انتخابات درونحزبی برای دموکراتها برگزار شد .مردم در یکی
از ایالتهای آمریکا به پای صندوقهای رای رفتند تا نامزد دموکرات مورد
نظر خودشان را انتخاب کنند .این انتخابات روز سوم فوریه برگزار شد .هدف
نهایی از این انتخابات کوچک هم ،انتخاب کسی است که بتواند مقابل ترامپ
بایســتد و او را در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰آمریکا شکست دهد.
این انتخابات در ماه نوامبر برگزار خواهد شــد .شکست ترامپ کار سادهای
نخواهد بود .نوسانات سیاسی در آمریکا زیاد بوده ،ترامپ اقدامات ناخوشایند
بسیاری داشته که حتی منجر به استیضاح او نیز شدهاست .اما هنوز هم راه
برای انتخابات مشخص نیست .هنوز هم ترامپ میتواند پیروز میدان باشد.
آرای ملی نشــان میدهد که ترامپ محبوبیت چندانی در میان مردم
ندارد .با این حال ،او هنوز هم قویترین نامزد ریاستجمهوری در آمریکا به
شمار میآید ،هنوز هم او کسی است که دیگران نمیتوانند به راحتی با او
رقابت کنند .هنوز هم نمیتوان چهرهای را پیدا کرد که بتواند مقابل ترامپ
بایستد و رئیسجمهوری آمریکا بشود .آرای مربوط به محبوبیت ترامپ اخیرا
۱۰درصد افول کرده و به نظر میرسد رتبه محبوبیت او باز هم کاهش پیدا
خواهد کرد .اما این رتبهبندیها دردی را دوا نمیکند و ریاســتجمهوری
را از او نمیگیــرد .این یک نماینده دموکرات اســت که باید بتواند مقابل
ترامپ بایستد .تاریخ هم نشان میدهد رایگیریها در زمینه محبوبیت یک
رئیسجمهور نمیتواند کاری از پیش ببرد .یعنی امکان دارد که او شخصیت
محبوبی نباشد اما باز هم در انتخابات ریاستجمهوری رای بیاورد و به کاخ
سفید راه پیدا کند .یکی از مواردی که میتواند به رای آوردن ترامپ کمک
کند ،اقتصاد است .پیشبینیها نشان میدهد که امسال رشد اقتصادی برابر
با ۲درصد بودهاست .شاید به همین خاطر است که رئیسجمهور در گذشته
هم آرایی را کسب کرده و به ریاستجمهوری رسیدهاست.
آنچه در انتخابات آمریکا تعیینکننده اســت ،رای الکترال اســت ،رای
محبوبیت به هیچعنوان در این زمینه تعیینکننده نیست .رای محبوبیت
نمیتواند نشــان دهد که چه کسی پیروز میدان خواهد شد .ترامپ به هر
حال دست باال را دارد .بسیاری از ایالتها ظاهرا هنوز جمهوریخواه هستند
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و به این ترتیب شانس ترامپ برای رئیسجمهور شدن بسیار بیشتر است.
بررسیهای اکونومیست نشــان میدهد که دموکراتها راه درازی دارند تا
بتوانند به کاخ سفید راه پیدا کنند.
JJرقابت سخت
دموکراتها به دنبال نامزدی هستند که بتواند ترامپ را در این انتخابات
شکســت دهد .اما هنوز نمیدانند چه کسی بهترین گزینه برای مقابله با
ترامپ اســت .برخی نامزدها مثل الیزابت وارن و پیت بوتیجیج در برخی
مقاطع وضعیت خوبی داشتهاند .گاهی اوقات این نامزدها انعطاف زیادی از
خود نشــان دادهاند و به همین دلیل برخی از دموکراتها به این دو نامزد
امیدوار بودهاند .جو باید و برنی سندرز هم ظاهرا با یکدیگر رقابت میکنند و
تا همین چند وقت پیش تصور میشد این دو نامزد که هر دو هم سن باالیی
دارند ،رقیب یکدیگر به شمار میآیند .اما اکنون که برخی آرا منتشر شده،
به نظر میرسد سندرز با فاصله زیادی ،وضعیت بهتری نسبت به جو بایدن
دارد .سندرز از یقهسفیدها حمایت میکند و به این ترتیب از رای آنها در
این انتخابات برخوردار است .او با تکیه بر همین رایدهندگان قصد دارد به
جنگ با ترامپ برود .اما شیوه رقابت بایدن با سندرز از زمین تا آسمان فرق
دارد و این میتواند روی نتیجه این انتخابات هم تاثیر بگذارد.
آقای بایدن تاكنون رویکردی کامال ســنتی را در پیش گرفتهاست .او
معتقد اســت دموکراتها باید از رایدهندگان طبقه کارگر حمایت کنند.
بایدن بر این باور است که طبقه کارگر آمریکایی در حق دموکراتها لطف
خواهد کرد و آنها را در برابر ترامپ پیروز خواهد کرد .آنها در سال ۲۰۱۶
رها شده بودند و در نتیجه خودشان هم حزب دموکرات را رها کرده بودند.
اما اکنون دوباره به آنها روی آورده شدهاست .آقای سندرز در مقابل تالش
دارد با شــیوهها و پیامهای پوپولیستی موقعیت خود را پیش ببرد .تاكنون
هم این رویهاش جواب داده و موفقیتهایی را به همراه داشتهاست .اما واقعا
کدامیک از این دو نفر ،رویکرد مناسبتری را در پیش گرفته و کدامیک در
نهایت پیروز خواهد شد؟ بررسیها نشان میدهد نامزدی که بیشتر با طبقه
کارگر باشــد و بتواند با آنها ارتباط برقرار کند ،بیشتر احتمال دارد که به
پیروزی دست پیدا کند.
مطالعات نشــان میدهد رفتارهای ایدئولوژیک یک نامزد در انتخابات
ریاستجمهوری میتواند به قیمت باخت او در انتخابات ریاستجمهوری
تمام شود .این اتفاقی است که در انتخابات سالهای گذشته هم مشاهده شد.
هر کسی که رویکرد متعادلتری داشته باشد بیشتر به محبوبیت میرسد و
شاید این رویه بتواند آن فرد را در انتخابات به پیروزی برساند.
ترامپ در ســال  ۲۰۱۶تالش کرد به قلب مردم نفوذ کند .او خودش را
همراه آنها نشــان میداد .همین باعث شد به کاخ سفید راه پیدا کند .او
هیچیک از آرا را نادیده نمیگرفت و ســعی میکرد به همه آنها بها دهد.
اکنون نیز کسی باید از جانب دموکراتها بیاید که بتواند به شیوه او عمل کند
تا بتواند در نهایت این شخص را شکست دهد .بعید است بایدن کسی باشد
که بتواند ترامپ را شکست دهد اما سندرز هم عملکرد چندان درخشانی
ندارد .دموکراتها شرایط سختی برای مقابله با ترامپ دارند.

چه دلیلی برای نگرانی در زمینه متان وجود دارد؟ بررسیها نشان میدهد وجود متان در جو زمین بسیار خطرناک است و میتواند مشکالت
جوی و اقلیمی ایجاد کند .مطالعات دیگری در این زمینه همچنین نشان میدهد که بخش زیادی از گرمایش زمین که از طریق انسانها ایجاد
شده ،به همین گاز متان مربوط میشود .در واقع گاز متان میتواند منجر به بروز گرمایش زمین شود و این از طریق انسانها ایجاد خواهد شد.

[ تغییرات اقلیمی ]

شکارچیان متان
خطرناکترین گازی که منجر به گرمایش زمین میشود ،متان است
چرا باید خواند:
سالگذشتهمجمع
جهانی اقتصاد به بررسی
مهمترین پدیدههای
جهان معاصر پرداخت.
برای اولین بار همه این
پدیدهها،زیستمحیطی
بودند .هیچکس فکر
نمیکردجنگیانسانها
را تهدید کند اما همه
معتقدندآسیبهای
زیستمحیطیوتغییرات
اقلیمی ،میتواند حیات
انسانها را به خطر
بیندازد .خطر در کمین
است.

ژانویه  ۲۰۱۹بود که یک ماهواره بزرگ بر فراز یک آتشفشــان در ترکمنســتان به دنبال
چیزهای خاصی میگشت که ناگهان با یک توده عظیم متان مواجه شد .اما این توده متان از
کجا نشئت گرفته بود؟ بررسیهایی که در این زمینه صورت گرفت نشان میداد که این توده
متان از یک خط لوله گاز سرچشمه گرفته که در یک میدان گازی بزرگ و مهم در این منطقه
فعالیت دارد .کمی بعد در همان منطقه دو توده متان دیگر هم کشف شد .ماهوارهای که در این
زمینه اطالعات مخابره میکرد همينطور به مخابره اطالعات ادامه داد .مقامات دولتی و سیاسی
هم باالخره از ماجرای توده متان آگاه شدند .چند ماه این خبرها متوقف شد و دیگر خبری از
توده متان نشد .این رویداد نشان داد که ماهوارهها در این زمینه تا چه اندازه میتوانند نقش ایفا
کنند و این نقش چقدر میتواند اهمیت داشته باشد .همچنین نشان داد که نقش تودههای متان
دســتکم گرفته شدهاست در حالیکه این تودههای متان میتوانند مشکالت بزرگی را ایجاد
کنند .اما چه دلیلی برای نگرانی در زمینه متان وجود دارد؟ بررسیها نشان میدهد وجود متان
در جو زمین بسیار خطرناک است و میتواند مشکالت جوی و اقلیمی را ایجاد کند .مطالعات
دیگری در این زمینه همچنین نشان میدهد که بخش زیادی از گرمایش زمین که از طریق
انسانها ایجاد شده ،به همین گاز متان مربوط میشود .در واقع گاز متان میتواند منجر به بروز
گرمایش زمین شود و این از طریق انسانها ایجاد خواهد شد .بخش زیادی از متانی که انسانها
تولید میکنند ناشی از تولید نفت و گاز است .در واقع هرجا که پای نفت و گاز به میان بیاید،
باید در انتظار تولید تودههای عظیم متان نیز باشیم که بسیار خطرآفرین است .صنعت نفت و گاز
میتواند تودههای عظیم متان را همراه با خودش به ارمغان بیاورد.
JJعلیه زمین
دادههایی که بعدا در زمینه ترکمنستان منتشر شد نشان میدهد که نشتی گاز متان در این
کشور ،بسیار سنگین است و میتواند خطرات بسیار جدی را به همراه داشته باشد .تصاویری که
ماهواره از توده متان گرفته بود بارها مورد بررسی قرار گرفت .این تصاویر نشان میداد که این
توده متان بسیار بزرگ و در نتیجه بسیار خطرناک است .ماهوارههایی وجود دارند که وضعیت

جو زمین را رصد میکنند .این ماهوارهها نشان میدهند که وضعیت زمین بسیار وخیم است
و با تودههای مهم متانی مواجه است .برخی بررسیها نشان میدهد در فاصله یک سال بیش
از ۱۴۲هزار تن متان وارد جو زمین میشود که بسیاری خطرناک است .در ترکمنستان ،آن
توده متان به تنهایی حدود ۹۷هزار تن وزن داشته و به همین دلیل آسیبی جدی به وضعیت
هوای آن منطقه وارد کردهاست .تولید گاز و نفت در بسیاری از مناطق به دلیل همین تولید
گاز متان ،بسیار بدنام است.
نشتیهای بزرگ دیگری هم در زمینه گاز متان وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
سال گذشته گروهی از پژوهشگران نشان دادند که در جو زمین تودههای بزرگی از گاز متان
وجود دارد که همگی تغییرات اقلیمی و آسیب به جو زمین را به همراه داشتهاست .تولید گاز
طبیعی باید کنترل شود .شیوههای تولید متان هم باید به صورت مرتب مورد بررسی قرار گیرد.
متان به راحتی تولید میشــود و باید آن را شناســایی و کنترل کرد بلکه بتوان جلوی
آسیبهای بیشمار آن را گرفت .مانند بسیاری از دیگر گازها ،متان هم نور را جذب میکند و
به این ترتیب مشکالتی را برای ساکنان زمین به وجود میآورد .تحلیلهای ماهوارهای نشان
میدهد تولید گاز متان یکی از پرخطرترین مســائل در زمینه گرمایش زمین است .در واقع
بخش عمده گرمایش زمین از همین گاز متان ناشــی میشود .بسیاری از گونههای مختلف
حیوانی از تولید گاز متان آسیب میبینند .آنها توان زیست در حضور گاز متان را ندارند .به
این ترتیب قربانی این گاز خطرناک میشوند.
ابزارهای جدیدی تولید شــده تا بتوان از نزدیک تغییرات اقلیمی را مشاهده کرد .یکی از
چیزهایی که قرار است بیشتر رصد شود ،همین تولید گاز متان است .شرکتها و بنگاههای
مختلف نیز تالش دارند دستگاهها و ابزارهایی برای کنترل ،مهار و شناسایی گاز متان ارائه کنند.
مدافعان محیط زیست نیز کامال پیگیر این مسئله هستند .آنها از هر ابزاری بهره میگیرند تا
به جنگ تغییرات اقلیمی بروند .به هر حال گاز متان به عنوان یکی از دشمنان اصلی محیط
زیست شناسایی شده و باید با آن مقابله کرد .این شاید تنها راه نجات باشد .متان باید از میان
برداشته شود تا آسیبها به جو زمین و تغییرات اقلیمی به حداقل برسد.
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نروژ یک تناقض است :یکی از پیشروهای جهان در استفاده از انرژیها و فنآوریهای
تجدیدپذیر و در عین حال یک غول در عرصه سوخت فسیلی .تقریبا تمام برق نروژ از طریق
منابع تجدیدپذیر به دست میآید.

[ انرژی نروژ ]

یک بام و دو هوا
نروژیها سبزی میخواهند ،اما بر سوختهای فسیلی تکی ه زدهاند
چرا باید خواند:
همانطور که
میدانید نروژ یکی
از صادرکنندههای
بزرگ نفت در جهان
است .نسل جدید این
کشور میخواهند
تکیه کشورشان به
نفت کمتر شود و با
جامعهای سبزتر
همراه شوند که
در آن شرکتهای
استارتآپی جدید
به سمت آینده قدم
برمیدارند ،اما یارانه
همین شرکتها از
ثروت نفتی تامین
میشود.
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اهالی محلههای نروژی چندین بار در ســال دور هم جمع میشــوند
تــا برگهــا را از خیابان جارو کنند ،گلها را مرتــب کنند و به طور کل
فضاهای اشتراکی شهری را سروسامانی ببخشند .این رویدادها برخاسته از
فرهنگی در نروژ هستند که نامش «داوطلبی شهری» است .سیلیا هولمز
میگوید که نروژ در حال حاضر نیازمند چنین فرهنگی در مقیاسی بسیار
گستردهتر اســت تا تبدیل به جامعهای سبز شود .هولمز رئیس 30ساله
یک گروه از شــرکتها اســت که در بنگاههای فنآوری که اهدافی سبز
دارند ،سرمایهگذاری میکند .گروه او یک فستیوال سهروزه ساالنه در اسلو
راهاندازی میکند که مربوط به همین مسئله است.
بسیاری از جوانان سبز نروژی میخواهند کشورشان دیگر کاری به نفت
نداشته باشد .شرکتهای نوپای فنآوری در حال افزایش نفوذ خود در اسلو
هستند و از سوی دولت هم یارانههایی قابل توجه دریافت میکنند .همین
شرکتهای باعث شدند که اسلو سال گذشته دومین شهر پراستعداد جهان
باشد .فارغالتحصیالن رشتههای مهندسی که تا پیش از این بیشتر جذب
بخش لوکس نفت میشدند ،اما امروزه شرکتهای بزرگ نفتی برای جذب
استعدادهای جدید به مشکل خوردهاند.
JJپایان رویا
با اینحال گرچه دولت این کشور طی سالهای اخیر کار بسیار خوبی
در ارتقای شرکتهای استارتآپی و نوپا کرده ،اقتصاد نروژ کماکان به شدت
تحت سلطه نفت است و تا آینده نزدیک هم قطعا همينطور خواهد ماند.
نفت از زمانی که برای اولینبار در ســال  1969در این کشور کشف شد،
اقتصاد نروژ را دگرگون کرد .نروژ یکی از بزرگترین صادرکنندههای نفت در
جهان است .منابع هیدروکربنی نیمی از صادرات این کشور و  19درصد از
تولید ناخالص داخلیاش را به خود اختصاص دادهاند .تازه بد نیست این نکته
را هم بدانیم که موج جدیدی از جنون نفت در این کشور به راه افتادهاست.
میدان نفتی جدیدی که در دریای شــمال کشف شده میتواند چیزی در
حدود  100میلیارد دالر را طی  50سال آینده برای نروژ به ارمغان بیاورد.
وزیر جوان  32ساله جدید محیط زیست این کشور هم قبول دارد که
نروژ یک تناقض اســت :یکی از پیشروهای جهان در استفاده از انرژیهاو
فنآوریهای تجدیدپذیر و در عین حال یک غول در عرصه سوخت فسیلی.
تقریبا تمام برق نروژ از طریق منابع تجدیدپذیر به دست میآید .ایجاد گرما
با استفاده از نفت در سال  2020ممنوع اعالم میشود .نیمی از خودروهایی
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که به تازگی ثبت شــدهاند الکتریکی هســتند و نروژ یکی از بزرگترین
بازارهای تسال است .اســلو اولین شهر جهان بود که یک سقف ساالنه را
برای انتشــار گاز گلخانهای خود به تصویب رساند .در سال  2018تقریبا
تمام فضاهای پارکینگ خودرو در مرکز این شهر حذف شد و جایشان را
نیمکت و پیادهراه و محل استقرار دوچرخه گرفت .اکتبر سال پیش بود که
صندوق ثروت حکومتی  1.1تریلیون دالری نروژ ،که بزرگترین صندوق
اینچنینی جهان است و در سال  1990به منظور آمادهسازی کشور برای
آیند ه پسانفتی راهاندازی شد ،اعالم کرد که حاضر است تمام سهم خود را
در شرکتهایی که تخصصشان اکتشاف نفت و گاز است به فروش برساند.
آیــا نروژ در حال حاضر به اندازه کافی برای آن آینده پســانفتی آماده
است؟ بعضیها میگویند که هنوز کارهایی باقی مانده .دولت تقریبا یکسوم
ســهام موجود در بازار بورس اســلو را تحت مالکیت خود دارد که شامل
بیشترین سهم در کمپانی تلنور ،بزرگترین اپراتور تلفنی کشور ،میشود و
جدای از آن کمپانیهای آلومينیومسازی ،تولید کود و بزرگترین بانکهای
این کشــور هم حضور دارند .به همین خاطر است که خیلیها میگویند
دولت نروژ بیش از حد در صنایع ســنتی حضور دارد و بد نیست که وارد
عرصههایی چون شرکتهای فنآوری هم بشود.
ماتیاس مایکلسن ،مدیرعامل 29ساله شرکت استارتآپ مموری،
که اپلیکیشنی را به منظور ثبت زمان در محل کار توسعه دادهاست،
میگوید« :نفت آیندهای ندارد ».نفت همان زغالسنگ جدید است،
بنابراین سرمایهگذاران هوشــمند پول خود را در جایی دیگر به کار
میگیرند و اینها را کسی میگوید که در حال حاضر در حال ساختن
یک کارخانه به منظور بازیافت تایرها اســت .با اینحال هر دوی این
آدمها در اکوسیستم استارتآپی دولتی نروژ تنفس میکنند که عمده
منابع تامین مالیاش وابسته به ثروت نفت است و اگر ثروت ناشی از
این نفت نبود ،احتماال برای راهاندازی شرکتهای خود به دشواریهای
بیشتری برخورد میکردند.
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یک پژوهش درباره مدیران اجرایی بنگاههای بزرگ آمریکایی نشان میدهد که اعتماد پس از یک دهه پایین بودن در فصل سوم ،اینبار
رشد کردهاست .آخرین نظرسنجی از بنگاههای کوچکتر نشان میداد که خوشبینی افزایش پیدا کردهاست .سهم سهام به سویی
میرود که مایکل ویلسون از بانک سرمایهگذاری مورگان استنلی آن را «فضایی گلدیالکسی» مینامد

[ کسبوکار آمریکایی ]

گلدیالکس و سه خرس
حس اعتماد شرکتهای آمریکایی برگشتهاست
آیا دوران کســادی عادی شرکتهای آمریکایی به پایان رسیده؟
بسیاری از شاهدان زندگی شرکتی این پرسش را طی ماههای اخیر
مطرح کردهاند .نشانههای اولین عایدیهای دهه پیش رو خیلی خوب
نبودند .انبســاط کنونی طوالنیترین دوره را در تاریخ آمریکا به خود
اختصاص داده بنابراین یک افت تقریبا ناگریز به نظر میرسد .در واقع،
سه فصل ابتدایی ســال  2019بیانگر افتی سال به سال در عایدی
بنگاههای اصلی شاخص اساندپی  500بود .تحلیلگران مالی برای
چهارمین فصل سال پیش افتی تقریبا  2درصدی دیگر را پیشبینی
کردهبودند که بیانگر اولین شکل اینچنینی از افت از سال 2015-16
به این سو بود.
اگر بنگاههایی را کنار بگذاریم که بیش از دوسوم عایدی شاخص
اسان دپی  500را به خود اختصاص میدهد ،رویه تغییر کردهاســت.
یک پژوهش درباره مدیران اجرایی بنگاههای بزرگ آمریکایی نشان
میدهد که اعتماد پس از یک دهه پایین بودن در فصل سوم ،اینبار
رشد کردهاست .آخرین نظرسنجی از بنگاههای کوچکتر نشان میداد
که خوشبینی افزایش پیدا کردهاست .سهم سهام به سویی میرود که
مایکل ویلسون از بانک سرمایهگذاری مورگان استنلی آن را «فضایی
گلدیالکسی»مینامد.
بزرگتریــن بنگاههای آمریکایی این حرکت را راهبری میکنند.
درآمد خالص اپل با رشدی  11درصدی به  22.2میلیارد دالر رسید
که دلیل آن تا حدی فروش بســیار خوب آیفون بود .یک کسبوکار
ابری روبهرشد هم باعث شد که درآمد خالص مایکروسافت با رشدی
 38درصدی به  11.6میلیارد دالر برســد .حتی آمازونی که به رشد
بیسود خود معروف است ،با رشدی  10درصدی در درآمد خالص به
 3.3میلیارد دالر رسید .البته بد نیست بدانیم که شرکتهای بزرگ
فنآوری تنها نیستند .از صنایعی که در زمینه امکانات اولیه فعالیت
میکنند تا بانکها گویا باز هم در مسیر سوددهی قرار گرفتهاند .جیل
َکسی از بانک آمریکا انتظار دارد که سودشان در سال جاری رشدی
 8درصدی کند ،و این در حالی است که آخرین تخمینها برای سال
گذشته چیزی در حدود  1درصد بودند.
JJدلیل روزگار خوب
چه اتفاقی افتاد؟ دلیل اول این اســت که ترسهایی که از رکود
وجود داشــت ،محقق نشــد .در ماه ابتدایی ســال جدید صندوق
بینالمللی پول پیشبینی میکرد که تولید ناخالص داخلی آمریکا در
سال  2020رشدی  2درصدی خواهد داشت که سریعتر از حوزه یورو
( 1.3درصد) یا ژاپن ( 0.7درصد) اســت .شاخص کنونی فعالیت ،که
مجموعهای از  37معیار اقتصادی است که توسط بانک سرمایهگذاری
گلدمن ساکس جمعآوری شــده ،در ماه ژانویه به شدت رشد کرده
که این مسئله را میتوانیم در نمودار هم مشاهده کنیم .حتی بخش
تولیدی ،که فعالیت در آن از اواسط سال  2018افت کردهبود ،هم بهتر

به نظر میرســد .مطالعهای که در اواسط بهمنماه منتشر شد نشان
میدهد که پس از ماهها با اولین انبساط روبهرو بودهایم.
توافق تجاری آمریکا با چین که در ماه دسامبر اعالم شد ،نقشی
در این وقایع بازی میکند .بسیاری از مدیران میدانند که این توافق
«مرحله اول» بینقص نیست .تعهد چین به خریداری  200میلیارد
دالر محصوالت کشاورزی و دیگر صادرات آمریکا در سالهای 2020
و  2021به شدت غیرواقعگرایانه به نظر میرسد .اما این توافق نشان
داد که دونالد ترامپ حاضر اســت از یک جنگ تجاری همهجانبه با
رقیب آسیایی آمریکا حداقل برای زمان کنونی فاصله بگیرد.
معافیت مالیاتی شرکتی بســیار زیادی ترامپ همراه با نرخ بهره
پایین ،از عوامل خشــنودی مدیران آمریکایی هستند .نبود افزایش
دستمزد هم یکی دیگر از عوامل است.
با اینحال اقتصاد آمریکا با چالشهایی روبهرو است که میتوان از
بین آنها به ضعف احتمالی مصرف خانوار آمریکا اشاره کرد .الن زنتنر
از بانک مورگان استنلی اشاره کیکند که مصرف واقعی شخصی با نرخ
ساالنه  1.8درصد در فصل چهارم  2019رشد کرده که نسبت به 3.2
درصد فصل ســوم ،افتی را از خود نشان میدهد .محاسبات او نشان
میدهد که رشد هزینه برای کاالهای غیربادوام در فصل آخر 2019
تنها  0.8درصد رشــد کرده که نســبت به  3.9درصد فصل پیشش
افتی قابل توجه داشته .هزینه بابت مواد غذایی و نوشیدنی افتی 0.5
درصدی در فصل چهارم  2019داشته و این در حالی است که فصل
پیشینش با رشدی  5درصدی به پایان رسید.
سودهایی که از سوی بانکهای بزرگ اعالم شدهاند به ما میگویند
که مصرفکننــدگان در حال حاضر در یک روحیه خرید قرار دارند.
مدیران میتوانند اندکی آرام باشند .البته مدیران دورنگر میدانند که
این حس آرامش تا ابد دوام نخواهد داشت.
به دنبال حل مشکل
سهم هر بخش در شاخص فعالیت کنونی ،درصد تغییر نسبت به سال پیش
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چرا باید خواند:
گرچه برخی از آمار
و ارقام نشاندهنده
افت موضعی در رشد
اقتصادی آمریکا
دارند ،اما حس اعتماد
به نفسی که مربوط
به فعالیت اقتصادی
شرکتهای این کشور
است ،رو به بهبود بوده
که میتوان عواملی
چون حذف مالیات و
توافق تجاری با چین
را در آنها گنجاند .آیا
آمریکا واقعا رشدی
بهتر از ژاپن و اروپا
تجربه میکند؟ این
گزارش را بخوانید.

ترسهایی که از
رکود وجود داشت،
محقق نشد .در ماه
ابتدایی سال جدید
صندوقبینالمللی
پولپیشبینی
میکرد که تولید
ناخالص داخلی
آمریکا در سال 2020
رشدی  2درصدی
خواهد داشت که
سریعتر از حوزه
یورو ( 1.3درصد)
یا ژاپن ( 0.7درصد)
است

2018
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زمانی که تصمیم کمربند و جاده
در سال  2013اعالم شد ،نیازمند
یک پروژه معرف خوب بود .پاسخ
این نیاز كريدور اقتصادی چین-
پاکستان (سیپیایسی) بود .لی
کیکیانگ ،نخستوزیر چین گفت
که این كريدور یک برنامه اقتصادی
دگرگونکننده است که «میتواند
مردم را از شر زندگی عقبماندهای
که دارند رها کند»

[ چین در جهان ]

مترببندید
محک 
پروژه کمربند چین در جهان ،خیلی هموار پیش نمیرود
اگر قرار باشد جایی در امتداد کمربند و جاده از سخاوتمندی
چرا باید خواند:
چین منفعت برده باشد ،آنجا پاکستان است .این کشور متحد
پروژه کمربند و جاده
واقعی چین به حساب میآید که بازوی غربی نسبتا ضعیف
چین در سال  2019با
چیــن را برابر هند تقویت میکند .چینيها به دانشــمندان
افت روبهرو شد و این
پاکستانی روش ساختن بمب هستهای را یاد دادند .خودشان
کشورنتوانستتامین
مالی را مانند سالهای
با شــعاری میگویند که دوستی بین این دو کشور «فراتر از
قبل ادامه دهد .حتی در
رشتهکوه هیمالیاست ».بنابراین با اینکه طبق نمودار ،تامین
کشوری مثل پاکستان
مالی پروژه کمربند و جاده در همهجای جهان طی یک سال
کههمیشهنقشیمهم
اخیر ُکند شد ،پاکستان جایی را به نظر میرسد که گویا این
در این پروژه داشته هم
پروژه پایه طبیعی خود را پیدا کرده.
اوضاع مثل قبل نیست،
با اینحال ،در مرکز تجاری کراچی ،کارکنان  120بنگاه
بماند که در برخی
چینی به موفقیت خیلی کمی دست پیدا کردهاند و به سختی
جاهای دیگر مانند
ســعی میکنند چیزی را آموزش دهند .الکس هو ،کارمند
کامبوجشکستهایی
بنگاهی از استان شژیانگ که پوشش پیویسی به کارخانهها
اند.
بزرگتر از راه رسیده
میفروشد ،میگوید که مســئوالن پاکستانی میتوانستند
کارهای خیلی بیشتری برای ارتقای این رویداد بکنند .به طور
کل ،مثال پاکستان به ما نشان میدهد که چین چقدر در سیاستگذاریهای حتی ابتدایی خارجی
خود هم به مشکالتی بر میخورد.
زمانی كه تصمیم کمربند و جاده در سال  2013معرفی شد ،نیازمند یک پروژه معرف خوب بود.
پاسخ این نیاز كريدور اقتصادی چین-پاکستان (سیپیایسی) بود .لی کیکیانگ ،نخستوزیر چین
گفت که این كريدور یک برنامه اقتصادی دگرگونکننده است که «میتواند مردم را از شر زندگی
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عقبماندهای که دارند رها کند».
زمانبنــدی این پروژه هم خیلــی خوب از آب درآمد .در ســال  2013یک دولت مردمی در
پاکستان به سر کار آمدهبود که هدف و شعارش انجام پروژههای زیرساختی و حل مشکل قطعی
برق وحشتناکی بود که در پاکستان وجود داشت .برچست قیمتی که به آن كريدور خوردهبود از 46
میلیارد به  60میلیارد دالر رسید .برنامههای زیادی برای نیروگاه ،جادهها و خطوط راهآهن طراحی
شدند و بنادری هم راهاندازی شدند که باعث میشدند پاکستان از ابعاد زیادی مشابه سنگاپور شود.
JJضعف سیاست بینالمللی
با اینحال ،در همین حالی که چین مشغول ساختن نقطه اوجی در پاکستان بود ،نتوانست زمینه
سیاسی را در این منطقه به خوبی ایجاد کند .به طور مشخص هند اصال روی خوشی به این داستان
نشــان نمیداد و بد نیست بدانید که هنوز هم به پروژه کمربند و جاده نپیوسته .جدای از آن هم
اینقدر صحبت کردن از «كريدور» باعث شد که شاخکهای تندروهای واشنگتن تیز شود .از سال
 2017به این سو دولت ترامپ یک روایت جهتدار مشخص را ساخته :هدف اصلی كريدور اقتصادی
چین-پاکستان ،در اصل این است که چین میخواهد جایگاه راهبردی خاصی در زمینه پیوند به
مناطق غرب دور در دریای عرب باز کند تا از این طریق مسیرهای جدید انرژی را ایجاد کرده و در
اقیانوس هند غربی هم قدرتنمایی کند .آمریکاییها میگویند این پروژه در نهایت پاکستانیها را
بدهکار چین کرده و به چین قدرت نفوذ زیادی در این کشور میدهد.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که دولت چین در خواندن سیاســت داخلی آمریکا خیلی
درست عمل نکرد زیرا دولت عمران خان روی کار آمد و شعار تبلیغاتیاش مبارزه با فساد بود که
شامل فسادهای موجود در پروژه كريدور اقتصادی چین-هند میشود .حزب عمران خان به زودی
متوجه مشکالتی اساسی در ترازهای پرداختی شد که یکی از عواملش همین كريدور بود زیرا باعث
شدهبود تقاضای داخلی باال رفته و به موجب آن نرخ ارز پاکستان رشد کرده و در واردات به مشکل
بخورند .در سال  2018این حباب ترکید و روپیه پاکستان افت ارزش پیدا کرد و اقتصاد این کشور
ک چینیها رفت ،اما شرایطی را هم برای این مسئله
به شدت ُکند شد .خان در نهایتا به سراغ کم 
تعیین کرد.
به طور کل از زاویه دیگر هم اگر به این پروژه کمربند و جاده نگاه کنیم متوجه میشویم که تعداد
ساختمانهایی که در حال تکمیلی عجوالنه هستند بسیار بیشتر از ساختمانهایی است که تکمیل
شدهاند و همین مسئله باعث شده که مثال سال گذشته یک ساختمان مرتفع ریزش کرده و 28
کارگر را به کشتن دهد و این مشکالتی است که پروژه برای کشور کامبوج پدید آورده .شاید اتفاقات
بد سپری شدهباشند .سال پیش دولت کامبوج نهایتا به این مسئله واکنش نشان داد و جلوی خیلی
از این اشکال جدید قماربازی را گرفت .شاید این حباب ترکیده باشد ،اما این شهر زمان بیشتری
برای بهبود نیاز دارد.

حرفهای خود ترامپ همیشه بهترین راهنما به سمت عملکرد او نیستند .او در حالی پا به کاخ سفید گذاشت که قول دادهبود
ن کار را انجام دهد و پس از آن با از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان
پوشش درمانی اوباما را کنار بگذارد ،اما نتوانست ای 
بخت تکرار دوباره این مسئله را هم از دست داد

[ عملکرد ترامپ ]

عمل مقابل حرف
ترامپ از پربودجهترین آژانس واشنگتن چطور استفاده کرده؟
اگر تنها منبع اطالعاتی شــما درباره عملکرد ترامپ در زمینه بهداشت
و درمان ،ســخنرانی خود او در کنگره باشــد ،به این نتیجه میرســید که
رئيسجمهوری آمریکا سه هدف اصلی دارد .اولین هدف او حفاظت از بیمارانی
است که بیماریهای مادرزادی دارند در مقابل بیمههایی که میخواهند آنها
را رها کنند .دومین هدف ایجاد اطمینان از این مســئله است که مهاجران
غیرقانونی به درمان یارانهدار دسترسی نداشته باشند .سومین مسئله هم پایین
آوردن داروهای نســخهای است .اما حرفهای خود ترامپ همیشه بهترین
راهنما به سمت عملکرد او نیستند .او در حالی پا به کاخ سفید گذاشت که
ن کار را انجام
قول دادهبود پوشش درمانی اوباما را کنار بگذارد ،اما نتوانست ای 
دهد و پس از آن با از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان بخت تکرار دوباره
این مسئله را هم از دست داد .البته منظور ما این نیست که هیئت دولت او
هیچ کاری انجام نداده .روسای جمهوری میتوانند تاثیری زیاد بر درمان مردم
آمریکا از طریق وزارت خدمات درمانی و انسانی ،داشته باشند.
شاهدان صحنه سیاسی آمریکا معموال این مسئله را فراموش میکنند که
بیشترین بودجه واشنگتن نه به وزارت دفاع بلکه به این وزارتخانه میرود.
آمریکا در سال  2019در حدود  685میلیارد دالر خرج دفاع و  1200میلیارد
خرج درمان کرد که شامل دو برنامه پوششی میشود .جدای از پوشش دادن
 109میلیون آمریکایی از طریق این دو برنامه ،خدمات درمانی و انسانی شامل
چیزهایی زیادی مانند تنظیم مقررات برای غذا و دارو و چیزهایی نظیر مبارزه
با اعتیاد هم میشود .اولین وزیر بهداشتی که ترامپ به انجام این وظایف دشوار
گماشت ،تام پرایس بود که پس از هشت ماه موقعیت خود را به اجبار ترک
کرد زیرا این رسوایی درباره او پدید آمدهبود که با استفاده از هزین ه تامین شده
از پول مالیاتدهندگان سوار هواپیماهای شخصی شدهبود .پس از او الکس
عازار به این سمت گماشتهشــد که مدیریت یک کمپانی عظیم داروسازی
را بر عهده داشته .البته تا پیش از این چندین بار هم معاون این وزارتخانه
بوده و توانسته شغل خود را در این سمت حفظ کند .سیاستهای معقولی
که عازار پیشنهاد داده -آنهایی که به سوی کاهش هزین ه داروهای نسخهای

هستند -به جایی نرسیدهاند.
JJخرابکاری
آن دســته از تغییراتی که این وزارتخانه توانسته انجام دهد ،در جهتی
دیگر حرکت کردهاند .پس از اینکه جمهوریخواهها نتوانستند پوشش درمانی
اوباما را کنار بگذارند ،این وزارتخانه به دنبال از بین بردن پایداری بازار بیمه
است .جدای از این به طور کل عملکردهای در جهت خالف گستردهتر کردن
پوشش بیمهای هم داشته.
اولین نمونه این اقدامات ترامپ عملکرد عجیب دولت او را به خوبی نشان
میدهد .گرچه نتوانستند قانون پوشش درمانی اوباما را کنار بگذارند ،کنگره
خود را از شــر جریمه مالیاتی برای آنهایی که بیمه نمیخرند هم خالص
کرده .آن قانون با رویکردی چماق و هویجی مردم را ترغیب میکرد که بیمه
بخرند و حاال کنگره چماق اصلی را به طور کلی حذف کرده .این اقدام باعث
شد دادستان کل جمهوریخواه شکایتی را تنظیم کند و ادعا کند که حذف
بخشی که مربوط به اجبار فردی بود باعث شده که باقی بخشهای این قانون
هم اعتبار خود را از دســت بدهند .درصد آمریکاییهایی که بیمه ندارند به
شکلی مرتبط در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما افت کرد .همانطور
که در نمودار میبینیم پس از سال  2016این پیشرفت خوب متوقف شد.
بر خالف آقای عازار ،رئیس و رقیب او ،خانم ورما خیلی از این مسئله راضی
نیســت .یکی از مسائلی که او را ناراضی کرده هزینه کردن  3میلیون دالر از
بودجه مالیاتی مردم برای ایجاد ارتباطاتی جهت بهتر کردن چهره مردمی او
بوده .دومین مسئله ادعای بازگشت پولی به مبلغ  47هزار دالر برای جواهرات
بود .حجم بسیار زیادی از برنامه این دولت در زمینه بهداشت و درمان تا حاال
به دالیل مختلف به تاخیر خورده .البته این مشکالت به هر حال حل خواهند
شد .حتی اگر جمهوریخواهان نتوانند در انتخابات کنگره پیروز شوند ،چهار
ســال دیگر زمانی کافی برای این مسئله است که ترامپ بتواند بدون نیاز به
قانونگذاری ،چهره بهداشت و درمان آمریکا را به طور کامل تغییر دهد.

چرا باید خواند:
یکی از زمینههای
بسیار داغ مباحثات
انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا،
بحث درمان و بهداشت
است .دولت ترامپ
از روزی که سر کار
آمد هدف خود را بر
این گذاشته بود که
قانون پوشش درمانی
اوباما را کنار بگذارد،
اما نتوانست این کار
را انجام دهد .این
ناتوانی مانع از این
نشده که ترامپ آن
قانون را فلج نکند.
آن دسته از تغییراتی که این
وزارتخانه توانسته انجام دهد ،در
جهتی دیگر حرکت کردهاند .پس از
اینکه جمهوریخواهها نتوانستند
پوشش درمانی اوباما را کنار
بگذارند ،این وزارتخانه به دنبال از
بین بردن پایداری بازار بیمه است.
جدای از این به طور کل عملکردهای
در جهت خالف گستردهتر کردن
پوشش بیمهای هم داشته

عواقب انتخابات
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ترسهای قابل توجیه برای اقتصاد محلی هنگکنگ ،ربطی به بانکها و ارز آن ندارند .دقیقا به
همین دلیل که بازار امالک و نظام مالی این شهر تا حدی از اقتصاد محلی آن تفکیک شدهاند،
مشکالت داخلی تاثیر زیادی بر آنها نمیگذارند.

[ اقتصاد هنگکنگ ]

سومین ضربه
اقتصاد هنگکنگ در منطقه خطر است
چرا باید خواند:
جنگ تجاری از
یک سو ،اعتراضات
اجتماعی از سوی
دیگر ،همین دو عامل
برای از دست دادن
اقتصاد در یک کشور
کافی هستند ،اما
حاال ویروس کرونا
داستان را پیچیدهتر
هم کرده و اقتصاد
هنگکنگ را به سوی
بحران میبرد ،اما
تمامبخشهاچنین
نیستند.
حجم زیادی از سرمایه جهانی
هرروزه وارد بازار بورس
هنگکنگ شده و از آن خارج
میشود .بعضی از داللها در
حال حاضر درباره مقاومت مالی
این بازار صحبت میکنند و به
بازار امالک آن اشاره میکنند
که در آن قیمتها طی ده سال
اخیر سه برابر شدهاند و یک
نظام بانکی نیرومند و سنگین
که حجم داراییهایش 845
درصد تولید ناخالص داخلی
است
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بســیاری از زندانیهای هنگکنگی در حالــی که دین خود را به
جامعه میپردازند ،در حال حاضر برای کارهای مفیدی مانند ساختن
تابلو برای جادهها ،یونیفورم ،مبلمان و چیزهایی از این دســت به کار
گرفته میشوند .یکی دیگر از چیزهایی که این زندانیان درست میکنند،
ماســکهایی است که در حال حاضر چهره بسیاری از افراد حاضر در
خیابانهای این شهر را پوشانده .به منظوره جلوگیری از شیوع ویروس
کرونای ووهان در حال حاضر از این زندانیان خواسته شده که تولیدات
ماسک خود را تا حد  60درصد افزایش دهند.
متاسفانه این فعالیت اقتصادی تنها بخشی است که در حال حاضر
در این شهر مصیبتزده رشد میکند .سال پیش تولید ناخالص داخلی
هنگکنگ برای اولینبار طی یک دهه اخیر کاهش پیدا کرد که دلیل
اصلیاش هم جنگ تجاری و اعتراضات ضددولتی بود .در حال حاضر
ویروس کرونا تهدید و مصیبت ســوم را برای آنها از راه آورده .بعضی
گ را بیش از
از اقتصاددانها پیشبینی رشد خود برای اقتصاد هنگکن 
خاک اصلی چین کاهش دادهاند.
سرنوشت اقتصادی هنگکنگ یک دلمشغولی بینالمللی است.
حجم زیادی از سرمایه جهانی هرروزه وارد بازار بورس این کشور شده
و از آن خارج میشود .بعضی از داللها در حال حاضر درباره مقاومت
مالی این بازار صحبت میکنند و به بازار امالک آن اشاره میکنند که
در آن قیمتها طی ده ســال اخیر سه برابر شدهاند و یک نظام بانکی
نیرومند و ســنگین که حجم داراییهایش  845درصد تولید ناخالص
داخلی است .با شدت گرفتن اعتراضات طی یک سال اخیر ،شرط بستن
خالف ارز هنگکنگ که از سال  1983همارز دالر حرکت میکرد به
شــدت طرفدار پیدا کردهاست .مسئوالن مالی این شهر میگویند که
جایی برای نگرانی نیست .اما این حرف از آن دست چیزهایی است که
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فقط در شــرایطی باید بگویی که دیگران به حقیقت داشتن کامل آن
شک داشته باشند.
نگرانی بابت اقتصاد داخلی هنگکنگ بسیار هم موجه است .بخش
زیادی از معیشت این شهر وابسته به ویژگیهای مثبت اقتصادی مانند
باز بودن فضاســت .در این شهر اســت که افرادی از همهجای جهان
میتوانند در یک شهر متراکم دور هم جمع شوند .تعامل انسانی عامل
پیشرفت این شهر است ،اما ویروس را هم موفق میکند .به همین دلیل
است که اقدامات مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس ،به ضرر اقتصاد
هم تمام شدهاند.
JJسوءمدیریت
متاسفانه دولت هم زمانی که الزم باشد در زمینه اقتدار ضعف دارد.
این دولت با برخورد نامناسبی که با ناآرامیهای اجتماعی داشت ،اعتماد
عمومی را از دست داد .به همین خاطر حاال برای متقاعد کردن مردم
به منظور انجام اقداماتی که برای جلوگیری از بیماری الزم هستند ،به
مشکل برخورده .بعضی از کارگران بیمارستانی دست به اعتصاب زدهاند
و تقاضای این مطلب را دارند که تمام مرز این شهر و خاک اصلی چین
بسته شود .دیگران بابت کمبود ماسک عصبانی هستند .یک دولت قابل
اتکاتر شاید به مردم پیشنهاد میداد که تنها در صورتی که بیمار باشند
نیاز است این ماسکها را بزنند .اما چنین پیشنهادی در هنگکنگ به
تمسخر گرفته میشود .این شهر دیگر ماسک ندارد ،چون دولتش دیگر
یانگیزاند.
اعتمادیبرنم 
البته این ترسهای قابل توجیــه برای اقتصاد محلی هنگکنگ،
ربطــی به بانکها و ارز آن ندارند .دقیقا به همین دلیل که بازار امالک
و نظام مالی این شــهر تا حدی از اقتصاد محلی آن تفکیک شدهاند،
مشــکالت داخلی تاثیر زیادی بر آنها نمیگذارند .بانکهایش هم به
شــدت رشد کردهاند که این مسئله تا حدی ناشی از این است که این
بانکها خدماتی را بــه بنگاههای خاک اصلی چین ارائه میدهند که
رویاهایی جهانی دارند و بخت خود را خارج از هنگکنگ به کار بستهاند.
ارز هنگکنگ نیز به خوبی تقویت شدهاست .ذخیره ارزی این کشور
دو برابر عرضه پولش اندازه داشته و تعریفی دقیق هم دارد .به عبارت
بهتر دالر آمریکا در این شهر بیشتر از دالر هنگکنگ است .در عمل
مشــکلی پیش نمیآید و نرخ بهره پیش از هر نوع بحران احتمالی در
آینده افزایش پیدا میکند.
همین مســئله باعث شده که داشتن این ارز بسیار ارزشمند باشد.
به منظور اینکه مشکلی در این زمینه پیش نیاید ،دولت باید توانایی
بیشتری در تحمل مشکالتی داشته باشد ،که در حال حاضر در حال
آغاز هستند .طی بحران مالی آسیا در سال  ،1997هنگکنگ نشان داد
که برای حل مشــکل حاضر است چه کارها بکند .ارز این شهر در آن
زمان دوام آورد و به احتمال زیاد در آینده هم دوام بیاورد .هنگکنگ
نامی خوش برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد کرده و خیلی حیف است
اگر این نام لکهدار شود.

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

فرصتهای ازدسترفته
امریکا چگونه از برتری در پایان جنگ سرد برای اصالح جامعه خود استفاده نکرد

عصر توهم

عصر توهم :آمریکا چطور برد
خود در جنگ سرد را هدر داد
نویسندهَ :اندرو َب ِسویچ
ناشر :متروپلیتن بوکز
2020

دربارهنویسنده
اندرو بسویچ اســتاد تاریخ و روابط بینالملل در
دانشگاه بوستون اســت که حوزه مطالعاتیاش
سیاســت خارجی آمریکا است و کتابها زیادی
در اینباره نوشــته اســت .کتاب تازه او تحت
عنوان «محدودیتهای قدرت :پایان استثناگرایی
آمریکایی» بهزودی منتشر میشود.
آمریکاییان با آویختن به دامن دونالد ترامپ و هدایت کشور خود به سوی او ،این پیام را
فرستادند که قصد طرد آن اجماع نظر کذایی را دارند .آن ترامپی که مردم به او رای دادند
قولهایی نداده بود که بتواند مشخصا مردم را به نتایج معقولی برساند که براساس آن به او رای
دهند و او را راهی کاخ سفید کنند .او یک نامزد انتخاباتی بود که با آرای ناراضیان از دیگر نامزدها
توانست رای کسب کند.

آزادی بیحدوحصر
جامعه آمریکا چگونه فرصت برندهشدن در جنگ سرد را هدر داد
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

«بدون جنگ سرد ،یک آمریکایی بودن چه نکته جالب توجهی در خود خواهد
داشت؟» این سؤال را هری آنگستروم معروف به «خرگوش» در رمان جان آپدایک
مطرح میکند .این رمان که در دهه  1960منتشــر شد ،داستان یک قهرمان دونده
26ساله است که خانواده خود را ترک میکند و نقشههای نویی در سر دارد .رمان
آپدایک سؤالی را طرح میکند که همه آمریکاییها در اواخر قرن بیستم به آن فکر
میکردهاند .بیش از ربع قرن بعد از این کتاب ،این سؤال هنوز در انتظار یک جواب
تعیینکنندهبود.
بهطور حتم ،گذشــت زمان فقط ابهام را درباره این سؤال بیشتر میکرد که آیا
آمریکایی بودن معنی خاصی دارد؟ حتی با اینکه جنگ سرد پایان یافته بود اما مرد
قهرمان رمان آپدایک تنها کســی نبود که تصور میکرد چیزی را از دست داده و
مغبون شده است .جنگ سرد تا دهه  1980تبدیل شده بود که چیزی بیشتر از اوضاع
یا شرایط محیطی نادر بود .این جنگ سیاسی یک وضعیت ذهنی بود.
بیشــتر آمریکاییها وضعیت جنگ سرد را شــرایطی در نظر گرفته بودند که
همیشــه وجود داشته بوده است .جنگ سرد نیز مثل یخهای قطبی یا وضعیت برتر
تیم بیسبال آمریکا چیزی بوده که از قبل ماجرایش روشــن بوده است .به عبارت
دیگر ،جنگ سرد چیزی بوده که بهطور مداوم حضور داشته است .بنابراین از بین
رفتن آن شهروندان را در غفلتی ناگهانی وارد کرد .آنهایی که پایان جنگ سرد را
مدیریت میکردند تا کمترین صدمات را برساند و بهآرامی شرایط تغییر کند ،اگر
اصال مدیریتی در کار بوده باشد ،بیشتر از بقیه شگفتزده بودند .تشکیالتی که آنها
زندگی حرفهایشان را وقفش کرده بودند بهطرزی ناگهانی ناپدید شد .آنجا اقدامات
174
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احتیاطیای بود که در دمودستگاه امنیت ملی آمریکا بهطور بینظم و پراکنده پخش
شده بود و خود این احتیاطها هم حاصل جنگهای شدید ضدکمونیستی بود .اما همه
این جنگ و دعواها تمام شده و آن سازماندهی امنیت ملی هم بیمصرف شده بود.
البته در ســطوحی هم این تعجبکردن از اینکه چنان تشکیالتی ناگهان از بین
رفته بود یا اینکه دیگر دلیلی برای وجودش نبود ،مایه خشنودی به حساب نمیآمد.
در رقابت حماسیای که غرب را در مقابل شرق و خداترسان را در مقابل بیخدایان
و دموکراســی را در مقابل اقتدارگرایی قرار داده بود« ،طرف ما» برنده شده بود .از
جنگ تمام و کمال اتمی پرهیز شده بود .آزادی که علت بسیاری از پیشرفتها به
شمار میرفت و آمریکاییها با اطمینان تصور میکردند با آنها عجین شده ،غالب
شده بود .پیروزی قاطع ،همهجانبه و خالی از ابهام بود.
با این حال ،از ســوی دیگر حس متفاوتی نیز وجود داشت و گذار جنگ سرد
نمیتوانســت خیلی گیجکننده باشــد .گئورگی آرباتوف ،مشــاور ارشد میخاییل
گورباچف که رهبر اتحاد جماهیر شــوروی بود ،هشدار داد« :ما داریم کار خیلی
وحشتناکی میکنیم .ما داریم به سمتی میرویم که شما از دشمن بینصیب شوید».
وقتی که اتحاد شوروی منقرض شد ،آمریکاییها نهتنها در شرایطی بودند
که دشمنی نداشتند بلکه حتی بدون چارچوپی بودند که بتوانند با آن جهان را
درک کنند و جایگاه خود را در آن جهان بیابند .جنگ سرد در طی دههها
باعث شــده بود که آمریکاییها ظاهری از نظم و هماهنگی را شکل بدهند،
هرچند که این نظم خیلی کامل نبود .سقوط کمونیست این چارچوب را از
هم پاشــاند .جایی که قبال قصد و نیتها معلوم و شرایط قابلپیشبینی بود،

کتاب ضمیمه

دیگر نه مقاصد روشن بود و نه روندها پیشبینیپذیر.
اینکه ناراضی باشند ،مسائلی که برجستهتر بودند عبارت بودند از آزادیهای مدنی،
برنده شــدن در جنگ سرد مردم کشــورهای تحت سلطه شوروی را در مقابل
رقابت نظامی اتمی ،جنگهای بیعلتی که معلوم نبودند هدفشان چیست ،جدال
وضع ناگواری قرار داد که قابلمقایســه بود با اوضاع فرد خوششانسی که در یک
بر سر سنتهای هنری ،رادیکالیسم دستراستی و دستچپی ،تجسم وجود همزمان
بختآزمایی برنده میشود :پنهانشدن پشت پولهای بادآورده این احتمال را دارد که
فقر گسترده و برخورداری زیاد و همچنین مسایلی که به جنسیت و نژاد افراد ارتباط
مصیبتهای عظیمی بر ســر آدم بیاید .این ثروت زیاد که نصیب افراد شد خیلی به
پیدا میکرد .با وجود این ،در یک چشــمانداز مشترک ،همه اینها در مقاومت در
دردشان میخورد اگر از نقاط ضعفی که ناگهان از شرایط گذشته به ارث رسیده بود
برابر «تهدید سرخ» اشتراک داشتند و این اشتراک و اضطرار در قبال آن باقی ماند.
اجتناب میشد و ثروتها به کار فعالیتهای مثبت جمعی و آگاهی خود میرسید
نزد بیشتر شهروندان در بیشــتر اوقات ،خود جنگ سرد کفایت میکرد تا «نکته
اما این کار درحالیکه افراد در پی خانههای بزرگ و ماشینهای لوکس و سفرهای
جالبتوجه آمریکایی بودن» را توضیح دهد.
تفریحی پرزرقوبرق بودند و هر چیزی که اراده میکردند جلویشان حاضر میشد،
ســقوط امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی بین سالهای  1989تا  1991باعث
کار سادهای نبود.
شــد که چشــمانداز آخرین بقایای اقتدار نیز از دست برود .بهندرت گذار از یک
به همین ترتیب ،پایان جنگ سرد ممکن بود آمریکاییها را هم با وقفهای مواجه
دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر اینچنین سریع و بهصورت یکباره اتفاق میافتد
کند ،بهخصوص از جانب مســائلی که از نظر اهمیت دارای وزن خیلی بیشتری از
و آن هم بهصورتی که در آن مرزبندیهای بهشکل دقیق انجام شود و الزامات گذار
خانههای بزرگ و ماشینهای لوکس بود .دستکم روی کاغذ ،آن لحظه زمانی بود
نیز رعایت شــود .اما در پایان جنگ ســرد ،اتفاق خیلی فوری رخ داد و نظمی که
که برخی از اولین سؤاالت را که نظم جدید را شکل میداد پیش میآورد ،سؤاالتی
جنگ سرد الزام میداشت ناپدید شد .بیهودگی و بیمعنایی تعریف واقعیت در قالب
مثل اینها :معنای آزادی چیست؟ آزادی اجازه چه کار را به ما میدهد؟ چه الزاماتی
انتخاب بین چپ سرخ یا مرگ ،بندگی یا آزادی ،خوب یا بد ،حاال بهشکل آشکاری
را پیش روی ما میگذارد؟ چه چیزهایی برای چه کسانی از این آزادی مستثنا هستند؟
نمایان شــده بود .تاثیر جاهطلبی و انتظارات آمریکا باعث شد که ترمزی که مانع
سرعتگرفتن بیش از حد موتور احتراق درونسوز ماشین میشود کار نکند .ناگهان
J Jواردشدن به دورانی بیسابقه
پدال گاز تا ته فشرده شــد .آینده بهطرز بیسابقهای میدرخشید و به آمریکاییها
البته آمریکاییها همواره با چنین ســؤاالتی کلنجــار میرفتند و حتی دامنه این
ایــن نوید را میداد که ظاهرا مجموعــهای از بینهایت انتخاب را جلوی رو دارند،
سؤاالت به پیش از سال  1776که در کشور آمریکا تاسیس شد ،بازمیگردد .اما از
درحالیکه روبهرویشــان موانع خیلی معدودی وجود داشت .هر کاری برای آنها
آن زمان تاکنون این سؤاالت دگرگون شده است .در طی چندین دههای که جنگ
ممکن به نظر میرسید.
ســرد برقرار بود ،اضطرار رقابت بین شرق و غرب دلیل بود برای اینکه انگیزههای
آمریکاییها وارد دوران بیســابقهای شده بودند که در حوزه اقتصادی ،نظامی و
جســتوجوی آزادی تا دورترین مرزها سرکوب شود .غیر از حاشیههای سیاست
فرهنگی هر کاری میخواستند میتوانستند انجام دهند و آنچه اراده میکردند قابل
آمریکا ،اکثر شــهروندان پذیرفته بودند که حرف نهایــی را درباره اینکه زندگی
تحقق بود و نخبگان آمریکایی نیز شرایط را تجربه میکردند که در آن ،گزینههای
آمریکاییها تحت خطر فجیع است حرف درستی است .در زمانی که اولویتهای
زیادی را پیش رو داشــتند .در نهایت آنها به یک نگاه جمعی و اتفاق نظر جدید
امنیت ملی آمریکا تعیین میشــد ،در نظر گرفتن ایــن تهدید  -بهصورت کاهش
رسیدند که از چهار عنصر تشکیل شده بود.
آزادی در عــوض افزایــش آن  -بیش از
اولین عنصری که این دوران را شــکل
میداد جهانیسازی بود یا به عبارت دقیقتر،
هر مالحظه دیگری در ذهن سیاستمداران
نولیبرالیسم جهانیشده .جهانیسازی اگر
حضور داشت.
شــاخ و برگهایــش را بزنیم و بخواهیم
این مســائل نباید باعث شود چنین به
ذهن بیاید که آمریکاییها تمام از اوضاع
به غایتش برسیم ،تمام ایدهای درباره ایجاد
ناراضی بودهاند .اینطور نبوده است .از دهه
بود :سرمایهداری شرکتی بدون محدودیت
 1950که با یک نوع سوءتفاهم مردم از
که در جهانی گشــوده به تحرک کاالها،
آن به دههای یاد میکنند که همه شبیه به
سرمایهها ،ایدهها و نیروی کار ،با مقیاسی
هم بودند ،تا دهه  1980که دولت رونالد
عظیم کار میکند و ثروتی خلق میکند که
ریگان بر اوضاع تسلط داشت ،بحرانهای
مقیاسش در گذشته غیرقابل تصور بود.
داخلی و بحث و جدلها پیوســته وجود
عنصر دوم دنیایی که بعد از فروپاشــی
سیادت و برتری ریاستجمهوری باعث شده بود اتاق بیضیشکل در کاخ سفید که
داشت و همیشه کشور را به خود مشغول
شوروی شکل گرفت ،راهبری جهانی بود،
مقر ریاستجمهوری آمریکا است ،یک نوع وضعیت شبهپادشاهی به خود بگیرد.
برتری بیقید و شرط ریاستجمهوری یک خوانش رادیکال از نظم سیاسی بود .در
میکرد .در میان مسائلی که آمریکاییها
یعنی یک اشــتیاق به هژمونی یا به زبان
شرایطی که به قانون اساسی هنوز به چشم یک امر مقدس نگاه میکردند ،دیگر
سیستم حکمرانی جاری کشور را توصیف نمیکرد و نظام سیاسی از آن تشریحاتی که
را برمیانگیخت یا اینکه به آنها انگیزه
سادهتر ،اشــتیاق به ایجاد یک امپراتوری.
در قانون اساسی آمده بود متفاوت شده بود.
و نیرو میداد تا به حرکتی دست بزنند یا
رهبری جهانی در اساس خود مفهومی تماما
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و به نظر میرسید که نقطه عطفی برای آمریکا پیش آمده است که مدتهای مدید
ادامه خواهد داشــت .اما با این حال ،وقایع طور دیگری پیش رفت که نشــان داد
اینطور نبوده است.

درباره ایجاد نظم بود :هیوالی تغییرناپذیر نظامیای که آمریکا را قادر میســاخت
جهانی پسااستعماری را مدیریت کند و کنترل آن را در دست بگیرد ،پلیس آن باشد و
نظمی شبیه به امپراتوری درست کند که در مسیر منافع و ارزشهای آمریکایی باشد.
آمریکا از طریق تمرین رهبری جهانی در آینده جهانیسازی را اعمال میکرد .نظم و
J Jتوهم آینده درخشان
فراوانی دست در دست یکدیگر داشتند.
آمریکا زمان کمی تلف کرد تا بتواند مزایا و نقاط قوتی را که با برندهشــدن
عنصر سوم اجماعنظر بر دنیای بعد از کمونیسم آزادی بود که یک کلمه باستانی
در جنگ سرد بدان دست پیدا کرد هدر دهد .رویدادهایی که در داخل و خارج
است و حاال بهطور ریشهای دربارهاش تجدیدنظر میشد .مفهوم جدید آزادی روی
خودمختاری تاکید داشــت ،با یک نوع نمود اخالقی ســنتی که اعالم میکرد که
آمریکا به وجود آمد باعث شد که اتفاق نظر درباره آمریکای پس از جنگ سرد
باید محدودیتها برطرف شود تا حق انتخاب به بیشترین حد برسد .نظم و فراوانی
امتحان شــود و تضادهایش بیرون بریزد و این کشور را در موقعیتی قرار دهد که
نشــان دهد وعدههایش خیال باطلی بیش نبوده است .با اینکه جهانیسازی برخی
باعث میشــد که آزادی کمتر اهمیت داشته باشــد و بازنمای دغدغههای وجودی
را خشــنود کرد و باعث شد ثروتهای عظیمی کسب کنند ،در عین حال ،پشت
آمریکاییها برای ایمنی و بقا بود .بنابراین آنها برای امنیتی که در جستوجویش
ســر خود تعداد خیلی بیشتری از شکســتخوردگان را جا گذاشت و نابرابری
بودند و همچنین وفور مواهبی که میخواســتند از آن بهرهمند شوند ،روی آزادی
فاحش شدت گرفت .به دست گرفتن رهبری جهانیسازی باعث شد که سربازان
تاکید کمتری میکردند.
آمریکایی فرصتهای بســیاری داشته باشند برای اینکه سرزمینهای پهناوری را
آخرین عنصر دنیای جدید نیز ســیادت و برتری ریاستجمهوری بود که باعث
تحت ســلطه خود بگیرند و به آنها وارد شوند و در آنجا نفوذ داشته باشند اما
شده بود اتاق بیضیشکل در کاخ سفید که مقر دفتر ریاستجمهوری آمریکا است،
معدود کسانی بودند که به این فکر میکردند که حتی حضور در یک جغرافیا و
یک نوع وضعیت شبهپادشاهی به خود بگیرد .برتری بیقید و شرط ریاستجمهوری
افزایش سلطه نظامی باعث افزایش صلح و هماهنگی آمریکا نخواهد شد و حتی
یک خوانش رادیکال از نظم سیاســی بود .در شرایطی که به قانون اساسی هنوز به
چشــم یک امر مقدس نگاه میکردند ،دیگر سیســتم حکمرانی جاری کشور را
این دو را کاهش نیز خواهد داد.
در عوض ،آمریکاییها به جایی رســیدند که پذیرفتند جنگ برای آنها یک
توصیف نمیکرد و نظام سیاســی از آن تشــریحاتی که در قانون اساســی آمده بود
عادت و امری همیشــگی است .و درحالیکه هر فرد میتوانست تا جای ممکن در
متفاوت شــده بود .برای مثال ،مفهوم یک دولت فدرال که از ســه شاخه مساوی
عرصه عمل انفرادی محدودیتها را کنار بزند ،فرصت کمی داشت برای اینکه در
تشکیل میشود ،بهکلی از کارکرد خود خارج شده است .تضمین سعادت ملت ،ایمن
عرصه عمومی و بهطرز اجتماعی فعالیتی انجام دهد .بنابراین دمیدن در مفهوم آزادی
نگهداشتن آمریکاییها از آسیبها و تفسیر معنای آزادی سه کارکردی هستند که
رگههایی از نيهیلیسم را با خود آورد .وقتی که این ملت یک مدیرعامل را تا جایی
حکومت باید داشته باشد و هر سه بهشدت وابسته شدهاند به رئيسجمهور که همه
برمیکشد که تصور میکند میتواند بهعنوان یک رهبر بابصیرت عمل کند ،نتیجه
چیزهای دیگر دور آن میچرخد .این شخص رئيسجمهور است که موضوع همه
این میشود که یأس و سرخوردگی موفق میشود در جامعه بسط پیدا کند و همین
امیدواریهای بزرگ اســت و به همان اندازه هم اگر در برآورده ساختن انتظاراتی
سرخوردگی است که در نوامبر سال  2016میترکد و سر بازمیکند.
که در دوران انتخابات به وجود آورده و بابت همین وعدهها به کاخ سفید راه پیدا
دوران پس از جنگ سرد که همزمان شد با اوایل دهه  1990و شامل دورههای
کرده موفق نشود ،اوضاع خیلی بحرانی و دشوار خواهد شد.
ریاســتجمهوری بیل کلینتون ،جورج دابلیو بوش و باراک اوباما بود خیلی سریع
همه این عناصر در مجموع یک قســم از نظام اجرایی را شکل داده است .هدف
و به اندازه یک چشــم بر هم گذاشــتن
این نظــام اجرایی ،که دیده نمیشــود اما
بهطور وســیع در میان قشر گستردهای از
گذشــت .تا ســال  ،2016تعداد زیادی از
مردم بدیهی در نظر گرفته میشــود ،ماده
عامه آمریکاییان ،بدون هیچ دلیلی ،به این
چســباننده پیروزی آمریکا و رسیدن این
نتیجه رسیده بودند که عملکرد حکومت
در دوران بعد از جنگ سرد بیشک ناقص
کشــور به جاودانگی به حساب میآمد،
و نادرســت بوده اســت و افکار عمومی
در عین اینکه شــیوه زندگــی آمریکایی
و اجماع نظر عموم هــم همینطور فکر
معادل نهایت خوشبختی و عزت نوع بشر
میکرد .نولیبرالیسم جهانیشده ،هژمونی
نمایانده میشــد .بر اساس تقویم پایان قرن
نظامیشده ،قدرتگرفتن افراد و حرکت
بیســتم نزدیک بود و مرتبا به این قرن با
سریع بهســمتی که انگار نظام سیاسی هر
عنوان «قرن آمریکایی» یاد میشــد که در
تاثیر جاهطلبی و انتظارات آمریکا باعث شد که ترمزی که مانع سرعتگرفتن بیش از
حد موتور احتراق درونسوز ماشین میشود کار نکند .ناگهان پدال گاز تا ته فشرده
روز شبیهتر به نظام سلطنتی میشود ،شاید
حــال تحویل به قرن بعدی اســت .افزون
شد .آینده بهطرز بیسابقهای میدرخشید و به آمریکاییها این نوید را میداد
رویشان
ه
روب
که
ی
درحال
دارند،
رو
جلوی
را
انتخاب
نهایت
ی
ب
از
ای
ه
مجموع
ظاهرا
که
برای برخی خوب بود اما نه برای کســانی
بر این ،با پایان قرن ســرد این اصطالحات
موانع خیلی معدودی وجود داشت .هرکاری برای آنها ممکن به نظر میرسید.
خوشایند آمریکاییها در دهانها افتاده بود
که از حکومت رضایت نداشــتند و فکر
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میکردند که عملکردش نادرست بوده است .آنها به این نتیجه و طرز فکر رسیده
بودند ،باز هم بدون هیچ علتی ،که اجماعنظری که نخبگان در راس حکومت درست
کردهاند و دارند بر اســاس آن کشــور را اداره میکنند ،در جهت منافع آنها عمل
نمیکند و نخبگان سیاسی کشور در مقابل نارضایتی آنها گوش شنوایی ندارند و در
مواجهه با فالکتهای آنها چشمان خود را بر هم میگذارند.
این آمریکاییان با آویختن به دامن دونالد ترامپ و هدایت کشــور خود به سوی
او ،این پیام را فرستادند که قصد طرد آن اجماع نظر کذایی را دارند .آن ترامپی که
مردم به او رای دادند قولهایی نداده بود که بتواند مشخصا مردم را به نتایج معقولی
برساند که براساس آن به او رای دهند و او را راهی کاخ سفید کنند .او یک نامزد
انتخاباتی بود که با آرای ناراضیان از دیگر نامزدها توانســت رای کســب کند .در
واقــع آرای او آرای منفی به دیگر نامزدها بود .به همین علت ،رقابتهای انتخاباتی
ریاستجمهوری آمریکا در سال  2016نقطه عطفی تاریخی بود که در مقام مقایسه
با فروپاشی دیوار برلین در ربع قرن قبلتر از آن برابری میکرد.
همانقدر که جنگ سرد از اواخر دهه  1940تا دهه  1980متحول شده و تکامل
یافته بود ،لحن آزادی که در کانون گفتمان سیاسی آمریکا باقی مانده بود نیز دگرگون
شده بود .در میان تمام جماعت روشنفکر و اعضای گروه نخبگانی که میآمدند و
میرفتند ،هیچ کس آزادی را تبدیل به مســئل ه تعیینکننده دوران نکرد .از هر یک
از روسای جمهوری آمریکا که عنوان پرطمطراق «رهبر جهان آزاد» هم برای آنها
درست شده بود ،در عوض اینکه انتظار رود کاری در مسیری لقبی که به آنها داده
شده بود بکنند ،فقط انتظار میرفت حرف بزنند و حرف بزنند .همه روسای جمهور،
از ترومن تا ریگان ،با سطوح مختلفی از نفوذ کالم ،از این انتظار تخطی نکردند.

وقتی که همه چیز تمام شــد  -لحظهای که یک جوان آلمان باالی دیوار برلین
داشت پیروزمندانه میرقصید  -شیوهای که ماجرا تمام شده بود به کل جنگ سرد
یک نوع شفافیت اخالقی گذشتهگرایانهای بخشیده بود که نوری به گذشته تابانده
بود و این حس را القا میکرد که آن همه هیاهو به انجامش نمیارزد .جنگ سرد
رنــگ خود را به هر چیزی که با آن برخورد میکرد میداد .این جنگ که یک
مرحله از تاریخ جهان بود ،تراژدی به حســاب میآمد .چقدر منابع که هدر شده
بود و کارهایی انجام شده بود که بیهوده به نظر میرسید .اما دستکم برای خیلی
از آمریکاییهایی که یک دوره را از سر گذرانده بودند و در حال رسیدن به یک
دوران جدیدی بودند ،هیچ یک از اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود دغدغه نبود.
در عوض ،آنها به دورانی نگاه میکردند از مســیری از اضطراب و ناامنی و عدم
قطعیت عبور میکرد و تصویری را از آینده پیش چشم داشتند ،یک آینده درخشان
بود که گویی انتظارشان را میکشید.
در عمل ،گذار از جنگ ســرد آمریکاییهــا را از هر نوع قیدی که بتواند مانع
نشــاندادن همبستگی اسمی آنان شود رها کرد .غیر از مسئله فکر کردن به خود و
اهمیت دادن به خود در میان آنها نبود و به نظر میرســید که این ملت از تهدید
وجودیای که در مقابلشان قرار داشت رها شده است و اکنون اضطراب و احساس
تهدید امری منسوخ و کهنه شده بود .روح دوران پس از جنگ سرد به خودشکوفایی
و خودمداری بیش از ایثارکردن خود اهمیت میداد و آنها را در اولویت قرار میداد.
سقوط کمونیســم آخرین محدودیتهای باقیمانده بر سر اجرای سرمایهداری
جهانی را از بین برد .با پایان جنگ سرد و برداشته شدن همه موانع از سر راه آمریکا،
محدودیتها برای استفاده از نیروی قهری آمریکا نیز برداشته شد .به همین ترتیب،

نولیبرالیسم جهانیشده ،هژمونی نظامیشده ،قدرتگرفتن افراد و حرکت سریع بهسمتی که انگار نظام سیاسی هر روز شبیهتر به نظام سلطنتی میشود ،شاید برای برخی خوب بود اما نه برای
کسانی که از حکومت رضایت نداشتند و فکر میکردند که عملکردش نادرست بوده است.
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بسیاری از عامه آمریکاییها ،بهخصوص
کسانی که استعدادی برای پیشرفت داشتند،
پایان جنگ سرد را به منزله برداشته شدن
همه محدودیتهایی دیدند که به مسایلی
در حوزه سبک زندگی آنها مربوط بود.
آنها هر کاری که میخواستند میکردند
و همه چیز در این مسیر بود که بیشترین
خودمختاری به افراد داده شود.
J Jواقعیتهای اجتماعی
«آنچه در کانون آزادی وجود دارد این
حق است که کســی بتواند مفهوم وجود
خــود ،مفهوم جهــان و مفهــوم رازهای
زندگی انســانی را تعریف کنــد ».اینها
بخشــی از متنی اســت که قاضی دیوان عالی آمریکا ،آنتونی کندی ،نوشته است .او
کسی است که چندی بعد از پایان جنگ سرد تصمیمات قضایی مهمی گرفت و به
همین علت بهسرعت مشــهور شد .با این حال ،صورتبندی دوباره کندی از آزادی
بهخوبی مناسب حال و هوایی بود که در آن گفته میشد بیانیه استقالل که در سال
 1776منتشر شد ناکافی است و باید متنی تهیه شود که بتواند مقتضیات زمان را در
خود منعکس کند .در آن دوران که جنگ سرد از بین رفته بود ،آزادی در مسیری
قرار گرفته بود که تفاوتهای ریشــهای با آزادیای داشت که در اعالمیه استقالل
تعریف شده بود.
ظهور مفهوم پساجنگســردی از آزادی چیزی خاصی نبود و شاید پرهزینه هم
نبود .این آزادی محدودیتهای کمی را به رســمیت میشناخت و به الزامات کمی
هم قایل بود و اســتثنای قابلتوجهی هم نداشــت :آزادی در معنای متاخر خود نزد
آمریکاییها به چیزی تبدیل شده بود که قابلیت جهانی دارد و همانقدر که میتواند
در داکار و بوگوتا باشد ،در بوستون و دنور هم میتواند وجود داشته باشد.
اما اینها در عمل چه اهمیتی داشــتند؟ آیا این مفهوم از آزادی به افراد اجازه
میداد که دامنه دسترسی به پیامدهای چگونگی درک مفهوم وجودی خود را تا
حد ممکن به بیشترین میزان برسانند و محدودیتها در اینباره را تا حد امکان
بردارند؟ ربعقرنی که بین سقوط دیوار برلین و انتخاب دونالد ترامپ فاصله افتاده
بود ،پاسخ این سؤال را میداد .بخشی از پاسخ به این سؤال از اینجا میآمد که روند
پیشروی در حذف نژادپرستی ،تقویت زنان و کاهش تبعیض علیه اقلیتها ناقص
گ کردنش تالش شد
انجام شد و هنوز بقایایی از همه این مشکالت برای کمرن 
باقی است.
بعد از جنگ سرد ،آمریکا در زمینه سیاسی یا روابط بینالمللی تالش کرد که
تنها ابرقدرت جهان باشــد اما به جامعه خود بیاعتنا بود و هیچ سیاست مشخصی
در قبــال جامعــه آمریکایی بعد از این نقطه عطف دنبال نشــد .این چنین بود که
آمریکا دچار معضالت اجتماعی زیادی شد که آثارش دههها بعد از جنگ سرد
در حال مشاهده است .شاید اینطور به نظر برسد که این جامعه دستکم از آزادی
بیشــتری نسبت به هر زمان دیگری بهرهمند است .شاید به نظر برسد کشوری که

دوران پس از جنگ سرد که همزمان شد با اوایل دهه  1990و شامل دورههای
ریاستجمهوری بیل کلینتون ،جورج دابلیو بوش و باراک اوباما بود خیلی سریع و
به اندازه یک چشم بر هم گذاشتن گذشت .تا سال  ،2016تعداد زیادی از عامه
آمریکاییان ،بدون هیچ دلیلی ،به این نتیجه رسیده بودند که عملکرد حکومت در
دوران بعد از جنگ سرد بیشک ناقص و نادرست بوده است و افکار عمومی و اجماع
ن نظر را داشت.
نظر عموم هم همی 
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با نهادهایی مثل تبلیغات در بلوار مدیسون
و سینمای هالیوود و فناوری دره سیلیکون
هدایت میشود ،خیلی بیشتر از دورههای
قبلــی آزادی دارد ولی بایــد گفت آزادی
طوری اســت که در هر جامعه آزاد هم
مدام میزان بیشــتری از آن طلب میشود.
اگــر بخواهیم بدانیم که وضعیت جامعه
آمریکا چنــد دهه بعد از جنگ ســرد
چگونه شــده ،نگاهی به واقعیتهای این
جامعه میتواند چشم ما را بازتر کند.
در ســال  2016که یــک انتخابات
دیگــر نزدیــک بــود ،آمریکاییهــا
میتوانستند مدعی شــوند که همچنان
تبعیضها و مشکالت اجتماعی زیر در

این کشور باقی است:
یک نفر از هر شــش نفر داروهایی میخورد تا با افسردگیاش مقابله کند ،مثل
داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب.
بیش از  16میلیون بزرگسال و بیش از  3میلیون نوجوان به افسردگی مبتال هستند.
بیش از  1.9میلیون نفر از آمریکاییها بهطور مرتب کوکایین مصرف میکنند،
نیممیلیون نفر هرویین میزنند و  700هزار نفر هم متامفتامین مصرف میکنند.
اوردوزهای ناشــی از مواد مخدر ساالنه  46هزار نفر را در آمریکا میکشد که
یک رکورد حساب میشود.
زیادهروی در نوشــیدنی مشــروبات الکلی به مرحله همهگیری رسیده و از هر
شــش بزرگســال آمریکایی یک نفر چندین بار در ماه مشروب مصرف میکند و
بهطور میانگین در هفت مورد در ماه بهشــدت زیادهروی میکنند .بر اساس آمار
مرکز پیشــگیری و کنترل بیماریها ،زیادهروی در نوشــیدن بهخصوص در میان
آمریکاییهای جوانتر و مرفهتر شایع است.
در هر سال ،نزدیک به  45هزار نفر به زندگی خود خاتمه میدهند و نرخ ملی
خودکشی از ســال  1999به میزان  24درصد افزایش یافته است .طی دهه گذشته،
نرخ خودکشــی دختران نوجوان دو برابر شده و نرخ خودکشی پسران تا  40درصد
رشد داشته است.
اعتیاد به تلفن هوشــمند به مجموعه وسواسهای قدیمیتر اضافه شده است .این
افراد کســانیاند که بهطور میانگین تلفن هوشمندشان را  110دفعه در روز چک
میکنند ،از ترس اینکه مبادا کسی با آنها تماس گرفته باشد یا پیغامی فرستاده باشد
یا اصال نکته جالبی در شبکههای اجتماعی وجود داشته باشد و آنها از دستش بدهند.
ســندروم خرید وسواسگونه که یک نوع اعتیاد به خرید است ،تقریبا  6درصد
جمعیت را به خود مبتال کرده است .این رقم تقریبا برابر با میزان جمعیتی است که
وسواس نگهداری تمام وسایل بهدردنخور خانه را دارند.
روزانه  11میلیون آمریکایی که بیشــتر آنها زن هستند ،با اختالالت تغذیهای
مثل بیاشتهایی عصبی و پرخوری عصبی مواجهند و در عین حال ،تقریبا  40درصد
بزرگساالن و نزدیک به  19درصد کودکان و نوجوانان آمریکا دچار چاقیاند.

کتاب ضمیمه

ســاالنه تقریبا  17میلیون جراحیهای زیبایی در آمریکا انجام میشود که شامل
بوتاکس و چربیبرداری میشــود و این عملهای جراحیها بهطور روزافزونی بین
عامه محبوبیت پیدا کردهاند.
چه ل میلیون آمریکایی بهطور مرتب از وبسایتهای پورنوگرافی آنالین بازدید
میکنند.
در سال  2016میالدی ،تعداد آمریکاییانی که به بیماریهای واگیردار جنسی مبتال
شده بودند از  2میلیون نفر گذشت و طبق اعالم مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای
این کشور چنین رقمی «باالترین رقم تاکنون» بوده است.
تقریبــا  24.7میلیون کــودک آمریکایی بدون پدر سرپرســت خانوار بزرگ
میشــوند .این کودکان بهطور چشمگیری بیشــتر از دیگر کودک مستعد ترک
تحصیل ،ســوءمصرف مواد و مشروبات الکلی و قتل یکدیگرند .در مورد دخترانی
که بدون پدر بزرگ میشــوند چهار برابر این احتمال بیشتر است که در نوجوانان
باردار شوند.
در سال  ،2016با اینکه ارائه ارقام دقیق سوءرفتار در قبال کودکان دشوار است،
تخمین زدهاند که  676هزار کودک آمریکایی قربانی سوءاستفاده یا بیاعتنایی شدهاند.
زنان آمریکایی با اینکه وســایل پیشــگیری از بارداری بهصورت گســترده در
دسترسشان است و حق انتخاب اســتفاده از آن را دارند ،ساالنه دچار حدود 650
هزار بارداری ناخواسته میشوند.
با اینکه داشتن اسلحه در میان آمریکاییان حقی تضمینشده است ،آنها در مجموع
بیش از  40درصد اسلحههای سبک جهان را در اختیار دارند .میزان اسلحههایی که
در بین مردم آمریکاست ،به اندازه مجموع اسلحههایی است که مردم  25کشور بعد

از آمریکا در رتبهبندی کشورهای آزاد در داشتن اسلحه ،در اختیار دارند.
در این میان ،هر سال بیش از  33هزار آمریکایی در حوادث مرتبط با تیراندازی
کشته میشوند.
سال به سال ،تعداد زندانیان در آمریکا بیشتر میشود و این تعداد زندانی با فاصله
زیادی از کشور رتبه دوم در این زمینه قرار دارد.
نتایج نظرسنجیها نشان میدهد که اعتماد اجتماعی -اینکه آمریکاییها چطور به
نهادهای دولتی و دیگر شهروندان فکر میکنند -کاهش یافته و به کمترین حد خود
از هر زمان دیگری رســیده است .شاید یکی از شواهد این اتفاق این باشد که وقتی
ایام انتخابات فرامیرسد ،بیشتر آمریکاییها به آن اهمیتی نمیدهند .آمریکا در میان
کشورهای توسعهیافته ،با فاصله زیاد کمترین میزان رایدهنده را در انتخابات دارد.
در جامعه شبکهایشده که مدام ابعاد آن گسترش مییابد و دوسوم آمریکاییهای
آن در فیسبوک حضور دارند ،احســاس تنهایی در میان بخش عظیمی از جمعیت
مشاهده میشود.
در پدیــدهای بهشــکل «مرگ براثر یأس» توصیف میشــود ،امیــد به زندگی
آمریکاییهای مرد سفیدپوســت طبقه کارگر در حال کاهش است و این روند در
تاریخ اجتماعی آمریکا سابقه نداشته است.
نرخ موالید در کشــور آمریکا پایین آمده اســت و به کمتر از نرخی رسیده است که
برای جایگزینی جمعیت کل الزم است .آمریکا به بازتولید جامعه خود پایان داده است.
آمریکاییها در حال آلودهکردن و هدردادن غذا هســتند و بهقدری زباله تولید
میکنند که این کشــور را در هر یک از این شاخههای آلودگی زیستمحیطی در
صدر نشانده است.

در هر سال ،نزدیک به  45هزار نفر به زندگی خود خاتمه میدهند و نرخ ملی خودکشی از سال  1999به میزان  24درصد افزایش یافته است .طی دهه گذشته ،نرخ خودکشی دختران نوجوان دو
برابر شده و نرخ خودکشی پسران تا  40درصد رشد داشته است.
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دنیای بسته
زیرپوست پیونگیانگ چه میگذرد؟

ترجمه:محمدحسینباقی

یکی از چشــمگیرترین تغییراتی که در  5سال گذشــته در کرهشمالی رخ داده،
ظهور تلفنهای همراه اســت .از آغاز به کار شبکه اپراتور کوریولینک در سال
 2008به این ســو ،بیش از دو و نیم میلیون شــهروند این کشور تلفنهای همراه
خریداری و گوشیهای خود را رجیستر کردهاند .همانطور که موبایل در اوایل
دهۀ  90برای کشورهای توسعهیافته نماد منزلت بود ،در کرهشمالی نیز هم منزلت
و جایگاه و هم ابزاری فردی برای کسبوکار تلقی میشود .همچون بسیاری از
کشورهای فقیر ،مردم کرهشمالی بهشکلی گسترده در حال ترک تلفنهای ثابت
و رو آوردن به تلفنهای همراه هستند .درحقیقت ،این تلفنهای همراه همچون
اتاقی خصوصی است که در آن تلفن ثابت هم هست؛ این نبود مگر تا سال 1997
که کرهشمالی شروع به جایگزینی تکنولوژی تلفنهای خودکار به جای تلفنهای
قدیمیکرد .درحالیکه مقامات عموم ًا در برابر تغییر مقاوم هستند ،کوریولینک
بهراحتی مورد رصد قرار میگیرد همچنین منبع پول خوبی برای دولت اســت.
جنبۀ شــگفتیآور دیگری هم از این انقالب موبایل در کرهشمالی وجود دارد،
کسانی هستند که به شبکههای موبایل چین وصلاند و امکان ارتباط و انجام دادن
دادوستد و معامالت را دور از چشمان شکارگر دولت مییابند.
J Jتاریخچه مختصری از تلفنهای همراه در کره شمالی
دو شــبکه اول موبایل در کرهشمالی عمر کوتاهی داشــتند .در سال ،1998
شرکت هنگکنگی لنســلوت هلدینگز 1و در سال  2002هم شرکت تایلندی
الکسلِی پاسیفیک بیلت سانت 2شبکهای کوچک در پیونگیانگ و نامفو دایر
کردند؛ این شرکت تایلندی یک سال بعد توانست 20
هزار مشترک بدست آورد؛ ب ه خاطر این حقیقت که
این اشتراک محدود به نخبگان بود .ظاهراً باید آن فرد
معاون کمیته خلق استان یا مقامیدر این حد میبود تا
این اشتراک را بدست آورد .این سرویس هم بهلحاظ
جغرافیایی محدود بود و فقط در منطقه آزاد اقتصادی
راجین ـ سونبونگ 3،تفرجگاه کوهستانی کومگانگ
و پیونگیانگ ،در دسترس بود .با اینحال ،در  24می
 2004تلفنهای همراه ناگهان از ســوی دولت ممنوع
شدند .شایعه این بود که انفجار مهیب در ریونگچون،4
در  22آوریل بمبگذاری عمدی بوده و علت انفجار
هــم تلفن همراه بود .کیم جونگ ایل درســت چند
180
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ساعت قبل از آن ،از این مسیر عبور کرده بود و طبیعت ًا این تئوری تقویت میشد
که شاید برنامه ترور قرار بوده اتفاق بیفتد .تقریب ًا  2هزار خانه در همان حوالی
بهواســطۀ این انفجار نابود شدند و در اقدامیبیســابقه دولت دست به دامان
کمکهای خارجی برای حلوفصل این فاجعه شد .برای بسیاری از ناظران کرهای،
زمانبندی این محدودیت تأییدکننــدۀ ارتباط میان تکنولوژی موبایل و انفجار
ریونگچون بود .با اینحال ،در مورد داســتانهای تأییدنشــده در خصوص کره
شمالی ،مهم است که جای هیچگونه تردیدی باقی نگذاریم.
صرفنظر از این ،چهار ســال و نیم قبل از آن بود که کیم جونگ ایل اجازه
تأسیس شبکۀ تلفن همراه دیگری در کرهشمالی را داد .در دسامبر  ،2008شرکت
مصری اوراسکام تلکام 5شروع به اداره کوریولینک با سرمایهگذاری مشترک
میان خود و کرهشــمالی کرد؛ 75درصد ســهم متعلق به این شرکت مصری بود.
اینبار ،نتایج موفقیتآمیزتر بود؛ از آن آبونمان اولیۀ کمتر از 10هزار نفر ،تعداد
کاربران فزونی چشمگیر یافت و در دسامبر  ،2010دومین سالگرد بازگشایی آن،
به  432هزار نفر ،در فوریه  2012به  1میلیون نفر و در اواخر می 2013به دو
میلیون نفر رسید .اکثریت سهام اوراسکام تلکام در سال  2010از سوی شرکت
تلکام روسی 6خریداری شد .کوریولینک بخشی از این معامله نبود ،اما در کنار
منافع لبنانی و مصری این شرکت ،کوریولینک بهصورت بخشی از یک شرکت
جدید به نام اوتیامتی 7حضور یافت .فهرست اصلی این شرکت در بورس قاهره
است .آنهایی که با ســرمایهگذاری در بازارهای مرزی ـ و نیز در مورد میزان
محدودیتهای واقعی در دادوستدهای کرهشمالی در عصر تحریمها کنجکاوند ـ
شاید عالقهمند باشند بدانند که اوتیامتی فهرست دومی
هم در بورس لندن دارد .کرهشــمالی 25درصد سهم در
کوریولینک دارد؛ بنابراین کســانیکه سهام اوتیامتی
را میخرند (از لندن یا قاهره) به شــرکای تجاری کیم
جونگ اون تبدیل میشوند.
J Jاستفاده از تلفنهای کوریولینک
این روزها میتوان بیلبوردهای تبلیغاتی کوریولینک و
تصاویر مردم ی را که از موبایل در رســانههای دولتی
اســتفاده میکنند در پیونگیانگ دید .این شبکه تمام
شهرها و حومهها و نیز خطوط بزرگراهی و ریلهای
آهن را پوشــش میدهد و با داشــتن دو و نیم میلیون

کتاب ضمیمه

مشترک ،دیگر در ُق ُر ِق نخبگان سنتی نیست ،بلکه برای طبقات در حا ِل ظهو ِر
تاجر و سوداگر هم قابل دسترس است .تماسهای بینالمللی و دسترسی به اینترنت
همچنان مسدود است ـ و احتما ًال تا مدتهای مدید هم مسدود خواهد ماند ـ اما
حداقل این است که اکنون مشاهده این مسئله که مردم کرهشمالی تماس تلفنی
برقرار و پیامهای متنی ارســال میکنند ،به امری معمول تبدیل شده است .اکثر
پیونگیانگیهای میان  20تا  50سال تلفن همراه دارند و برخی حتی تلفنهای
هوشمند دارند ،هرچند فقدان دسترسی به اینترنت از ارزش آنها میکاهد .اگر
کسی بخواهد اپلیکیشنی را در کرهشمالی دانلود کند ،باید به فروشگاه کوریولینک
بــرود ،پولی به یکی از کارکنان بپردازد تا آن کارمند برنامه مدنظر را بر روی
تلفن وی نصب کند؛ اما خرید و رجیستری کردن موبایلها در کرهشمالی چگونه
است؟ همچون هر چیز دیگری در کره شمال ِی امروز ،تنها الزامِ واقعی پول است .با
پرداخت یک 200دالری در فروشگاههای کوریولینک ،یک گوشی خریداری
میشود و رجیستری انجام میگیرد .این مبلغ هم با ارزهای خارجی قابل پرداخت
است ،نه ُون کره شمالی .الزم به ذکر است این نمونه دیگری از همدستی دولت در
فرایند بازار و پذیرش آن است .هیچ سیستم صدور صورتحساب یا عقد قراردادی
برای تماسهای دقیقهای وجود ندارد ،مگر هزینه ماهانه  3هزار ُونی .تنها گزینه
برای تماسهای مضاعف پرداختهای مضاعف است؛ بنابراین وقتی مدت زمان یا
اعتبار تماس ماهانه فرد به  200دقیقه (و  20پیام متنی) میرسد ،باید به فروشگاه
برود و اعتبار اضافی خریداری کند .این هم با ارز خارجی انجام میگیرد .تا اوایل
 2013هزینه تماس مضاعف  200دقیقهای چیزی حدود  8/40دالر میشد.
در چنین کشــور فقیری ،ایــن هزینهها ـ بهویژه هزینــ ۀ تنظیمات و نصب
200دالری ـ برای مردم خارج از پیونگیانگ فوقالعاده گران اســت؛ اما این
حقیقت که بیش از 10درصد از جمعیت مشترک شدهاند بسیار مفید و آموزنده
است .بهدلیل فرایند بازاری شد ِن پساقحطی ،اکنون بسیاری از مردم توان خرید
دارند .درحقیقت ،آنهایی که در کرهشــمالی مشغول سوداگری و معاملهگری
هســتند ،این تلفنها را نهتنها لوکس نمیدانند؛ بلکه آن را در امر تجارت الزم
میشــمرند .در گذشــته ،کســب اطالعات در مورد قیمتها در دیگر مناطق
کشور دشوار بود .همین مســئله در مورد اطالعات عرضهکنندگان و مشتریان
بالقوه درست بود ،اما اکنون ،با یک تماس تلفنی یا ارسال یک پیام متنی میتوان
بهراحتی به این اطالعات دسترســی یافت .جالب اینکه ،این موضوع تأثیری بجا
بر قیمت کاالها در بازار خواهد داشت .تلفنهای همراه فرصتهایی ب ه اصطالح
آربیتراژ 8در بازار را کاهش میدهد و معاملهگری را کمســودتر میســازد (اما
قیمتها برای مشتری نهایی معقولتر میشود )1().بزرگترین بازنده در این فرایند
طبیعت ًا معاملهگری است که تلفن همراه ندارد .برای آجوماهای معاملهگر هم این
گوشیها ابزاری مهم برای بده وبستان است ،اما برای جوانان ،نمادی برای منزلت
و جایگاه است .چیزی که به والدین برای خرید آنها فشار میآورد؛ بنابراین شما
ثروتمند و جهانوطنی جلوه خواهید کرد )2(.به همین دلیل ،شمالیهایی هستند
که دارای گوش ی دارند و نمیتوانند از آنها استفاده کنند)3(.
منبعی بیان میدارد برای بسیاری ،گوشیهای موبایل یک چراغقوۀ گرانقیمت
است .به عبارت دیگر ،یک فقرۀ نمایشی که تنها کاربردش استفاده از چراغقوۀ
پشت آن است .در کشوری که قطعی برق بسیار متداول است ،این شاید امری قابل

انتظار باشد (تقریب ًا به امری بسیار شایع تبدیل شده است که از گوشیهای موبایل
بهعنوان چراغقوه یا نوعی مشــعل در هنگام تاریکی و قطع برق استفاده شود).
در کره شمالی ،شماره تلفنتان اطالعاتی در مورد جایگاهتان میدهد .درحالیکه
شــمارههایی که با  191یا  193شروع میشود (و بعد از آن  7رقم دیگر میآید)
برای مردمِ معمولی است .رجیستر کنندههای خاص (یا سرشمارههای خاص) برای
نخبگان شــمارههایی را در نظر میگیرند که با  195شروع میشود .حدود 300
هزار از این شمارهها هســت که به کادرهای حزبی ،افسران نظامییا مقامات
دولتی تعلق دارد .این شمارههای  ،195شبکهای کام ً
ال مجزا با کوریولینک دارند.
این شبکه از ســوی اوراسکام به این شرط نصب شد که اجازه اجرایی شدن در
ِ
این کشور داده شود ،اما
برخالف کوریولینک ،مالک 100درصدی اوراسکام،
کرهشمالی اســت .آن معدود افراد خوششانسی که از آن استفاده میکنند100 ،
دقیقــه تماس تلفنی مضاعف و  10پیام متنی مضاعــف در ماه دریافت میکنند.
هزینه آنها ُ 840ون کره میشــود ،مبلغی معادل حدود  10سنت امریکایی در
بازار آزاد؛ البته هنگام نوشــتن این بخش از کتاب .روشــن است این رقم سودی
نیست که اوراسکام یا دولت بخواهد آن را به شهروندان عادی هم تسری دهند.
J Jوضعیت در مرزها چگونه است؟
اگرچــه کوریولینک افراد را از نظر کاری کــه میتوانند انجام دهند توانمند
میســازد و برای آنها آسایشی را در سبک زندگی به ارمغان میآورد که ابتدا
در دهۀ  80دنیای ثروتمند از آن برخوردار شــده بود ،نباید به این نتیجه برسیم
که این شــبکه قدرت تضعیف کنترل دولت را دارد .کوریولینک بهشدت رصد
میشود؛ برای مثال پیامهای متنیاش همواره زیر ذرهبین قرار دارد و به همین دلیل
حتی میتواند به حفظ کنترل دولت هم کمک کند .این شبکه البته منبعی مطمئن
و روزافزون از درآمدزایی برای دولت است .شرکت اوتیامتی 9هرگز دادههایی
در مورد کوریولینک منتشــر نکرده است ،غیر از شمارۀ مشترکانش ،اما پیش
از ساماندهی دوباره این شرکت ،حاشیه سود ناخالص 10براساس متوسط درآمد
هر کاربر که تقریب ًا  15دالر در هر سهم بود ،حدود  80درصد میشد .با پایگاه
کاربری بیش از  2میلیون ِی رجیسترکنندگان معمولی ،سهم سود بهدستآمده برای
دولت کمتر از  10میلیون دالر در سال است .آنچه بر این افزوده میشود ،حاشیه
فراوان بهدســتآمده از گوشیهایی است که با دو یا سه برابر ارزش واقعیشان
فروخته میشوند )4(.بهگفتۀ حسابرسان مؤسسه دیلویت 11،کوریولینک 422
ت ســوداگرانهاش) در کرهشمالی پول به جیب زده
میلیون دالر (ظاهراً از عملیا 
اســت .اینکه چقدر از این مبلغ را قرار است اوتیامتی از کرهشمالی خارج کند
نگرانی بزرگ مدیریت اوتیامتی است .تاکنون پاسخ صفر بوده است.
این سودآوری تاکنون برای رژیم خوب بوده است؛ اما همه موبایلها بهطور
رسمیبا استقبال مواجه نمیشوند .طی  15سال گذشته ،تلفنهایی که به شبکههای
موبایل چین در شهرهای مرزی مانند سینویجو،هایسان و هوریونگ 12دسترسی
ِ
ِ
نزدیک این ابرقدرت در شمال زندگی
وضعیت درآمد ِی کسانی که
دارند به تغییر
میکنند کمک کرده اســت .از تلفنهای چینی برای صحبت با اعضای خانواده
که در چین و کرهجنوبی زندگی میکنند استفاده میشود و نیز برای ترتیب دادن
کارهای ســوداگرانه و تجاری ،ردوبدل کردن اطالعــات و حتی از آنها برای
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دنیای بسته

تســهیل فرایند فرار هم استفاده میشود .به چنین دالیلی ،در کرهشمالی اتصال به
شبکه موبایل چین بهشدت غیرقانونی است .یورشها و برخوردهای گاهو بیگاه،
مجازاتها و تنبیهات میتواند بینهایت ســخت باشد ،اما چیزی از اعدام شنیده
نشده است .مقامات هرگز نمیتوانند بهدلیل وجود انگیزههای مالی امیدوار به از
میان رفتن چنین اقدامیباشند .سوداگران چینی گوشیها را ب ه شکل انبوه وارد این
کشور میکنند و بهنوعی با مقامات کرهشمالی هم معامله میکنند ،اما کسانی که
به دلیل استفاده از تلفنهای چینی گرفتار شوند ،بیشتر مواقع میتوانند با پرداخت
رشوه از مجازات بگریزند.
مقامات هم ب ه طور مستقیم در این کار و کاسبی دخیلاند .یکی از منابع ما که
از فراریان بود و نزدیک مرز چین زندگی میکرد میگوید :هنگام استفاده از تلفن
چینی ،از سوی افسر وزارت امنیت خلق دستگیر شده و برای آزادی مجبور شد
 3هزار یوان رشوه بپردازد .گوشی او هم مصادره شد ،اما از آنجا که نمیتوانست
کاســب ِی مرزی خود را بدون این گوشی انجام دهد ،پس از مدتی نزد همان مقام
رفت و با پرداخت  1800یوان گوشی خود را پس گرفت .بهعنوان اقدام احتیاطی
در برابر دســتگیری دوباره ،او یک گوشی دیگر برای همان مقام وزارت امنیت
خلق خرید؛ البته به قیمتی پایینتر تا پشتیبانی او را جلب کند.
تضعیف بیشتر کنترل دولتی ـ الاقل به معنای روانشناختی آن ـ استفاده بیشتر از
تلفنهای ساخت کرهجنوبی در میان کاربران شبکههای چینی است .دالیل متعددی
برای این امر وجــود دارد ،اما مهمترین دالیل عبارتنداز :محصوالت کرهجنوبی
ب ه خاطر آثار هالیوو یا همان موج کرهایُ ،مدتر هســتند.آنها کیفیت باالتری
دارند و تصور بر این اســت که مقبولیت بهتری داشته باشند؛ همواره فهرستی به
زبان کرهای نیز دارند .ثروتمندان و کسانیکه ب ه دلیل نیازهای کاریشان نیازمند
کیفیت باالی تماساند ،بهطور روزافزونی ازگوشــیهای ال جی یا سامسونگ
استفاده میکنند .در کرایه دادن گوشیهای موبای ِل متصل به شبکههای چینی هم
برای برخی افراد پول وجود دارد .بیش از نیمیاز تماسهایی که با گوشــیهای
چینی با خارج از کرهشــمالی گرفته میشود متعلق به خود تماسگیرنده نیست.
بــه چه معنا؟ به این معنا که اکثر دارنــدگان موبایل در ازای وجهی به دیگران
اجازه میدهند از گوشیهایشان استفاده نمایند و تماس برقرار کنند و به دوستان
و اعضای خانواده خود هم اجازه میدهند به رایگان از این گوشــیها اســتفاده
کنند .این حقیقت که مردم اطمینان بیشتری دارند که به دیگران اجازه استفاده
از گوشیهای غیرقانونیشان را بدهند ،نشانۀ روشنی بدست میدهد دال بر اینکه
آن دسته از مردم کرهشمالی که در مناطق مرزی زندگی میکنند ترس کمتری از
مراجع قدرت و نگرانی کمتری هم درخصوص احتمال جاسوسی از خود دارند.
پیش از قحطی ،حتی اعضای خانواده از یکدیگر جاسوسی میکردند؛ حال یا به
خاطر ترس یا باوری که این کار را درســت میانگاشت .امروز دیگر این مسئله
مطرح نیست)5(.
گفته میشود مردم حین برقراری تماس اقدامات احتیاطی اتخاذ میکنند .برای
جلوگیری از ردیابی سیگنال ،دارندگان تلفن همراه گوشیهای خود را خاموش
میکنند تا زمانی که واقع ًا نیازی داشته باشند و بخواهند از آنها استفاده کنند .به
همین دلیل ،مدت زمان تماس کوتاه میشود؛ مدت زمان بیش از  5دقیقه «طوالنی»
تلقی میشود .برخی هم وقتی پشت تلفن از برخی موضوعات حساس مانند فرار
182

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

یا پناهندگی سخن به میان میآورند از کدهای مخفی یا از پیش تعیینشده استفاده
میکنند .برخی هم به شیوههای غیرمعمول احتیاط به خرج میدهند .یک فراری
(که در نوامبر  2010کرهشــمالی را ترک کرد) میگفت هربار که با گوشــی
غیرقانونی چینیاش صحبت میکند ،مجبور است سینک ظرفشویی را پر از آب
کند و د ِر قابلمه برنج را روی سرش بگذارد تا بتواند بهواسطۀ سر و صدای ناشی
از شــیر آبی که داخل سینک میریزد یا د ِر قابلمهای که او را پنهان کرده سخن
بگوید .دلیل این کار چه بود؟ ظاهراً باور داشــتند این کار باعث میشود ردیابی
سیگنالهای موبایل از سوی دولت غیرممکن یا دشوار شود .این نشان میدهد که با
وجود تغییرات اخیر ،جامعه کرهشمالی همچنان جامعهای بسیار بسته است و در
غیاب اطالعات صحیح ،تمام انواع ایدههای عجیب و نظریههای توطئه بهراحتی
پخش میشود.
J Jمسدود کردن ،پارازیت فرستادن و پخش رادیویی از خارج
دولــت این قابلیت را ندارد که بر روی ســیگنالهای خارجــی ب ه طور کامل
پارازیت بفرســتد و آنها را مث ً
ال مسدود کند ،زیرا این کار مستلزم امواج ثابت
با قدرت باالست .با وجود این ،مقامهای کرهشمالی بهشدت میکوشند کاربران
را از شبکههای موبایل چینی سرخورده و منصرف سازند .نتیجه ارسال پارازیت
تماسهایی است که قطع و وصل میشود و کاربر مجبور میشود برای برقراری
تماس بهتر روی تپهها یا جاهای بلند برود ،یعنی همان جاهایی که دستگاههای
ب شده است تا افراد را ردیابی و دستگیر کنند .ب ه طور خاص
شناسایی سیگنال نص 
در عصر کیم جونگ اون ،عصری که در آن دولت بهدنبال سفت و سخت کردن
کنترلهای امنیتی و جلوگیری از فرار است ،ارسال پارازیت به منبع روزافزونی
از ناراحتی برای کســانی تبدیل شده است که در مناطق مرزی هستند ،اما مردم
کرهشمالی بیش از یکدهه است که از تلفنهای چینی استفاده میکنند و حاضر
به کنار گذاشــتن این مهمترین ابزار ارتباطی خود با دنیای خارج نیســتند؛ البته
کاربری که دســتگیر و گرفتار میشــود باید رشوه بدهد در غیر این صورت ،یا
مورد ضرب و شتم قرار میگیرد یا به دست پلیسهای بیرحم و متعصب میافتد.
امواج رادیویی خارج از کرهشمالی نیز در معرض پارازیت هستند ،هرچند باز
هم ،کســانی که میخواهند به آنها گوش سپارند قادر خواهند بود راهی برای
گوش دادن به آنها بیابند .منطقه پیرامون منطقه غیرنظام ی یکی از شــلوغترین
مناطق درخصوص ترافیک رادیویی در جهان است .شاید جالبترین مورد ـ که
البته ســخن کمیهم در مورد آن گفته شده اســت ـ از پخش رادیویی از خارج
به داخل کرهشــمالی همانا ایستگاههای شمارهای 13کرهجنوبی است؛ ایستگاهی
که با وجود تالشهای کرهشــمالی برای انسداد آن ،پخشی منظم برای چند دهه
داشته است .این ایستگاههای شــمارهای پیامهای کدگذاریشده را بهنفع عوامل
مخفی 14انتقال میدهد .معروف است که عوامل کرهشمالی در کرهجنوبی حضور
دارند .عکس آن نیز درســت است و یکی از روشهایی که کرهجنوبی با عوامل
خود ارتباط برقرار میســازد( )6همانا ارسال مجموعهای از شمارههاست که از
ســوی یک مجری در مجموعهای از فرکانسهای ا ِ یاِم خوانده میشــود .برخی
از خبرپراکنیها با آواز بانگاپ ســیومیدا 15شــروع میشود ،یعنی «از دیدارت
17
خوشحالم ،»16هرچند اکنون معمول نیست که آهنگ شماره هشتم پیانو سوناتا

کتاب ضمیمه

را بشنویم .وقتی آواز تمام میشود ،صدای یک زن شنیده میشود که شمارهها را
میخواند 56« :ـ 31ـ  »73و غیره و از الگوی نظامیخوانش شمارهها به کرهای
استفاده میکند که از ابهام احتراز جوید .برای شنوندگان معمولی ،این صدا چیزی
نیست جز بازی مشکوک بینگو؛ اما برای عاملی که دفترچۀ راهنما یا کتابچۀ کد
را دارد ،این شمارهها نوعی دستورالعمل است.
کره شــمالی روزگاری ایســتگاههای شــمارهای خاص خود را داشت (و در
اواخر دهۀ  90جاسوســان کرهشمالی در حالی در کرهجنوبی دستگیر میشدند
که کتابچههای کدشناسی در اختیار داشتند) ،اما تصور عمومیاین است که این
کار در حدود سال  2000ادامه نیافت )7(.این البته شاهدی بر عالقۀ روبهکاهش
کرهشمالی به جاسوسی نیست .کرهجنوبی کشوری بسیار باز است و ازاینرو برای
عوامل کرهشمالی کام ً
ال میسر است که برای دریافت فرمانها و دستورالعملها
از طریق تلفن ،ایمیل و اینترنت در آنجا اســتقرار یابند؛ اما هم کرهشمالی و هم
کرهجنوبی در خبرپراکنیهــای تبلیغاتی 18علیه یکدیگر فعالاند .هر دو طرف
یکدیگــر را با پخش اخبار با موجهای کوتاه و متوســط هدف قرار میدهند و
هر دو از خود در برابر دیگری با ارسال پارازیت دفاع میکنند ،هرچند با میزان
محدودی از موفقیت .اقدامات کرهشمالی در تبلیغات رادیویی صدای کره 19نامیده
میشــود و به زبانهای کرهای ،انگلیسی ،ژاپنی ،چینی ،فرانسوی ،آلمانی ،روسی،
اسپانیایی و عربی پخش میشود .صدای کره موسیقی و اخبار را هم پخش میکند
و در این خبرپراکنیها رهبران کرهجنوبی را پادو 20و نوکر و رهبران امریکا را
امپریالیست میخواند .سئول تالش میکند با ایجاد صداهای مکرر گرومگروم،
خشخش یا صدایی مشــابه با صدای پرواز هواپیما از روی باند 21بر روی همان
فرکانس ایجاد اختالل کند؛ اما بهطورکلی امکان دریافت سیگنالها ب ه صورت

واضح در نقاط مرتفع کرهجنوبی به قدر کافی هست )8(.همین مسئله در مورد
اقدام کرهجنوبی بر روی ایســتگاه رادیویی اصلی کره شمالی ،با نام خبرپراکنی
مرکزی کره ،22هم مصداق دارد.
کره جنوبی هم موردی مشــابه برای صــدای کره دارد که نــدای امید 23و
خبرپراکنی قوم ی کره( 24کا.بی.اس) نامیده میشود؛ گروه ِ ِ
هدف آن اقوام کرهای
است که در خارج از کرهجنوبی زندگی میکنند (البته شامل مردم کرهشمالی هم
میشود) .کرهشمالی میکوشد این ایستگاهها و نیز دیگر خبرپراکنیهای رادیویی
کا.بی.اس را مســدود ســازد ،آن هم با ایجاد اصواتی مشابه با صدای بلند شدن
جنگنده از روی باند فرودگاه .همچنین تالشهایی با حمایت مالی امریکا برای
هدف قرار دادن شــنوندگان رادیویی کرهشمالی وجود دارد ،مانند صدای امریکا
و رادیو آســیای آزاد 25که به زبان کرهای پخش میشود .افزونبر این ،و مهمتر
از همه ،بنگاههای خبرپراکن مســتقل( )9مانند رادیوی آزاد برای کرهشمالی،26
صدای آزاد رادیو ،27رادیو اصالح کرهشمالی 28و رادیوی آزاد کرهشمالی 29وجود
دارد که از کرهجنوبی اداره میشــوند و اغلب نیروهایش فراریان کره شمالیاند.
همچنین سازمانهای مشابه ژاپنی هم هستند که شنوندگان کرهشمالی را هدف
قرار میدهند و دستکم دو ایستگاه مسیحی هم هستند که چنین کارهایی انجام
میدهند)10(.
J Jتأثیرات رادیو
همچون تلویزیون ،رادیوهایی که در کرهشمالی بهصورت قانونی فروخته میشوند
با دسترســیهای از پیش تعیینشــده به کانالهای کرهشمالی فروخته میشوند.
مالکیت رادیوی از پیش تنظیمشده یا رادیوی خارجی که باندهایش از پیش تنظیم
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دنیای بسته

شــده است ب ه واسطۀ قوانین این کشــور امری است قابل مجازات؛ اما چنانکه
انتظار میرود ،این امر سوداگران جانگ مادانگ و تاجران چینی را از فروش این
رادیوها بازنمیدارد .راهحل گرفتار شدن هم همان پرداخت رشوه است .مقامات
مالکان و دارندگان رادیوها و خود این رادیوها را ب ه منزلۀ طعمهای میبینند که
ارزش چند دالر به جیب زدن را دارد .این رادیوها در صورت توقیف ،مصادره و
دوباره فروخته میشوند و این البته در راستای منافع آن مقام مربوط است .تحت
پیگرد قرار دادن مالک رادیو باعث میشــود فرصت چنین سودی از میان برود؛
بنابراین گوش دادن غیرقانونی به رادیو میتواند با رادیوهای خریداریشده از چین
و تغییرات غیرقانونی در تنظیمات رادیویی کرهشمالی گسترش یابد.
گفته میشــود رادیوی خارجی بهاندازۀ تلویزیــون و فیلمهای خارجی در
کرهشــمالی محبوبیت ندارد .دلیل آن واقع ًا بسیار ساده است ،درست مانند مردم
در دیگر نقاط جهان ،مردم کرهشمالی تلویزیون را سرگرمکنندهتر میدانند)11(.
مسئله دیگر مسئله دریافت است ،یعنی نیازی نیست فرد سیگنالهای الکترونیکی
قابلاعتماد برای مشاهده دی.وی.دی نمایشنامه وینتر سوناتا 30کرهجنوبی را دریافت
کنــد .ازاینرو حدود نیمیاز فراریا ِن بررسیشــده تلویزیون خارجی میدیدند،
درحالیکه فقط 27درصد بــه رادیوی خارجی گوش میدادنــد ،زیرا رادیوها
ارزانترند و ب ه دلیل قابلاطمینان نبودن ولتاژ برق در کرهشمالی میتوانند با باتری
کار کنند و از زمان قحطی در نیمه دهۀ  90به این سو بسیار در دسترستر شدهاند.
بــا وجود این ،رادیو قدرت زیادی دارد .اگرچه مردم آن را نســبت به تلویزیون
چندان سرگرمکننده نمییابند ،رادیو را ابزاری ارزشمند و اطالعرسانتر میدانند.
این فقط در مورد شنوندگان دائمیمصداق ندارد ،بلکه در مورد مردم کرهشمالی
بهطورکلی مصداق دارد .بدینخاطر که رادیو خبریتر اســت از مجموعهها و
زنجیرههای درام و از آنجا که بیشــتر محتویات رادیویی ب ه طور خاص مختص
مردم کرهشــمالی اســت ،به موضوعاتی میپردازد که برای آنها اهمیت دارد
و شــکاف اطالعات ِی ناشــی از نبود جزئیات واقعی از سوی رسانههای دولتی را
پر میکند .به همین دلیل ،فقدان نســبی شنونده رادیو با تأثیر چندگانه گفتاری
جبران میشود .برخی اخبار خاص و جالب رادیویی سریعتر از اخبار تلویزیون
کرهجنوبی منتقل میشود.
برای مردم متوسط و میانهحال کره شمالی ،رادیو تنها منبع واقعی مرتبط با اخبار و
ِ
اطالعات در دسترس است .این حقیقت که فرد میتواند اخباری در مورد رویدادهای
آینده را در رادیو بشــنود ،مث ً
ال محمولههای کمکی و ســپس انتظار آن رویدادها را
برای خود بکشد ،تأییدکنندۀ قابلیتها و وثاقت رسانههاست .اغلب ،رسانههای دولتی
کرهشمالی ذکری از اخبار مهم به میان نمیآورند یا گزارش در مورد آنها را با تأخیر
و تعویق مواجه میسازند .رادیوی کرهجنوبی موثقتر از کشورهای دیگر تلقی میشود.
چرا؟ اول ،هنوز همپوشــانیهای فرهنگی زیادی میان دو کره هست .دوم ،سالهاست
به مردم کرهشــمالی گفته شده اســت ،با وجود اینکه کرهجنوبی از سوی گروهی
دستنشانده اداره میشــود؛ اما جنوبیها همچنان خواهران و برادران شمالیهایند.
( )12از ســوی دیگر ،صدای امریکا هم از ســوی دشمنی بیگانه تولید میشود)13(.
اگرچه ،فیلمهای هالیوود ،دی.وی.دیها و یو.اس.بیها در حال دگرگون ســاختن این
مفاهیماند ،مردم کرهشمالی بیشتر با همتایان جنوبی خود جفتوجور درمیآیند تا با
امریکاییها .رادیوهای ساختهشده و محتواهای تولیدشده از سوی فراریان هم واقع ًا
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قدرتمند اســت .شنیدن این مسئله که کسی با لهجه شمالی از کیم انتقاد و از زندگی
خود در سئول تعریف میکند ـ جایی که زندگی کامل نیست؛ اما بهلحاظ مادی بسیار
بهتر از کرهشــمالی است ـ هم شگفتآور است هم الهامبخش .خبرگزاریها چنین
وانمود میکنند که فراریان حمایت روانی و امید به کسانی میدهند که به فکر فرار
از کرهشمالی هستند.
J Jچهکسی؟ چهچیزی؟ چهزمانی؟
به نظر میرســد رادیوی خارجی در کرهشمالی جنبهای مخفیتر و زیرپوستیتر از
تلویزیون خارجی دارد .این ب ه خاطر محتوایش است که بیشتر متمرکز بر کرهشمالی
است ،تهاجمیتر است و ب ه طور بالقوه تهدیدی برای رژیم محسوب میشود .آنها که
به رادیوی خارجی گوش میدهند مایلاند به فراسوی خبر بروند .بهترین زمان خبری
برای مردم این کشور از  10شب تا  1بامداد است .به همین دلیل ،بیشتر خبرگزاریهای
خارجی که اخبار کرهشمالی را پوشش میدهند ،شبکههای شبانگاهی هستند؛ یعنی
بیشتر شــبها خبر پخش میکنند تا روزها .بیشتر این اخبار بر روی فرکانسهای
ِ
(برخالف سیگنالهای رادیویی
موج کوتاهاند .بدینخاطر که سیگنالهای موج کوتاه
پخش عمومیاستاندارد افام) حالت رفت و برگشتی دارند و میتوانند فواصل دور
را بپیمایند .نه کرهشمالی و نه چین خبرگزاری مستقل کرهشمالی را در خاک خود
راه نمیدهند ،اما امواج کوتاه این مسئله را بیربط میسازد .با اینحال ،پخش خبر ِی
موج کوتاه پیامد مضاعف دیگری هم دارد؛ دســتگاههای موج کوتاه ب ه طور قانونی
در کرهشــمالی فروخته نمیشوند .سوداگران چینی آنها را وارد کرهشمالی میکنند

کتاب ضمیمه

و تکنسینها ممکن است رادیوهای موجود را تغییر دهند ،اما اقلیت چشمگیری از
مالکان رادیو هنوز دسترسی به موج کوتاه ندارند .ازاینرو ،تالشهای روزافزونی از
ســوی فعاالن حقوق بشر کرهشمالی شروع شده است تا این کشور را مملو از جریان
دریافتکنندههای [ریسیورهای] موج کوتاه سازند ،ولی هنوز هستند میلیونها نفر که
به رادیو گوش میدهند .درحقیقت امکانپذیر است که شنوندگان رادیویی کرهشمالی
را برحسب سن و سال ،پیشینه و جایگاه اجتماعی تقسیمبندی کنیم ،درست همانطور
که محققان در دیگر کشورها چنین میکنند .بهطورکلی مردان بیش از زنان عالقهمند
به رادیو هســتند و کهنساالن عالقهمندتر از جوانان .تصور بر این است که نخبگان
ـ بهویژه دنیادیدهترها و تحصیلکردهها ـ اخبار ســخت 31ب ه ویژه اخبار مربوط به
روابط دو کره را ترجیح میدهند .طبقه تجاری جدید و در حال ظهور که جاهطلبتر
و موفقتر بودهاند ،اغلب بهدالیل تجاری ذائقهای مشابه دارند .یک محموله بزرگ
امــدادی برنج باعث میشــود قیمت ایــن محصول در جانگ مادانــگ پایین آید.
تحریمهای روزافزون سازمان ملل بر قیمتها و بر دسترسپذیر بودن برخی کاالهای
خاص تأثیرگذارند .تغییر در سطح امنیت مرزی چین ـ کرهشمالی هم تأثیری مشابه
دارد و احتما ًال بر نرخ تغییر قیمت هم تأثیر میگذارد .سرکوبها هم تجارت برخی
اقالم خاص را خطرناک میسازد .هیچکس در کرهشمالی نمیتواند چنین اطالعاتی
را بهشــکلی روشن ،بهروز و بهموقع از رسانههای کرهشمالی بشنود؛ بنابراین اخبار
ممر درآمدش در کرهشمالی
رادیوی خارجی «باید» و «الزام» برای تاجری اســت که ّ
تجارت است .آنانی که تحصیالت کمیدارند ترجیح میدهند اخبار «نرمتر» را گوش
دهند ،مانند اخباری که مشتمل برنامههایی از فراریان به خانوادههایشان در کرهشمالی
است .اگرچه اخباری از این دست کمتر ارزش خبری دارند و چندان پرخبر نیستند،
چنین محتواهایی فوقالعاده قوی است؛ زیرا شامل اطالعاتی درباره تفاوتهای میان
دو کره است و بهلحاظ احساسی مهیج است .این اخبار میتواند کاری کند که مسئله
فرار چندان دلهرهآور نباشــد ،حتی کسانی هستند که گفتهاند این نوع خبرپراکنی
الهامبخش آنان برای فرار بود.
اهداف مقطعی که چنین تفاوتهایی را بازتاب میدهد اکنون میســر شده است.
شنوندگان گزینههای بسیار متنوعی دارند .تعداد ایستگاههای متمرکز بر کرهشمالی
اکنون دورقمیشده اســت .همین امر شنوندگان را قادر ساخته است آگاهتر شوند،
بنگاههای خبری را که برایشــان غیرجذاب اســت قطع کنند و در جســتوجوی
بنگاههای خبری دیگر برآیند .نظرســنجیها و بحثها نشان میدهد مالکان رادیو
بر بنگاههای خبری خارجی پافشاری میورزند ،حتی اگر آن را کسلکننده بیابند یا
نتوانند سیگنال را بهخوبی دریافت کنند .این روزها آنها هم مانند بسیاری از ما [اما
آهسته] به پیش میروند و بنگاههای خبری خارجی را به رسانههای داخلی ترجیح
میدهند.
پینوشتها

6.Vimpelcom
7. OTMT

arbitrage opportunities .8؛ کسب درآمد با خرید همزمان کاالیی مخصوص به پایینترین
قیمت بازار و فروش آن با باالترین قیمت در بازار دیگری.

9. OTMT

gross profit margins .10؛ حاشــیه ســود ناخالص هر شرکتی از اختالف فروش و بهای
تمامشــدۀ کاالی فروشرفته بدست میآید؛ یعنی قیمت تمامشــدۀ کاال  -درآمد = حاشیه سود
ناخالص.

Deloitte .11؛ یکی از چهار مؤسسۀ بزرگ حسابرسی در جهان که به «چهار بزرگ» معروفاند.
این مؤسسات عبارتنداز :پرایس واتر هاوس کوپرز ،دیلویت ،ارنست اند یانگ و کیپیامجی .این
چهار مؤسسه ،بزرگترین شــبکههای خدمات حرفهای بینالمللی در حسابداریاند؛ و خدماتی
ازجمله حسابرسی ،اطمیناندهی ،مالیات ،مشــاوره ،ریاضیات بیمهسنجی (اکچوئری) ،تأمین
مالی شــرکتی و حقوقی عرضه میکنند .این چهار مؤسسه اکثر قریب به اتفاق حسابرسیهای
شرکتهای پذیرفتهشده در بورسها و همچنین بسیاری از حسابرسیهای شرکتهای خصوصی
ً
را انجام میدهند و عمال انحصار در حسابرســی شــرکتهای بزرگ پدید آوردهاند .برگرفته از
ویکیپدیای فارسی .برای اطالعات بیشتر در مورد دیلویت ر.ک:.

https://www2.deloitte.com/us/en.html
Hoeryeong

12.

13. numbers station
14. secret agents
15. Bangapseumnida
16. Nice to Meet You
17. Piano Sonata

 .18بهدنبال دیدار رهبران دو کره در روســتای پانمونجوم در  7اردیبهشت ماه  97برابر با جمعه
تبلیغاتی خصمانه علیه پیونگیانگ در مرزهای
 27آوریــل  ،2018دولت کرهجنوبی بلندگوهای
ِ
مشــترک با کرهشمالی را برداشت تا روند آشتی میان دو کره سرعت بیشتری بگیرد .رسانهها از
این کار بهمنزلۀ «حسن نیتی دیگر میان دو کره در روزهای منتهی به مذاکرات رهبران دو کشور»
نــام بردند .صدای این بلندگوهای تبلیغاتی را مایلها دورتر میتوان شــنید .اینها ابزار تبلیغاتی
جنوبیها در برابر آزمایشهای موشکی ـ هستهای شمالیها بود .اگرچه کرهشمالی هم روشهای
ســخنپراکنی و تبلیغاتی خود را داشــت ،در گذشــته در مقابل این رفتار کرهجنوبی در تبلیغات
از طریــق بلندگوها ،با زبان گلوله و آتش پاســخ میداد .در فوریه  2018نیز کرهشــمالی صدای
بلندگوهایش را در مرز و پس از بازیهای المپیک زمستانی در کرهجنوبی که ورزشکارانش نیز در
آن حضور داشتند ،پایین آورد؛ برای اطالعات بیشتر ر.ک:

Joshua Berlinger and Yoonjung Seo (23 April 2018), South
Korea stops blasting propaganda as summit looms,https://
edition.cnn.com/2018/04/23/asia/north-korea-south-korea-upcoming-summit-intl/index.html
)19. Choson-ui Sori (Voice of Korea
20. lackey
21. chugging
22. Choson Joongang Bangsong (Korea Central Broadcast)ing
)23. Heuimangeui Meari (Echo of Hope
24. Korean Broadcasting System, KBS’s Hanminjok Bang)song (Korean Ethnic Broadcasting
25. Radio Free Asia

1. Lancelot Holdings

26. Open Radio for North Korea

2. Loxley Pacific Built Sunnet

27. Radio Free Chosun

3. Rajin-Sonbong

28. North Korea Reform Radio

4. Ryongchon

29. Free North Korea Radio

5. Orascom Telecom

30. Winter Sonata
31. hard news
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کتابخانه
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فردا برای خواندن دیر است
آیا موافق حضور سلبریتیها در دنیای ادبیات هستید؟
چند ســالی است که شاهد حضور سلبریتیها در دنیای ادبیات هستیم .این اتفاق میتواند پیامدهای مختلفی را در بر داشته باشد .گاهی ناشران سودجو با استفاده از
حضور سلبریتیها از آنها نویسنده میسازند كه نتایج سوء آن و همچنین سوءاستفاده هنرمندان از اعتماد مردم بر سر سرانه مطالعه کشور خالی میشود .در چند سال
پروانه شفاعی
گذشته ورود سلبریتیها به دنیای ادبیات پررنگتر شده است و شاهد مراسم رونمایی کتابهایشان هستیم .در حالی که اگر کتابهای نگارششده توسط اساتید ادبیات
خبرنگار
مورد بررسی قرار گیرد قطع ًا باید از رده چاپ و فروش خارج شوند .داشتن دغدغه فرهنگی و دعوت مردم به کتاب و انتشار آن از سوی سلبریتیها عملی شایسته است اما
امکان افزایش سرانه مطالعه در کشور را باال نمیبرد .چاپ کتابهایی با کیفیت عالی و قیمتهای نجومی جز ایجاد فضای لوکس و برندسازی در حوزه نشر و کتاب تأثیر دیگری نخواهد داشت .این کتابها
خود را پشت نام نویسنده پنهان کرده و فقط به پشتوانه نام نویسندهی سلبریتی و صفحه اینستاگرامش فروش زیادی کسب میکنند .اینگونه کتابها اگر به پای میز نقد و بررسی کشانده شوند قطع ًا به
چاپ دوم نخواهند رسید و میتوان گفت اعتبار خود را از دست خواهند داد زیرا فقط برای فالوورهای اینستاگرام نوشته و تبلیغ میشوند .در نهایت هم با چند سلفی و امضای کتاب در مراسم رونمایی مدتی
شاهد آن در صفحات مجازی خواهیم بود .البته در این میان هنرمندان موفقی در حوزه کتاب نیز وجود دارند اما در مجموع نوشتن کتاب توسط سلبریتیها صرف ًا برای ناشران آنها مفید است زیرا تعداد
نسخههای بیشتری از کتاب را در مدت زمان کوتاه به فروش میرسانند .مردم به دلیل مشهور بودن این افراد کتابهای این نویسندگان را بالفاصله پس از انتشار و ورود به بازار خریداری میکنند اما زمانی
که کتاب را مطالعه میکنند از خرید آن پشیمان میشوند .منتقدان ادبیات در اینباره میگویند :کسی که رسانهها بزرگش کردهاند لزوم ًا نمیتواند آدم بزرگی باشد .مردم ایران این را به خاطر داشته باشند و
گول تبلیغهای واهی این کتابها را نخورند .در خاتمه باید گفت نباید سلبریتیها که الگوی جامعه هستند با ترویج غلط باعث تخریب حرفهها شوند بلکه باید سعی کنند اگر واقع ًا تخصص نویسندگی دارند
وارد این حرفه شوند .صرف ًا به دلیل شهرت وارد بازار نشر نشوند .مردم نیز در انتخاب کتاب دقت کنند و سعی کنند کتابهایی را انتخاب کنند که به دانش علمی و ادبی آنها بیفزاید.

اقتصاد در یک درس
نویسنده :هنری هازلیت
مترجم :محسن رنجبر
انتشارات :دنیای اقتصاد

«اقتصاد در یک درس» بیتردید یکی از مهمترین کتابهای اقتصادی قرن بیستم است.
این کتاب مهمترین و مستدلترین مباحث تاریخ معاصر جهان را در نقد اقتصاد دولتی در
بردارد و تحقق همه پیشبینیهای آن در باب بحرانهای حتمی اقتصاد دولتی ،تحسین
شارحان و منتقدان تاریخ تفکر اقتصادی را برانگیخته است .هنری هازلیت در کتاب اقتصاد
در یک درس که در واقع حاوی درسهای پرشمار است با زبانی ساده که برای متخصصان
و افراد عادی قابل فهم است ،نشان میدهد که تخصیص منابع اقتصادی توسط دولتها و
قطعیت بازیگران خصوصی موجب کشیده شدن پرده جهل بر روابط اقتصادی میشود و
منابع کمیاب را تلف میکند .همین جنبه کار حاضر است که نام او را در کنار اقتصاددانان
بزرگی مانند کارل منگر و لودویگ فون میزس قرار داده اســت .این کتاب نوشــته هنری
هازلیت نویسنده و روزنامهنگار اقتصادی آمریکایی است .وی این اثر را در سال  ۱۹۴۶نوشت
و با زبانی ساده به تشریح مسائل اساسی و کالسیک اقتصادی پرداخت .دغدغههای اصلی
نویسنده در این کتاب بر طرف کردن برداشتهای نادرست در حوزههای اقتصادی و نتایج
زیانبار آنهاست .این اثر تحلیلی بر پندارهای اقتصادی باطلی که این روزها چنان فراگیر
شدهاند که تقریباً آیینی جدید را پدید آوردهاند .عاملی که از آیینی شدن کامل آنها ممانعت
کرده ،تناقضهایی است که درون این پندارها و توهمات وجود دارد و کسانی را که به مبانی
یکسانی باور دارند ،به صدها مکتب مختلف تقسیم کرده است.
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خانه لهستانیها
نویسنده :مرجان شیرمحمدی
انتشارات :چشمه

نویســنده این کتاب در مصاحبهای گفته است این داستان را تحت تأثیر ماجراهای
هاکلبری فین نوشــته است .داستان از زبان پسر  ۱۴سالهای روایت میشود که داستان
دوران  ۱۰سالگیاش در خانه لهستانیها را بیان میکند .زمانی که به همراه مادر و خاله
و مادربزرگــش در خانهای واقع در محالت جنوبی تهــران به همراه چند خانواده دیگر
زندگی میکرد .داستان که از نظر زمانی در دوره پهلوی دوم میگذرد ،تمرکز بیشتر بر
روی دنیای زنان ،روایت گذشته و دغدغهها و ترسها و شیوه تصمیمگیری آنهاست که با
لحنی شیرین و ساده از زبان پسر بچهای بیان میشود که گاه دنیای پسرانهاش در تضاد
با دنیای زنان بوده و گاه تحت تأثیر این زنها قرار میگیرد .کتاب چند شخصیت مهم
و کلیدی دارد که نویســنده به فراخور نقششان در داستان سراغ آنها رفته و به توصیف
آنها میپردازد .مهمترین و تاثیرگذارترین شخصیت خاله پری است که اگرچه در چشم
سایر اهالی ،زنی عجیب و غریب و دیوانه به حساب میآید اما روی دیگر شخصیتش زنی
باهوش ،شــجاع و کار درست اســت .این رمان ،داستان آدمهای ساکن خانههای بزرگ
در جنوب تهران ،خانههای بازمانده از ســالهای دور است .داستان در زمان پهلوی دوم
میگذرد و قصه آدمها و رازهایی که هر کدام در سینه خود دارد موضوعی میشود برای
روایتهای نویسنده در این خانه که هرکس اتاق اجارهای دارد .عنصر ندار بودن گرهخورده
با گذشتهی وهم آلود که باعث شده ماجراهای خاص و حتی خشنی رقم بخورد.

تاریخ ایران مدرن
نویسنده :یرواند آبراهامیان
مترجم :محمدابراهیم فتاحی
انتشارات :نی

یرواند آبراهامیان در ارزیابی ریشهای تاریخ معاصر ایران مدرن ،افزون بر بررسی جامع سده
بیستم ،موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت ،دخالتهای خارجی ،نقش دودمان پهلوی و همچنین
انقالب  ۱۳۵۷و زایش جمهوری اسالمی را مورد واکاوی دوباره قرار داده است .ایران در این
بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که میبایست به جنگ خانمانسوز با عراق،
دگرگونیهای جامعه در سه دهه اخیر و از همه تازهتر توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای
قدرت در میان نخبگان قدیمی ،روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد .نویسنده که
یکی از ممتازترین تاریخنویسان ایران کنونی به شمار میرود ،در این اثر همزمان با بررسی
فراز و نشیبهای سیاستهای بینالمللی و منطقهای کشور با چیرگی هرچه تمامتر مردم
ایران را در کانون توجهاش قرار داده است .مردمی که طی یک سده تحمل جنگ و انقالب
همچنان به بقای خود ادامه دادهاند .این کتاب در واقع به این مردم و نیز انعطافپذیری آنان
همزمان با ظهور این کشور به مثابه یکی از توانمندترین قدرتهای خاورمیانه تقدیم شده
است .پروفسور آبراهامیان ،استاد ممتاز تاریخ در کالج باروک دانشگاه شهر نیویورک است و
آثار متعددی را در کارنامه پژوهشهای دانشگاهیاش ثبت کرده است که پرآوازهترین آنها
کتاب ایران بین دو انقالب است .برای رسیدن به درک درست از شرایط کنونی هر کشوری و
شناخت علل ضعف و قدرت آن ،مطالعه تاریخ اجتنابناپذیر است .اما نکتهای که حائز اهمیت
است ،انتخاب و دسترسی به منابع قابل اعتماد و معتبر است.

چرندیات پستمدرن
نویسنده :آلن سوکال و ژان بریکمون
مترجم :عرفان ثابتی
انتشارات :ققنوس

کتاب «چرندیات پستمدرن» بنا به اظهار نظر نویسندگانش طوفان کوچکی در برخی
حلقههای روشــنفکری به پا کرده است .آنها نشان دادهاند که فلسفه فرانسه مدرن پر
از مهمالت قدیمی اســت .ولی جالب است بدانید که نویسندگان کتاب مدعی هستند
روشنفکران مشهوری از قبیل الکان ،کریستوا ،ایریگاری و بودریار به طور مکرر از مفاهیم
و واژگان علمی سوءاستفاده کردهاند یا ایدههای علمی را کام ً
ال خارج از بافت و زمینه خود
بــه کار بردهاند .هیچ گونه دلیلی هم برای ایــن کار نیاوردهاند .این کتاب در واقع دو اثر
مجزا ولی مرتبط در یک جلد است که به پیچاندن مطلب ،استفاده از زبان عمدا ً مبهم،
فکر آشفته و پریشان و سوء استفاده از مفاهیم علمی میپردازد .داستان این کتاب با یک
حقه شــروع شد .چند سالی میشد که گرایشهای فکری در برخی از حوزههای دنیای
آکادمیک آمریکا ما را متعجب و ناراحت کرده بود .به نظر میرسید بخشهای وسیعی از
علوم انسانی و علوم اجتماعی فلسفه را برگزیدهاند که آن را تا زمان یافتن اصطالح بهتری
«پست مدرنیسم» میخوانیم .جریان فکری که مشخصه آن طرد کم و بیش صریح سنت
عقلگرایانه عصر روشنگری ،جدایی گفتمانهای نظری از هرگونه آزمون تجربی و نوعی
نسبیتگرایی ساختاری و فرهنگی است که علم را چیزی جز نوعی روایت نوعی اسطوره یا
نوعی برساخته اجتماعی نمیداند .برای واکنش نشان دادن به این پدیده ،سوکال تصمیم
گرفت آزمایش نامتعارف و مسلماً کنترل شدهای انجام دهد.

ثروت انقالبی

نویسنده :الوین و هایدی تافلر
مترجم :رضا امیررحیمی
انتشارات :ماهی

این کتــاب درباره آینده ثروت اســت .ثروتی انقالبی که شــیوه زندگی نهادها و
ارزشهــای ما را از بیــخ و بن دگرگون خواهد کرد .الوین و هایدی تافلر خواننده را به
ســفری اکتشافی در این تغییر تمدنی ویرانگر میبرند .در این سفر نه تنها شاهد این
جنبههای مختلف تغییر در گوشــه و کنار دنیا از چین و هند و ژاپن گرفته تا آمریکا
و اروپا خواهیم بود بلکه با بنیادهای ژرفی آشــنا میشویم که شالودههای دنیای ما را
میسازد .زمان ،فضا ،دانش ...و شاهد این خواهیم بود که وقتی این بنیادها با سرعتی
بی ســابقه تغییر میکند تمدنی که بر روی آن بنا شده به خود میلرزد .پی خواهیم
برد که آینده از جبری تاریخی پیروی نمیکند و وابسته به این است که انسانها کدام
یک از معیارهای حقیقت ،همبســتگی ،سازگاری ،اقتدار ،الهام ،ماندگاری یا علم را به
اختیار برمیگزینند .ثروت انقالبی امروز فرصتهای بی شمار و مسیرهای جدید زندگی
را هم برای کارآفرینان خالق کســب و کار و هم برای کارآفرینان اجتماعی و فرهنگی
و آموزشی فراهم میکند .این ثروت امکانات تازهای برای کاهش شدید فقر در کشور و
سراسر جهان ایجاد میکند .اما نوید این آینده درخشان با هشدارهایی همراه است .نه
فقط تعداد خطرها بیشتر میشود بلکه شدت تاثیرشان هم افزایش مییابد .آینده جایی
برای بزدلها نیســت .امروزه ایمیلها و بالگ ها ما را محاصره کردند« .ایبی» از همه
ما شخصی کاسب میسازد.

قدرت مثبتاندیشی
نویسنده :نورمن وینسنت پیل
مترجم :اسماعیل حسینی
انتشارات :ثالث

کتاب «قدرت مثبتاندیشی» اثری نوشتهی نورمن وینسنت پیل است که توانست با ارائه
مفاهیم الهامبخش ،زندگی مردان و زنان بسیاری را در سراسر جهان تغییر دهد .این کتاب
بسیار موفق و جریانساز ،به تأثیر و نیروی ایمان در زندگی میپردازد .مخاطب میتواند
با استفاده از تکنیکهای شرح داده شده در این اثر به زندگی خود روح تازهای ببخشد و
انگیزه الزم برای رسیدن به امیدها و آرزوهایش را بیابد .اگر دوست دارید یاد بگیرید که
چگونه به خود و کارهایتان ایمان داشــته باشید ،قدرتهای نهفته در وجودتان را کشف
کنید .اضطرابهای روزمره را کنار بگذارید و آرامش گمشــده در زندگیتان را پیدا کنید.
این کتاب میتواند بهترین راهنمای شما باشد .نورمن وینسنت پیل کشیش و نویسنده
آمریکایی اســت که در ســال  ۱۸۹۸در اوهایو به دنیا آمد و بزرگ شد .او در دانشکدهی
الهیات دانشگاه بوستون تحصیل کرد .این کتاب در واقع فرمول ایمان و مثبتاندیشی را
در اختیار مخاطبین قرار میدهد .کتابی پرفروش ،خارقالعاده و الهامبخش که نوشته پدر
مثبتاندیشــی است .این اثر به شما میآموزد که چگونه به خودتان ایمان داشته باشید.
وینســنت پیل پس از فارغالتحصیلی تصمیم گرفت که کشیش شود و به کلیسایی در
نیویورک نقل مکان کند .پیل به همراه روانکاوی به نام اسمایلی بلنتون ،کلینیکی در کنار
کلیسا ایجاد کردند و به درمان بیماران از طریق مفاهیم دینی و روانکاوانه پرداختند .نورمن
وینسنت پیل سرانجام در سن  ۹۵سالگی بر اثر سکته در نیویورک درگذشت.
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راهنمای
بازارهایمالی
چرا این بازارها بهوجود میآیند
و چگونه عمل میکنند؟
مارک لوینسون

مترجم :ساغر منشی

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

وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی
ایران بین سالهای  90تا  96چطور با فشارهای بیرونی اقتصاد مقابله کرده است
سابقه شکلگیری و گسترش بحرانهای اقتصادی و مالی در
ساعد یزدانجو
برهههای مختلف بهویژه طی سالهای اخیر ،نظیر وقوع بحران
مالی بانکی  2008میالدی موجب شــده کشورهای مختلف
دبیربخشژورنال
نسبت به مقاومسازی اقتصاد خود تدابیری اتخاذ کنند و در
ادبیات جهانی نیز مطالعات گســتردهای طی سالهای اخیر بهویژه در محافل علمی در خصوص
تقویت انعطافپذیری و تابآوری اقتصاد در برابر تکانهها مطرح شــده است .اقتصاد ایران نیز بعد
از تحریمهای بینالمللی بهدنبال افزایش مقاومت اقتصادی بوده است و در این راستا ،سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی
به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا ،بهبود شاخصهای
مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف ســند چشمانداز بیستساله ،با رویکردی
جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا در بهمن ماه سال
 1392ابالغ شــد .وحید شقاقی شهری ،پژوهشی در زمینه وضعیت اجرای اقتصاد
مقاومتی در کشور انجام داده که با عنوان «ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی
(دوره  »)1396-1390در شماره « 76فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی» منتشر شده
است .در این مقاله ،پژوهشگر سعی کرده است با وزندهی و اولویتبندی محورهای

پژوهش :ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی (دوره )1396-1390
پژوهشگران :وحید شقاقی شهری

پیشرو و برونگرا در بهمنماه سال  1392ابالغ شد .با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در کشور و
گسترش مطالعات بینالمللی در خصوص پدیده تابآوری اقتصادی ،در مقاله حاضر سعی شده است
براساس مبانی نظری ،ساخت شاخصهای ترکیبی و با بهرهگیری از روش و متدولوژی سازمانهای
بینالمللی ،ارزیابی از میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و تحقق اهداف کالن آن به عمل آید.
در متون اقتصادی متعارف ،اشارهای مستقیم به اقتصاد مقاومتی به آن مفهوم که در ایران مصطلح
اثرگذار بر تقویت مقاومت و تابآوری اقتصادی به روش تحلیل سلســلهمراتبی و
سپس بهکارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت
شاخص ترکیبی ،ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک
دوره زمانی  1396 -1390صورت پذیرد .نتایج بهدســتآمده از شاخص ترکیبی
اقتصاد مقاومتی نشان میدهد وضعیت کلی مقاومت و تابآوری اقتصادی ایران طی
سالهای اخیر روبه جلو بوده است اما با این حال ،در برخی اهداف نظیر دانشبنیانی،
برونگرایی ،مردمیسازی و عدالتبنیانی اقتصاد نتایج اقدامات رضایتبخش نیست.

ژورنال

در راهبرد اقتصاد مقاومتی ،با رویکردی انعطافپذیر و فرصتساز ،حداکثر بهرهبرداری از امکانات موجود در جهان خارج در جهت بالندگی
اقتصاد ملی صورت میگیرد .استفاده از رویکرد وابستگی متقابل ضمن بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای موجود در اقتصاد جهانی،
کمترین آسیبپذیری از مخاطرات جهانی را متوجه اقتصاد خواهد کرد.

است نشده است .با این حال ،از مفاهیم مشابه اقتصاد مقاومتی
نظیر تابآوری اقتصــادی ( )Economic Resilienceبه
معنی توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه براثر آثار خارجی
ناگوار و نیز اقتصاد شکننده ( )Vulnerable Economyکه
نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به شــمار میرود ،استفاده شده
و توسط ســازمانهای بینالمللی شاخصسازی و سنجش
شدهاند .مجمع جهانی اقتصاد برای اندازهگیری تابآوری هر
کشوری پنج زیرسیستم اقتصادی ،زیستمحیطی ،حکمرانی،
زیرساختها و اجتماعی را در نظر گرفته و ارزیابی هر یک از
زیرسیستمها با بهرهگیری از آن پنج مؤلفه صورت میگیرد.
آژانس توسعه بینالمللی آمریکا نیز تابآوری را توانایی مردم،
خانوارها ،جوامع ،کشورها و سیستمها (نظامها) برای تسکین،
وفــقدادن و بهبود پیداکردن از شــوكها و تنشها تعریف
میکند که این تواناییها به کاهش آسیبپذیری و تسهیل رشد فراگیر منجر میشود .برای تجزیه و
تحلیل تابآوری 10 ،عامل تابآوری شامل مشروعیت و اثربخشی نهادها ،در دسترس بودن ،کارایی،
تنوع و فراوانی منابع و شبکهها ،نگرشها و هنجارها ،نوآوری و حافظه نهادی ،در سه گروه کلی شامل
نهادها ،منابع و تسهیلکنندههای تطبیقی طبقهبندی میشوند.
رویکردهــای رقیب در رابطه با موضوع تعامل با جهان در چهار حالت رویکرد ارتباط حداقلی
(درونزا  -درونگرا) ،رویکرد تعامل محدود (برونزا  -درونگرا) ،رویکرد وابستگی یکطرفه (برونزا
 برونگرا) و رویکرد اقتصاد مقاومتی (درونزا  -برونگرا) قابل طبقهبندی است که مورد اخیر درسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است .در رویکرد ارتباط حداقلی
با دنیا (انزوا) ،بهمنظور حذف آسیبپذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی ،ارتباط اقتصادی با دنیا قط
میشــود و در صورت لزوم ،بهصورت انحصاری توسط دولت انجام میشود .در این رویکرد ،هدف
تولید ملی تأمین کلیه نیازهای کشور در داخل است .واردات پدیدهای مذموم و نشاندهنده ضعف
است .در این رویکرد ،بهدلیل نبود ارتباط با دنیای خارج ،آسیبپذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی
بسیار ناچیز است و درعین حال ،بهدلیل بهرهبرداری نکردن از فرصتهای جهانی ،رشد همگام با
اقتصاد جهانی با شکست همراه میشود و اقتصاد ملی در تعامالت جهانی ضعیف میشود.
در راهبرد تعامل محدود ،با هدف خودکفایی در بازار داخلی ،استفاده از فرصتهای موجود در
جهان خارج بهشکل مهندسیشده مجاز است .نظام تعرفه پیچیده و نرخ ارز چندگانه برای حمایت از
تولید داخلی ،ازجمله آثار راهبرد مذکور است .بهدلیل اینکه صنایع حمایتشده هیچگاه به بلوغ کافی

مسئله

وضعیت کلــــی مقاومت
و تــــابآوری اقتصادی
ایران طی سالهای اخیر
رو به جلو بــــوده؛ با این
حــــال ،در برخی اهداف
نظیــــر د ا نشبنیا نی ،
برونگرایی ،مردمیسازی
و عد ا لت بنیا نــــی
اقتصاد ،نتایج اقدامات
رضایتبخشنیست.

جهت صادرات و خالص ارزآوری مثبت نمیرسند ،اقتصاد ملی قادر به بازپرداخت مناسب خارجی
جذبشــده نخواهد بود .بهدلیل هدف قراردادن بازار داخلی و ایجاد محیط گلخانهای برای صنایع
داخلی ،این راهبرد درونگراست .بحران بدهیها و وابستگی اقتصاد به نفت در نتیجه برونزا شدن
اقتصاد نفتی و گسترش فساد در اقتصاد ملی و تضعیف اقتصاد ملی در تعامالت جهانی از آثار اعمال
رویکرد مذکور در اقتصاد کشــور خواهد بود .در راهبرد وابستگی یکطرفه ،درهای اقتصاد بهطور
کامل باز میشود و توسعه اقتصادی براساس سیاستهای دیکتهشده خارجی هدایت میشود .کشور
بهدنبال حضور و نقشآفرینی مستقل در جهان نیست .بهدلیل برونزایی و اهمیت نداشتن استقالل
سیاسی و اقتصادی در این راهبرد ،پایداری و رشد اقتصادی ،بهشدت از خارج متأثر خواهد بود.
در راهبرد اقتصاد مقاومتی ،با رویکردی انعطافپذیر و فرصتساز ،حداکثر بهرهبرداری از امکانات
موجود در جهان خارج در جهت بالندگی اقتصاد ملی صورت میگیرد .استفاده از رویکرد وابستگی
متقابل ضمن بهرهبرداری حداکثری از فرصتهای موجود در اقتصاد جهانی ،کمترین آسیبپذیری
از مخاطرات جهانی را متوجه اقتصاد خواهد کرد .در این راهبرد ،ریشه مقاومت ،قابلیت پیشبینی
کردن و اصالح ضربهها و اختالالتی است که ممکن است ساختار را تخریب کند و یا پایداری را از
بین ببرد؛ بنابراین آنچه سیاستها در نظر دارد این است که ظرفیتهای بالقوهای در اقتصاد ایجاد
شود تا بتواند خطر تخریب ســاختار و زایلشدن پایداری را از بین ببرد .این سیاستها دارای دو
وجه کلی درونزا بودن اقتصاد در کنار برونگرایی آن است .در رویکرد اقتصاد مقاومتی محورهای
تغییرناپذیــری وجود دارد که حفظ آنها از ضرورتهای انکارناپذیر اســت و بدون آنها مقاومت
از قدرت کافی برخوردار نیســت .این محورها عبارتند از .1 :حفظ دســتاوردهای کشور؛  .2تداوم
پیشرفت؛  .3تحقق سند چشــمانداز بیستساله؛  .4نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی و
مردمی بودن اقتصاد؛  .5دســتیابی به اقتصاد متکی به دانش و فناوری؛  .6تحقق عدالتبنیانی در
اقتصاد؛  .7درونزاسازی روندهای اقتصادی؛  .8برونگرا بودن اقتصاد؛  .9پویا و پیشرو بودن اقتصاد؛
و  .10برقرارسازی الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم.
با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در کشور و نیز گسترش مطالعات بینالمللی در خصوص
پدیده تابآوری اقتصادی ،در این پژوهش ســعی شد براساس مبانی نظری ساخت شاخصهای
ترکیبی و با بهرهگیری از روش و متدولوژی سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان همکاری اقتصادی
و توسعه ،وضعیت مقاومت و تابآوری اقتصادی ایران در دوره زمانی  1390تا  1396تعیین شود.
بنابراین ابتدا طبق مطالعات نظری و تجربی ،هفت محور اصلی به همراه محورهای فرعی ذیل آنها
برای ارزیابی وضعیت مقاومت اقتصادی کشور تعیین شدند .سپس به روش تحلیل سلسلهمراتبی
محورهای فرعی وزندهی شد و سپس نرمالسازی برای هرکدام از محورهای فرعی و اصلی صورت
گرفت و با میانگینگیری محورهای اصلی ،شاخص کل ترکیبی اقتصاد مقاومتی محاسبه شد.

دستاوردهای تحقیق :ناکافی بودن تالشها
نتایج تحقیق حکایت از این دارد که روند کلی شاخص ترکیبی مقاومت اقتصادی
ایران طی دوره مورد مطالعه نشــاندهنده روند پیوســته رو به جلو در استحکام
اقتصادی طی ســالهای  1390تا  1395بوده اســت و در ســال  1396کاهش
اندك داشته است .روند محورهای اصلی توسعه مالی و پولی ،دانشبنیانی اقتصاد،
درونزایی اقتصاد طی دوره مورد مطالعه رو به بهبود نســبی بوده است .در مقابل،
روند محورهای اصلی عدالتبنیانی و برونگرایی اقتصاد طی این دوره رو به افت و
کاهنده بوده است .محور اصلی تداوم پیشرفت ،پویا و پیشرو بودن اقتصاد نیز طی
دوره مزبور روند مشخص صعودی یا نزولی نداشته و نوسان داشته است .در محور
اصلی مردمی کردن اقتصاد نیز تا ســال  1394روند مثبت بوده ولی مجددا شاهد
تضعیفعملکردهستیم.
بنابراین طبق نتایج تحقیق ،چند پیشنهاد مطرح میشود که در ادامه فهرست
شد هاند:
 .1تمرکز مسئوالن و برنامهریزان بر تقویت محورهای اصلی :عدالتبنیانی اقتصاد،
برونگرایی اقتصاد ،مردمیسازی و تقویت مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
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که طبق نتایج شاخصهای ترکیبی محاسبهشده ،وضعیت کشور طی دوره پنجساله
روندی کاهنده یا نامطلوب داشته است.
 .2ارزیابی مستمر ساالنه وضعیت مقاومت و تابآوری اقتصادی و تحلیل نتایج.
 .3آسیبشناسی نتایج حاصله و تصحیح سیاســتگذاریهای کالن برای بهبود
مقاومت اقتصادی و مرتفع ساختن آسیبهای کالن اقتصادی.
 .4چنانچه هدف ،بهبود وضعیت و کســب جایگاه مناسب در منطقه در خصوص
تابآوری و مقاومت اقتصادی و کاهش آسیبپذیری است ،باید بر تمامی  11محور
فرعی متمرکز شد و اولویتبندی سیاستی بر رفع آسیبها ،چالشها ،تهدیدها و
ریسکهای کالن اقتصادی اجتماعی و بهرهگیری از فرصتهای بالقوه ،بازنگری و
اصالح شود.
 .5کشــور در اکثر شاخصهای جهانی منعکسکننده تابآوری اقتصادی جایگاه
قابلقبولــی در جهان و منطقه ندارد .بنابراین برای تقویــت تابآوری و مقاومت
اقتصادی و کاهش آسیبپذیری ضرورت اصالحات ساختاری و بنیادین در حوزههای
مختلف اقتصادی و افزایش سرعت و جدیت در اقدامات احساس میشود.

طی دو دهه اخیر ،مدیریت پسماندهای جامد شهری به یکی از نگرانیهای عمده تبدیل شده است .بنابراین ،جمعآوری و دفع پسماندها بهطریقی که بتواند
سبب کاهش مستقیم و غیرمستقیم خطرات مربوط به سالمتی مردم و آسیب به محیط شود ،بسیار حائز اهمیت است .تأثیرات زیستمحیطی ناشی از افزایش
تولید پسماند باعث افزایش فشار بر مقامات دولتی شده است.

پسماند جامد ،نشانه رشد درآمد
گردشگری میتواند عاملی برای کاهش تولید پسماند جامد شهری باشد

پژوهش :رابطه بین پسماند جامد شهری و درآمد ناخالص
داخلی در قطبهای گردشگری ایران
پژوهشگران:
سمانه عابدی ،آرین دانشمند ،زهرا معدنیپور

کنترل آلودگیهای محیطزیست ازجمله پسماند ،بخش مهمی از
وظیفه انسانی در حفظ سالمتی انسانهاست که با توجه به موازین
بهداشتی اقتصادی ،جایگاه ویژهای را در علوم و فنون جدید ،به خود
اختصاص داده است .تولید پســماند در زندگی روزمره انسان ،امری
اجتنابناپذیر اســت و ازدیاد جمعیت موجــب افزایش آن خواهد
شد .از بین شش شــاخص آلودگی که بانک جهانی شناسایی کرده
اســت ،اقتصاددانان و سیاستگذاران ،به دو دلیل ،توجه بیشتری به
پســماند جامد شهری داشــتهاند :اول ،تأثیرات عرضی این ضایعات
در ســایر شــاخصهای آلودگی (زمین و آبوهوا) و دوم ،تأثیرات بر
سالمت انسانها .امروزه پسماندها جزء الینفک زندگی بشر به حساب
میآیند .طی دو دهه اخیر ،مدیریت پسماندهای جامد شهری به یکی
از نگرانیهای عمده تبدیل شده اســت .بنابراین ،جمعآوری و دفع
پسماندها بهطریقی که بتواند سبب کاهش مستقیم و غیرمستقیم
خطرات مربوط به ســامتی مردم و آســیب به محیط شود ،بسیار
حائز اهمیت است .تأثیرات زیســتمحیطی ناشی از افزایش تولید
پسماند باعث افزایش فشار بر مقامات دولتی شده است .گزینههای
سیاســتگذاری و سایر سازوکارهای مقابله با این مشکل و تجزیه و
تحلیل این اســتراتژیها و تاثیر آنها بر بهــرهوری در مورد مقاصد
گردشگری ،بسیار جالب توجه است زیرا گردشگری میتواند منبعی
اضافه در تولید پسماند جامد شــهری باشد و جذابیت یک منطقه
گردشگری را تحتالشعاع خود قرار دهد .محدودیت زمین در برخی از

پسماند یکی از مهمترین معضالت محیطزیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینههای محیطزیستی
و اجتماعی هنگفتی به جامعه میشود .مدیریت و برنامهریزی برای بازیافت پسماند در مناطق گردشگری ،بسیار
حائز اهمیت است زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند ،چهره مقاصد گردشگری ،تخریب میشود و در
نتیجه ،دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت .بر اساس این ،سمانه عابدی ،آرین دانشمند و زهرا معدنیپور
تحقیقی را انجام دادهاند که نتایجش را با عنوان «رابطه بین پسماند جامد شهری و درآمد ناخالص داخلی در
قطبهای گردشگری ایران» در شماره « 28فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری» منتشر کردهاند .این
مطالعه چنانکه از عنوانش نیز برمیآید ،با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد)
ناخالص داخلی در قطبهای گردشگری ایران انجام شده است .بدین منظور از اطالعات  14استان ایران ،طی
حداکثر بازه زمانی  1393-1380بهره گرفته شده است .در مطالعه حاضر ،به منظور بررسی رابطه میان درآمد
ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری ،از آزمون علمی علیت گرنجر بهره گرفته شد که نتایج آن حاکی از وجود
رابطه علیت یکطرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری است .نتایج مطالعه بیانگر آن است که
با  10درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی ،سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان  4.8درصد
افزایش خواهد یافت .همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کمکشش بوده است به
این معنی که بهازای  10درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری 7.5 ،درصد افزایش مییابد و
نیز کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با  1.03است .بهعالوه،
نتایج تحقیق حاکی از این است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری ،کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به
درآمد ناخالص داخلی به میزان  0.053درصد کاهش مییابد .بر این اساس ،گردشگری میتواند بهعنوان عاملی
بهمنظور کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.

مقاصد گردشگری ،علت افزایش هزینههای واقعی دفع پسماند است و
نیاز به جلوگیری از تخریب چهره مقاصد گردشگری ،باعث شده است
که مدیریت پســماند جامد شهری در این مناطق نیز دشوارتر شود.
یکی از مهمترین معضالت زیستمحیطی مناطق گردشگری ،طراحی
سیاستهای مناسب برای مدیریت پسماند جامد شهری است.
در ایران ،بیشترین تولید ســرانه پسماند ،مربوط به تهران است.
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از بین شش شاخص آلودگی که بانک جهانی شناسایی کرده است ،اقتصاددانان و سیاستگذاران ،به دو دلیل ،توجه
بیشتری به پسماند جامد شهری داشتهاند :اول ،تأثیرات عرضی این ضایعات در سایر شاخصهای آلودگی (زمین و
آبوهوا) و دوم ،تأثیرات بر سالمت انسانها.

ژورنال

در ایران بهعلت
عادات فرهنگی و
فقدان آموزشهای
الزم در تفکیک
پسماند از مبدأ،
مقدارقابلتوجهی
مواد فسادپذیر
در ترکیب پسماند
جامد شهری
وجود دارد .یکی
از عوامل موثر در
تولیدپسماند،
گردشگری است

بر اســاس آن ،بهازای هر نفر ،تا  450کیلوگرم پسماند جامد شهری
در ســال تولید میشود .پســماندهای آلی با حجمی نزدیک به 70
درصد بزرگترین گروه پسماندهای شهری ایران را تشکیل میدهند.
رتبههای بعدی به پالستیک ( 10درصد) ،مقوا و کاغذ ( 8درصد) و فلز
( 3درصد) اختصاص دارند.
این در حالی است که با وجود تأکید اهمیت مدیریت پسماند در
اسناد باالدستی کشور ،وضعیت کنونی کشور به استثنای چند شهر،
در بسیاری از شهرها حتی سادهترین روش دفع پسماند ،یعنی دفن
بهداشتی ،صورت نگرفته و پسماند شهری بهصورت روباز و اغلب در
اماکن عمومی یا فضاهای اطهراف شهرها انباشته میشوند .مطالعه
حاضر در تالش برای پاسخگویی به این سؤال است که آیا با افزایش
تولید (درآمد ملی) میزان تولید پسماند جامد شهری در قطبهای
گردشگری ایران افزایش خواهد یافت؟
یکی از مهمترین آالیندههایی که در دهه اخیر بسیار مورد توجه
قرار گرفته است ،پسماند جامد شهری است که محیطزیست انسانی
و طبیعــی را با مخاطرات جدی مواجه کرده اســت .در واقع ،امروزه
مدیریت پسماند یکی از مهمترین چالشها و پیچیدهترین مشکالت
مسئوالن شهری در هر کشور است .ازدیاد مواد زاید جامد در جوامع
شهری ،یکی از مهمترین عوامل اصلی آلودگی خاک ،آب و هوا است.
طبقهبندیهای مختلفی برای توضیح اجزای پسماند جامد شهری
استفاده شده است که شامل زایدات غذایی ،آشغال ،خاکستر ،زایدات
ناشی از تخریب و ساختمانسازی و زایدات ویژه است.
براســاس مطالعات انجامشده توسط ســازمان جهانی بهداشت،
توجهنکردن به نحوه صحیح جمعآوری و دفع پسماند باعث ایجاد 32
مشکل زیستمحیطی میشود که مقابله با آنها بهسهولت امکانپذیر
نیست .همچنین عدم مدیریت صحیح پسماند سبب ایجاد چالشها
و مشکالت بهداشتی و اقتصادی گوناگونی در سطح جامعه میشود.
ایجاد مناظر زشت ،اثرات اکولوژیکی ،هجوم حیوانات وحشی ،تولید
بــوی متعفن و ایجاد بیماریهایی مانند هپاتیت نمونههای بارزی از

مشکالت زیستمحیطی پیش رو
مسئله
در ایران بهعلــت عادات خواهد بود.
تولید پســماند جامد شــهری
فر هنگــی و فقــد ا ن
آموز شهــای الزم در با افزایش جمعیــت ،تغییر عادات
تفکیک پســماند از مبدأ ،فرهنگی ،شرایط محیطی و عوامل
مقدار قابلتوجهی مواد اقتصادی دائما در حال تغییر است.
فســادپذیر در ترکیــب این تغییر ،کمیت پســماند جامد
پســماند جامد شهری شهری تولیدی و ترکیب اجزای آن
را شامل میشــود .برای نمونه ،در
وجود دارد.
مناطق توسعهیافته اقتصادی ،تولید
پسماند خشک مانند کاغذ نسبت به
زباله تر مانند مانده غذا بیشتر است.
همچنین عادات اجتماعی و فرهنگی نیز از جمله دیگر عواملی هستند
که مستقیما بر میزان و ترکیبات پسماند جامد تولیدشده تأثیر نهد.
برای مثال ،در ایران بهعلت عادات فرهنگی و فقدان آموزشهای
الزم در تفکیک پسماند از مبدأ ،مقدار قابلتوجهی مواد فسادپذیر در
ترکیب پسماند جامد شهری وجود دارد .یکی از عوامل موثر در تولید
پسماند ،گردشگری است .گردشگری با فرایند تخریب محیطزیست
ناشی از مصرف زیاد مردم و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی ،ایجاد
آلودگی و تاثیر بر گرمایش زمین به منظور تولید بیشتر که نتیجه رشد
اقتصادی است همراه است و اگر گردشگری دارای برنامهریزی و اجرای
مناسب نباشد ،باعث ایجاد جمعیت میشود و زباله تولید میکند و
به طور کلی ،میتواند یک عامل کمککننده به نابودی محیطزیست
باشد .نخستین تاثیر منفی اکوتوریسم شــامل آلودگی آب و خاک
بهدلیل رهاکردن زباله در طبیعت است .این در حالی است که وجود
پسماند نیز بهعنوان عواملی در کاهش گردشگر در هر منطقه محسوب
میشود .بنابراین ایجاد سایتهای ساماندهی پسماند در قطبهای
گردشگری در کاهش اثرات متقابل گردشگری و پسماند جامد شهری
میتواند نقش موثری ایفا کند.

دستاوردهای تحقیق  :ارتباط مستقیم پسماند با گردشگری
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و اطالعات  14استان ایران ازجمله تهران،
یزد ،خراسان رضوی ،فارس ،گیالن ،گلستان ،همدان ،اردبیل ،کرمانشاه ،اصفهان،
بوشهر ،خوزستان ،آذربایجان شــرقی و قم بررسی شده است ،زیرا این استانها
حدود  65درصد جذب گردشگری کشور را بر عهده دارند و میتوانند سهم بسزایی
در تولید پسماند جامد شهری داشته باشند .بنابراین بهعنوان جامعه آماری مطالعه
حاضر در نظر گرفته شده است که اصطالحا به آنها قطبهای گردشگری گفته
میشود .این مطالعه بازه زمانی  1393-1380را بررسی کرده است .الزم به ذکر
است که بزرگترین محدودیت مطالعه حاضر گردآوری اطالعات پسماند جامد
شهری برای استانهای مورد مطالعه است زیرا استانهای ایران بهاستثنای گیالن
و گلستان فاقد سازمان مدیریت پسماند استانی هستند و سازمان مدیریت پسماند
تنها مراکز استانها را تحت پوشــش قرار میدهد .بنابراین در مطالعه حاضر ،از
اطالعات پسماند جامد شهری مراکز اســتانها بهعنوان معیاری برای اطالعات
پسماند جامد شهری استانها استفاده شده است.
گردشگری میتواند بهعنوان یک منبع اضافی در تولید پسماند جامد شهری
باشد .همچنین عدم مدیریت صحیح پسماند جامد شهری میتواند چهره مقصد
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گردشــگری را تخریب کند و منجر به دفع گردشــگر شود .از طرفی ،با توجه به
حجم باالی پســماند تولید در ایران و با توجه به پتانسیل باالی استانهای ایران
در بحث جذب گردشگر ،مطالعه عوامل اثرگذار بر تولید پسماند جامد شهری در
مناطق گردشــگری میتواند حائز اهمیت باشد .نتایج مطالعه نشان داد که بین
تولید (درآمد) و پســماند جامد شهری در مقاصد گردشگری ایران ،رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از وجود علیت یکطرفه از درآمد
ناخالص داخلی به تولید پســماند جامد شهری است .یعنی تولید پسماند جامد
شــهری تاثیر بر درآمد ناخالص داخلی ندارد .از طرفی ،میتوان گفت که افزایش
درآمد و افزایش جمعیت ،افزایش مصرف را موجب میشود که در نتیجه آن نیز
تولید پسماند جامد شهری افزایش خواهد یافت .نکته قابل تامل در این مطالعه
تاثیر سهم ارزش افزوده بخش خدمات در تولید پسماند جامد شهری است .سهم
ارزش افزوده بخش خدمات در تولید این نوع پسماند کمی بیشتر از کشش واحد
اســت و به ازای هر واحد افزایش ارزش افزوده ،میزان بیشتری به تولید پسماند
افزوده میشود .در واقع ،اثر متغیر تکنولوژی بر انتشار آلودگی مورد انتظار بود که
تحقیق نیز همین را نشان داده است.

نظام بازنشستگی نقش بسزایی در افزایش عدالت اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم دارد و همیشه مورد توجه سیاستگذاران بوده است .اما در سالهای اخیر نظام
بازنشستگی ایران با مشکالت عدیدهای از جمله مشکل تامین اعتبار پرداخت مستمری بازنشستگان بر اثر سالمندی جمعیت مواجه شده است و وضعیت بحران به
جایی رسیده که بدون کمک دولت در هر ماه قادر به پاسخگویی به نیاز مشترکین مستمریبگیر خویش نیست.

نظام بازنشستگی و نرخ جایگزینی
انباشت سرمایه و پسانداز افراد در بلندمدت بهعلت کاهش نرخ جایگزینی افزایش مییابد
نام پژوهش :اصالح پارامتری نظام بازنشستگی ایران
با کاهش نرخ جایگزینی :مدل تعادل عمومی نسلهای
همپوش و بازار ناقص نیروی کار
پژوهشگران:
مرضیه بهمنی ،حسین راغفر و حسین موسوی

نظام بازنشســتگی نقش بســزایی در افزایش عدالت اجتماعی و
بهبود سطح زندگی مردم دارد و همیشه مورد توجه سیاستگذاران
بوده است .اما در سال های اخیر نظام بازنشستگی ایران با مشکالت
عدیدهای از جمله مشکل تامین اعتبار پرداخت مستمری بازنشستگان
بر اثر سالمندی جمعیت مواجه شده است و وضعیت بحران به جایی
رســیده که بدون کمک دولت در هر ماه قادر به پاسخگویی به نیاز
مشترکین مستمریبگیر خویش نیست .سالمندی جمعیت ناشی از
دو عامــل افزایش در امید به زندگی و کاهش در نرخ باروری اســت
که پیامدهای پدیده سالمندی ،به شدت هریک از این عوامل بستگی
دارد .بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال  ، 2011امید
به زندگی در ایران به طور عمومی  69.8سال بوده و در سال  2015به
 74.77سال رسیده است .نرخ باروری بر اساس آمار سرشماری سال
 1395برابر با  1.24کودك به ازای هر زن اســت ،این در حالی است
که این نرخ در سال  1390برابر  1.86و در سال  1382برابر با 1.99
کودک به ازای هر زن بوده اســت .آمارهای ذکر شــده حاکی از آغاز
روند سالمندی جمعیت در ایران است که اولین پیامد این امر تهدید
پایداری منابع و مصارف نظام بازنشستگی است.
صندوقهای بازنشستگی موجود در ایران از الگوی موسوم به DB -
PAYGتبعیت میکنند .در این نوع نظام بازنشستگی ،مبنای مستمری
بازنشستگی ،میانگین دریافتیهای شاغلین در سالهای آخر خدمت
ضربدر نرخ جایگزینی است .بنابراین ،در هر زمان و تاریخ بدون توجه
به میزان مشارکت فرد ،حداقلی به عنوان حقوق بازنشستگی براساس
مصوباتی نظیر قانون کار تعیین و به افراد پرداخت میشود .این ویژگی
با وجود باارزش بودن از نظر تامین اجتماعی ،تضعیفکننده صندوق
مربوطه است .بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در سالهای ابتدایی
تاسیس هیچگونه سرمایهگذاری با حق بیمههایی که توسط شاغلین
عضو پرداخت میشــده ،انجام ندادهاند .با گذشت زمان و تورمهای
دورقمی ذخیره موجود در صندوق ،ارزش خود را کامال از دست داده
است .اکنون که زمان بازنشستگی بسیاری از شاغلین عضو صندوقها
فرارسیده ،صندوق در تامین اعتبار الزم برای پرداخت مستمری آنها
با مشکل مواجه است.
صندوقهای بازنشســتگی ایران یکی از باالترین نرخ کسورات را
نسبت به سایر کشورهایی که نظام بازنشستگی آنها براساس پرداخت
جاری اداره میشود ،دارد .براساس بررسیهای انجامشده برای غالب
صندوقها ،مصارف بر منابع فزونی گرفته و بررسی روندهای تاثیرگذار،

نوســانات اقتصاد کالن و تحوالت جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوقهای بازنشستگی کشور و عدم
پایداری منابع و مصارف آنها شده است .با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر
صندوقهای بازنشســتگی ،انجام اصالحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است .مرضیه
بهمنی ،حسین راغفر و حسین موسوی در پژوهشی به این موضوع پرداختهاند و نتایج آن را در شماره 72
فصلنامه «پژوهشهای اقتصادی» با عنوان «اصالح پارامتری نظام بازنشستگی ایران با کاهش نرخ جایگزینی:
مدل تعادل عمومی نسلهای همپوش و بازار ناقص نیروی کار» منتشر کردهاند .هدف در این تحقیق بررسی
آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کالن اقتصادی اســت .مدل مورد استفاده در این تحقیق ،مدل
تعادل عمومی نســلهای همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار اســت .یافتههای تحقیق حاکی از این
است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره ( 4درصد) ،افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش
دســتمزدها (  20درصد) در بازار نیروی کار ناقص میشود .همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش
هزینه نظام بازنشستگی به میزان  7درصد خواهد شد .با اجرای اصالح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به
میزان  0.2درصد هزینه نظام بازنشستگی به میزان  2درصد کاهش مییابد .همچنین منجر به کاهش نرخ
بهره به میزان  4.8درصد میشود .بنابراین ،انباشت سرمایه و پسانداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ
جایگزینی افزایش مییابد.

حاکی از آن است که در آیندهای نهچندان دور برای سایر صندوقها،
افزون شــدن مصارف بر منابع اتفاق خواهد افتاد .وجود مشکالت در
نظام بازنشستگی ایران ،نگرانیهایی را در ارتباط با پایداری نظامهای
فعلی به وجود آورده است که الزمه آن انجام اصالحات جهت مقابله با
تغییرات غیرقابل اجتنابی است که در آینده رخ خواهند داد .اصالحاتی
که در نظام بازنشستگی قابل اجرا هستند بر دو گونهاند -1 :اصالحات
پارامتری و  -2اصالحات ساختاری .اصالحات پارامتری شامل تغییر
نرخ جایگزینی یا سن بازنشســتگی اجباری میشود ،اما اصالحات
ساختاری میتواند شامل انتقال از نظام بیذخیره به باذخیره باشد.
یکــی از اصالحات زودبازده که میتواند نظام بازنشســتگی را از

آیندهنگر |  | tccim.irشماره نودوچهار ،فروردین 1399

193

کاهش نرخ جایگزینی به میزان  20درصد منجر به کاهش هزینههای عمومی نظام بازنشستگی به میزان  2درصد میشود و میتواند فشار
ناشی از کمبود منابع نسبت به مصارف را کاهش دهد .همچنین کاهش نرخ جایگزینی ،به خاطر کاهش مستمری بازنشستگان آینده ،افرادی
را که در حال حاضر شاغل هستند ،تشویق به پسانداز بیشتر برای حفظ سطح مصرف خود در آینده میکند.

ژورنال

سالمندیجمعیت
یکی از مشکالت
پیش روی نظام
بازنشستگیدر
دهههای آینده
خواهد بود و
به دلیل کاهش
ورودیهای نظام،
مشکالتی در جهت
پایداری منابع و
مصارف این نظام
پدید خواهد آمد
در آینده تغییرات
معناداری در
ساختارجمعیتی
ایران پدید خواهد
آمد و در حال
حاضرنیزنسبت
سالمندان به کل
جمعیتافزایش
یافته است

وضع موجود رهایی بخشــد ،کاهش نرخ جایگزینی است .در زمینه
اصالحات نظام بازنشستگی مطالعات گستردهای جهت ارزیابی آثار
کمی تغییرات ناشی از سالمندی جمعیت روی نظامهای بازنشستگی
انجام شده است .مدلهای تعادل عمومی نسلهای همپوش به سبب
ویژگی بین نســلی بودن خویش ،چارچوب مفیدی را جهت مطالعه
تغییرات جمعیتی و اصالحات نظام بازنشستگی فراهم کردهاند .این
مدلها به صورت پویا به بررســی اثرات تغییر یک سیاست فرضی بر
متغیرهای کالن اقتصادی میپردازند .هدف در این تحقیق این است
که با وارد کردن ناقصیهای بازار کار و معرفی نماینده واقعیتر از این
بخــش و ترکیب آن با مدل چرخه زندگی در قالب یک مدل علمی
چارچوب مجزایی را جهت مطالعه اثر سالمندی جمعیت و اثربخشی
اصالح پارامتری نظام بازنشستگی روی پویاییهای متغیرهای کالن
اقتصادی از قبیل نرخ بهره ،دســتمزد ،نرخ فعالیت در سنین  45تا
 55سالگی ،نرخ بیکاری ،هزینه نظام عمومی بازنشستگی و مصرف
به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی با لحاظ بازار ناقص نیروی
کار فراهم سازد.
این تحقیق به بررسی تاثیر سالمندی جمعیت روی پویاییهای
متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل نرخ بهره ،دستمزد ،نرخ بیکاری،
هزینه نظام بازنشستگی و مصرف با بهرهگیری از مدل تعادل عمومی
نســلهای همپوش و لحاظ بازار ناقص نیروی کار میپردازد .یکی از
نقاط قوت مدلهای تعادل عمومی نسلهای همپوش این است که به
طور همزمان چندین نسل موجود در جامعه را درنظر میگیرد و به
صورت پویا به بررسی اثرات تغییر یک سیاست فرضی بر متغیرهای
کالن اقتصادی میپردازد .با توجه بــه این ویژگی این گونه مدلها
میتوان اثرات سیاستی کاهش نرخ جایگزینی را بررسی کرد .ویژگی
اصلی بازار ناقص نیروی کار این است که دارای بیکاری در سنین 15
الی  45سال است .با در نظر گرفتن بازار ناقص نیروی کار میتوان در

جهت هرچه واقعیتر ساختن مدل
مسئله
افزایــش طــول عمر و نزدیکسازی آن با اقتصاد واقعی
رفتار پسانداز خانوار ایران گام برداشــت .همانطور که
را تغییر داده و افزایش مالحظه میشود ،تاکنون هیچکدام
پسانداز افراد میانسال از این مــوارد در قالب یک تحقیق
منجــر بــه کاهــش واحــد در ایران مورد بررســی قرار
مصرف و روند کاهشی نگرفتهاند.
بــا توجه بــه ظرفیــت باالی
نرخ بهره در هردو بازار
رقابت کامــل و ناقص الگوهای نســلهای همپوشــان،
موضوعاتمهمینظیربهسازیهای
نیروی کار میشود.
نظام تامین اجتماعی ،توسعه معیار
عدالت بین نسلی و مواردی دیگر
را میتوان در قالب این الگوها تجزیه و تحلیل و شبیهســازی کرد.
مدل نسلهای همپوشان با یک فرد به عنوان نماینده هر نسل آغاز
میشود و سپس در طول دوره بین تمامی افراد گسترش مییابد.
همچنین افراد براســاس قرار گرفتن در دورههای مختلف زندگی
از هم متمایز میشــوند .رفتار افراد ،بنگاهها و دولت در این مدل،
رفتار پویای اقتصادی در طول زمان اســت .با توجه به ویژگیهای
الگوی نسلهای همپوش و از آنجایی که در هر نظام تامین اجتماعی
همزمان نســل شــاغل پرداختکننده حق بیمه و نسل سالمند
دریافتکننده مستمری بازنشستگی قرار دارند ،در این تحقیق برای
بررسی اثرات سالمندی در نظام بازنشستگی با لحاظ بازار نیروی کار
ناقص از مدل تعمیمیافته تعادل عمومی نسلهای همپوش همراه
با بازار نیروی کار ناقص در قالب یک مدل علمی استفاده میشود.
در این تحقیق سعی شده این مدل با شرایط اقتصاد ایران از جمله
اقتصاد مبتنی بر نفت ،شــرایط بازار کار ،سن بازنشستگی و تعداد
سالهای خدمت تطبیق یابد.

دستاوردهای تحقیق :رشد با کاهش نرخ جایگزینی
سالمندی جمعیت یکی از مشکالت پیش روی نظام بازنشستگی در دهههای
آینده خواهد بود و به دلیل کاهش ورودیهای نظام ،مشکالتی در جهت پایداری
منابع و مصارف این نظام پدید خواهد آمد .در آینده تغییرات معناداری در ساختار
جمعیتی ایران پدید خواهد آمد و در حال حاضر نیز نســبت ســالمندان به کل
جمعیت افزایش یافته اســت .این تغییرات پیامدهای مهمی برای اقتصاد داخلی
به خصوص نظام بازنشستگی به همراه خواهند داشت .در این تحقیق مدل تعادل
عمومی نســلهای همپوشــان همراه با بازار ناقص نیروی کار به شبیهسازی آثار
سالمندی جمعیت روی متغیرهای کالن اقتصادی میپردازد .با توجه به پارامترهای
مدل ،یافتههای ناشی از شبیهسازی آثار سالمندی جمعیت روی متغیرهای کالن
اقتصادی ارائه شد .شبیهسازی شامل چند بخش است :در بخش اول شبیهسازی
آثار تغییرات جمعیتی روی متغیرهای کالن اقتصادی در بازار رقابت کامل و ناقص
نیروی کار تحت سناریو پایه مورد شبیهسازی قرار گرفت .طبق فروض نظریه چرخه
زندگــی ،افزایش طول عمر رفتار پسانداز خانوار را تغییر داده و افزایش پسانداز
افراد میانسال منجر به کاهش مصرف و روند کاهشی نرخ بهره در هر دو بازار رقابت
کامل و ناقص نیروی کار میشود .در این شرایط بنگاهها از سرمایه بیشتری استفاده
میکنند که منجر به افزایش بهرهوری و تقاضای نیروی کار میشود که نتیجه آن
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افزایش دستمزدها ،کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت کارگران قدیمی ( 45
الی  54ســال) در بازار رقابت ناقص نیروی کار است .با سالمندی جمعیت هزینه
عمومی نظام بازنشســتگی در هر دو بازار رقابت کامل و ناقص نیروی کار افزایش
مییابد .بخش دوم مدل شبیهسازی به بررسی اثرات سیاست فرضی کاهش نرخ
جایگزینی روی متغیرهای کالن اقتصادی ،مثل ،نرخ بهره ،دستمزد ،نرخ فعالیت
کارگران باالی  45سال ،نرخ بیکاری ،هزینه نظام عمومی بازنشستگی و مصرف در
بازار نیروی کار رقابت ناقص میپردازد .کاهش نرخ جایگزینی به میزان  20درصد
یشود
منجر به کاهش هزینههای عمومی نظام بازنشستگی به میزان  2درصد م 
و میتواند فشار ناشی از کمبود منابع نسبت به مصارف را کاهش دهد .همچنین
کاهش نرخ جایگزینی ،به خاطر کاهش مستمری بازنشستگان آینده ،افرادی را که
در حال حاضر شاغل هستند ،تشویق به پسانداز بیشتر برای حفظ سطح مصرف
خود در آینده میکند که منطبق بر نظریه چرخه عمر اســت و منجر به کاهش
 4.8درصدی نرخ بهره (حدود یک درصد بیشتر نسبت به سناریوی پایه) میشود.
بنابراین ،ذخیره سرمایه و پسانداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی
افزایش مییابد و در نتیجه انباشت سرمایه در کل اقتصاد منجر به رشد و توسعه
اقتصادی خواهد شد.

ایدهها

اقتصاد جهان با چه تئوریهایی اداره میشود؟

