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براي نويسنده سخت است كه ابتداي يادداشت
خود را با اين گزاره شروع كند كه جامعه و اقتصاد
كش��ور در نقطه عطف تاريخي خود قرار دارد ،زيرا
طي سه دهه گذشته به طور مكرر و در هر مقطعي
از اين گزاره براي بيان وضعيت جاري كشور استفاده
شده است و لذا اين گزاره معنا و مفهوم واقعي خود
را از دست داده و با كاربرد آن نميتوان خطير بودن
موقعيتي را كه در آن هس��تيم به خواننده منتقل
كرد .ولي صادقانه بايد گفت وضعيت كنوني از يك
حيث در طول س��الهاي پ��س از انقالب منحصر
به فرد اس��ت و گرچه حكومت و انق�لاب در اين
فاصله زماني س��ي س��اله از گردنههاي متعددي
عبور كردهاند ،اما ش��رايط داخل��ي و بينالمللي و
نيز ويژگيه��ا و پيچيدگيهاي بحران اخير ،آن را
از موارد پيشين متمايز ميكند .كوشش براي عبور
از اي��ن وضعيت خطير وظيفه تمامي آحاد جامعه
است و بخش خصوصي هم به عنوان لنگرگاه اصلي
اقتصاد كشور نه تنها از اين قاعده مستثنی نيست
بلكه به دليل اهميت آن ،شايس��ته است كه بيش
از سايرين در اين مسير مشاركت كند .مشاركتي
مس��ووالنه و متعهدانه كه فراتر از منافع زودگذر و
شخصي اس��ت .بايد باور كنيم كه سرنوشت همه
ملت ،به نحوي به يكديگر گره خورده است و چنين
نيست كه برخي به تنهايي و بدون توجه به ديگران
بتوانند گليم خود را از آب بكشند.
هرگونه مش��اركتي بر عب��ور از اين وضعيت از
يك سو مستلزم داشتن تصويري از آينده مطلوب
و از س��وي ديگر ارائه تحليلي از وضعيت موجود و
نيز ش��يوهها و روشهاي عبور از وضعيت حال به
آينده مطلوب اس��ت .در جريان اي��ن فرآيند بايد
ب��ه چند نكته مهم توجه كني��م .اول اينكه آينده
مطلوب نبايد چنان آرماني و دستنيافتني تعريف
ش��ود كه كوشش براي رسيدن به آن ،به مثابه آب
درهاون كوبيدن تلقي ش��ود .دوم اينكه شيوهها و
روشهاي عبور بايد چنان انتخاب شود كه مشاركت
حداكثري مردم و ذينفعها را جلب كند و اساس

آن بر همدلي و تفاهم و نه س��تيز و بدبيني باشد.
نكته مه��م در اين روشها اين اس��ت كه هر فرد
برحس��ب موقعيت و تواناييهاي خ��ود ميتواند
گوشهاي از كار را عهدهدار شود و جامعه را به سمت
وضعيت مطلوب رهنمون كند .سوم اينكه تحليل ما
از وضعي��ت فعلي نيز دقيق و منطبق بر واقعيت و
بدون حب و بغض و يا بزرگنمايي يا ناديده انگاري
باش��د .در خصوص حداقله��اي وضعيت مطلوب
براي بخش خصوصي ،اختالف چنداني وجود ندارد.
ثبات سياس��تها ،حاكميت قانون و ضوابط ،ايجاد
فضاي كس��ب و كار مناسب ،كم شدن تنشهاي
سياس��ي داخل��ي و خارجي و موارد ديگ��ر از اين
جملهاند ،گرچه هيچكدام از اين موارد صفر و يك
نيست ،بلكه نسبي است ،به عبارت ديگر هر كدام به
سوي بهبود پيشروي مطلوب است .درباره تحليل
از وضعيت كنوني بايد قدري بيشتر صحبت كرد و
اين يادداش��ت درصدد پرداختن به برخي از موارد
مهم در توصيف وضعيت كنوني است ،مواردي كه
بر فضاي كس��ب و كار و اقتصاد كشور و در نتيجه
اشتغال و معيشت مردم تاثير دارد .موارد ذكر شده
لزوما بهترتيب اهميت نيستند.
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هدفمند كردن يارانهها

يك��ي از نكاتي كه بخش خصوصي همواره بر
آن تاكيد داش��ته ،پرهيز از دستوري كردن قيمت
كاالها به عنوان يك قاعده كلي بوده است كه صرفا
در م��وارد خ��اص و در مدت محدود ميتوانس��ت
اس��تثناءپذير باش��د .از اين رو تعيين قيمت براي
يكي از مهمترين كاالهاي اقتصادي ،يعني انرژي،
آن ه��م براي م��دت طوالني و بيش از س��ه دهه،
موضوعي است كه بخش خصوصي هيچگاه از آن
استقبال نكرده است ،به همين دليل هم تعديل و
شناور كردن قيمت حاملهاي انرژي را اقدامي مهم
ميدانند كه با تاخير طوالنيمدت انجام ميش��ود.
اما در اين ميان چن��د نكته را نبايد فراموش كرد.
اول اينكه كليت سيستم اقتصادي جامعه از جمله
بخ��ش خصوصي براي بيش از س��ه ده��ه با اين

وضعيت زندگي كرده و باالجبار خود را با آن انطباق
داده ضمن اينكه بخش خصوصي مس��ووليتي هم
در برابر اين وضع نداش��ته است ،اما تغيير يكباره
آن موجب عوارض و تبعاتي خواهد ش��د و چه بسا
ممكن است اين عوارض و تبعات ابتدا موجب توقف
جريان و سپس بازگشت روند سابق شود .همچنان
كه افراد معتاد هم باترك لحظهاي ،دچار فشارهاي
غير قابل تحملي ميش��وند ،از اين رو جريانترك
را با مواد واس��طه و در زمان معيني پيش ميبرند
كه هم قابل تحمل و هم بازگشتناپذير باشد .نكته
دوم اينكه در اين جريان بايد عدالت رعايت ش��ود.
قاعده و اصل عادالن��ه ميگويد ،هر كس غنيمت
ميبرد ،بايد غرامت هم بپردازد .اين درست نيست
كه غنيمت را عدهاي ببرند و غرامت را گروهي ديگر
بپردازن��د .افزايش قيمت حاملهاي انرژي به طور
كلي در اختيار دولت قرار ميگيرد ،اما هزينههاي
آن متوج��ه بخش خصوصي و ركن مهم آن يعني
توليدكنن��ده خواهد بود و بايد ب��راي اين نابرابري
تصميمي متناس��ب اتخاذ و اجرا كرد .نكته ديگر
اينكه آزادسازي و تعديل قيمت حاملهاي انرژي،
جزيي از يك مجموعه سياستها است و تغيير آن
به تنهايي نميتواند ،مشكل اقتصاد و اين مجموعه
را ح��ل كند و تا وقتي كه قيمتهاي س��اير موارد
همچون كاالهاي ديگر ،پول ،ارز و نيروي انس��اني
نيز به صورت دس��توري باشد ،عدم تعادل حاصل
از اين دوگانگي عوارض شديدي را بر اقتصاد كشور
بار ميكند و چه بسا احتمال دارد كه اجراي همين
مورد خاص بدون پرداختن به س��اير موارد موجب
ش��ود كه در آينده و پس از اج��را هزينههاي اين
سياس��ت از جمله تورم يا ركود و . . .حس و ديده
شود ،اما منافع آن مشهود نگردد.
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تحريمها

با صدور قطعنامه اخير ش��وراي امنيت و نيز
اضافه شدن موارد جديدي از تحريم از سوي اتحاديه
اروپ��ا و اي��االت متحده و احتمال پيوس��تن ژاپن،
استراليا و كره به تحريمهاي جديد غرب ،هزينههاي

زيادي براي اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد و حتي
ممكن است در برخي زمينهها ،با افزايش هزينه نيز
نتوان كاري را پيش برد .مساله اصلي در تحريمها
اين اس��ت كه مهمتر از آثار هزينهاي آن ،تاريك يا
خاكستري كردن افق و چش��مانداز آينده اقتصاد
اس��ت و فضاي كس��ب و كار را به امور كوتاهمدت
و كم ريس��ك سوق خواهد داد .همچنين صاحبان
كسب و كار نگران اين خواهند بود كه دولت براي
مقابله ب��ا آثار تحريمها ،سياس��تهاي انقباضي و
كنترلي را در پيش بگيرد و چنين سياس��تهايي
نه تنها با برنامه هدفمند كردن يارانهها در تعارض
است ،بلكه برنامهريزي بخش خصوصي براي حضور
فعالت��ر در اقتصاد را هم ب��ا خطري جدي مواجه
ميكند .نكته كليدي اين اس��ت كه اجراي طرح
هدفمند ك��ردن يارانهها نيازمن��د نوعي ثبات در
وضعيت سياس��ت داخلي و خارجي است و حتي
با تحقق و وجود چنين زمينهاي هم اجراي طرح
مشكالت پيشبيني نشده خود را خواهد داشت ،كه
دولتها بايد براي مقابله با آنها خود را آماده كنند
و طبعا اجراي اين طرح در ش��رايط تحريم و حتي
تشديد تحريمها موضوعي است كه بايد مورد توجه
و عنايت سياستگذاران قرار گيرد.
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نفت و ارز

4

سياست داخلي

ميزان و نسبت وابس��تگي اقتصاد ايران به
نفت و ارزهاي حاصل از صادرات آن در اواخر دهه
گذشته بهبود يافته بود ،اما افزايش قيمتهاي نفت،
ناخواس��ته موجب تشديد اين وابستگي شد و اين
حجم از درآمدهاي نفتي س��بب گرديد كه عرضه
دالر زياد شود و اين امكان فراهم گردد كه قيمت
ارز برخالف تورم داخلي ،نسبتا ثابت بماند و عاليم
آنچه كه در اقتصاد به بيماري هلندي مشهور است،
مش��اهده شود .وابس��تگي عميق اقتصاد به وجود
و قيم��ت ارز و درآمدهاي ارزي ناش��ي از صادرات
نفت ،خطرپذيري اقتصاد را بيشتر ميكند ،بهويژه
هنگامي كه با شرايط تحريمي هم مواجه باشيم.
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حجيم شدن دولت

بيترديد يكي از عوارض مهم جامعه و اقتصاد
اي��ران حجيم ش��دن دولت و الغر ش��دن بخش
خصوصي بوده است كه از حدود پنجاه سال پيش
اين فرآيند با نش��يب و فرازي ادامه يافته است .در
حالي كه قاطبه سياستگذاران و آگاهان ،اتفاقنظر
داش��تهاند كه اين فرآيند بايد معكوس شود و در
برنامههاي توسعه كش��ور نيز همواره مورد تاكيد
قرار گرفته اس��ت و ابالغ سياس��تهاي اصل 44
ني��ز در جهت تعديل اين رون��د و واگذاري امور به
مردم بوده است ،اما آنچه كه در عمل ديده ميشود،
متفاوت اس��ت و احتماال ب��ا اجراي طرح هدفمند
كردن يارانهها و سرازير شدن درآمدهاي جديد به
خزانه ،دولت بي��ش از پيش حجيمتر و در نتيجه
ناكارآمدتر شود و مانع از تحرك و پويايي اقتصاد و
بخش خصوصي نيز بشود .كوچك و چابكسازي
دولت و مقرراتزدايي از اقتصاد و رقابتي كردن كليه
فعاليتهاي اقتصادي و مشمول كردن فعاليتهاي
اقتصادي دولت��ي به اصل رقابتپذيري ش��رط و
ضرورت ديگري براي بهبود وضعيت كس��ب و كار
در ايران است.

6

بيكاري و تورم

آيندهمطلوب
نبايد چنان آرماني
ودستنيافتني
تعريف شود كه
كوشش براي
رسيدن به آن ،به
مثابه آب درهاون
كوبيدن تلقي شود.
همچنینشيوهها
و روشهاي عبور
بايد چنان انتخاب
شود كه مشاركت
حداكثري مردم و
ذينفعها را جلب
كند

نگر
آینده

بيكاري يكي از بزرگترين چالشهايي است كه
جامعه و اقتصاد ايران در سالهاي آينده با آن مواجه
خواهد بود .رشد نرخ بيكاري در سالهاي اخير كه
درآمدهاي ارزي در حداكثر مقادير خود بوده است،
نش��ان ميدهد كه اين درد را نميتوان با ّ
مسكن و
داروهاي مقطعي درمان كرد .بدون سرمايهگذاري
مولد ،نميتوان اميدي به كنترل بيكاري حتي در
ارقام موجود داشت .بيكاري واقعي در اقتصاد ايران
بيش از ارقام رسمي است و اگر كارفرمايان بخواهند
براس��اس ضوابط اقتص��ادي و كارآيي عمل كنند،
چه بس��ا تعداد بيش��تري از كارگران بيكار شوند.
عوارض بيكاري محدود ب��ه حوزه اقتصاد نخواهد
بود .بخشي از مش��كالت سياسي ،امنيتي و جرم
و جنايت نيز از آثار اين پديده اس��ت .فش��ار براي
بهبود شرايط سرمايهگذاري و طرح مطالبات در اين
زمينه ،حداقل در كوتاهمدت ميتواند آثار مثبتي بر
اشتغال و كاهش بيكاري برجا بگذارد .تورم مزمن
در ايران كه طي چهار دهه با آن دست به گريبان
اس��ت ،عوارض خاص خود را دارد .ريشه اصلي آن

7

طبقه متوسط و نخبگان

فاصله گرفتن طبقه متوسط و نخبگان كشور
از فضاي اجتماعي و امور كشور موضوعي است كه
باي��د به طور جدي مورد توجه ق��رار گيرد .چنين
فاصل��هاي بيش از پيش عزل��ت و انفعال را موجب
ميش��ود .بدون ش��ك پيش��رفت اقتصاد و كشور
مرهون كار و تالش و حضور همه اقشار و گروههاي
اجتماعي اس��ت ،اما حضور همدالنه و موثر طبقه
متوسط و نخبگان جامعه در اين پيشرفت ،بيبديل
اس��ت و هيچ چي��ز نميتواند جايگزين آن ش��ود.
بخشي از اين وضعيت پيش آمده ناشي از خصلت
ناپيگير اين اقش��ار در جامعه ايران است ،كه گويي
بايد همه شرايط براي آنان فراهم شود تا آنان نقش
تاريخي و ضروري خ��ود را ايفا كنند ،در حالي كه
چنين نيست و اين طبقه ميتواند ،فعاالنهتر عمل
كند و زمينههاي ايفاي چنين نقش��ي را نيز خود
فراهم كند ،چرا كه در غياب چنين حضوري ،طبقه
متوسط و نخبگان به مرور دچار ضعف و سستي و
حتي تغيير ماهيت و كارآمدي خواهند شد .اگرچه
اين امكان وجود داشت كه در اين يادداشت به موارد
ديگري هم اش��اره شود ،مواردي چون فساد اداري،
وجود رانت ،تبعيض و . . .اما همين مقدار كافي است
تا به اين نكته اش��اره شود كه حضور فعاالنه بخش
خصوصي از خالل اتحاد و تشكيالت خود براي رفع
مشكالت و كمك به دولت براي بهبود شاخصهاي
مذك��ور و عبور از وضعيت فعل��ي و رد كردن امواج
خطرناك موجود وظيفهاي انكارناپذير است .يقين
داشتن به اينكه ما نه تنها ميتوانيم در اين راه موثر
باشيم ،بلكه به عنوان يك ايراني و يك عضو از اين
جامعه وظيف ه داريم كه براي بهبود امور گام برداريم
و از طريق طرح مس��ائل و گفتوگو پيرامون آنها،
حلقهاي از سلس��له حلقههاي زنجيرهاي باشيم كه
قادرند در كنار يكديگر افق روشنتري را براي آينده
اين كشورترسيم كنند.
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آرامش سياسي به معناي آنكه هيچ اختالفي
نباشد ،معموال در هيچ جامعه مدرني وجود ندارد و
اين ويژگي به صورت صوري در جوامع استبدادي
ديده ميشود ،بنابراين انتظار اينكه آرامش سياسي
را ب��ه اين معنا در ايران ببينيم ،انتظاري بيهوده و
غير ممكن است ،اما وجود تنشهاي مهمي كه افق
روشني براي رسيدن به راهحل نسبتا مسالمتآميز
ندارندّ ،
مخل فضاي كسب و كار است و كارآفرينان
و س��رمايهگذاران را در اتخ��اذ تصميم ،محتاط و
دس��ت به عصا ميكند .از اين نظر جامعه ما بيش
از هر وقت ديگر نيازمند آن اس��ت كه چش��مانداز

قابل قبولي از همدلي و وحدت نيروهاي سياس��ي
و آحاد مردم را به نمايش بگذارد .از آنجا كه بخش
خصوصي و فعاالن اقتص��ادي در اغلب رفتارهاي
خود نوعي محافظهكاري مبتني بر عقالنيت ابزاري
را به نمايش ميگذارند ،در اين زمينه نيز ميتوانند
به سهم خود نقشي سازنده ايفا كنند.

نيز در عدم تعادل ميان درآمدها و مخارج دولت و
نيز هزينههايي است كه بر توليد تحميل ميشود.
گرچه در سال گذشته از شدت تورم كاسته شد ،اما
اين مساله از يك سو ناشي از سياستهاي ركودي
اس��ت كه نتايج منفي خود را در آينده نه چندان
دور نشان خواهد داد و از سوي ديگر به دليل ثبات
نرخ ارز و جبران افزايش قيمتها از طريق واردات
اس��ت و باالخره ب��ا اجراي ط��رح هدفمند كردن
يارانهها ممكن است شوك تورمي ،به صورت غير
قابل پيشبيني ،بر اقتصاد وارد ش��ود و نتايج غير
قابل پيشبيني داشته باشد و توجه به اين احتمال
ميتواند مسير نقدينگي بخش خصوصي را به سويي
ببرد كه به نفع اقتصاد كشور و مردم نخواهد بود.

5

سخن اول
سیدمحمود حسینی
رئيس مركز مطالعات و
بررسيهاياقتصادي
اتاق تهران

بهترين كار ،كار نكردن است!

سالهاس�ت كه صاحبان كس�ب و كار و
مديران بخش خصوصي با تغييرات گسسته
و نوس�انات متعدد در حوزه اقتصاد و اقتصاد
سياس�ي روبهرو هس�تند كه اين امر امكان
برنامهريزي بلند مدت را از آنها س�لب كرده
اس�ت ،آنها قادر نيس�تند كه در محيطهاي
مبه�م ،آش�وبناك و با پيچيدگيه�اي زياد
روند را پيشبيني كرده و بر مبناي شناسايي
عوامل كليدي و موثر اقدام به اخذ تصميمات
استراتژيك نمايند و روشن است كه در اين
ش�رايط تجربه اولين و مهمتري�ن راهنماي
آنه�ا خواهد بود و اين تجربه نش�ان ميهد
ك�ه ايمنتري�ن سياس�ت در دوران ركود يا
مخاطرهآمي�ز از كنار مش�كل عب�ور كردن
است و مهمترين كار ورود به صحنه فعاليت

و تالش براي حل مش�كل نيست بلكه صبر
كردن و كار نكردن اس�ت تا رونق بازگردد و
ش�رايط از ابهام خارج شود .آنها ديدهاند كه
اگرچه كساني بودهاند كه در چنين اوضاعي
سودهاي زيادي كسب كرده و از فرصتهاي
بادآورده اس�تفادههاي سرشاري بردهاند اما
در كنار اين گروه اندك بازرگانان و صاحبان
كسب و كار زيادي هم بودهاند كه همه هستي
خود را از دست دادهاند و لذاترجيح ميدهند
كه حتياالمكان سرمايه و موجودي خود را از
دستبرد تغييرات ناشناخته مصون و محفوظ
نگاه داشته و اقدام به سرمايهگذاريهاي بلند
مدت نكنند .روش�ن اس�ت كه اگر اين باور،
باور مس�لط بازار گردد آث�ار و پيامدهاي آن
به تشديد ركود و كاهش سرمايهگذاريهاي

اساس�ي منج�ر خواه�د گردي�دو هج�وم
س�رمايهها به كارهايي با بازده س�ريع مانند
واردات افزايش خواه�د يافت .چنانكه آمار
واردات س�الهاي اخير گوي�اي اين موضوع
ميباشد .ممكن است كساني پيشنهاد كنند
كه اگر دولت اطالعات دقيقي در اختيار بخش
خصوصي قرار دهد اين مس�اله حل خواهد
ش�د اما در پاس�خ باي�د به اين نكته اش�اره
ك�رد كه اطالع�ات تنها عام�ل و معيار براي
تصميمگيري نيست و عوامل متعدد ديگري
از جمل�ه باورها و برداش�تهاي ذهني افراد
از رونده�ا و رويداده�اي آينده تاثير مهمي
در قض�اوت آنها دارد و لذا تا زماني كه دولت
نتواند الگوي ذهني صاحبان سرمايه را تغيير
دهد ،رفتارهاي سرمايهگذاري آنها هم تغيير

بهترين كار ،كار نكردن نيست!

نگر
آینده
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ش��عار مش��هور طرفداران تجربه در بازار ايران كه
دعوتي است براي دوري گزيدن از تحوالت و تغييرات
ناگهاني و غافلگيركننده ،مخالفان و منتقدان زيادي در
ميان مديرانو صاحبنظران مديريتدارد .آنها معتقدند
كه بهترين كار در محيطهاي خصمانه حتي در اين
ش��رايط كه با تحريمهايی روبهرو هستيم كارنكردن
نيس��ت و اين رويكرد را بدبينانه و انفعالي ميدانند.
رويكردي كه بنا به شواهد علمي و رفتار مديران موفق
در كشورهاي مختلف سبب خواهد گرديد كه صاحبان
اين گروه از كسب و كارها ،توان رقابتي خود را از دست
داده و قادر نباشند سودآوري بلند مدت و بقاي خود
را تضمين نمايند .لذا اين سوال مهم مطرح ميگردد
كه در محيطهاي پويا ،مبهم و با نوس��انات زياد چه
بايد كرد؟ و چگونه ميتوان اطمينان حاصل كرد كه
تعهدات س��رمايهگذاري خصوصا سرمايهگذاريهاي
بلند مدت تعهدات منطقي بوده و شركت را در گرداب
تصميمات نادرس��ت و يا رويداده��اي ناگهاني غرق
نميكند؟ روشن است كه پاسخ به اين گونه سواالت
آن هم پاسخي كه اطمينان سرمايهگذاران را حاصل
نمايد كاري است بسيار سخت .اما ميتوان توصيههايي
ارائه كرد كه نش��ان ميدهد مديران موفق چگونه در
اين شرايط كار ميكنند از جمله:

1

توگو درباره آینده
گف 

2

فراتر رفتن از وضعيت موجود

رواج بح��ث و تب��ادل نظردر مي��ان مديران،
كارشناسان و مش��اوران شركت پيرامون آينده به
منظور شناس��ايي و تعقيب فرصتهاي جذاب در
محيط به جاي تكيه بر موفقيتهاي گذشته.

فراتر رفتن به معناي اين است كه محور و اساس
اتخاذ تصميمات و تعهدات مهم و سنگين خود را بر
تجربه و تواناييهای فعل��ي خود بنا ننهيد و خود را
اس��ير وضعيت موجود نكنيد چرا كه آينده احتماال”
بسيار متفاوت از امروز خواهد بود و تواناييهاي ديروز
و امروز حتي اگر تواناييها و قابليتهاي با ارزشي هم
باش��ند ممكن است پاشنه آشيل آينده شما باشند،
آينده اگر متفاوت از امروز است بنابراين طبيعي است
ك��ه بايد قابليتهاي جديدي را در ش��ركت ايجاد و
پرورش دهيد ،قابليتهايي كه ش��رط ضروري براي
اس��تفاده از فرصتها و اجتناب از تهديدات آينده و
رويدادهاي ناگهاني است.

3

شناسايي حوزههاي جذاب كسب و كار
در آينده

نكته مه��م و كلي��دي در اين گونه بازارها توس��عه
توانمنديهاي مديران براي كشف و فهم حوزههاي

جذاب فعاليت يا بازارهاي روبه رش��د در آينده است
چرا كه اين امر نه تنها به ما كمك ميكند كه موافق
جريان آب ش��نا كنيم بلكه اي��ن امكان را هم فراهم
ميس��ازد كه در جهت اس��تفاده از فرصتها گوي
س��بقت را از رقب��ا ربوده و بهتر از آنه��ا از تهديدات
اجتناب ورزيم.

4

مديريت عالیم ضعيف

مديران موفق به خوب��ي ميدانند كه اطالعات
عامل مهمي در تصميمگيريها و اقدامات استراتژيك
اس��ت و لذا همواره از سيس��تمهاي مدرن و ابزارهاي
مختلفي براي كسب اطالعات و انتشار آنها در فرآيند
مديريت اس��تفاده ميكنند اما اهميت اين موضوع در
محيطهاي آشوبناك و غيرقابل پيشبيني صد چندان
ميگردد ،محيطهايي كه پيشبينيها يك شبه غلط
از كار در ميآيند ،پيشبينيهايي كه معموال بر مبناي
اطالع��ات گذش��ته و فعلي از اوض��اع و احوال صورت
ميگيرد .روش��ن است كه در محيطهاي پرتنش و در
شرايطي كه بازيگران متعددي در صحنه اقتصاد حضور
دارند آينده استمرار گذشته نيست و اطالعات موجود
نميتوانند مبناي اتخاذ تصميمات مهم باشند و لـذا در
چنين شـرايطي بايد راه ديگـري براي جـمعآوري و
تحليل اطالعــات و در نتيجه تصميم گيري و پاسخ

نخواهد كرد و متاس�فانه از س�وي حاكميت
در اين زمينه اقدام قابل توجهي را مشاهده
نميكنيم .نكته مهم از نظر علمي اين است كه
رفتار نظام اقتصادي يك كشور تابع ساختار،
سيستمها و رويههاي شكلدهنده آن است
و تاثير و نقش افراد حتي مديران ارش�د در
شكل دادن به آن چندان بارز نيست .اگرچه
بعضا تصور ميكنند و يا تمايل دارند كه رفتار
يك نظام را به خلق و خوي مديران ارشد آن
نسبت دهند ،يعني به جاي اينكه سيستمي
را كه اين اف�راد در آن كار ميكنند توصيف
نمايند خود آن افراد و به خصوص عيبهاي
آنها را تش�ريح ميكنند .اما روشن است كه
صاحبان كس�ب و كار به ويژه سرمايهگذاران
خارجيكمتردچاراينخطاگرديدهوتشخيص

دادهاند به درست يا غلط كه رفتارهاي نوساني
و ناگهاني ذاتي س�اختار دولتي ايران گرديده
و ارتباط چنداني ب�ا ديدگاهها و نقطه نظرات
وزراء ي�ا مديران ارش�د دس�تگاهها خصوصا
دستگاههاي اقتصادي ندارد.
رفتارهايي كه به داليل مختلف غيرقابل
پيشبيني اس�ت و لذاترجيح ميدهند
ك�ه از ورود ب�ه كاره�اي بلندمدت و
سرمايهگذاريهاي سنگين اجتناب
نم�وده و منتظ�ر ابهامزداي�ي از
وضعي�ت ب�وده و ت�ا آن زمان
يا فقط ب�ه فكر اس�تفاده از
فرصته�اي كوت�اه مدت
باش�ند و ي�ا اينك�ه كار
مهمي انجام ندهند.

دادن به رويدادها انتخاب ك��رد و آن راه ،راه قدم زدن
در آينده است و بايد به عالیم كم سوي آينده حساس
بود ،بايد نشانههاي اوليه تحوالت را شناسايي كرد و بايد
فرآيند تغييرات محيط را به صورت دائم و سيستماتيك
زيرنظ��ر گرفت و بر اين اس��اس مناب��ع و قابليتهاي
ش��ركت را پ��رورش و توس��عه داده به عب��ارت ديگر
نبايد منتظر ماند ت��ا ابهامها برطرف گردد و اطالعات
ش��فاف از موضوع بهدست آوريم .فرضا نميتوان صبر
كرد تا هدفمند ك��ردن يارانهها براي مديراني كه اين
برنام��ه بر كار ْآنها تاثير دارد روش��ن گردد چرا كه در
آن زمان تاثير اجراي اين طرح چنان ش��ديد است كه
توان پاس��خگويي براي مديراني كه دير دست به كار
ش��دهاند در مقايس��ه با رقبايي كه از سال گذشته و با
دريافت عالیم اوليه به تدريج خود را براي روبهرو شدن
با آن آماده كردهاند بسيار پايين خواهد بود و آنها دچار
زيانهاي سنگيني خواهند شد و بالعكس مديراني كه
همگام با عالمتهاي دريافتي و روشنتر شدن تدريجي
ابعاد طرح قابليتهاي خود را توسعه دادهاند و طرحهاي
عملي و اجرايي مناسبي را براي اين موضوع به مرحله
اجرا در آوردهاند نهتنها نس��بت به سايرين از موفقيت
بيشتري برخوردار خواهند شد بلكه حتما اين تهديد
را به فرصت تبديل كرده و قادر خواهند بود كه س��هم

بازار خود را افزايش بدهند ،بنابراين يكي
از راههاي موثر براي صاحبان كس��ب و كار
جهت موفقيت در محيطهاي خصمانه مديريت
اطالعات آنهم در رابطه با نشانههاي اوليه اطالعات
و پيگيري دائمي چنين عالیمي است.

5

مديريت غافلگيريهاي استراتژيك

نگر
آینده

شعارمشهور
طرفداران
تجربه در بازار ايران كه
دعوتي است براي دوري
گزيدن از تغييرات ناگهاني
منتقدان زيادي در ميان
صاحبنظرانمديريت
دارد .آنها معتقدند بهترين
كار حتي در اين شرايط
كه با تحريمهايی روبهرو
هستيم كارنكردن نيست و
اين رويكرد را
انفعالي ميدانند.
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اس��تفاده از تكنيكها و روشه��اي مديريت
غافلگيريهاي اس��تراتژيك كه ب��ر انعطافپذيري
س��ازمان و توسعه قابليتهاي اجرايي و يا مانورهاي
اجرايي تاكيد دارد نيز از جمله توصيههايي است كه
براي شرايط مبهم و پيچيده مطرح ميگردد .روشن
است كه بيان موارد فوق به معناي ارائه طرحي كامل
بوكار براي مديريت شركتها در
جهت صاحبان كس 
محيطهاي خصمانه نيست بلكه تنها به اين موضوع
اشاره دارد كه مديران موفق اوال رويكرد انفعالي را كنار
گذاش��ته و فعاالنه در صدد آن هستند كه با انتخاب
روشها و تكنيكه��اي نوآورانه از فرصتهاي بالقوه
موجود در محيطهاي بي ثبات و در حال تغيير دائم
استفاده كنند و ثانيا اين هشدار را به مديران بدهد كه
بهترين كار لزوما كار نكردن نيست و خيلي از مديران
كه بعضا رقباي آنها هم هس��تند از اين شعار پيروي
نخواهند كرد.

7

نویسندگان ایرانی

یادداشتها

راه توسعه ملي
از آيندهپژوهي تا تدوين سند چشمانداز بيست ساله

بشر تنها موجود داراي حيات
اس��ت كه آينده دارد و خود
آگاه به آينده خويش اس��ت
وهيچ موجودي جز انس��ان
از آين��ده آگاهي ن��دارد .اين
ويژگي مشترك سبب شده تا
بايزيد مردوخي انسان درباره آينده به صورت
استاد اقتصاد فردي و جمعي بيانديش��د.
دانشگاه تهران اگرچه برخي از انس��انها به
«در لحظ��ه زندگي كردن»
اكتفا ميكنند ،اما اين ش��يوه زندگ��ي همه افراد را
قانع نميكند و از همين روس��ت كه انسان متوسل
به روشهايي براي اطالع از آينده از جمله غيبگويي
شده است

سابقه آيندهنگري به چه زماني برميگردد؟

اولينآيندهپژوهي
ايران توسط دكتر
مجيد تهرانيان به
روش دلفي در طرح
راديوتلويزيون
انجام شد و او
از صاحبنظران
مختلف یاري گرفت
تا آينده جامعه
ايراني را مورد
پرسش قرار دهند.

نگر
آینده
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در يونان باستان مراكزي براي پيشگويي بهوجود
آم��ده بود ،از جمله معبد دلفي كه توس��ط كاهنان
مسيحي اداره ميش��د و افراد براي آگاهي از آينده
به آنج��ا مراجعه ميكردند .س�لاطين ،جنگجويان
و دريان��وردان ني��ز براي اط�لاع از آين��ده خود به
معبد دلفي مراجع��ه ميكردند و اين معبد از محل
درآمدهاي پيشگويي بسيار ثروتمند شده بود .ادعاي
پيشگويي اگرچه از سوي پيامبران قابل قبول است
اما دليلي براي پذيرش ادعاهاي مشابه از سوي بقيه
ي و پيشگويي و
انس��انها وجود ندارد .آيندهنگ��ر 
پيشبيني آينده در دنيا اگرچه به زبانهاي مختلف
و به صورت نثر و نظم توس��ط بس��ياري انجام شده
است اما به صورت منظم و علمي ،آيندهنگري اولين
ب��ار به خاطر يك ضرورت نظامي مطرح ش��د و آن
در موسسه آمريكايي «راند» بود .اولين سند معتبر
آيندهنگ��ري در آنجا بود كه تهيه ش��د و آينده نظم
جهاني با توصيف توان نظامي قدرتها در اين سند
پيشبيني شد .در اين مطالعه آيندهنگري ،متدولوژي
تدوين سناريو معرفي شد و ديگران نيز از آن تبعيت
كردند .اشتهار «هرمن كان» نيز به خاطر مشاركتش
در همين پروژه و روشهايي است كه براي پيشبيني
آينده تدوين كرده است.
چرا آيندهنگري همان برنامهريزي نيست؟

اما آيندهنگري به مفهوم جديد آن چگونه تعريف
ميشود؟ ذهنيت سنتي زمان حال را تنها به «يك»
آين��ده ربط ميدهد ام��ا در روش علمي ما در زمان
حال به فرداهاي مختلف فكر ميكنيم و چند آينده يا
گزينه را طرح ميكنيم .وظيفه آيندهنگر اين است كه

از ميان گزينههاي آينده ،يكي را برگزيند و از طريق
متدولوژي خاص يك آينده محتملتر را تخمين بزند.
اين روش اگرچه روشي شهودي و درعين حال علمي
است اما نميتوان از يك آيندهنگري دقيق صحبت
كرد .آيندهنگري علمي ،با محتملها س��روكار دارد
نه مطلوبها و نزديك ش��دن ب��ه مطلوبها نه كار
آيندهنگر كه كار برنامهريز است.
آيندهنگري را چگونه ميتوان پيش برد؟

آيندهنگ��ري ب��ه روشهاي مختل��ف و متفاوتي
ميتواند انجام ش��ود .يكي از روشهاي آيندهنگري،
روش دلف��ي اس��ت .در اي��ن روش ،موضوعي براي
قض��اوت اهل فن مطرح ميش��ود و از مخاطبان به
روشه��اي گوناگون در مورد س��واالت ،نظرخواهي
ميشود .پاسخها را هياتي مركزي جمعآوري ميكند
و از پاسخها ،مشتركات و متضادها استخراج ميشوند.
بر اين اس��اس س��واالت جديدي مطرح ميشود و
دوباره براي افراد مورد نظر ارس��ال ميش��ود .چون
خ افراد را
حضور در جلس��هاي مشترك ميتواند پاس 
تحتتاثير قرار دهد در روش دلفي س��عي ميشود
كه افراد به هنگام اظهارنظر ،از نظرات يكديگر اطالع
نداشته باشند .در نهايت نيز از پاسخهاي مرحله دوم،
گزينههاي آينده استخراج ميشوند.
يك��ي ديگ��ر از متدولوژيه��اي آيندهنگ��ري،
سناريوسازي است .سناريو روش مهمي است كه در
آن چند متغير كليدي انتخاب و حالتهاي مختلفي
براي اين متغيرها درنظر گرفته ميشود و الزامات و
احتماالت هر كدام از حالتها تخمين زده ميشود و
در نهايت يك سناريوي ممكن انتخاب ميشود كه
اگر به صورت مطلوب درآي��د از آيندهپژوهي خارج
شده و به برنامهريزي تبديل ميگردد .كمپاني شل
كارهاي پيش��رفتهاي در كار سناريو ،انجام داده و در
اين زمينه بسيار مشهور است .در سال  ،1973زماني
كه بحران نفتي جديشد كمپاني شل آيندهنگري
ك��رد .گروهي در اين كمپاني براي آينده انرژي و به
ويژه نفت در جهان ،سناريوسازي كردند و نتيجه اين
شد كه در آيندهاي كه پيشبيني كرده بودند وضع
اين كمپاني نسبت به ساير كمپانيها بهتر ميشود.
متخصصين اين كار پيرواك فرانسوي و پيتر شوارتز
آمريكايي بودند .آيندهنگري اما مبتني بر روشهاي
ديگري نيز انجام ميشود كه ديدهباني ،نظرخواهي،
مدلسازي ،شبيهس��ازي ،پيشبيني و پيشنگري،
طوفان فك��ري ،درونيابي ،رديابي محيطي ،درخت
وابستگي ،تحليل ريختشناسي و . . .از اين جملهاند.

موضوعات آيندهنگري چيست؟

اگرچه موضوع برخي آيندهنگريها در كشورهاي
پيشرفته براي ما هنوز موضوعيت ندارد و ما توجهي
به اين موضوعات نداريم اما اين غفلت آس��يبهاي
خ��ود را بر م��ا تحمي��ل ميكند .مؤسس��ه جيمز
مارتين در آكس��فورد موضوعاتي را در دس��تور كار
پژوهشه��اي آيندهنگري خود قرار داده كه ش��ايد
براي ما تعجببرانگيز باشد .آن موسسه حوزههايي
را ك��ه علم براي آنها پاس��خ پيدا كرده اس��ت ،كنار
گذاش��ته و وارد حوزههايي شده است كه هنوز علم
بشر پاس��خي براي آنها ندارد .از جمله يكي از اين
موضوعات ،تغييرات اقليمي است .اين حوزهاي است
كه مانند روشهاي مرس��وم علم اقتصاد نميتوان از
تحليل گذشته به بررسي و پيشبيني آينده رسيد.
مثل آب لرزه س��ونامي ،يا مثل رانش زمين و زلزله
كه هيچ روشي يا ابزاري براي پيشبيني آن نداريم.
حال درنظر بگيريد كه ما دومين كشور دنيا از لحاظ
بالياي طبيعي هستيم و بنابراين آيا آيندهنگري در
اين زمينهها در كشور ما نبايد جدي گرفته شود؟
آيندهنگري در ايران به چه زماني برميگردد؟

س��ابقه آيندهنگري در اي��ران را در ادبيات ايران
ميتوان جست .انوري شاعر در زمان سلطان محمود
غزنوي ادعا كرده بود كه چنان توفاني خواهد وزيد كه
چيزي را بر سطح زمين باقي نميگذارد و همه بايد
در ساعت و روز مشخص به زيرزمين بروند تا در امان
بمانند .اما در آن ساعت مقرر نه تنها توفان نشد بلكه
نسيمي هم نيامد كه چراغ پيرزني را كه باالي مناره
شهر رفته بود خاموش كند .شاعر مورد غضب شاه قرار
گرفت و او بعد از مدتي سرگرداني تعهد داد كه ديگر
آيندهنگري نكند و در امان ماند .اما در س��ال 1327
ايران پاي به مرحلهاي گذاشت كه ديگر بدون برنامه
نميتوانست زندگي كند .در همين راستا اولين برنامه
عمراني هفت س��اله تدوين و آغاز شد .بدينترتيب
براي اولين بار در ايران از اينكه صرفا براي يك روز يا
يك ماه يا يك سال فكر شود ،اين فكر جوانه گرفت
كه ميتوان براي هفت سال نيز فكر كرد .اما اين كار
آيندهنگري به حس��اب نميآمد .اولين آيندهپژوهي
ايران توس��ط دكتر مجيد تهرانيان به روش دلفي در
طرح رادي و-تلويزيون انجام ش��د و او از صاحبنظران
مختلف یاري گرفت تا آين��ده جامعه ايراني را مورد
پرس��ش قرار دهند .پروژهاي ديگر در س��ال 1375
انجام و به صورت پيوس��ت شماره  11نشريه برنامه
و بودجه منتشر شد و متدولوژي آيندهنگري را براي

اولين بار وارد ادبيات رس��مي برنامهريزي كش��ور
كرد و پيشنهاداتي از جمله تأسيس مركزي براي
مطالع��ات آيندهنگري در ايران را مطرح كرده بود.
از س��ال  1353ت��ا  ،1381اگرچ��ه مطالعاتي در
مورد آينده ايران صورت گرفت اما همه آنها نوعي
برنامهريزي بلندمدت بود كه با روش حس��ابداري
مل��ي ،كميتهاي اقتصادي آين��ده را پيشبيني
ميكرد و آيندهنگري محس��وب نميشد .موضوع
ديگ��ر ،ايران  1400بود كه به طور موازي دو گروه
در س��ازمان برنامه و بودجه تحت عنوان «اقتصاد
بدون نفت» و «شجره طيبه» روي آن كار كردند.
كار ارزشمند ديگر به سال  1347برمي گردد كه
استاد دانشمند دكتر جهانبگلو با عنوان «چند مقاله
درباره دورنگري» توسط انتشارات دانشگاه تهران
منتشر كردند .درجريان تدوين برنامه چهارم توسعه
نيز س��ازمان برنامه به اين نتيجه رسيد كه بدون
تصوير از آينده نميتوان برنامهاي را تدوين كرد .به
ويژه در كشوري كه تغيير دولت و مجلس ،همواره
آينده كشور را دستخوش تحوالت سليقهاي كرده
است .اينچنين بود كه چشماندازي  20ساله تدوين
شد تا دولتهاي مختلف از آن تبعيت كنند.
چشمانداز چه نسبتي با آيندهنگري دارد؟

عوامل محيط بر صنعت ،آينده اين صنعت را در ابهام فرو بردهاند
س��خن گفتن از آينده صنعت
كش��ور ،تنه��ا ب��ا ش��ناخت از
گذش��ته آن و رون��د فعل��ي
مقدور است .يعني با ارزيابي از
تصميم��ات كالن در اين حوزه
و دس��تآوردهاي مديري��ت
اسحاق جهانگيري اين عرصه اس��ت ك��ه ميتوان
وزير سابق چشماندازي را براي آن متصور
معادن و فلزات شد .در همين راستا بايد بدانيم
كه صنعت تحت تاثير دو عامل
تعيينكنن��ده قرار دارد كه يكي عوامل محيط بر صنعت
است و ديگري سياستهاي درون بنگاههاي صنعتي است.
عوامل محيط بر صنعت شامل مسائلي چون فضاي سياسي
داخلي ،مسائل بينالمللي ،فرهنگي ،سياستهاي ارزي،
مالي و . . .ميش��ود .اگر اين موارد سمت و سوي مثبت و
در حال رشد داشته باشد ،صنعت هم طبعا همين سمت
و سو را خواهد داشت واگر عكس اين باشد ،قطعا وضعيت
صنعت نيز مطلوب نخواهد بود .واقعيت آن اس��ت كه در
حال حاضر ،نماي روشن از فضاي محيطي وجود ندارد و
اين فضا مبهم است و البته اين ابهام طبعا نگرانكننده نيز
هست .اين ابهامات متاسفانه تنها محدود به فضاي محيطي
صنعت نميشود و سياستهاي دروني بنگاههاي صنعتي
را نيز متاثر از خود كرده و در ابهام فرو برده است .فضاي
بينالمللي و مش��كالت نظام بانكي كشور هم از مواردي
هس��تند كه نميتوان نقش آنها را در گسترش ابهامها و
نگرانيها دراين حوزه ناديده گرفت .بدينترتيب ابهامهاي
موجود موجب عدم تمايل سرمايهگذاران به سرمايهگذاري
خصوص��ا در بخش انرژي از قبيل صنع��ت نفت و گاز و
نيروگاههاي برق و . . .در كش��ور ش��ده است كه ميتواند
وضع مخاطرهآميزي براي صنعت كش��ور در آينده را رقم
بزند .در همين حال ميبينيم مسووالني كه چنين فضايي
را به وجود آوردهاند ،پشيمان نيستند و حتي تصورشان اين
است كه مديريتي بهينه داشتهاند و سياستهاي مطلوبي
را اتخاذ كردهاند .بنابراين انتقادات و هشدارها را در زمينه
آينده صنعت جدي نميگيرند و به دلسوزي صاحبنظران
اين حوزه توجهي نميكنند .طبيعي اس��ت كه در ادامه
چنين روندي نميتوان چشمانداز مطلوبي را براي آينده
صنعت و توليد متصور بود.

اينها در حالي است كه بحران جهاني اقتصاد ميتوانست
براي ما ،مانند برخي كشورها ،قابل بهرهبرداري و سودآور
باشد و آينده اقتصاد و صنعت ما را دگرگون سازد .اگر اين
بحران ،به خوبي در كشور ما مديريت ميشد و ما درآمد
ناشي از فروش نفت را پسانداز كرده بوديم ،ميتوانستيم
از چنين فرصتي كه ركود بازار محصوالت صنعتي ،كاهش
شديد قيمتها را موجب شده بود ،استفاده بسيار ببريم و
كاالهاي صنعتي را با قيمت بسيار نازل خريداري كنيم.
بدينترتيب بحران اقتصادي ميتوانست آينده صنعت ما
را متحول كند و جهش��ي در اقتصاد ما ايجاد كند و براي
كش��ور ،صدها ميليارد دالر سود به ارمغان آورد .اما خرج
شدن دالرهاي نفتي در ساليان گذشته ،اين فرصت را از
ما سلب كرد .بدينترتيب ايجاد چشماندازي مطلوب براي
صنعت و رشد و پيشرفت توليد در كشور با يك راهكار و
تغيير خاص و كوچك و تحول جزيي در استراتژي مديران
صنعتي اين حوزه ممكن نيس��ت و نميتوان با ادامه اين
روند به فكر بهينهس��ازي آينده صنعت و توليد در كشور
بود .آينده صنعت تنها و تنها در گرو اصالح روند گذشته،
تجديدنظر در سياس��تگذاريهاي كالن در اين عرصه و
يك جراحي اساسي است.

نگر
آینده

نكته ديگري كه در بخش توليد بس��يار حائز اهميت
اس��ت و آينده صنعت در كش��ور را تهديد ميكند ،عدم
پشتيباني نهاد مالي براي تامين نقدينگي است كه موجب
واردات بيرويه ش��ده است و ادامه اين روند هم به بخش
توليد صدمات جدي بيشتري وارد ميكند و هم بر حجم
وس��يع بيكاران خواهد افزود .بنابراين اتخاذ يك سياست
صحيح و استراتژي مشخص در زمينه صنعت براي نجات

آين��ده آن ،ضروري اس��ت .اما از ط��رف ديگر نبايد فكر
كرد كه اصالح اين روند با راهكارهاي خلقالس��اعه و غير
كارشناس��ي و تصميمهاي دفعتي و آني ممكن است .با
اتخاذ سياستهاي تشويقي و به موازات آن حمايتهاي
دولتي از توليدكنندگان و اميدآفريني سياسي و فرهنگي و
به تبع آن اقتصادي است كه ميتوان عرصه صنعت كشور
را رونق بخش��يد وبايد پذيرفت كه ركود فعلي صنعت و
ادامه احتمالي آن در آينده معلول بيعرضهگي صنعتگران
و توليدكنندگانمان نيست ،بلكه اين ركود صنعتي ،ناشي
از ع��دم مديريت موف��ق و توانمند در اين حوزه اس��ت.
در س��الهاي اخي��ر بنگاههاي صنعت��ي و پيمانكاران ما
انگيزهاي براي سرمايهگذاري و ساخت نيروگاه و پااليشگاه
نداش��تهاند .اخيرا هم شنيده ميش��ود كه پرداخت چند
هزار ميليارد تومان طلب يكي از پيمانكاران نيروگاههاي
برق ،بابت پروژهاي مدتهاس��ت كه به تعويق افتادهاست
و مس��لم است كه اين مسائل موجب از بين رفتن انگيزه
در فعالين صنعتي و توليدي ميش��ود .طرفه آنكه عمق
اين ركود صنعتي و نتايج اقتصادي آن ،ش��ايد هنوز براي
توليدكنندگان كاالهاي مصرفي ،خيلي محسوس نباشد و
در آينده آسيبهاي اين ركود خود را بيشتر نشان خواهد
داد به عنوان مثال توليدكنندگان كاالهايي چون پوشاك
كه در واقع يك توليد مصرفي و بيدوام است ،هنوز شايد
عمق اين ركود را درك نكرده باش��ند ،اما با ادامه واردات
بيرويه احتماال بايد منتظر وارد شدن آسيبهاي جدي
به اين بخش نيز باشيم.
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روش��ي كه براي مطالعات چشمانداز  20ساله
به كار گرفته ش��د همان روشهاي مرس��وم بود:
تصويربرداري دقيقي از  10س��ال گذشته صورت
گرفت و در ميانه راه و هنگامي كه مضامين اصلي
و ديدمانه��اي قابل طرح براي آينده كش��ور در
مرحله بررسيهاي كارشناسي در سازمان برنامه
قرار داشت ،در تعامل با مجمع تشخيص مصلحت،
نتيجه كار به آنجا ارائه شد و ديگر سازمان برنامه،
جز يك نقش محدود مش��ورتي نقشي نداشت تا
زماني كه آن چشمانداز ابالغ شد .يك ديدمان در
اين چشمانداز برجسته است كه ميگويد ايران در
افق چشمانداز ( ،)1404كشوري است توسعهيافته
با جايگاه اول در سطح منطقه .اما برخي معتقدند
كه اجرايي كردن اين چش��مانداز آس��ان و عملي
نيست و حتي به صورت يك برنامه بلندمدت هم
هدف��ي را نميتوان به كمك آن معين كرد .چون
شاخصهاي هدف آن تغيير ميكند و منطقهاي
كه از آن صحبت ميش��ود اگر دچار ركود شود یا
اگر ديگر كشورها با رشد بسيار سريع حركت كنند
سرنوش��ت ما را تغيير خواهد داد .اگرچه مقايسه
خود با ديگران اشكال ندارد و امري متداول در همه
كشورها است ،اما قرار دادن هدفهاي چشمانداز
توسعه كش��ور بر عملكرد كشورهاي ديگر و جلو
زدن از آنها ،نه تنها قابل توجيه نيس��ت بلكه آنها
را نسبت به كشور ما حساس نيز ميكند و ممكن
است تنگناها و مضايقي را براي ما به وجود آورد.
عالوه بر اين ،توس��عه اقتص��ادي و اجتماعي تابع
عوامل درون زاي متعددي از جمله منابع ،مديريت
اقتصادي ،نظام تدبير و . . .اس��ت كه ما اما آنها را
در هدفگذاريهاي چشمانداز  20ساله خود ،به
متغيرهاي برونزا مرتبط كردهايم.

چرخهايي
كه در ابهام ميچرخند
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یادداشتها

حمايت دولت و آينده صنايع غذايي

آينده صنعت غذايي ايران به طرح هدفمند شدن يارانهها گره خورده است
سالي پيش روي صنعت ما سالي
حس��اس ب��راي توليدكنندگان
و صنعتگ��ران اس��ت چراكه ما
در س��ال جاري به احتمال زياد
اجرايي ش��دن ط��رح هدفمند
شدن يارانهها را پيش رو خواهيم
بهروز فروتن داشت .اين طرح ميتواند به مثابه
مدير مركز تحقيقات سكوي پرشي براي صنعت كشور
صنايع غذايي باش��د اما بدان شري كه با تدابير
س��نجيده از تبديل شدن آن به
محل سقوط صنعت كشور جلوگيري كنيم .در اين راستا بر
فعاالن و مديران صنعتي است كه با مديريت كارآمد ،درصدد
كاهش هزينهها و نه افت كيفيت توليد خود برآيند و البته به
موازات آن ،دولت نيز موظف است كه از بخش توليد حمايت
واقعي و نه فقط حمايت ش��عاري داشته باشد .مگر نه آنكه
دولتدر بسياري كشورها با حمايتهاي موثر از صنعتگران
رش��د مطلوبي در توليد كشور را ايجاد كرده است كه از آن
جمله ميتوان بهتركيه و يونان اشاره كرد .منظور از حمايت
دولتي صرفا حمايتهاي مبتني بر اعتبارات بانكي نيس��ت
بلكه تالش براي حضور توليدكنندگان داخلي در عرصه بازار
جهاني نيز ميتواند حمايتي با اهميت باشد .نگاه يكنواخت
و غير تبعيض آميز دولت به تمامي فعاالن صنعتي كش��ور
نيز ميتواند حمايت دولت از بخش توليد وصنعت محسوب
شود .همين كه دولت با تبيين سريعتر برنامه مشخص خود
براي هدفمند كردن يارانهها اين فرصت را به توليدكنندگان
بدهد كه آنها موقعيت آتي خود را شناس��ايي كنند و بر آن
اساس ،خود را براي مواجهه با شرايط متفاوت آماده سازند
انتظاري اس��ت كه بخش توليدي و صنعتي از دولت دارد.
چراكه بدون اين آگاهي ،توليدكنندگان نميتوانند طراحي
بهين��هاي براي آينده توليد خود داش��ته باش��ند .تاكنون
تبعات حذف يارانه انرژي بر صنعت غذا به صورت درس��تي
ديده نش��ده اس��ت و صنايع اين بخش با نوعي سردرگمي

روبهرو هس��تند .براي بررسي دقيق وضعيت صنايع غذايي
پ��س از حذف يارانهها بايد منتظر تغييرات قيمتي به ويژه
در محصوالت كشاورزي و مواد تشكيلدهنده بسته بندي
اعم از قوطي و شيشه باشيم .بنابراين خارج كردن مديران
صنايع از ابهام و آگاه كردن آنها از تصميمهاي قطعي براي
آينده نزديك نقشي اساسي در طراحي وترسيم آينده اين
صنايع خواهد داشت .آنچنان كه با مشخص شدن وضعيت
قيمتي در دو بخش قوطي و شيشه ،صاحبان صنايع غذايي
كشور ميتوانند برنامهريزي دقيقي در مورد افزايش قيمت
تمام ش��ده محصول خود در آين��ده و كاهش اثرات منفي
آن به حداقل داش��ته باشند .ش��ناخت تواناييهاي كشور
در خصوص توليد از ديگر وظايف دولت اس��ت .چه الزامي
است كه ما حتما در تمامي حوزههاي مختلف توليد فعاليت
گس��ترده باشيم چرا نبايد تالش خود را معطوف به توسعه
آن بخشي از صنعت مان كنيم كه صالحيت بيشتري براي
فعاليت در آن حوزه داريم .براي نمونه كشور هند در حوزه
رايانه دستآوردهاي مطلوبي داشته است ،اما لزومي ندارد كه
اين كشور در ديگر حوزهها كه ممكن است حضور ناموفقي
داشته باشد ورود كند .بر همين اساس بايد تامل كرد در اين
واقعيت كه كشور ما در توليد محصوالت كشاورزي و فعاليت
در صنعت غذايي ظرفيت بسيار باال و توانمندي دارد
و در قياس با آن ،بهتر اس��ت از هزينههاي گزاف
براي بخشهايي كه پتانسيل مطلوب چنداني به
لحاظ توليد داخلي ندارند ،كاسته و به صنعتي چون
كش��اورزي كه ظرفيتهاي منحصر ب��ه فرد آن در
كشور براي همگان مسجل است ،افزوده شود.
ايران توان بسيار بااليي براي توليد در تمامي
بخشهاي صنعت كشاورزي در ابعاد وسيع
دارد و به اينترتيب براس��اس پتانسيلهاي
موجود در داخل كش��ور ه��م امكان توليد
محصوالت مورد نياز وجود دارد و هم امكان
عرضه چنين محصوالتي در بازارهاي جهاني.

از رنجي كه ميبريم. . .
نگر
آینده
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پتروشيمي ،مواد اوليه پالستيك و آينده يك صنعت
عيسي غريبي كليبر
رييس هياتمديره انجمن صنايع همگن پالستيك

از اواخر سال  1387نحوه توزيع مواد اوليه پالستيك
فرم جديدي پيدا كرد و پس از سالها توزيع مافيايي مواد
اوليه پالستيك ،امور توزيع آن به سازمان بورس واگذار شد.
با اين حال در اتاقها و داالنهاي بورس نيز نوع ديگري از

دالل بازيها و سياه بازيها رايج شد تا بازهم در سالهاي
 1388و  1389عرضه مواد اوليه پالستيك با قيمتي چهل
درصد گرانتر از قيمتهاي جهاني صورت بگيرد (مطابق
نامه پتروشيمي به كميس��يون اصل  90مجلس شوراي

البته تحقق چنين نگاهي در آينده صنعتي كشور مستلزم
تغييري بنيادين در نحوه فعالي��ت توليدي و حمايتهاي
كالن دولتي از توليدكنندگان واقعي است وگرنه در صورت
استمرار وضعيت موجود ،ما در آيندهاي نه چندان دور مجبور
به واردكردن محصوالت كش��اورزي و غذايي خود خواهيم
بود .تكثر پروانههاي صادر شده براي مراكز صنعتي از سوي
نهاده��اي دولتي ما را بدانجا هدايت كرده كه بس��ياري از
كساني كه نامش��ان در حوزه صنعتي كشور موجود است،
توليدكننده واقعي نيس��تند و تنها ب��راي دريافت وامهاي
صنعتي اس��ت كه ب��ه اين حوزه ورود يافتهان��د .با در نظر
گرفتن  100ميليون تن توليد فعلي محصوالت كشاورزي
در برابر ظرفيت فعلي صنعت غذا كه حدود  20ميليون تن
اعالم ش��ده اين پرسش مطرح اس��ت كه تا سال  1404و
پايان برنامه بيست ساله چگونه ميتوان ظرفيت صنعت غذا
را تا حدي افزايش داد كه با رقم  300ميليون تن پيشبيني
توليدات كش��اورزي در س��ال ياد شده همخواني و تناسب
داشته باشد؟ از برخي وظايف دولت گفتيم اما از اين وظايف
كه برعهده دولت است اگر بگذريم ،آينده صنعت غذايي در
ايران درگرو چگونگي عملكرد مديران صنعتي ما نيز هست.
نبود نگاه كارشناسي از جمله مشكالت و ضعفهاي اساسي
ما در عرصه صنعت است .ما در مباحث مربوط به
كش��اورزي و توليد فاقد نظام كشت هستيم و
مباحث مرتبط با مهندسي كشت نیز هنوز در
نهادهاي آكادميك ما به خوبي جا نيفتاده است.
همچنين ما فاقد مهندسي بازاريابي كشاورزي
و مهندسيترويج هس��تيم و با اين دانش
موجود نميتوانيم در بازار جهاني رقابتي
موفق داشته باشيم چرا كه سرفصل ورود
به بازارهاي جهاني ارتباط توام صنعت و
حوزه دانش با يكديگر اس��ت؛ حال آنكه
ما در مبحث دانش و تكنولوژي چند گام
عقبتر از رقباي جهانيمان هستيم.
اسالمي) .اين امر تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و
افت شديد توليد و صادرات و بيكاري كارگران را به همراه
داشته است .با اين قيمت گران مواد اوليه ،نه تنها صادرات
به كشورهاي همسايه و مشتريان سنتي تقليل يافته بلكه
بازار داخلي ايران هم از جنسهاي پالس��تيك س��اخت
كش��ور چين وتركيه و تايلند و … پر ش��ده است .براي
توليدكنندگان واقعي س��خت دردناك و تأسفآور است
كه توليدات بسيار ساده پالستيكي نظير نايلون و كيسه و
ظروف منزل و خيلي اقالم پيش پا افتاده كه در مغازههاي
شهرهاي ايران به فروش ميرسد توليد چين باشند ولي
كمتر جنس ايراني در ويترين مغازهها يافت شود .و البته
درصورت ادامه چنين وضعي بعيد است كه واحدهاي فعال
كنوني در عرصه صنايع پالستيك ،دو سه سال بيشتر دوام

چه بايد كرد؟
در باب آيندهنگري صنعت معدن و معدنكاري در ايران
چش��ماندازهاي موج��ود در
صنعت معدن با بيم و اميدهايي
در آينده توام اس��ت ب��ه ويژه
اينكه وقتي به اجرايي ش��دن
طرح هدفمند ش��دن يارانهها
فكر ميكنم نگراني و غير قابل
غالمرضا حميدي اناركي
پيشبيني شدن وضعيت پيش
دبيرِخانه معدن ايران
روي صنع��ت معدن رخنمايي
ميكند .اما براي اينكه به تحليل آنچه در آينده بر س��ر
صنعت معدن خواهد آمد بپردازم ،نخست الزم ميدانم تا
وضعيت اين صنعت را در سالي كه گذشت مورد ارزيابي
قرار دهم .بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته در سال
 87ق��رار بود كه بخش معدن به توليدي در حدود 200
ميليون تن در سال برسد ،خوشبختانه در اين عرصه ما از
پيشبيني صورت گرفته جلوتر حركت كرديم .به شكلي
كه بر اس��اس آمار و ارقام به دست آمده در حوزه صنعت
معدن ايران ،در سال  88به توليدي بيش از  230ميليون
تن دس��ت يافتيم .با توجه به برنامههاي توسعه صنايع
معدني و صنايع وابسته به معدن نظير فوالد ،مس ،سيمان،
نسوزها ،سراميك ،صنايع ساختماني و . . .پيشبيني شده
اس��ت كه در پايان برنامه پنجم توليد س��االنه معدن به
 450ميليون تن برسد .بنابر اين مالحظات ،بخش معدن
بايد به اهداف پيشبيني شده در اين برنامهها دسترسي
پيدا كند و محقق نشدن اهداف و برنامههاي مندرج در
برنامه توسعه موجب ايجاد خلل و عقب ماندگي در ساير
بخشهاي مرتبط خواهد شد و رسيدن به اهداف برنامه
ن��ه تنها در بخش معدن ك��ه در بخش بزرگي از صنايع
نيز مختل خواهد شد .به عبارت ديگر بايد درنظر داشت
كه صنعت معدن ايران ب��ه عنوان صنعت مادر ميتواند
صنايع ديگر را تحت پوشش توليدات خود قرار دهد و بروز
هرگونه مشكل براي آن با تحت شعاع قرار گرفتن ديگر
صنعتهاي زيرمجموعه همراه خواهد بود.

نخست آنكه :اصالح قانون معادن كه از مدتها پيش
بررسي آن آغاز شده بايد هر چه زودتر به فرجام رسد تا
به روند سرمايهگذاري بخش خصوصي سرعت بخشد و
آمادگي الزم براي اجراي ابالغيه اصل  44قانون اساسي
از هر جهت فراهم شود .در حال حاضر با توجه به سند
چشمانداز  20ساله كشور و سياستهاي جديد اقتصادي
دولت و ابالغيههاي مقام معظم رهبري در مورد اصل 44
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضرورت بازنگري
عميق در قانون معادن احساس ميشود كه در اين راستا
وزارت صناي��ع و معادن پي��ش نويس اين قانون را تهيه
كرده است و آنچه اكنون در درجه اول براي آينده صنعت
معدن در كش��ور مهم است تكميل و تصويب اين قانون
جديد است.
دومآنكه:مسلماهيچقانونيبهتنهاييجوابگويمسائل
و مش��كالت نبوده و نخواهد بود و بايد سياست ،قانون،
استراتژي ،تشكيالت ،اعتبارات و نيروي انساني بهصورت
يك مجموعه ديده شود .از همينرو عالوه بر اصالح برنامه،
استراتژي و راهبرد بهينه براي آينده فعاليتهاي معدني
و زمينشناسي نيز بايد مشخص شود .چراكه برنامه اصلي
توسعه بخش معدن از همين استراتژيها اتخاذ ميشود و
با تدوين اين موارد است كه به ابهامات پاسخ داده شده و
انسجامي در برنامهها پديد ميآيد .به عنوان مثال صنايع
ذوب ،س��يمان و نسوزها كه بخش��ي از صنايع معدني و
صنايع وابسته آن تلقي ميش��وند جزو صنايع انرژي بر
به ش��مار ميآيند و تا به حال مزيت آنها براي كش��ور با
توجيهاتي قابل قبول بوده است .توجيهاتي مانند اينكه
اين بخش از صنعت به دليل وجود ذخاير معدني در ايران
قابل دفاع و حمايت اس��ت و وجود ان��رژي ارزان ،دوام و
بقاي اين صنع��ت را تضمين ميكند .اما در حال حاضر
و با توجه به اجرايي ش��دن طرح هدفمند شدن يارانهها
بايد با دقت بررس��ي الزم در مورد صنايع انرژي بر مثل
صنعت ذوب و س��يمان انجام بگيرد تا درصورت عملي
شدن اليحه هدفمندي يارانهها ،به نحوي از اثرات مخرب
آن در اين بخش جلوگيري ش��ود .از سوي ديگر هزينه
حمل و نقل بر قيمت تمام شده محصوالت معدني تاثير
به سزايي دارد و بدون شك افزايش قيمت مواد سوختي

حف��ظ جايگاه معدنكاري در كش��ور و توس��عه آن و
اس��تفاده صحيح و مناس��ب از اين نعمت خدادادي ما را
برآن ميدارد تا با معرفي سابقه معدنكاري كشور به جوانان
در توس��عه فرهنگ معدنكاري بكوشيم تا مردم با معدن
و معدنكاري بيگانه نباش��ند و اثرات عميق معدنكاري در
اقتصاد كش��ور را بشناس��ند .از اين رو حفظ آثار با ارزش
تاريخي معدني و جمع آوري اطالعات مربوط به معدنكاري
باستاني در ايران مارا به ضرورت ايجاد چند موزه معدني
جهت آش��نايي جامعه ايراني با معدنكاري قديمي و روز
ايران و اش��اعه فرهنگ معدني رهنمون ميسازد .نمونه
اين چنين موزههاي معدني و موزههاي سنگشناس��ي و
فسيلشناسي را بهصورت گسترده و زيبا با امكانات جنبي
در بسياري از كشورها شاهد هستيم .دوستان ما در شهر
كراكو در لهس��تان يكي از اين معادن نمك قديمي را كه
بسيار زيبا و آموزنده در معرض ديد توريستها قرار داشت
مشاهده كردند .بيش از  400نفر بصورت تمام وقت و نيمه
وقت جهت راهنمايي و عرضه خدمات به توريس��تها در
اين مكان انجام وظيف��ه ميكردند و در اين موزه معدني
سالنهاي بسيار زيبا براي برگزاري مراسم در عمق 150
متري از كارگاههاي قديمي معدن ايجاد شده است .چنين
وضعيتي را در آلمان ،سوئد ،كانادا و بسياري از كشورهاي
ديگر نيز در حد و اندازههاي مختلف شاهد هستيم .اگر ما
هم همت كنيم شايد بتوانيم و حتما ميتوانيم موزههايي
مطرح در اش��ل جهاني داشته باش��يم .اقدامات با ارزش
س��ازمان زمينشناس��ي در مورد ژئوتوريسم و شناسايي
آث��ار و نقاطي كه جاذبه توريس��تي دارد ،وجود موزههاي
كانيشناس��ي و سنگشناس��ي متعدد در نقاط مختلف
كش��ور از جمله موزه با ارزش سازمان زمينشناسي ،اگر
دركنارفعاليته��اي ارگانهايي كه مس��وول توريس��م و
جهانگردي و ايرانگردي هس��تند ق��رار گيرد حتما نتايج
باارزشي حاصل خواهد شد.

بياورند و سرپا بمانند .به عنوان نمونه فيلمهاي پلي اتيلن
جهت مصارف بستهبندي ساختتركيه و چين در بازارهاي
ايران و عراق و افغانس��تان هر كيلو كمتر از  14000ريال
بهفروش ميرسد حال آنكه قيمت مواد اوليه پتروشيمي
براي توليدكننده آن در تهران بيش از  15000ريال است.
در كشور ما به رغم آنكه قيمت ماده اوليه پالستيك بهدليل
وفور نفت و گاز بايد از همه جا ارزانتر باش��د متاسفانه از
همه جا گرانتر اس��ت و در مقابل تمام اعتراضات انجمن
صنايع همگن پالستيك و اتحاديه صنايع پالستيك ،مراكز
پتروشيميهاي دولتي و خصوصي ،مواد اوليه توليد داخل
را با قيمت بسيار ارزانتر صادر ميكنند ولي با همان قيمت
به توليدكننده داخلي نميفروشند؟ در چنين شرايطي آيا
پيشبيني آينده صنايع پالس��تيك در ايران در رقابت با

نمونههاي وارداتي ،آيا كار سختي خواهد بود؟
از ديگر موارد تقابل آش��كار ش��ركتهاي پتروشيمي
و انجمن صنايع همگن پالس��تيك،مي ت��وان به فروش
واحده��اي پتروش��يمي دولت��ي به بخ��ش خصوصي و
همچنين واگذاري تصدي گري نمايشگاه ايران پالست به
بخش خصوصي اشاره كرد.
در راس��تاي اص��ل  44قانون اساس��ي م��ا متوليان
انجمن صنايع همگن پالستيك و شركت تعاوني صنايع
پالس��تيك ب��ا  1000واحد توليدي عضو ،درخواس��ت
واگذاري پتروشيمي تبريز به نام شركت تعاوني صنايع
پالستيك را چندي پيش خطاب به مقامات دولتي ارائه
كرديم و به تمام مقامات اين درخواست را تسليم كرديم
اما متاسفانه هيچ يك از مقامات آن را جدي نگرفتند و

وقعي به آن ننهادند.
از سوي ديگر انجمن صنايع همگن پالستيك مدتي
قبل ،پس از اخذ موافقت كارگروه توسعه صادرات استان
تهران و كس��ب نظر موافق رياس��ت كل سازمان توسعه
تجارت وهمچنين كس��ب نظر موافق اداره صنايع پايين
دستي پتروشيمي جهت واگذاري مجوز نمايشگاه ايران
پالس��ت به انجمن صنايع همگن پالستيك ،با مبارزه و
رقابت ش��ركت پتروشيمي مواجه شد و متاسفانه در اين
مبارزه شركت پتروشيمي ،انجمن صنايع همگن پالستيك
را كه متولي كل صنايع پالس��تيك اس��تان تهران است،
شكس��ت داد و مجوز اين نمايش��گاه را از آن خود كرد و
تقابل خود با تشكلهاي غير دولتي را با اين اقدام به اوج
خود رساند.

برخي مش��كالت و ابهامها در ح��وزه معدن آينده اين
حوزه را ميتواند متاثر سازد كه از همينرو تامل در آنها و
گذر از آنها ميتواند آينده صنعت معدن را شكوفا سازد.

موجب افزايش قيمت تمام ش��ده اين محصوالت شده و
پيشبيني ميشود كه ميزان تاثير افزايش هزينه حمل و
نقل در قيمت تمام شده محصوالت معدني بيش از ساير
بخشهاي صنعتي قابل مشاهده باشد.

پيشبينيميشود
ميزانتاثير
افزايشهزينه
حمل و نقل در
قيمت تمام شده
محصوالتمعدني
بيش از ساير
بخشهايصنعتي
قابلمشاهده
باشد.

نگر
آینده
شماره دوم  /تابستان 89

11

یادداشتها

چه كنيم
تا خصوصيسازي ،تبديل به رهاسازي نشود؟
تاملي در ضرورت بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي

مناسب بودن
فضاي كسب وكار
موجب ميشود
فعاالن اقتصادي با
آرامش و اطمينان
بيشتريبتوانند
با محاسبات دقيق
فعاليتهايبلند
مدت و كوتاه
مدت خود را
برنامهريزيکنند

نگر
آینده
شماره دوم  /تابستان 89

12

فراه��م نم��ودن ش��رايط و
موقعي��ت ب��راي ايج��اد و
گس��ترش فعاليته��اي
اقتصادي،يكيازضرورتهاي
اجتنابناپذير يك اقتصاد رو
به رش��د و در حال توس��عه
سعيد شيركوند ميباشد ،زيرا با انجام و تداوم
استاددانشگاهتهران اين فعاليتها زنجيره توسعه
و رفاه اقتصادي تكميل و به ثمر مينش��يند .بر اين
اس��اس همواره دولتهاي توسعه گرا ميكوشند با
سياس��تگذاريهاي مطلوب ،ساز و كارهاي مناسب
را براي بهبود فضاي كس��ب و كار در كش��ور ايجاد
نمايند تا موجبات رشد سرمايهگذاري ،ايجاد اشتغال،
افزايش درآمد شهروندان ،افزايش ماليات براي دولت
و در نهايت رفاه مردم فراهم گردد .از آنجايي كه مركز
ثقل و اساسيترين ركن شكل گيري اقتصاد شكوفا،
توسعه و تقويت بخش خصوصي ميباشد ،الزم است
مجموعه به هم پيوسته و گسترده راهكارهاي قانوني،
زيرساختهاي فيزيكي و س��خت افزاري ،نهادهاي
مردم نهاد ،بازارهاي پولي و مالي مناسب و بسياري
از الزامات ديگر در فضاي عمومي كش��ور به گونهاي
ساماندهيوسازماندهيشوندكهبيشترينمشوقهارا
براي كارآفرينان و سرمايهگذاران در پي داشته باشند.
ايجاد و گسترش اين زيرساختهاي نهادي و زيربنايي
كه از الزامات اوليه توسعه اقتصادي كشورهاست ،هر
چند توسط دولتها ساماندهي ميگردد اما نهادهاي
مردم نهاد كه در قالب اتحاديهها ،اتاقهاي بازرگاني
و تشكلهاي صنفي فعاليت ميكنند ،بيشترين نقش
و وظيفه را در همراهي دولت براي دستيابي به اين
اهداف برعهده دارند.
نهادهاي مختلف صنفي بيشتر از هر كس ديگر
از موان��ع ،مش��كالت و محدوديته��اي موجود در
انجام فعاليتهاي اقتصادي باخبر ميباشند و بهتر
از هر كس ديگري ميتوانند در يافتن راه حل براي
مشكالت پيشرو چارهانديشي كنند .تجربه جهاني
و تئوريهاي موجود در خصوص ايجاد و گس��ترش
فعاليته��اي اقتص��ادي در كش��ورهاي مختلف به

روشني گوياي اين واقعيت است كه هيچگاه دولتها
نتوانس��تهاند بدون بهرهگيري از تجارب ،ديدگاهها و
انتظارات فعاالن بخش خصوصي به گرهگش��ايي از
مش��كالت اقتصادي كش��ورها بپردازند .همكاري و
همراهي دولتها و نمايندگان فعاالن اقتصادي كه در
قالب تشكلهاي صنفي فعاليت ميكنند ،بيشترين
كمك را در اين مسير نمودهاند.
مناسب بودن فضاي كسب وكار موجب ميگردد
فعاالن اقتصادي با آرامش و اطمينان بيشتري بتوانند
با محاس��بات دقيق فعاليتهاي بلند مدت و كوتاه
مدت خود را برنامهريزي نمايند و مطمئن باش��ند
امني��ت و ثبات الزم براي آنان فراهم خواهد بود .هر
چند در ادبيات اقتصادي موجود،مناسب بودن فضاي
كسبوكار مقوله جديد و تازهاي تلقي ميگردد ،اما
تأملي در مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادي
گوياي آن اس��ت كه اين مفهوم از ديرباز مورد توجه
صاحبنظران بوده است و هر يك از مكاتب اقتصادي
با ادبيات مخص��وص خود به اين مقوله پرداختهاند.
مفاهيم��ي مثل امنيت اقتصادي ،ش��فافيت ،درجه
آزادي و رقابت پذيري و بس��ياري واژههاي مش��ابه
بدين معني است كه س��رمايهگذاران و در يك نگاه
كليتر فعاالن اقتص��ادي بتوانند بدونترديد و ابهام
و با حصول اطمين��ان از نتايج فعاليتهاي خويش
در زمينههاي توليد ،توزيع و مصرف ،موجب رش��د
اقتصادي و باالرفتن استانداردهاي رفاهي در زندگي
مردم گردند.
بانك جهاني به عنوان يك نهاد بينالمللي براي
تشخيص و ارزيابي فضاي كسب و كار در كشورهاي
مختلف ،تالش گستردهاي را آغاز كرده است و سعي
فراواني نموده اس��ت تا با وحدت رويه و اس��تفاده از
شاخصهاي همسان به بررسي و سنجش وضعيت
فضاي كسب و كار در كشورها بپردازد .شاخصهاي
انتخ��اب ش��ده ب��ه گونهاي هس��تند ك��ه قابليت
اندازهگيري و رتبهپذيري دارند در نتيجه با استناد به
اين شاخصها ميتوان در مورد وضعيت اقتصادي هر
كشور اظهارنظر كرد.ترسيم يك وضعيت مطلوبتر
توس��ط اين ش��اخصها ،بيانگر آنست كه محيط و

شرايط حاكم بر اقتصاد يك كشور به گونهاي است
كه سرمايهگذاران را تشويق وترغيب به سرمايهگذاري
ميكند ،در صورتيكه كس��ب امتي��از كمتر در اين
ارزيابي ،گوياي آنست كه شرايط براي شروع و ادامه
فعاليتهاي اقتصادي مناسب نميباشد.
شاخصهاي دهگانه مورد استفاده بانك جهاني به
گونهاي انتخاب شدهاند كه كليه مراحل يك فعاليت
اقتصادي را از آغاز تا پايان دربر ميگيرند و ميكوشند
براي سرمايهگذاران چراغ راهي باشند تا سرمايهگذار
ي��ا فعال اقتصادي با عل��م و اطالع كافي از وضعيت
حاكم بر يك كشور از نظر اخذ مجوز فعاليت ،نظام
گمرك��ي و مالي ،چگونگي ثبت رس��مي مالكيت،
نظام مالياتي ،نحوه ارتباط با نيروي كار و بس��ياري
شاخصهاي ديگر ،قدم در اين راه بگذارد.
البته الزم به ذكر است كه اين آمارها و شاخصها
براساس اطالعاتي است كه از طرق رسمي و توسط
سازمانهاي رسمي يك كشور بدست ميآيد و ممكن
است در برخي كشورها با واقعيت منطبق نباشد ،در
نتيجه الزم است فعاالن اقتصادي از طرق ديگري نيز
به كنكاش و ارزيابي شرايط بپردازند.
نكته مهم ديگري كه الزم است بدان توجه شود
آنس��ت كه برخي صاحبنظران معتقدند در اغلب
كش��ورهايي كه بنا به داليلي ،حوزه تصديگري و
دخالت دولت در اقتصاد بسيار گسترده است ،توجه به
بهبود فضاي كسب و كار و مساعد كردن شرايط براي
فعاالن اقتصادي و تقويت بخش خصوصي به مراتب
موثرتر و مفيدتر از سياستهاي رايج خصوصيسازي
ميباش��د و بدين لحاظ توصيه ميش��ود كه بهبود
فض��اي كس��ب و كار را در اولوي��ت ق��رار داده و در
صورتيكه محيط براي سرمايهگذاران و فعاالن بخش
خصوصي آماده گرديد و لوكوموتيو بخش خصوصي
قادر به حمل واگنهاي بيشتري شد ،آنگاه دولتها
ميتوانند به سياستهاي خصوصيسازي بپردازند
و واگنه��اي دولتي را به تدريج به لوكوموتيو بخش
خصوصي متصل نماين��د ،چرا كه در غير اينصورت
به جاي «خصوصيسازي»« ،رهاسازي» رخ خواهد
نمود.

داللها ما را به كجا ميبرند؟
آينده يكساله صنعت در امتداد پنج سال گذشته آن است
پيشبين��ي صنع��ت و هر
فعاليت اقتص��ادي ديگري
ممكن نيست مگر اينكه از
گذشته آن شناخت درستي
داشته باشيم و تنها با ارزيابي
روند آنچه ب��ر صنعت ايران
حسين راغفر
در اين چند س��اله گذشته
استاداقتصاد
ميت��وان پيشبينيهاي��ي
دانشگاهالزهرا
در اي��ن زمينه ارائ��ه داد .به
همين دليل بايد توجه كرد كه آنچه قرار اس��ت در
يكسال آينده بر توليد و صنعت كشور بگذرد جداي
از سياس��تهاي پنج ساله گذشته آن نخواهد بود.
از جمله اين سياستها ميتوان به واردات گسترده
كاالهاي مصرفي ،صنعتي و انواع مختلف كاالها اشاره
كرد كه به سهولت ميتوانند وارد بازار كشور ما شوند
و آن را عرصه جوالنگاه خود قرار دهند .همچنانكه
در اين چند سال ش��اهد حجم وسيعي از وارداتي
بودهايم كه در تاريخ اقتصادي كش��ورمان بيسابقه
بودهاست .اين مساله ناشي از حجم وسيع درآمدهاي
نفتي است كه متاس��فانه اين امكان را براي دولت
و گروههاي نخبه اقتص��ادي فراهم كرده تا بتوانند
از طري��ق اخذ اعتبارات از بانكها و ايجاد ارتباط با
دستگاههاي صاحب نفوذ و همينطور بهرهوري از
رانتهاي اقتصادي براي كسب منافع بيشتر دست
به واردات گس��ترده با اين ابعاد وسيع بزنند كه اين
موضوع ميتواند در عميقتر شدن ركود اقتصادي و
كاهش فعاليتهاي توليدي ،صنعتي كشور در آينده
تاثير فراواني داشته باشد .منظور از نخبگان اقتصادي
در واقع كساني هستند كه به ساختار قدرت نزديكتر
بوده و براي همين بهتر ميتوانند از رانتهاي نفتي
بهرهمند شوند .افراد وارد كننده حجم گستردهاي از
شكر و نيشكر به داخل كشور از جمله گروههايي به
شمار ميآيند كه فعاليت آنها در قالب واردات وسيع
چنين كاالهايي موجب ورشكستگي فعاالن توليد
داخل خواهد ش��د و از س��وي ديگر پديده بيكاري
هزاران نفر كارگر و تشديد رشد بيكاري در كشور به
دنبال خواهد آمد.

و البته اگر بخواهيم س��ال پيش روي صنعت را
مورد ارزيابي ق��رار دهيم ،نميتوانيم از كنار مقوله
مهمي چون سياس��ت آزادسازي قيمتها موسوم
به هدفمندي يارانهها بگذريم ،چرا كه اعمال چنين
سياستهايي وضع را در حوزه صنعت از قبل بدتر
خواهد كرد .هدفمند كردن يارانهها ،افزايش شديد
قيمته��ا از جمله انرژي و ني��روي كار را به دنبال
خواهد داش��ت و در نتيجه اي��ن افزايش قيمتها،
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البته از طرف ديگر براي بهسازي آينده صنعت
ما محتاج فعاليت فرهنگي در اين حوزه نيز هستيم؛
به اين معني كهتربيت نيروهايي كه قابليت فعاليت
در صنعت را دارند بايد در دانشگاهها و محيطهاي
آموزش��ي ،مورد س��رمايهگذاري قرار بگيرد .نكته
ديگري كه نبايد در نگاه به آينده صنعتي كش��ور
ناديده گرفته ش��ود ،مس��اله بحران جهاني اقتصاد
است كه در بسياري زمينهها سبب كاهش قيمت
كااله��اي وارداتي ميش��ود و اين ب��ه خودي خود
ميتواند آسيبي جدي براي توليد داخلي محسوب
شود .متاسفانه ما اكنون شاهد بيتوجهي مفرط به
چنين مسائلي هستيم و در عداد اين بيتوجهيها و
سوءتدبيرها ميتوان به مجوز گرفتن واردات اتومبيل
«پورشه» به ايران اشاره كرد كه نشانه سياستها و
شعارهاي دوگانه دولت است .شعار كاهش اختالف
طبقاتي دادن چه نسبتي دارد با ورود اين اتومبيل
بس��يار لوكس و گرانقيمت به بازار خودرو ايران كه
قطعا ميتواند به تشديد اختالفات طبقاتي بيانجامد؟
گويي اقتصاد كش��ور ما در خدمت دالالن درآمده
است و بنابراين آينده اقتصاد و صنعت خود را بايد
با تحليل نتايج رواج اقتصاد داللي ارزيابي كنيم .در
نتيجه اقتص��اد داللي ،اقتصاد ايران با نوعي تهاجم
از س��وي اقتصاد جهاني مواجه شده است .تنها راه
مقابله ب��ا چنين تهاجمي حماي��ت از صنعتگران
و توليدكنن��گان زحمتك��ش داخلي اس��ت تا اين
امكان برايش��ان فراهم شود كه دستكم بيشترين
عرضهكننده محصوالت در داخل باشند و پس از آن
بتوانند عرضهكننده محصوالت داخلي به كشورهاي
همسايه باشند تا در اينصورت بتوان تا حدي رونق
اقتصادي را در چشمانداز آينده حوزه توليد ،صنعت
و اقتصاد كشور متصور شد.

فرهنگي در اين
حوزههستيم
به اين معني
كهتربيت
نيروهاييكه
قابليت فعاليت در
صنعت را دارند
بايد در دانشگاهها
و محيطهاي
آموزشي ،مورد
سرمايهگذاريقرار
بگيرد
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اقتصاد ما در حال حاضر مبتال به ركودي تورمي
است و ما نيز در بحث اقتصاد كه ارتباط تنگاتنگي با
عرصه صنعت و توليد دارد ،مبتال به بيماري هلندي
هس��تيم .در توضيح اين بيماري بايد گفت كه در
اثر تقاضا ب��راي افزايش پول ملي ،قدرت پول ملي
در مقاب��ل ارزهاي خارج��ي افزايش پيدا ميكند و
اين مس��اله موجب ارزاني واردات خواهد ش��د و از

سوي ديگر صادرات كشور براي كشورهاي خارجي
گرانتر ميش��ود .در پي اين مسائل تشديد شكاف
طبقاتي در سطح جامعه مس��الهاي اجتنابناپذير
است كه تبعات و آسيبهاي اجتماعي خاص خود
را در ب��ر دارد؛ و همه اينها به علت ابهامات مكرر و
سياستهاي به شدت متغير دولت در عرصه اقتصاد
اتفاق ميافتد .در واقع تنها ميتوان بخش دولتي و
سياستگذاريهاي اتخاذ شده از سوي كارشناسان
اين بخش را به عنوان دليل اصلي متزلزل ش��دن
انگيزه س��رمايهگذاران داخلي و خارجي در بخش
توليد ش��ده عنوان كرد .بنابراين از هر زاويهاي كه
بخواهيم به تحليل اين وضع بپردازيم به بهبود اين
وضعيت در سالهاي آتي اميدي نميتوان ديد ،چرا
كه اصالح اين سياستگذاريهاي غلط نيازمند زمان
و فرصت بيشتر و گنجاندن برنامههاي اصالحي در
قالب برنامههاي بلند مدت اس��ت .مطلب ديگر كه
نبايد از آن غفلت شود بحث خدشه دار شدن اعتماد
س��رمايهگذاران به دولت و سياستهاي اجرايي در
حوزه اقتصاد است كه البته برخي حوادث جاري نيز
از عوامل تاثير گذار در به وجود آمدن شرايط كنوني
و اين ذهنيت به شمار ميآيند.

هزينه توليد نيز به تبع باال خواهد رفت و در صورت
وقوع چنين چيزي ،امكان رقابت از صنايع موجود
در كشور سلب و بازار كشور به نفع توليدكنندگان
خارجي مصادره خواهد شد .بروز چنين اتفاقي براي
بخش توليد و صنعت كشور ضرر و زيانهاي جبران
ناپذيري را در پي خواهد داشت .اين زيانها نه تنها
معطوف به زيانهاي مالي ،بلكه از دست دادن طيف
وسيعي از توليدكنندگان ،صنعتگران ،كارآفرينان و
از بين رفتن اعتماد آنها به س��رمايهگذاري داخلي
را نيز موجب ميش��ود .اصالح اين روند هم ممكن
نيس��ت ،مگر ب��ا روي كار آمدن نگاه��ي كه داراي براي بهسازي
سياستهاي مشخص در خصوص حمايت از توليد آيندهصنعت
و صنعت باشد.
محتاجفعاليت

13

یادداشتها

فقرا فقيرتر
و ثروتمندان ثروتمندتر ميشوند
تأمالتي در باب آينده و نتايج هدفمندي يارانهها و عواقب تورمي آن

دولت خود
بزرگترين
مصرفكننده
انرژي است و
بنابراينافزايش
قيمتسوخت
موجب افزايش
هزينه دولت
ميشود و اين
نگراني وجود دارد
كه دولت در ارائه
خدماتش دچار
مشكل جدي شود
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از ابت��داي ط��رح اليح��ه
هدفمندي يارانهها ،بارها در
نوش��تهها وتحليلهايي كه
داشته ام ،به اين نكته اشاره
كردهام كه هزينههاي اجراي
اي��ن ط��رح از فايدههاي��ش
حسن سبحاني در آينده بيش��تر خواهد بود
استاددانشگاهتهران و به س��ادگي نباي��د از كنار
عواقب نگرانكننده اين طرح در حوزههاي سياسي
و اجتماعي گذشت .در اينكه اجراي سياست هدفمند
ك��ردن يارانهها ،عواقب تورمي ب��ه دنبال دارد هيچ
اقتصادداني شك ندارد .روايتها البته متفاوت است و
برخي ميگويند تورم به  50درصد ميرسد وديگراني
ثابت ميكنن��د كه تورم 36درص��د افزايش خواهد
ياف��ت .اقتصاددانان نزديك ب��ه دولت هم معتقدند
تورم 15درصد رشد ميكند .اما ميبينيم كه همگان
افزايش تورم را پيشبيني كردهاند .به تورم ناشي از
اجراي اين سياست ،كارشناسان منتقد و حتي همسو
ب��ا دولت اعتراف كردهان��د و بنابراين در آيندهنگري
هدفمندي يارانهه��ا به عامل ت��ورم در مرحله اول
توجه بايد داش��ت .به اعتقاد نگارنده درحوزه اقتصاد
با اجراي اين سياس��ت ،كش��ور دچار ت��ورم و ركود
همزم��ان خواهد ش��د ك��ه دراقتصاد ب��ه آن ركود
تورمي ميگويند .اما چگونه ممكن است اين اتفاق
بيفتد؟ دراليحه هدفمن��دي يارانهها موضوع حذف
يارانه حاملهاي ان��رژي به عنوان محور قرار گرفته
و تصميم گرفته شده اس��ت كه در يك دوره زماني
مش��خص ،اين اتفاق رخ دهد .حذف يارانه حاملها،
منجر به افزايش قيمت س��وخت ميشود و افزايش
قيمت نهادههاي توليد منجر به افزايش هزينه بنگاهها
خواهدش��د .حاملهاي انرژي عالوه بر آنكه توسط
خانوارها مصرف ميشوند نهاد توليد هم هستند .برق،
گاز ،نفت گاز و حتي بنزين به ميزان بس��يار زيادي
نق��ش نهاده توليد را ايفا ميكنند و هرگونه افزايش
قيمتي از ناحيه آنها موجب افزايش هزينههاي توليد
و تورم خواهد ش��د .كافي است در يك سناريو دوره
چند ماهه پس از اجراي سياست هدفمندي يارانهها
را در نظر بگيريم و فرض كنيم اين سياست اجرا شده
و قيمت نهادههاي توليد افزايش يافته است .نتيجه
حتمي اين اتفاق ،افزايش تورم و بيكاري است كه تنها
درحيطه مسائل اقتصادي نميشود آن را تحليل كرد.

حال كه اين اليحه به قانون تبديل ش��ده و ميرود
كه اجرا ش��ود نكته نگرانكننده اين است كه دولت
و خدمات دولتي از اجراي اين سياس��ت بيش��ترين
لطم��ه را خواهند ديد .از آنجا كه دولت به ش��كلي
فراگير ،انحصار ارائه همه نوع خدمات را برعهده دارد،
نگراني اين است كه پس از هدفمندي يارانهها ،ارائه
خدماتش دچار مشكل شود.
دولت خود بزرگترين مصرفكننده انرژي است
و بنابراي��ن افزايش قيمت س��وخت موجب افزايش
هزينه دولت ميشود واز آنجا كه دولت ارائه بسياري
از خدمات را برعهده دارد ،اين نگراني وجود دارد كه
در ارائه خدماتش دچار مشكل جدي شود .اگر دولت
ظرف س��الهاي گذشته در س��اختار خود بازنگري
ميكرد و از حجم تصديهايش ميكاس��ت ،اكنون
دچار اين مشكل نميش��د .به رغم موافقت نگارنده
ب��ا توزيع عادالنه يارانهها بايد گفت كه درعين حال
اين نگراني وجود دارد كه هزينههاي اين سياس��ت،
ازمنافع آن بيشتر باشد .در يك نظام اقتصادي ،تورم
بدترين مصيبت است .تورم باعث تشديد فشارهاي
اقتصادي به افرادي ميشود كه درآمد ثابت دارند يا
در زمره افراد كم درآمد جامعه هستند .گذشته از آن،
تورم با افزايش هزينههايي كه به دنبال دارد ،امكان
س��رمايهگذاري را كاهش ميدهد ،در نتيجه توليد
كاهش مييابد.
در اي��ن ش��رايط ،بخ��ش خصوص��ي انگي��زه
س��رمايهگذاري در داخل كش��ور را ازدست ميدهد
و شاهد تش��ديد خروج س��رمايه از كشور خواهيم
ب��ود .ازكنار آينده ت��ورم و نتايج مترتب بر آن نبايد
به آس��اني گذشت ،به اين دليل كه بروز اين پديده،
اميد به آينده سرمايهگذاري را دربخش خصوصي از
ميان ميبرد .عالوه برآن ،در اقتصادي كه دچار ركود
تورمي ميش��ود ،پروژههاي عمراني به دليل كمبود
منابع ،نيمه تمام ميماند .اينها نتيجه حتمي افزايش
تورم است .به همين دليل است كه كارشناسان تاكيد
ميكنند بهگونهاي سياستگذاري كنيد كه غول تورم
از شيشهاش خارج نش��ود اما در اقتصاد ايران ،همه
چيز از سياستگذاري و سوءمديريت ،دست به دست
هم ميدهند تا اين غول از شيشه خارج شود .اما تورم
فقط پديدهاي اقتصادي نيست .افزايش تورم ،تبعات
سياس��ي و اجتماعي زيادي ني��ز در آينده ميتواند
داشته باشد.

متاس��فانه سياس��ت دولت براي اص�لاح توزيع
يارانهها شكاف طبقاتي را بيشتر ميكند و منجر به
فشارهاي تورمي به جامعه ميشود .كسري بودجه
دولت را مضاعف ميكند و در نهايت اينكه افراد فقير
را فقيرت��ر وافراد ثروتمند را ثروتمندتر ميكند .من
بارها گفتهام كه تورم بدترين بالي اين كشوراست.
فش��ارهاي تورمي و كاهش توليد كه ميتواند ركود
تورمي هم به دنبال داشته باشد ،صاحبان درآمدهاي
متغير را ثروتمندتر ميكند .اين اتفاق خالف عدالتي
است كه درطول سالهاي گذشته برآن تاكيد شده
است .مقامات ارش��د دولت بارها تاكيد كردهاند كه
يارانهه��ا را به اين دليل ميخواهند هدفمند كنند
كه حق مس��تمندان را ادا كنند .اين سياس��ت به
ظاهر خيلي خوب اس��ت اما نتيجه ممكن است به
گونهاي ديگر جواب بدهد .در يك سناريوي فرضي،
تصور كنيد يارانهها حذف ش��دهاند .درمقابل دولت
بايد مبلغي به صورت نقدي به خانوادهها بپردازد و
تا اينجا هيچ مش��كلي وجود ن��دارد و كار به خوبي
پيش رفته اما اگر تورم ناشي از حذف يارانه سوخت،
يك باره افزايش ش��ديدي پيدا كند ،آيا درحق آن
انس��ان محروم كه مبلغي اندك ب��ه صورت ماهانه
دريافت ميكند ،اما چندبرابر آن را بايد براي خريد
مايحتاجش بدهد ،جفا نكردهايم؟
اگر س��رمايهگذاري مختل شود و زمينه اشتغال
كاه��ش يابد زمينهه��اي مهاجرت از روس��تاها به
ش��هرهاي كوچكت��ر و از ش��هرهاي كوچكتر به
مراكز اس��تانها و پايتخت فراهم ميشود و به اين
دلي��ل مهاج��ران در مقاصد جديد ه��م با تقاضاي
كار در كارخانهها مواجه نميشوند؛ بنابراين درآمد
مطمئن و مناس��بي را نميتوانند براي خود تدارك
ببينند ،در نتيجه سياست هدفمند كردن يارانهها
به رش��د حاشيهنش��يني كمك ميكند و فشار به
زيربناهاي ش��هري افزايش مييابد .روي آوردن به
مش��اغل و فعاليتهايي در چهارراهها و ميدانهاي
شهري به نيت تامين قوتاليموت شدت ميگيرد
و بر مش��كالت زندگي ش��هري و امنيت اجتماعي
ميافزاي��د .جرايم ،امكان توس��عه مييابن��د و كار
دستگاه پليس و دادگاهها براي رسيدگي به جرايم
ناشي از مشكالت مهاجرت معطوف به فقر و بيكاري
رونق ميگيرد .اينها بخشهايي از آثار منفي هدفمند
كردن يارانههاست.

آينده ،تكرار گذشته نیست
آسيبشناسي مهمترين چالش آيندهپژوهي

پيتر دراكر
ميگويد :اگر يك
واقعيتپيشبيني
پذير وجود داشته
باشد ،اين است كه
آينده به گونهاي
غيرمنتظرهتحول
خواهد يافت

نگر
آینده

اكنون پس از تشريح مدل ذهني ميپردازيم به موضوع
«نامناس��ب» بودن .بايد بدانيم كه آيندهپژوهي خط قرمز
ندارد.درنظرگرقتنهرگونهپيشفرضبديهيوخدشهناپذير
مهمترين عنصر «نامناسب»كننده يك مدل ذهني است.
در آيندهپژوهي بيش از آنكه آيندههاي محتمل (بهويژه از
ديدگاه عقل سليم حاكم بر مقطع زماني موردبررسي) مورد
بحث و تحليل قرارگيرد ،تمركز بر شناسايي آيندهاي است
كه ش��ايد چندان از منظر عام ،محتمل بهنظر نميرسد.
بهعبارت فنيت��ر و يا با ادبيات آيندهپژوهي ،نش��انههاي
ضعيف بس��يارحائزاهميت ميباشند .در حقيقت آرمان و
هدف آيندهپژوهي شناسايي ش��گفتيهایي است كه در
حوزههاي مختلف از قبيل اقتصادي ،مديريت ،تكنولوژي
و . . .بهوقوع خواهند پيوست ميباشد .شگفتيها احساس
ما از وقوع اتفاقات و وضعيتهايي است كه يا غير محتمل
مينمودند يا از احتمال بسيار پاييني برخوردار ميباشند و
محصول بي توجهي به نشانههاي ضعيف ميباشد .افرادي
كه ساكن جوامع سنتي بوده يا مقاطع قابل مالحظهاي از
زندگي خودرا در آن جوامع سپري نمودهاند ،مدل ذهني
آنها بگونهاي شكل گرفته است كه شايدحتي شنيدن اين
سخن نيزبراي آنها بسيار پيچيده ،دشوار و غيرقابل تصور
باش��د .تعليق بديهيات ،پيشفرضها و مفروضات يكي از
شيوههاي مرسوم آيندهپژوهي است كه با به چالش كشيدن
آنها با طرح پرسشهايي در مورد صحت و سقم و به تصوير
كشيدن تصورحالت نقض شدن آنها ميسر ميگردد.
همچنين آيندهپژوهي مبتني اس��ت ب��ر افق و منافع
بلندم��دت لذا ب��ا ديدگاهها و منافع كوت��اه مدت تطابق
چنداني ندارد و در جوامعي كه بنا به هر دليل مدل ذهني
غال��ب افراد آن تمامي توجهش��ان بر وقايع و منافع كوتاه
مدت معطوف ميباش��د ،هرگونه صحبت به ميان آوردن
از رويكردهاي بلند مدت محور نظير آيندهپژوهي به مزاح
شباهت خواهد داش��ت .از منظر ديگري مدل ذهني اين
دسته از افراد نه تنها پرداختن به مفاهيم بلند مدت را مفيد
و داراي منافع نميدانند بلكه آن را هزينه بر و هدردهنده
منابع ميداند و لذا همانگونه كه پيش��تر گفتيم به دليل
مغاير بودن آيندهپژوه��ي با مدل ذهني آنها ،اين موضوع
توفيق شكوفايي نخواهد داشت.
بهعبارت تمثيلي ،س��خن گفتن از اي��ن موضوع براي
آن دسته از افراد ،همچون برشمردن منافع يخچال براي
اسكيموهاميباشد!
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آيندهپژوهي مقولهاي است كه
حداقل در ايران نوپا ميباش��د
و لذا شايسته است نحوه اعالم
موجودي��ت آن نيز در بين اين
دس��ته از مخاطبين و ورود به
اين حوزه نيز به گونهاي صورت
صالحالدین
پذيرد تا درحدمقدور مس��ير و
همايون
بستر موردنياز به منظور ورودي
باسهولتبيشتر(كمينهسازيمخاطراتقابلپيشگيري)
صورت پذيرد تا ضمن احتراز از مشكالت و تبعات ناشي
از بيتوجهي به آن ،بتوان با افزايش احتمال شتاب فراگير
شدن آن بتوان مقداري از فاصله موجود را نيز كاهش داد.
مصاديق قابل مالحظهاي از ورود برخي مفاهيم علمي و
نوظهور را ميتوان در فرهنگهاي مختلف مشاهده كرد
كه يا هرگز موفق به كسب توفيقي نشده يا حداقل اينكار
پس از عبور از موانع بسيار ،فوت وقت و ديرهنگام ميسر
ش��ده است .بنابراين اين مقاله سعي دارد در اين ابتداي
راه به بررس��ي چنين موانعي و پيشنهاد راهكارهايي كه
اتخاذ آنها اجتناب از تكرار مشكالت تجربه شده ميباشد،
بپردازد زيرا معتقد است در يك فرآيند صحيح و با ثبات،
انتقال يك مفهوم يا نظريه ميبايس��ت با ديدي بومي و
با درنظر گرفتن مالحظ��ات فرهنگي و تفاوتهاي آنها
در مل��ل مختلف ،نقطه و نحوه آغ��از متفاوتي را اقتضا
ميكن��د .دراين كن��كاش آگاهي ب��ر نكاتي همچون
مفيد بودن آيندهپژوهي و همچني��ن تفاوتهاي آن با
پيش��گويي به عنوان پيش نياز درنظرگرفته شده است.
مخاطره آميزترين تهديد آيندهپژوهي در «مدل ذهني
نامناسب» نهفته اس��ت .اما مدل ذهني چيست؟ مدل
ذهني ني��روي محركه و دليل كليه افكار ،گفتار و رفتار
هر فرد دريك زمان مشخص ميباشد .البته احساسي كه
درهنگام اولين مواجهه با اين حقيقت بهويژه بدينصورت
شفاف ،به ما دس��ت ميدهد شايد شبيه نوعي هيجان
ياترس باشد شايد هم آميخته باترديد .البته تعريف فوق
بيشتر تعريفي كاركردي بوده و از منظر تعريف وجودي
ميتوانيم اينگونه بيان كنيم :مدل ذهني هر فرد در هر
مقطع زماني ،مجموعه باورهاي او و برآيند آنها ميباشد
كه بديهي اس��ت در شكلگيري اين برآيند قويترين و
مهمترين باورها نقش موثرتر و تعيينكنندهتري را ايفا
ميكنند.
آيا تاكنون با ايدهه��ا ،افكار و حتي طرحهايي برخورد
كردهايد كه بهرغم خوب يا حتي بي نظيربودن با شكست
و عدم اقبال عمومي مواجه ش��ده باش��ند؟ تنها دليل آن
«مغايربودن آن ايدهها و افكار با مدل ذهني زمان مربوطه»
اس��ت .اما اين قدرت بالمنازعه مدل ذهني از كجا نشات
ميگيرد؟ از اين نكته كه «مركزكنترل و قضاوت» هرفرد
توس��ط مدل ذهني او كامال در برگرفته ش��ده است يا به
عبارت بهتر محاصره ش��ده است .كليه وروديهاي مركز
كنترل و قض��اوت هر فرد منحصرا داراي يك و فقط يك
كانال ميباشدكه همان مدل ذهني است .بنابراين بديهي
است كه كليه خروجيها (افكار ،گفتار و رفتار) در انحصار

انطباق با آن باشد.
انس��ان نگاهي گزينشگر دارد و تنها و يگانه اسباب
گزينش او ،مدل ذهني او در هر مقطع مش��خص زماني
است .اينرسي يك مدل ذهني عميق بهقدري زياداست
كه ميتواند حتي بهترين ديدگاههاي سيس��تمي را نيز
درخود دفن كند .نكته بس��يارحائز اهميت دراين است
كه مدل ذهني (مفروضات پ��س ذهن) در اغلب اوقات
بهصورت ناخ��ودآگاه عمل مينمايد .آلبرت اينش��تين
ميگفت« :عقل سليم آن چيزي است كه تا  18سالگي
شكل ميگيرد» .

بديهي تلقي كردن اينكه آينده ،ادامه و تكرار گذشته
است ،خطا است .تحصيل محصول نامعقول است .اين بدان
معني اس��ت كه چنانچه فرد يا افرادي معتقد باش��ند كه
خواسته آنها قبال برآورده شده است ،از هرگونه پرداختن به
تحصيل و بهدست آوردن آن احساس بي نيازي ميكنند
و همين احس��اس ب��ي نيازي باعث ميگ��ردد تا موضوع
بياهميت جلوه نموده و در نتيجه مقوله آيندهپژوهي هيچ
خواس��تگاهي فراتر از يك ابزار نمايشي – آرايشي نداشته
باش��د .پيتر دراكر ميگويد« :اگر يك واقعيت پيشبيني
پذير وجود داش��ته باشد ،اين اس��ت كه آينده به گونهاي
غيرمنتظره تحول خواهد يافت » .اين بدين معني اس��ت
كه واقعا بپذيريم« :دوران تغييرات شگرف و سنت شكن در
تمامي عرصههاي حيات بشري آغاز شده است» .
فردگراي��ي و فقدان فرهنگ و باورعملي به كارگروهي
مشكلي ديگر است .براي ورود مناسب و موثر به اين موضوع
ابتداء به يادآوري اين نكته ميپردازيم كه يادگيري جمعي
براي درك واقعي خردبشري ،حياتي است كه آيندهپژوهي
نيز از اين قاعده مس��تثني نميباشد .شگفتيها محصول
بي توجهي به گس��يختگيها و بي ربطيهاي موجود در
افكار افراد ميباشد .بهعنوان بديهيترين نمود كارگروهي
به فعاليت بس��يار ساده و پيش پا افتادهاي اشاره ميکنم؛
«گفتوگو» .درست است همين موضوع ساده فقط و فقط
هنگامي مفيد و موثر خواهد بود كه س��ه شرط زير در آن
صادق باشد:
.1تماميشركتكنندگاندرگفتوگو،بايدپيشفرضهاي
خودرا به حالت تعليق درآورند.
 .2تمامي شركتكنندگان به يكديگر به چشم يك دوست
بنگرند.
 .3باي��د يك نفر وظيفه حفظ زمينه اصلي گفتوگو را به
عهدهبگيرد.
به شرط نخست توجه كنيد .فردي را تصور نماييد كه
مدل ذهني او معتقد باشد كه «همه چيز را ميداند»؛ اين
مدل ذهني بر صاحب خود چنين حكم ميراند كه او قادر
است به تنهايي و بطور جامع و مانع كليه آيندههاي محتمل
آتي را با وضوحي مطلوب به تصوير كشد! كه اين با فلسفه
وجودي آيندهپژوهي تناقض و تعارضي آشكار دارد .آيا نكته
فوق به نظر اغ��راق آميز ميآيد؟ اينك در مقابل فردي را
تصور كنيد كه مدل ذهني او معتقد است كه «همه چيز را
همگان دانند و همگان هنوز به دنيا نيامدهاند» .مقتضيات
اين باور آن اس��ت كه بپذيريمترس��يم نسبتا مناسبي از
آيندههاي محتمل آت��ي فقط و فقط در تعامل با ديگران
ميسر ميباشد و در اين تعامل در بيان نظرات خود به دو
نكته باور راسخ داشته باشیم:
 -1شايد نظرم كامال درست نباشد.
 -2حتي با فرض درست بودن ،ممكن است فرد نتوانسته
باشد مفهوم درست خود را به درستي منتقل نموده باشد.
طبيعي اس��ت كه فقدان باور واقعي و عملي به نكات
فوق ،به ثمررسيدن هرگونه اقدام گروهي نظير آيندهپژوهي
و تكنيكهاي مربوطه نظير طوفان فكري ،روش دلفي و...
را عقيم خواهدگذارد.
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یادداشتها

چرا عقب ميمانيم
يا چگونه عقب نمانيم؟
بدون پشتوانه علمي و تكنولوژيكي ،بيماري مزمن صنعت ايران در آينده نيز ادامه خواهد يافت

تقريبا تمام صنايع ايران از يك
بيم��اري مزمن رنج ميبرند و
صنايع مختلف كش��ور نظير
صناي��ع نس��اجي ،كاش��ي و
س��راميك ،اتومبيل ،وس��ائل
خانگي ،الس��تيك اتومبيل،
علينقي مشايخي نفت و حتي پتروشيمي دچار
استاداقتصاددانشگاه اين بيماري مزمن هس��تند.
صنعتيشريف در هم��ه اين صنايع ،كش��ور
با خريد تكنولوژي س��خت افزاري و ماشين آالت يك
واح��د توليدي را از خ��ارج وارد و راهان��دازي ميكند.
معم��وال تكنول��وژي واحد خريداري ش��ده مربوط به
چند سال پيش از تاريخ خريد است كه در كشورهاي
صنعتي فروش��نده طراحي و مورد استفاده قرار گرفته
اس��ت و بنابراين با خريد و راهاندازي واحد توليدي در
داخل كشور ،محصوالتي حداكثر با مشخصات نزديك
محصوالت تولي��دي در واحد مش��ابه خارجي توليد
ميش��ود .معموال در فضاي حمايتي كه با تعرفههاي
گمرك��ي و يا عدم صدور مجوزه��اي واردات از صنايع
داخلي حمايت ميشود واحد جديدالتاسيس كار خود
را آغاز ميكند .ذهنيت غالب در مالكان و مديران واحد
جديدالتاسيس آنست كه همه تالش خود را معطوف
به راهاندازي و بهرهبرداري كامل و نگهداري از تجهيزات
و ظرفيت واحد توليدي نمايند .واحد جديدالتاسيس
كه محصوالتي نزديك به محصوالت خارجي مشابه با

فرآيند و تكنولوژي نزديك به توليدكنندگان خارجي
تولي��د ميكن��د در فض��اي حمايتي داخل به س��ود
مينشيند .اين س��ودآوري در رشتههايي كه انرژي بر
باش��ند به بركت انرژي ارزان در داخل كش��ور داراي
سودآوري بااليي نيز هست .سودآوري باال در مواردي
كه واحدها از م��واد اوليه ارزان ديگري ،به جزء انرژي،
استفاده نمايند نيز باال و قابل توجه است.
ام��ا ب��ا گذش��ت زم��ان ،در كش��ورهاي صنعتي
فعاليتهاي تحقيق و توسعه دست آوردهاي جديدي
ارائ��ه ميدهد .در نتيجه تحقيق و ن��وآوري در دنياي
صنعتي،كيفيتمحصوالتافزايشمييابد،فرآيندهاي
توليد بهتر ميش��وند و از كارآي��ي و راندمان باالتري
برخوردار ميشوند ،براي برخي محصوالت ،مواد اوليه
بهت��ر و ارزانتري جايگزين مواد اوليه قبلي ميش��ود،
خالصه كاروان صنع��ت و تكنولوژي به پيش ميرود.
در اين پيش��رفت واحدهاي توليد مش��ابه در خارج از
كش��ور با عرضه محصوالت بهتر ،با قيمت كمتر وارد
ميدان رقابت ميش��وند .اما واحدهاي توليدي داخلي
كه همت خود را فقط معطوف نگهداري و بهرهبرداري
از ظرفي��ت نصب ش��ده قبلي خ��ود نمودهاند از قافله
پيشرفت تكنولوژي عقب ميمانند .محصوالتش توان
رقابت با محصوالت خارجي را حتي در پشت ديوارهاي
حمايتي در داخل كش��ور ن��دارد .واحدهاي توليدي
قديمي زمينگير ميشوند و چه بسا تعطيل ميشوند.
سرمايهگذاران جديدي بايد واحدهاي جديدي احداث

یک مشکل ـ 20پیشنهاد
راهبردهاي پيشنهادي صنعتگران براي برون رفت از بحران ركود و تورم
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ديدگاهها و نقطه نظرات گوناگوني پيرامون
هدفمند كردن يارانهها و روبهرو شدن با تحريم
از سوي صاحبان كس�ب و كار و انديشمندان
حوزه اقتص�اد و مديريت ارائه گرديده اس�ت
كه هر ك�دام از زاويهاي به چالشهاي پيشرو
پرداختهاند.
جمعبندي ارائه ش�ده در اين نوشته بيانگر

پيش�نهادهاي صنعتگ�ران براي ب�رون رفت
واحدهاي صنعتي ،توليدي از ركود و بحرانهاي
اقتصادي است كه ضرورت دارد مقامات مسوول
در رابط�ه با هر كدام از آنها تأمل و تدبر الزم را
بنمايند.
 -1ي�اري دادن ب�ه واحده�اي توليدي جهت
نوس�ازي و تغيي�ر روشه�اي تولي�د ،ارتقای

كنند تا ماجراي قبلي مجددا تكرار ش��ود :احداث يك
واحد جديد با تكنول��وژي جديد ،مدتي بهرهبرداري و
س��ودآوري ،بعد كهنگي و واماندگي و ناتواني و افول و
نابودي .سرنوشت مزبور ،سرنوشت مطلوبي براي صنايع
كشور نيست ولي اكثر صنايع دچار آنند.
به صنعت كاشي و س��راميك نگاه كنيد .كاشي و
سراميك وارداتي از كشورهاي اروپايي عرصه را بر آنها
تنگ كرده اس��ت .به صنايع الستيك اتومبيل نظري
بيفكنيد ،الستيكهاي وارداتي با تكنولوژيهاي جديد
و كيفيت و قيمت مناس��بتر خود ،صنايع الس��تيك
داخل را تحت فشار گذاشتهاند .صنايع وسایل خانگي
ارج و آزمايش را به خاطر آوريد .كارخانجات بزرگ توليد
كفش داخل نظير كفش ملي و موفقيتهاي آنها در بازار
كفش را در گذشته و حال مقايسه كنيد .صنايع اتومبيل
و توليد اتومبيل تاريخي پيكان و اكنون پژو  405و پرايد
را با صنايع اتومبيلس��ازي كه اتومبيلهاي خود را از
وراي ديوار بلند تعرفه وارد بازار ايران ميكنند مقايسه
كنيد .بعد از گذش��ت نزديك به  100سال از صنعت
نفت ،پااليش��گاههاي ايران را از نظر راندمان و كيفيت
محصول و اثرات زيست محيطي با پااليشگاههاي دنياي
صنعت مقايسه كنيد .بعد از گذشت اين ساليان طوالني
بر صنعت نفت ،هنوز كشور براي طراحي و توسعه و يا
بهينهسازي ظرفيتهاي توليدي در صنايع نفت و گاز از
اكتشاف و استخراج و مديريت مخازن گرفته تا پااليش
آن نيازمند به دانش فني و تكنولوژي از كش��ورهايي
بهرهوري انرژي و موارد اوليه ،ارتقاء بهره وري
نيروي انساني و اس�تفاده از تكنولوژيهايي با
بهره وري باال.
 -2خارج شدن س�از و كارهاي مالي كشور از
حالت دستوري.
 -3انبساطي شدن سياستهاي پولي و مالي
در بخش توليد و صنعت.
 -4توجه ويژه به اعطاي تس�هيالت به بخش
مسكن جهت رونق بخش�يدن به اين بخش و
بهبود شرايط اقتصادي كشور.
 -5اج�راي سيس�تم خري�د دي�ن و عن�وان
راهكارهاي مناسب براي برون رفت واحدهاي
توليدي از معوقات.
 -6افزايش سهم صنعت از تسهيالت.
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 -7تامي�ن س�رمايه در گ�ردش و اس�تمهال
بدهيهايمعوقه.
 -8تمدي�د اقس�اط آتي تس�هيالت به مدت
دوسال و بخشودگي جرائم ديركرد باز پرداخت
تسهيالتبانكي.
-9تسويهسريعبدهيهايمعوقهوزارتخانهها،
سازمانها و ش�ركتهاي دولتي به بنگاههاي
اقتصادي بخش خصوصي.
 -10انج�ام اقدام�ات ج�دي و هماهنگ براي
بهب�ود فض�اي كس�ب و كار و ارتق�اء امنيت
سرمايهگذاري.
 -11تسريع دراجراي دقيق قانون رفع برخي از
موانع توليد و سرمايهگذاري.
 -12كاهش مالحظه دولت در بازار پول.

 -13ارائه اعتبار به مصرف كنندگان براي خريد
كاالهاي داخلي.
 -14افزايش تعرفه كاالهايي كه در جهت حذف
توليدكنندگان داخلي با قيمت و كيفيت پايين
به داخل كشور دامپينگ ميشود.
 -15تعديل نرخ س�ود اوراق مش�اركت براي
تسهيل در انتشار اوراق مشاركت.
 -16اجازهترخي�ص به واردكنن�دگان كاال در
بنادر و گمركات با دريافت ضمانتنامه و يا وثيقه
گرفتن بخشي از كاال.
 -17عف�و كلي�ه ع�وارض صادرات�ي و اعمال
مشوقهاي مستقيم در صادرات.
 -18عمليات�ي نمودن آيين نام�ه خريد دين،
طبقآييننامههايمصوبعملياتبانكيبدون

ربا با تكيه بر ماشين االت قطعات يدكي و مواد
اوليه واحدها.
 -19ايج�اد س�از و كار «صن�دوق تثبيت» به
منظور تامين نقدينگ�ي الزم و جبران تاخير
در پرداخته�ا از طريق صندق ذخيره ارزي
يا ديگر منابع ممكن.
 -20اصالح نابس�امانيهاي سيس�تم توزيع و
فروش.
روش�ن اس�ت كه در تدوين سياس�تهاي
كالن عالوه بر نقطه نظرات صاحبان واحدهاي
صنعتي ميبايس�ت چالشها و پيشنهادهاي
س�اير بخشهاي اقتصادي را هم مد نظر قرار
داده و با يك نگرش سيستمي تصميمات مهم
را اتخاذ نمود.

يكي از پايههاي
اساسيپيشرفت
اقتصادي و
صنعتي در
كشورهايينظير
ژاپن ،كره و چين
تحقيق و نوآوري
بوده است .ما نيز
ميتوانيممانند
آنها و يا بهتر از
آنها عمل كنيم اگر
از اين پايه اساسي
غفلتنكنيم
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است كه حتي ممكن است نفت چنداني نداشته باشند
ي��ا در دهههاي اخير در ابعادي كوچكتر از كش��ور ما
صاحب صنعت نفت ش��دهاند نظير كشورهاي ايتاليا،
انگلستان ،نروژ ،كره يا چين .باالخره از همه شاخصتر،
صنايع نساجي را به عنوان يكي از قديميترين صنايع
كشور ،با توليدكنندگان مشابه در خارج مقايسه كنيد.
پارچهه��اي خارجي از چادر مش��كي ت��ا پارچههاي
پ��ردهاي ،لباسهاي زنانه و مردانه ميداندار اصلي بازار
كشورند! بنابراين مريضي كهنگي و واماندگي و افول و
نابودي يك مريضي عمومي و مزمن است كه شايد از
زمان ورود صنايع جديد به ايران وجود داشته و كماكان
نيز گريبان صنعت كشور را گرفته است .قطعا ابتال به
چنين مرضي مطلوب نيست .چنين صنعتي نميتواند
موجب رشد و شكوفايي ش��ود و تنها با آويزان شدن
به درآمدهاي نفتي ،خود را بازس��ازي ميكند و ادامه
حيات ميدهد.
ام��ا ريش��ه اي��ن مريض��ي در كجاس��ت؟ قطع��ا
سياس��تهاي كالن اقتصادي بر پيدايش اين مريضي
اثر ميگذارد .سياستهايي كه رقابت را تشويق نكند،
با ايجاد اغتشاش در قيمتها عالئم نادرستي به صنايع
بدهد ،نگاه و تاكيد بر بازارهاي خارجي نداشته باشد و
زمينههاي رانت جويي از طريق سهميهبندي ارزي و
غي��ر آن را فراهم س��ازد در پيدايش اين بيماري موثر
است .ولي اين سياس��تها يكي از ريشههاي بيماري
اس��ت .بيماري مزبور بسيار قديمي است و در مقاطع
تاريخي مختلف كه در برخي از آن مقاطع سياستهاي
اقتصادي مناسبتري برقرار بوده ،ادامه داشته است .لذا
برخي ريش��ههاي مهم بيماري را بايد در داخل خود
صنعت و سياستهاي صنعتي و بنگاهداري جستوجو
كرد.
نمود و عالمت روشني كه بيماري مذكور از خود
نش��ان ميدهد عقب ماندگي مكرر صنايع ايران در
تكنولوژيهاي محص��ول ،فرآيند توليد و مديريت از
قافله صنعت دنياست .در صنايع ايران عموما از تحقيق
و نوآوري خبري نيست .كمتر صنعتي است كه به طور
جدي و معنا داري مغزهاي برجسته و عالمي را گرد
آورده باشد و بر تحقيق ،توسعه و نوآوري در زمينههاي
محصول و فرآيند توليد و مديريت خود گمارده باشد.
بسياري از فارغالتحصيالن زبده دانشگاههاي درجه اول
كشور براي ادامه تحصيل به خارج ميروند ،در خارج

ادام��ه تحصيل ميدهند و آن��گاه جذب فعاليتهاي
آموزش��ي و تحقيقاتي ميش��وند .البته بس��ياري از
فارغالتحصيالن ممتاز و برجسته هم در داخل كشور
ميمانند ولي در زمينههايي به غير از تحقيق و توسعه
و نوآوري براي صنايع كشور مشغول ميشوند .تحقيق
و نوآوري و دغدغه صنايع كش��ور نشده است .منابع
كافي و توان مديريتي مناس��ب به اين امر اختصاص
نمييابد .در س��الهاي اخير در صنايع مختلف نظير
صنايع نفت و گاز و پتروش��يمي و ني��ز وزارت علوم
تالشهايي براي توسعه و تضمين فعاليتهاي تحقيق
و توسعه انجام شده است ولي هنوز تا سطح مطلوب
فاصله زيادي داريم .بدون پشتوانه علمي و تكنولوژيكي،
بيماري صنعت ادامه خواهد يافت .اگر از فعاليتهاي
نيروهاي متخصص اعم از اساتيد برجسته دانشگاهها،
دانش��جويان دورههاي دكترا و كارشناس��ي ارش��د،
كارشناسان زبده فعال در صنايع در اين مقطع عكسي
گرفته شود ،تمركز آنها بر مسائل مهم صنعتي كشور
در چنان عكسي ديده ميشود .در كشور ما ،زبدهترين
فارغالتحصي�لان دبيرس��تانها به رش��تههاي فني،
مهندسي و علوم ميروند .اين استعدادها سرمايههاي
انساني مناسبي براي فعاليتهاي تحقيقاتي و نوآوري
بهوج��ود آورده و ميآورند و هرگاه با اراده و انس��جام
و هدفمن��د بر مس��الهاي متمركز ش��وند ميتوانند
دست آوردهاي بزرگي داش��ته باشند .نمونههايي از
دستاوردهاي برجسته علمي و تكنولوژي را در برخي
زمينههايي كه نياز و اراده ملي ،تمركز اس��تعدادها را
در آن ايجاد كرده است ،نظير تكنولوژي هستهاي يا
صنايع موشكي ،مشاهده ميكنيم.
ه��ر صنعت ديگري ك��ه اراده كند و منابع كافي را
تخصي��ص دهد و اس��تعدادها و عالمان برجس��ته را
سازمان دهد و بر پيشرفت تكنولوژيكي خود متمركز
كند ميتواند از مريضي مزمن باال رها شود .در اين راه
كشور سازمان و مركز تحقيقاتي و دانشگاهي كم ندارد
و بعيد است ايجاد سازمان و مركز جديدي الزم باشد.
آنچه مهم است بهوجود آمدن دغدغه تحقيق و توسعه
در اركان ،نهادها و بنگاههاي صنعتي كشور است.
چگونگ��ي بهوجود آمدن اين دغدغ��ه و اقدامات و
برنامههاي پاس��خگويي به آن دغدغه بحث و مس��اله
ديگري است .ولي ذكر چند نكته مفيد است .اول آنكه
ايجاد دغدغه مزبور از طريق سياس��تهاي اقتصادي

مناسب كه بنگاهها را به سمت رقابت و نگاه به بازارهاي
خارجي سوق دهد و ارتقاي آگاهي ،دانش و باور مديران
بخشها و بنگاههاي صنعتي ايجاد خواهد ش��د .دوم
آنكه ،توس��عه و تعميق تحقيق و نوآوري به معناي آن
نخواهد بود كه كشور در همه عرصههاي صنعتي تمام
تكنولوژيها و نوآوريه��اي الزم را خود بهوجود آورد.
قطعا صنايع ايران نظير صنايع هر كشور ديگري نيازمند
انتقال و جذب تكنولوژي از ساير نقاط دنيا خواهد بود.
ولي كش��ور بايد در زمينههايي كه مزيت رقابتي دارد
(نظير نفت و گاز و پتروشيمي) و حوزههاي مرتبط با
آن زمينهها خود نوآور و پيش��تاز باشد .انتقال و جذب
تكنولوژي را به طور موثر و كارآمد در ساير زمينهها با
ايجاد پايههاي تحقيق و نوآوري در داخل كشور موثر
خواهد بود.
باالخره نكته س��وم آنكه ،براي س��نجش موفقيت
كش��ور در زمينههاي مزبور بايد شاخصهايي را مورد
توجه و نظارت قرارداد .يكي از شاخصهاي پيشتاز در
اين زمينه ميزان اشتغال اساتيد ،محققان و كارشناسان
زبده كشور به مسائل تحقيقاتي و مهم صنعتي كشور
است .زماني كه  70يا  80درصد اساتيد و دانشجويان
برجسته مقاطع تحصيالت تكميلي هر رشته ،مشغول
به تحقيق و نوآوري در مس��ائل محوري صنايع ايران
در رشته مربوط به خود باشند ،آنگاه كشور در مسير
درستي قرار گرفته اس��ت .شاخص ديگر كه با تاخير
ظاهر ميشود ميزان نوآوريهاي داخلي عملياتي شده
و موفق در زمينه تكنولوژي محصول ،فرآيند و مديريت
در صنايع مهم كشور اس��ت و باالخره شاخص ديگر،
س��هم نوآوريهاي داخلي در نوسازيهاي محصوالت
و فرآينده��اي صنعت��ي در صناي��ع كليدي كش��ور
ميباشد ،بدون داشتن شاخصهاي كالن و مشخص و
اندازهگيري و نظارت ب��ر آنها و به صرف صحبتهاي
ش��يوا در مورد اهمي��ت تحقيق و ن��وآوري نميتوان
مطمئن شد كه در اين راه مهم موفقيت آميز حركت را
آغاز كردهايم .در اين زمينه عالوه بر شاخصهاي مزبور،
ميتوان ش��اخصهاي ديگري را نيز كه قابل سنجش
باشند تدوين و مورد استفاده قرار داد.
يكي از پايههاي اساسي پيشرفت اقتصادي و صنعتي
در كشورهايي نظير ژاپن ،كره و چين تحقيق و نوآوري
بوده اس��ت .ما نيز ميتوانيم مانند آنها و يا بهتر از آنها
عمل كنيم اگر از اين پايه اساسي غفلت نكنيم.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

شرطبندي بر سر آينده
آموزش روشي قابل اتكا براي پيشبينيهاي تجاري -سياسي
چه باليي سر آينده آمده
است؟ قرار نبود چيزها تا
حاالبهتر،هوشمندانهترو
امنتر ش�وند؟ يا مشكل
از ماس�ت ك�ه هيچ چيز
را درس�ت پيشبين�ي
جيمز سورويكي نميكنيم؟ بايد پذيرفت
ترجمه:كاوهشجاعي كه م�ردم در طول تاريخ
در پيشبين�ي آينده خوب عمل نك�رده اند،
اگر چه از دو قرن پيش بود كه دانش�مندان و
تحليلگران احساس كردند ميتوانند آينده را
با روشهاي علمي پيشبيني كنند و ما هنوز
در ح�ال يادگيري اين فن هس�تيم .آنچه در
شايد به جاي تكيه پي ميآيد يادداشتي روشنگر است از «جيمز
سورويكي» نويسنده مجله نيويوركر و خالق
بر قضاوتهاي
«داناي�ي جمعيت» ،كتابي پرف�روش در مورد
افراد ،كه ممكن «بازارهايپيشبيني»

است درگير
فشارهاي
سازماني،تعصبات
شخصي يا
محدوديتاطالعات
باشند ،بايد بر
هوش جمعي
پيشبينيكنندهها
تكيهكنيم

نگر
آینده
شماره دوم  /تابستان 89
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عبارت «رسوايي پيشبيني» را نسيم طالب،
منتقد اجتماعي ابداع كرد ،و منظورش اين بود
كه اشخاص – هر چقدر هم متخصص و باهوش
باشند  -نميتوانند آينده را پيشبيني كنند.
حكومتها و شركتهاي بزرگ مقادير فراواني
از پول و انرژي شان را صرف پيش پيني آينده
ميكنند و البته هميشه شكست ميخورند.
ب�راي مث�ال ،در طول  30س�ال گذش�ته،
انقالب ايران ،س�قوط ديوار برلين و حتي اين
واقعيت كه عراق در س�ال  2003سالح كشتار
جمع�ي در اختيار نداش�ت ،باعث غافلگيري
تحليلگ�ران در جامع�ه اطالعاتي-امنيت�ي
آمريكا شده اس�ت .اما اين فقط سازمان سيا
نيست كه اشتباه پيشبيني ميكند .دانشمند
علوم سياسي ،فيليپ تتالك ،در كتاب افسون
كننده «فضاوت سياسي متخصص» پس از يك
دهه بررس�ي پيشبينيه�اي  300تحليلگر و
متخصص سياسي نتيجه گرفت كه متخصصان

هم در بهترين حالت پيش�گوياني ضعيف به
حسابميآيند.
در واقع ميتوان گفت آنها كه از بقيه آمادهتر
نش�ان ميدهند ،پيشبينيهاي ش�ان كامال
آماتورانه از كار در ميآيد .اوضاع تحليلگران
آينده نگر ش�ركتها هم از اين بهتر نيس�ت:
اكثري�ت عظيم�ي از توليدات تازه شكس�ت
ميخورن�د ،پيشبين�ي ب�ازار س�هام هم كه
هميشه جزء محاالت بوده و حتي پروسههاي
زمينيتري مث�ل پيشبيني فروش يا بهترين
زمان آغاز فروش هم اكثر اوقات نادرس�ت از
آب در ميآيد.
ممكن اس�ت بگوييم كه پيشبين�ي افراد
اشتباه از آب در ميآيد چون از آنها ميخواهيم
كاري غيرممكن بكنند؛ يعني آنها نميتوانند
آين�ده را پيشبين�ي كنند چون آين�ده ،در
طبيعت خ�ود ،غيرقابل پيشبيني اس�ت .اما
يك احتمال ديگر هم وجود دارد :اينكه ما متد
پيشبيني اشتباهي را برگزيده ايم.
ش�ايد به جاي تكيه ب�ر قضاوتهاي افراد،
كه ممكن اس�ت درگير فش�ارهاي سازماني،
تعصباتشخصييامحدوديتاطالعاتباشند،
بايد بر هوش جمعي پيشبيني كنندهها تكيه
كنيم .اين ايده در دست كم چند كسب و كار
و نهاد دولتي اجرا ميش�ود و به آن «بازارهاي
پيشبيني»ميگويند.
اصل ماجرا اين اس�ت :بايد ب�ه مردم اجازه
دهي�م ك�ه در م�ورد احتم�ال وقاي�ع آينده
ش�رطبندي كنند – مثلا با خري�د و فروش
قرارداده�اي مجازي آينده در ش�ركتها  -و
برايند اين ش�رطبنديهاي واقعي اس�ت كه
ه�وش جمع�ي آن گروه به حس�اب ميآيد و
اصوال احتمال به وقوع پيوس�تن آن بيش�تر
است.
در ح�ال حاض�ر چندين ب�ازار پيشبيني
عمومي وجود دارد ،مثل بازارهاي الكترونيك

آيووا و اينتريد كه در آن مردم چيزهايي مثل
نتيجه انتخابات رياس�ت جمه�وري آمريكا و
راي پروندههاي جنايي پيچيده را شرطبندي
س هالي�وود» كه در
ميكنند ي�ا در «بازار بور 
آن بر سر پرفروشترين فيلم سال يا برندگان
اسكار شرطبندي ميشود .بازارهاي پيشبيني
خصوصي هم وجود دارد كه عموما در شركتها
شاهد آن هستيم؛ در آنجا به كمك شرطبندي
ميان كارمندان چيزهايي مثل فروش توليدات،
زمان آغ�از فروش يا وقايع سياس�ي موثر بر
كسب و كار را پيشبيني ميكنند.
با اينكه ايده اس�تفاده از بازار و شرطبندي
در پيشبين�ي آينده كم�ي عجيب و غريب و
حتي گاهي احمقانه به نظر ميرسد ،هم تئوري
و هم عمل از آن حمايت ميكنند .قضاوتهاي
گروه�ي ك�ه از مجم�وع تفكرات مس�تقل و
گوناگ�ون به وجود ميآيند – ش�بيه روش�ي
كه ،به لحاظ تئوريك ،ب�ازار قيمت اجناس را
مش�خص ميكند  -عموما خيلي عاقالنهاند و
هميشه از بهترين پيشبينيها و قضاوتهاي
شخصي بهتر جواب دادهاند.
ب�ه عالوه ،بعض�ي از بازارهاي ش�رطبندي
خاص س�ابقهاي عالي در پيشبيني درس�ت
آينده داشتهاند .مثال بررسي شرطبنديها بر
سر مسابقات بس�كتبال در دانشگاهها نشان
ميدهد كه تيمي برده كه عده بيش�تري روي
پيروزياش شرط بسته بودند .از اين دقيقتر
در مسابقات اسب دواني رخ ميدهد .پيش از
آغاز مسابقه با بررسي شرطبنديها ميتوان
دقيقا مش�خص كرد كه كدام اس�ب ش�انس
بيش�تري دارد .مثال اس�بهايي كه روي آنها
 3به  1شرط بس�تهاند جزء يك چهارم پيروز
مس�ابقهاند و اس�بهايي كه روي آنها  4به 1
شرط بستهاند جزء يك پنجم اسبهاي پيروز
مسابقهاند.
البته اين اصال شگفت آور نيست .چرا كه در

بررسی چند توفان نهچندان غیرمحتمل بزرگ ژئوپلتیکی در دنیا

*ديپلماتبازنشستهانگليسي
و فارغالتحصيل دانشگاه آكسفورد

ظرفيترهبران
جهان و نهادهاي
بينالملليبراي
واكنشيمنسجم
به بحرانها ،با
افزايش تعداد
بحرانهاي بزرگ
همزمان،كاهش
مييابد و اين باعث
ميشود قدرتهاي
منطقهايگوناگون
تصميماتي
ناگهانيبگيرند

نگر
آینده

شايد اوضاع فقط زيادي پيچيده
شده است؛ اما بايد اعتراف كرد
كه چندي��ن و چند اتفاق بد به
طور همزم��ان در ح��ال وقوع
اس��ت .ظرفيت رهب��ران جهان
* و نهاده��اي بينالملل��ي براي
چارلز كرافورد
واكنشي منسجم و قدرتمند به
بحرانها ،با افزايش تعداد بحرانهاي بزرگ همزمان ،به طرز
باورنكردني كاهش مييابد .و اين باعث ميشود قدرتهاي
منطقهايگوناگون تصميماتي ناگهانيبگيرند؛ آنها يكهدف
دارند؛ از آنجا كه احساس ميكنند حواس دنيا به موضوعي
ديگر پرت شده ،ميخواهند با اقدامي غافلگيركننده ،جهان را
وادار به پذيرش واقعيت تازه كنند .بهتر است وضعيت كنوني
و آينده نهچندان غيرمحتمل چند توفان بزرگ ژئوپلتيكي
حال حاضر دنيا را بررسي كنيم:
 -1تنش ميانتركيه و اس��رائيل ش��دت ميياب��د ،اعراب و
ايران تالش ميكنند به حماس س�لاح برسانند و در ميان
مردم منطقه احساس اجتنابناپذير بودن مواجهه افزايش
مييابد .اسرائيليها هم طبق معمول احساس ميكنند كه
موجوديتش��ان آشكارا به خطر افتاده است .مطلع هستيد
وقت��ي كه آنها چنين احساس��ي ميكنند چقدر س��ريع و
غيرمنطقيتصميمميگيرند.
 -2روابط كرهش��مالي و جنوبي روز به روز بدتر ميش��ود و
احتماال س��ئول در تالفي غرق ش��دن ناو خود در نزديكي
آبهاي كرهشمالي ،دست به انتقام خواهد زد؛ اگر چه اين
انتقام همه جانبه نخواهد بود.
 -3به خاطر بحران مالي اروپا ،آلمان كه از ديگر كشورهاي
ضعيف ضربه خورده اس��ت ،س��عي ميكند راه خود را آرام
آرام جدا كند؛ اين يعني تضعيف اعتبار قانوني بروكس��ل و
معاهدههاي كنوني اروپايي در سراسر قاره.
 -4بحران منطقه يورو به س��رعت وارد فاز تازهاي ميشود؛
ناآراميهاي اجتماعي در يونان ادامه خواهد داشت و بازارهاي
مالي در ديگر پايتختهاي اروپايي با وضعيت دشواري دست
و پنج��ه نرم خواهند كرد؛ اين يعني گس��ترش ناآرامي در
پايتختهاي كشورهاي ضعيفتر .بايد منتظر كمبود كاال در
سوپرماركتهاياروپاييباشيم.
 -5درگيريه��اي قومي در چندين كش��ور جن��وب اروپا
رخ ميده��د؛ تعدادي از اين كش��ورها عض��و اتحاديه اروپا
هستند :اسلوواكي ،مجارستان و روماني .و تعدادي خواستار
عضويتاند :صربستان /كوزوو و بوسني.
 -6سران اروپا نميتوانند به اين بحرانها واكنشي مشترك
نشان بدهند چرا كه اتحاديه اروپا بيش از گذشته در معرض
فروپاش��ي قرار دارد .رفتارهاي خودسرانه آلمان و فرانسه و
بيميلي آنها به واكنش مشترك به وخامت اوضاع ميافزايد.
 -7بحران مالي اروپا به روسيه هم گسترش مييابد .فراموش
نكنيم كه موجودي صندوق ذخيره ارزي روس��يه در حال
اتمام اس��ت و به احتمال زياد ش��اهد ورشكستگي چندين
بانك اين كشور خواهيم بود .اعتراضات كارگري – و احتماال
سياسي – در نقاط مختلف اين كشور پهناور شدت خواهد
گرفت؛ تالشهاي مسكو براي سركوب مخالفان در مسكو

با واكنش ش��ديد مردم روبرو خواهد ش��د و احتماال ش��اهد
اعتراضات خشونت آميزي عليه والديمير پوتين ،نخست وزير
خواهيم بود.
 -8نيروهاي ناتو در افغانستان و نيروهاي آمريكايي در عراق،
درحمالتانتحاريتروريستيمتحملتلفاتسنگينميشوند
و با خروج س��ربازان آمريكايي از عراق در چند ماه آينده ،اين
احساس به وجود ميآيد كه اياالت متحده از اين كشور بيرون
رانده شده است.
 -9گسترش درگيري ميان مسلمانان و مسيحيان در نيجريه.
 -10نشت نفت در خليج مكزيك ادامه مييابد.
 -11رژيم اس��رائيل كه بارها اعالم ك��رده در برابر ايران همه
گزينهها را در نظر خواهد داش��ت ،باالخره اش��تباهي بزرگ
خواهد كرد و به طور ناگهاني چند مركز اتمي اين كش��ور را
بمبارانميكند.
 - 12تركيه اعالم ميكند كه از نيروي نظامي براي «محاصره»
اسرائيل و فضاي هوايياش استفاده خواهد كرد.
 -13دول��ت اوباما نميتواند هيچ واكنش منس��جمي به اين
بحرانها ،بخصوص بحران خاورميانه ،داشته باشد .آمريكا حتي
جرات ندارد برتركيه يا اسرائيل فشار بياورد ،چرا كه ميترسد
آنها بي توجهي كنند و قدرتش را به چالش بكشند.
 -14و در اي��ن ميان س��ازمان ملل همانطور كه پيشبيني
ميشود دست به هيچ كاري نخواهد زد.
البته اصوال ميتوان جلوي تعداد زيادي از اين پيشبينيها
را گرفت ،اما مش��كل اين جاس��ت كه اين بحرانها همزمان
هستند و احساسي را به وجود ميآورند كه از زمان آغاز جنگ
جهاني دوم س��ابقه نداشته است .سياستگذاران غربي در اين
ميان تقريبا فلج شده اند :مشكالت اقتصادي آنها را زمين گير
كرده و دنيا پس از فاجعه عراق سعي ميكند ديگر به كمك
نيروي نظامي در جايي مداخله نكند چون واقعا معلوم نيست
كدام يك از بحرانهاي كنوني دنيا با مداخله يك قدرت بزرگ
قابل حل است .به عالوه ،دودلي غرب با دولت چين ،روسيه و
هند همراه خواهد بود .اين قدرتها با بحران بازارهاي جهاني
دس��ت و پنجه نرم خواهند كرد و عقب نش��يني غرب خيال
آنها را براي مدتي راحت خواهد كرد؛ آنها هم دست به عمل
نخواهند زد .جنگهاي جهاني اول و دوم ،پيكارهايي با گستره
جهاني بودند كه با جنگ قدرت در اروپا آغاز شدند .در اين دو
جنگ زمينه رقابت ميان طرفين كامال مشخص بود .اما جنگ
جهاني س��وم فرق ميكند .براي اولي��ن بار در طول قرنهاي
اخير آمريكا و اروپا نميتوانند براي دنيا دس��تور كار مشخص
كنند و اين يعني شكستي فلسفي و روانشناختي .پس ديگر
قدرتها وارد ميان ميشوند و تالش ميكنند نقشه دنيا را به
نفع خود تغيير دهند .اما مهمترين نكته اين است كه نميتوان
رفتارهاي انس��ان را پيشبيني كرد .پس واقعا نميتوان گفت
جنگ جهاني سوم دور است يا نزديك .شايد رابطه ميانتركيه
و اس��رائيل دوباره گرم شود ،ش��ايد بريتيش پتروليوم بتواند
جلوي نش��ت فاجعه آميز نفت را بگيرد و شايد اتحاديه اروپا
بتواند يورو را نجات دهد .آينده ،همين چند ماه ديگر اس��ت.
ميتوانيممنتظربمانيم.
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طول سالهاي اخير چندين بار شاهد پيروزي
اين متد در پيشبيني آينده بوده ايم .از سال
 1988كه بازار الكترونيك آيووا به راه افتاده،
آنهادرتماميرايگيريهايرياستجمهوري،
زودتر از دولت نتيجه را اعالم كردهاند .يا مثال
س هاليوود كه در طول س�الهاي
در بازار بور 
اخير توانسته به كمك شرطبنديهاي مردم
 90درصد برندگان اس�كار را درس�ت حدس
بزند .شركت گوگل هم از همان ابتدا يك بازار
پيشبيني داخلي ب�ه راه انداخت و روندهاي
آينده را به درستي حدس زد.
ش�ركتهاي مهم�ي از جمله بس�ت باي،
مايكروسافت و آرسلور ميتال هم جزء استفاده
كنندگان از بازار پيشبيني به حساب ميآيند.
اي�ن بازارها بخصوص در س�ازمانهاي بزرگ
جواب ميدهن�د چرا كه به ش�ركتها اجازه
ميدهند اطالعات كاركنانشان را با سرعت و
بدون دردس�ر كنار هم جمع كنند و بگذارند
جريان اطالعات ديوارهاي بوروكراتيك را دور
بزند .اينگونه كارمندان هم احساس مفيدبودن
پيداميكنند.
پس مشكل كجاس�ت؟ اينكه ما نميدانيم
بازارهايپيشبينيدرمسائلبزرگتروعميقتر
چقدر خوب عمل ميكنند .آيا در موضوعات
جدي جهاني ،مثل همان موضوعاتي كه فيليپ
تتالك در كتابش بررسي كرده بود ،آيا ميشود
از شرطبندي تحليلگران نتيجهاي گرفت؟
فراموش نكنيم اين ش�رطبنديها هنگام
پيشبين�ي وقايعي در آين�ده نزديك جواب
دادهان�د و مهمت�ر اينك�ه وقايعي ك�ه مورد
ش�رطبندي قرار گرفته بودند كوچك و كامال
مشخص بودند( .انتخابات ،پيشبيني فروش
و زمان آغ�از فروش همه در اين دس�ته قرار
ميگيرند ).ما هنوز از اين شرطبنديها براي
پيشبيني وقايعي بزرگ چون س�قوط اتحاد
جماهير ش�وروي اس�تفاده نكردهايم و هنوز
معلومنيستكهبازارپيشبينيبتوانداتفاقاتي
را كه باعث گسس�تي دراماتيك از گذش�ته
ميشوند – و نه تكامل آن – پيشگويي كند.
به هر حال اينها ب�ه معناي ضعف اين متد
نيس�ت؛ ما هنوز در آغاز راهيم ،اما مطمئنيم
كه ميشود مسائل تجاري درون شركتي را از
اين راه پيشبيني كند .بدونترديد استفاده از
بازارهاي پيشبيني ميتواند به بهبود وضعيت
شركتهابينجامد.
و ح�اال باز ميگردي�م به س�وال مهم اول
يادداش�ت :مش�كل كجاس�ت؟ در مس�اله
پيش�گويي كجاي كار ميلنگد و چرا ما پيش
گوهاي خوبي نيس�تيم؟ آيا روشهاي خوبي
به كار نميبريم يا اصال پيشگويي فعاليتهاي
بشري امكان ندارد؟ بازارهاي پيشبيني شايد
راه حل كوچك اين مشكل بزرگ باشد.
*نويسنده مجله نيويوركر و خالق «دانايي
جمعيت» ،كتابي پرفروش در مورد «بازارهاي
پيشبيني»
منبع:فوربس

جنگ جهاني سوم زياد دور نيست
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یادداشتها
غرب فقط ميتواند
به آينده «اميدوار»
باشد .اما اگر
ساده لوحانه و
خوشبينانه به اين
قضيه نگاه كند،
هيچپيشرفتي
در دنياي امروز و
آينده دنيا نصيبش
نخواهد شد و اين
بزرگترينشكنجه
براي غرب است

نگر
آینده
شماره دوم  /تابستان 89

20

دنيا
راه خودش را ميرود

در  500س��ال اخير ،دنياي
سياست با اقدامات قدرتهاي
غربي پيش ميرفت و منافع
آنه��ا را تامين ميك��رد .اين
دوران با گسترش امپراتوري
استعماري اروپاييها آغاز شد
*
استفن والت و ب��ه تدريج بر نق��اط زيادي
از دنيا تاثير گذاش��ت .اين وضعيت باعث گس��ترش
مسيحيت ،ناسيوناليسم و دموكراسي هم در دنيا شد و
مرزهاي جغرافيايي كشورهاي امروزي دنيا نيز تقريبا
از همان زمان و به صورت تدريجي ش��كل گرفتند.
(البته كارهاي ناجور زيادي هم در اين راس��تا انجام
ش��د كه نتايجش هنوز هم ديده ميشود) .با وجود
اينكه برخي قدرتهاي ديگر دنيا –از جمله ژاپن -به
خص��وص بعد از جنگ جهان��ي دوم تاثير خود را در
مناسبات جهاني افزايش دادند ،اما جوامع غربي طي
دهههاي مختلف ،نقش آفريني پررنگي در سطح دنيا
داشتند.
به دنبال در پيش گرفتن رويكرد انترناسيوناليستي
ليبرال از س��وي آمريكا ،اروپا افول خاصي را در نقش
آفريني خود در سطح بينالمللي احساس كرد .آمريكا
كه ناتو و ژاپن را در كنار خود ميديد ،براي تشكيل
برخ��ي نهادهاي جهاني وارد عمل ش��د؛ پايگاههاي
نظامي خود در نقاط مختلف دنيا را تاس��يس كرد؛
جنگ س��رد را از س��ر گذراند؛ و به هر طريق ممكن
س��عي كرد كه ارزشها و نهادهاي غربي را به نقاط
مختلف جهان بكشاند و آنها را به عنوان استانداردهاي
جهاني معرفي كند.
اما حاال ش��ايد بتوان گفت كه آن دوران به پايان
رسيده است و ما در حد فاصل تغيير بزرگي در قدرت
جهاني قرار گرفته ايم .در حال حاضر ،س��هم آسيا از
توليد ناخالص داخلي دنيا بيشتر از آمريكا يا اروپا است
و تحقيق جديد صندوق بينالمللي پول هم نش��ان
ميدهد كه توليد ناخالص داخلي آسيا تا سال 2030
ميالدي به ميزاني بيشتر از آمريكا و اروپا با هم ،خواهد
رسيد .اروپا اين روزها قدرت نظامي و فروغ خود را از
دست داده و بحران اقتصادي فعلي هم باعث خواهد
شد كه كشورهاي اروپايي هر چه بيشتر اين ضعف را
تجربه كنند .از ط��رف ديگر ،اين روزها حتي تصوير
پيش��ي گرفتن ي��ورو از دالر هم خن��ده دار به نظر
ميرسد .نكته ديگر اين است كه فعاليتهايي كه اروپا
در س��طح دنيا انجام ميداد نيز اين روزها ديگر رنگ
و بويي ندارد .از پروژههاي مشاركتي و بشردوستانهاي

كه توسط اروپا در آفريقا ،آسياي مركزي و خاورميانه
اجرا ميش��د واقعا ديگر خبري نيس��ت و تغيير اين
وضعيت نيز فعال بعيد به نظر ميرسد.
موقعيت آمريكا اما به داليل مختلفي در حال حاضر
بهتر از اروپا است .مثال اين كه آمريكا جمعيت رو به
رش��د و جوانتري نسبت به اروپا دارد؛ پتانسيلهاي
قدرت آن بيشتر است؛ و بازار كار در آن انعطافپذيرتر
اس��ت .اما آمريكا هم با مشكالت و فشارهاي خاص
خودش دس��ت و پنجه نرم ميكند .حمله به عراق و
نيز بحران مالي سال  2008ميالدي قرضهاي زيادي
روي دست آمريكا گذاشته و نرخ بيكاري نيز همچنان
در آمريكا باال اس��ت .دولت مجبور است هزينههاي
خود را كم كند و اين مساله بر بخشهاي مختلف و
حساسي تاثير ميگذارد .همانطور كه رابرت گيتس
وزير دفاع آمريكا اخيرا گفته ،اين وزارتخانه هم بايد
در س��الهاي آينده با كاهش بودجه دس��ت و پنجه
نرم كند و با اينترتيب ،تغيير بزرگي در جهت گيري
سياس��تهاي آينده آمريكا -ب��ه خصوص در عرصه
دفاعي و نظامي -به وجود خواهد آمد .تجربه حمله
به عراق و افغانستان نيز آن قدر براي حكومت آمريكا
گران تمام ش��ده كه بعيد است اين كشور در آينده
نزديك باز هم به فكر انجام كارهاي مشابهي بيفتد.
با توجه به اين تفاسير ،كشورهايي كه در دهههاي
اخير بيش��ترين تاثير را در عرص��ه مديريت جهاني
داشتهاند مجبورند در شرايط فعلي اندكي كوتاه بيايند
و نق��ش كمرنگتري را ب��راي خود تعريف كنند .به
صورت كلي ش��ايد بتوان اين شرايط را نسبتا خوب
ارزياب��ي كرد؛ زيرا بس��ياري از اقداماتي كه غرب در
س��الهاي اخير انج��ام داده ،مداخل��ه جويانه تلقي
شدهاند و تاثير خوبي نيز در دنيا نداشتهاند .اما كاهش
نقش آفريني غرب در دنيا در عين حال بدين معني
اس��ت كه قدرتهاي ديگري ،عرصه جهاني را تحت
تاثير خود قرار خواهند داد و اين تاثير از جهات زيادي
ناآشنا و غريب به نظر خواهد رسيد.
برخي از كشورهاي دنيا در حال حاضر با سرعت
زيادي راه پيشرفت را ميپيمايند و تعادل قدرت در
جهان نيز به همين دليل كامال تغيير كرده اس��ت.
چين مهمترين نمونه اين روند است .چين بسياري از
سياستهاي نامتعادل خود در گذشته را كنار گذاشته
و در دهههاي اخير س��عي كرده موقعيت خود را به
صورت عملي در دنيا بازتعريف كند .مشابه اين رويكرد
را ميتوان در هند و نيز با س��رعت كمتري در برخي
كشورهاي آسيايي ديگر ديد.

اما اين خط پايان براي كش��ورهاي غربي در عين
حال نش��ان دهنده جراحاتي است كه آمريكا و اروپا
در ي��ك دهه اخي��ر متحمل ش��دهاند .اين جراحت
ب��زرگ در مورد اروپا قطعا به انتخاب يك واحد پول
مشترك برميگردد؛ واحد پولي كه بنيانهاي درستي
نداشت و نتايج فاجعه باري نيز در برخي كشورهاي
اروپايي -از جمله يونان ،اسپانيا و ايرلند -به بار آورد.
در م��ورد آمريكا نيز اين جراح��ت را ميتوان غرور و
تكبر دانس��ت .آمريكاييها فكر ميكردند بازارهاي
كشورشان هميشه رو به رشد خواهد بود و نيازي به
پرداخت قروض نيس��ت .با اين اوصاف ،آمريكا و اروپا
درس��ت مثل آدمهاي مس��تي بودند كه در خوشي
كوتاهي بهسر ميبردند و نميفهميدند كه مهماني
خيلي زود به پايان خواهد رسيد.
اگر چنين تحليلي از اوضاع آمريكا و اروپا درست
باش��د ،بازبيني جدي در استراتژيهاي اين دو واقعا
ضروري به نظر ميرسد .در اين راستا بايد انتخابهاي
سختي صورت بگيرد و ديدگاههاي سنتي نيز به كلي
كنار گذاشته شوند .در موقعيتهاي عادي ،ميتوان
به تجربه سياس��تمداران و تصميمگيرندگان اعتماد
كرد .اما موقعيت امروز دنيا اصال عادي نيست .ما كور
نيستيم و ميبينيم كه دنياي امروز و آينده تا چه حد
تغيير كرده اس��ت .امروزه آمريكا و اروپا ايدهاي براي
تغيير جهان ندارند؛ اما من دوست دارم باراك اوباما و
آنگال مركل را به عنوان تاثير گذارترين رهبران دنياي
غرب تصور كنم و ببينم كه آنها برنامههاي جديدي
را ب��ه اج��را در ميآورند و برنام��ه ريزيهاي موثري
ميكنند.
آنچه كه مس��لم است اين اس��ت كه با نشستن
در كاخ س��فيد يا با شركت در نشست ناتو نميتوان
ديدگاه دقيقي در مورد اوض��اع امروز دنيا پيدا كرد.
دنياي امروز خيلي با گذشته فرق دارد و بازيگران آن
هم خيلي متنوع و پر قدرتند .در چنين ش��رايطي،
غرب فقط ميتواند به آينده «اميدوار» باشد .اما اگر
ساده لوحانه و خوشبينانه به اين قضيه نگاه كند ،هيچ
پيشرفتي در دنياي امروز و آينده دنيا نصيبش نخواهد
شد و اين بزرگترين شكنجه براي غرب است.

*استاد روابط بينالملل در مدرسه جان اف.كندي
در دانشگاههاروارد .استفن والت مدرك دكتراي خود
را در رش�ته علوم سياسي از دانشگاه بركلي گرفته
اس�ت .او تئوري «تع�ادل قدرت» را مط�رح كرده و
مقاالت و كتابهايي نيز در اين مورد نوشته است.
منبع :فارن پالسي

جهان به کجا میرود؟
 53روند شكلدهنده آينده به روایت موسسه آیندهنگری بینالمللی
ترجمه :سيد عليرضا حجازي
نزديك به چهار دهه است كه موسس ه
آيندهنگريبينالملليپايشپيوست ه
نيروهايتغييردهند هجهانرارهبري
ميكند .يكي از ارزشهاي موجود در پايش روندهاي
اصلي در باز ه زماني طوالني اين است كه ميتوان ديد
آيا تغييرات ناگهاني نشانهاي از مراحل دگرگونكننده
هستند و يا فقط ناآراميهاي عادي و زودگذر هستند.
ويرايش اخير گزارش موسسهآيندهنگري بينالمللي
سه حوز ه جديد از روندها را به دانش پيشين خود از
نيروهاي عمدهاي كه اينك در حال شكلدهي جهان
آينده هستند ،افزوده است .اين سه حوزه عبارتند از:
مهاجرت انبوه و آثار آن (روند ششم)  ،پيدايش اسالم
مب�ارز (روند نهم ) و از مي�ان رفتن حريم خصوصي
(روند هفدهم ) .آيندهپژوهيهايي كه از اين روندها
سرچش�مه ميگيرند ،بازههاي زماني بسيار نزديك
( )2005 – 2010تا بازهزماني متوسط (تا سال  )2050را
در بر ميگيرند .متن اصلي اين گزارش در  32صفحه
تهيه شده كه ترجمه و مطالع ه كامل آن ممكن است
كاري وقتگير باشد .از اين رو به ترجم ه عناوين روندها
بس�نده شده اس�ت .اين گزارش در سال  2005توسط
ماروي�ن جي س�ترون و اون ديويس تهيه و از س�وي
جامع� ه آيندهجه�ان ()World Future Society
منتشرشد.
روندهاي عمومي اجتماعي و اقتصادي

روندهاي ارزشها ،عالیق و سبكهاي زندگي

روندهاي محيط زيست

 -23كاهش ذخاير آبي براي بيش��تر نقاط جهان به يك
مشكل دائمي تبديل خواهد شد.
 -24بازيافت سبب به تأخير افتادن اشباع محيط زيست از
پسماند ميشود كه هماينك تهديدي براي پرشدن محلهاي
دفن زباله در دنيا بهش��مار ميرود .اما ب هراحتي بر اين تهديد
غلبه حاصل شده ،زيرا هنوز دنيا به اين مرحله نرسيده است.
 -25در بسياري از نقاط جهان توسع ه صنعتي بر مسائل
زيست محيطي ارجحيت دارد.
 -26ش��ايد انقراض نس��لها آنگونه ك��ه پيش از اين
پنداشته ميشد ،به سرعت صورت نگيرد؛ اما كاهش تنوع
زيستي در دهههاي آينده يك نگراني فزاينده خواهد بود.
 -27تداوم شهرنش��يني به ميزان بيش��تري مشكالت
اجتماعي و محيط زيستي را وخيم خواهد ساخت.
روندهاي فناوري

 -28فناوري به شكل فزايندهاي بر جامعه و اقتصاد تسلط
خواهد يافت.
 -29تحقيق و توس��عه در اقتصاد نقش بيش��تري را بر
عهده خواهد گرفت.
 -30پيشرفتهاي به وجود آمده در فناوري ،حمل و نقل،
مسافرتهاي هوايي ،زميني ،دريايي و حمل و نقل بار را
سريعتر ،ارزانتر و ايمنتر كرده است.
 -31سرعت تغيير در فناوري با پيدايش هر نسل جديدي
از اكتشافات و كاربرد آنها افزايش مييابد.
 -34تقريباً هر روز پيشرفتهاي شايان توجهي در دانش
پزشكي رخ ميدهد.
 -33اينترنت به صورت جغرافيايي و لگاريتمي در حال
رشد و گسترش است.

مؤسسات بزرگ،
بزرگتر مي شوند
و مؤسسات
كوچك ،كوچك
باقي ميمانند و
مؤسساتمتوسط
از ميدا ن رقابت
روندهاي مديريت
مش��اغل
كارآفرينان
از
بيش��تري
تعداد
 - 45هر س��ال
خارج ميشوند

جديدي را آغاز ميكنند.
 -46سازمانهاي اطالعات – محور به سرعت در حال جايگزين
شدن به جاي الگوي مديريت زنان و كنترل سنتي هستند.
 -47به عنوان نمونه يك حرف ه بزرگ در سال  2010تعداد
كمتر از نصف پرس��نل مديريتي و حدود يك س��وم تعداد
مديران شركتها در سال  1990را خواهد داشت.
 -48قوانين و مقررات دولتي سبب صرف بخش عمدهاي از
تالش و وقت مديران مي گردد.
روندهاي مؤسسات و سازمانها

 -49شركتهاي چند مليتي در حال ايجاد اتحاد در سراسر
جهان هستند اما در معرض خطرات بيشتري نيز قرار دارند.
 -50قرار گرفتن در معرض ديد بين المللي در بردارندهخطر
بيشتر حمالت تروريستي است.
 -51مشتريان بیشتر خواهان پذيرش مسووليت اجتماعي از
سوي شركتها و از يكديگر هستند.
 -52مؤسسات در حال روشن و واضح نمودن فعاليتهاي
خود هستند و بس��ياري از آنها به دليل جرايم و كارهاي
اشتباه خود بيشتر پاسخگو و مسوول خواهند بود.
 -53مؤسسات در معرض توزيعي دو سويه هستند .مؤسسات
بزرگ ،بزرگتر مي ش��وند و مؤسسات كوچك ،كوچك باقي
ميمانند و مؤسسات متوسط از ميدا ن رقابت خارج ميشوند.
منبع“ :سي گفتار در آيندهپژوهي -جلد ”3
(كتاب الكترونيكي) ،كشف آينده.
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 -10ارزشهاي اجتماعي به سرعت تغيير ميكنند.
 -11جوانان به موفقيت اقتصادي مورد نظر خود اهميت
زيادي خواهند داد.
 -12گردش��گري ،تعطيالت و مسافرت در ده ه آينده
افزايش خواهد يافت.
 -13جنبشهاي فرهنگي ،بهداش��تي و فردي به ش��كلي

روندهاي انرژي

 -18با وجود تمامي تالش��هايي كه براي گسترش منابع
انرژي تجديد شونده صورت گرفته ،مصرف نفت هنوز ادامه
يافته است.
 -19برخ�لاف ب��اور عمومي جهان در معرض خطر پايان
يافتن نفت قرار ندارد.
 -20قيمت نفت در صورتي كه بيثباتي اقتصادي و سياسي
آن را تغيير ندهد ،بشكهاي  35دالر ثابت باقي خواهد ماند.
 -21رقابت ديگر منابع انرژي به محدودشدن قيمت نفت
كمك خواهد كرد.
 -22مردم در سراس��ر جهان به ش��كل فزايندهاي نسبت
به مس��ايل زيست محيطي از جمله آلودگي هوا حساستر
ميشوند و اين را از پيامدهاي بيتفاوتي ميدانند و بيخردي
و ناآگاهي در اين زمينه نمايانتر ميشود.

 -34تحصي�لات و آم��وزش در جوامع گوناگون در حال
رشد و گسترش است.
 -35كار تخصصي در حال گسترش در تمامي صنايع و
حرفههاي تخصصي است.
 -36بخش خدماتي سريع ترين رشد را در بخش اقتصاد
جهانی دارد.
 -37حقوق و دستمزد زنان به آرامي در حال برابر شدن
با دستمزد مردان است.
 -38با افزايش اميد به زندگي ،كارگران ديرتر از گذش��ته
بازنشسته مي شوند.
 -39اتحاديههاي كارگري در حال از دس��ت دادن قدرت
خود براي تأمين و حفظ حقوق كارگران و شكل دهي به
خط مشي عمومي امور محيط كاري هستند.
 -40ش��غل دوم و س��وم در حال متعارف شدن است به
گونهاي كه افراد بيشتري در اواسط عمر خود تغييراتي در
مشاغل خود ايجاد مي كنند.
 -41اخالق كاري در حال از ميان رفتن است.
 -42وجود زوجهاي برخوردار از دو درآمد روالي عادي در
جوامع شده است .هر چند كه اين روند ممكن است كاهش
يابد و يا حتی معكوس گردد.
 -43نس��ل  Xو نسل هزاره در آينده تأثيرات چشمگيري
خواهند داشت.
 -44زمان به ارزشمندترين كاالي جهان تبديل شده است.

نگر
آینده

 -1اقتصاد كشورهاي توسعهيافته دست كم تا پنج سال
آينده به رش��د خود ادامه خواهد داد .هرگونه وقفه در اين
رشد موقت خواهد بود.
 -2جمعيت تا سال  2050به  9/2ميليارد نفر خواهد رسيد.
 -3مردم كش��ورهاي توس��عه يافته عم��ر طوالنيتري
خواهند داشت.
 -4جمعيت سالمندان در جهان به شدت رو به فزوني است.
 -5رش��د صنايع فناوري اطالعات منجر به ايجاد جامع ه
جهاني دانش بنيان خواهد شد.
 -6مهاجرت انبوه پراكندگي جمعيت را تغيير خواهد داد.
 -7با وجود برخي واكنش��هاي بيگانه هراس��ي در برابر
مهاجران ،تنوع فرهنگي رو به افزايش است .اين از تاثيرات
يكپارچهساز رسانههاي جمعي سرچشمه ميگيرد .با اين
حال جامع ه جهاني دس��تخوش برخي گس��يختگيهاي
محلي و واژگونگي شده است.
 -8اقتصاد جهاني به شكلي يكپارچهتر در حال رشد است.
 -9اسالم مبارز در حال گسترش و قدرتمند شدن است.

توانمند اما نه كام ًال همگاني و جهاني بر جاي خواهند ماند.
 -14مصرفگرايي به سرعت رشد خواهد كرد.
 -15جنبش برابري حقوق مردان و زنان اهميت خود را از
دست خواهد داد و دليل آن موقعيتهاي گذشته است.
 -16ساختارهاي خانواده متنوعتر خواهند شد.
 -17حري��م خصوصي اف��راد كه زماني ي��ك حق كامالً
تعريفشده بود ،در بسياري از كشورها از ميان ميرود.

روندهاي كار و نيروي كار

21

میزگرد ماه
مجله آيندهنگر با هدف ش�ناخت شرايط
ويژه اقتصادي موجود در كش�ور و بررسي
راهكارهاي آيندهنگرانه براي عبور از چنين
ش�رايطي آنچنان که در دیباچه آمده اس�ت و حول
محورهای مطرح شده در آن ،ميزگردي را با مديريت
دكترسيدمحمودحسيني،عضوهیاتعلمیدانشگاه
شهید بهشتی و رئيس مركز مطالعات و بررسيهاي
اقتصادي اتاق تهران و با حضور دكتر كوروش پرويزيان
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و مدير عامل بانك
توس�عه صادرات ايران ،مهندس محمدمهدي راسخ
دبي�ركل ات�اق تهران و دكتر س�يدحميد حس�يني
عض�و هيات نمايندگان اتاق ته�ران و رئيس اتحاديه
صادركنن�دگان نفت ،گاز و پتروش�يمي برگزار كرده
است كه متن كامل آن را در ادامه ميخوانيد.

نگر
آینده
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عبور از شرايط ويژه
با همكاري بخش خصوصي
ميزگرد «آيندهنگر»
با حضور مهندس محمد مهدي راسخ
دكتر سيدحميد حسيني
و دكتر كوروش پرويزيان

سيدمحمود حس�يني :هدف اين ميزگرد بررسي
نگاه بخش خصوصي به عن�وان يك جريان ملي
به چالشها در ش�رايط فعلي اس�ت .بازار چه در
مش�روطيت و چه در نهضت ملي و چه در انقالب
اسالمي نقشي محوري و ملي در تحوالت داشته
اس�ت .در شرايط حساس كنوني نيز بايد ديد كه
نيروهاي فعال در بخش خصوصي چه مش�اركتي
در تقويت توس�عه ملي ميتوانند داشته باشند.
ات�اق بازرگان�ي ب�ه عن�وان پاي�گاه اصلي بخش
خصوصي ميخواهد اين موضوع را به بحث گذارد.
حداقل مطالبات بخش خصوصي البته ش�ناخته
شده است .ثبات سياس�تها ،برقراري حاكميت
قانون ،مناس�ب بودن فضاي كسب و كار و كاهش
تنشهاي داخلي و خارجي عمده مطالبات بخش
خصوصي اس�ت .اما در شرايط سخت كنوني بايد
توصيههاي بخش خصوصي و فعاالن بازار را شنيد
و به دنبال مشاركت بيشتر آنها در تقويت توسعه
ملي بود .در اين راس�تا سوال اول ما اين است كه
تحليل شما از وضعيت جهاني و دغدغههاي شما
در اين شرايط چيست؟
كوروش پرويزيان :متش��كرم از ش��ما كه موضوع

س�يدمحمود حس�يني :ش�ما به تبع�ات رواني
مش�كالت فعلي اشاره كرديد و گفتيد كه ما فضا
را آماده ميكنيم تا كش�ورهاي ديگر بازار را از ما
بگيرند .منظورتان دقيقا چيست؟ چرا اين اتفاق

س�يد محمود حسيني :آقاي راس�خ ،شما هم به
عنوان رئيس اتاق بازرگاني تهران و هم به عنوان
يك فعال در عرصه كشتيراني ،لطفا نگاه خودتان
را در خصوص مش�كالت بخش خصوصي توضيح
دهيد .اصليترين مشكالت را چه ميدانيد؟
محمدمهدي راس�خ :آقاي دكت��ر پرويزيان به دو

مولفه تحريمهاي اقتص��ادي و بحران اقتصادي و
مالي جهاني اش��اره كردند كه اولي خاص كش��ور
ماس��ت و دومي همه دني��ا را دربرگرفته اس��ت.
بحرانهاي اقتصادي جهاني اگرچه درحال بهبود
بود اما ش��رايط جديد اتحاديه اروپا دوباره بحران
اقتصادي جهاني را تداوم بخش��يد .آقاي حسيني
ه��م به دوعامل ت��ورم ركودي و اوضاع نامس��اعد
كس��ب و كار اش��اره كردند .من ه��م چند مورد
ديگر را اضافه ميكنم .يكي مش��كل دولتي بودن
اقتصاد ماست .هنوز بخش اعظم اقتصاد ما دست
دولت است و طبيعتا اقتصاد دولتي هم نميتواند
رقابتي باش��د و توسعه داشته باشد و موجب رشد
اقتصادي شود .مشكل بعدي عدم اجراي صحيح
اصل  44است .اگرچه سياستهاي كلي اصل 44
توسط مقاممعظمرهبري ابالغ شده و چند سال هم
از آن ميگ��ذرد اما بخش عم��دهاي از واگذاريها
به ش��به دولتيها بوده اس��ت .اگر اين خصوصي
س��ازي به صورت درستي اجرا ميشد يك انقالب
اقتصادي بود و بس��ياري مش��كالت حل ميشد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعالم كرده بود
كه م��ن حق فروش حتي يك واح��دم را ندارم و
اگر بخواهم يك واحد را بفروش��م از صدجا به من
فشار وارد ميشود .هر جا اركان دولتي در مديريت
اقتص��ادي دخالت كنن��د آن نه��اد ديگر متعلق
به بخش خصوصي نيس��ت .پ��س بنابراين تمام
سازمانهاي بزرگي كه به ظاهر خصوصي هستند
اما مديريتشان تحت نظارت دولت است همچنان
دولتي محسوب ميش��وند و بنابراين واگذاري به
آنها واگذاري از بخش دولتي به بخش شبه دولتي
است و اين نميتواند خصوصيسازي باشد .بنابراين
حج��م دولت به مرور نه تنه��ا كاهش پيدا نكرده
بلكه افزايش هم يافته اس��ت و اين را ارقام بودجه
ساالنه نشان ميدهد .مجموعه اين مشكالت كشور
را با ش��رايط ويژهاي مواجه كرده است .هركدام از
اين مش��كالت راهكارهاي خاص خودش را دارد و
ميتواند يك به يك بررسي شود .يك مثال ساده
ميزنم .در مورد ركود تورمي كه آقاي حس��يني
صحب��ت كردند ،با تبليغاتي كه امروز در خصوص
مسكن ميشود ،سيصد تا چهارصد رشته اقتصادي
در كش��ور متوقف شده اس��ت و در نتيجه به رغم
اين فشار تبليغاتي كه وجود دارد يك ركود عظيم
در بخش مسكن ايجاد كرده كه بسياري مشاغل

محمدمهديراسخ:
دولت در شرایط
فعلی باید توجه
خاصی به تولید
و خدمات داخلی
داشته باشد و
فضایعمومی
بوکار را
کس 
افزایش بخشد و
انتقادپذیریاشرا
باال برد

نگر
آینده

سيدمحمود حسيني :پس ش�ما دو عامل بحران
مال�ي و تحريمه�ا را به عن�وان دو دغدغهاي كه

بررسي عملكرد چهار ساله گذشته ممكن نيست.
تورم ركودي و اوضاع نامس��اعد كس��ب و كار دو
مشكل فعلي ماست كه براي شناخت بهتر آن بايد
عملكرد چهار يا پنج س��الهمان را در اين خصوص
بررسي كنيم .ممكن اس��ت ريشه تورم ركودي و
اوضاع نامس��اعد كس��ب و كار ،تحريمها يا بحران
اقتصادي جهاني باش��د اما نتيج��ه آن براي مردم
ملموس اس��ت و همه آن را درك ميكنند .منافع
بخش خصوصي و تقويت بخش خصوصي به نظر
من مترادف با منافع ملي اس��ت و نبايد اين دو را
از همديگر جدا كرد .مازلو اقتصاددان و روانشناس
اعتقاد دارد كه كشورهايي كه چهار يا پنج مشخصه
را داش��ته باش��ند آمادگي پرش اقتصادي دارند:
كشوري كه زيرساختهاي مناسب ،نيروي تحصيل
كرده ،موقعيت س��وق الجيش��ي ،فلزات اساسي و
انرژي داشته باشد .بنابراين ما از معدود كشورهاي
دنيا هس��تيم كه همه اين عوامل را داريم .كشور
ما در اواخر س��ال  1383آمادگي پرش اقتصادي
را داش��ت و ميرفتيم كه رش��د دو رقمي داشته
باشيم .اما اتفاقاتي افتاد و ما نتوانستيم آن روند را
ادامه دهيم .رش��د اقتصادي ما در سال  1383به
ميزان  6/2درصد بود .اما با تعويض ناخداي كشتي،
برنامه چهارم اجرا نشد و عدم برخورداري از طرح
اقتصادي مشخص باعث ش��د كه عمل بر اساس
آزم��ون و خطا صورت بگيرد كه نتيجه آن اعمال،
امروز خود را در وضعيت اقتصادي كشور نشان داده
است .نتيجه آن ش��ده است كه مطالبات واحدها
به چهل و هفت يا هش��ت هزار ميليارد رسيده و
مطالبات نهادها نيز افزايش صعودي داشته است.
اينها نتيج��ه تصميمگيريها بر مبناي س��عي و
خطاست .تحريمها و بحران اقتصادي جهاني هم
البته وضعيت را براي ما بدتر كرده است .تالشهاي
دول��ت دهم از لحاظ تيم اجرايي و تفكر اقتصادي
خيلي قوي تر از دولت نهم است اما مجموعه عوامل
باعث شده كه تالشها نتيجه ندهد و امكان اصالح
سد بشود .اكنون كش��ور در شرايط انتظار به سر
ميبرد .بايد ديد كه شرايط مملكت به كدام سمت
ميرود و چه راهي انتخاب ميش��ود .اين شرايط
انتظار باعث ميش��ود كه امسال ما كمترين رشد
اقتصادي را داش��ته باش��يم و از برنامه چشمانداز
فاصله بيشتري بگيريم .حال آنكه ايرانيان ريسك
پذيري بااليي را نسبت به ديگر كشورها در صادرات
پذيرفتهاند .با اين همه به علت مشكالت ساختاري
باز هم ديگر كشورها دارند بازارها را از ما ميگيرند.
ما فضا را آماده ميكنيم و ديگر كشورها بازار را از
ما ميگيرند .بنابراين من در كل دو مش��كل تورم
ركودي و اوضاع نامساعد كسب و كار را در شرايط
فعلي مهم ميدانم.
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بسيار مهمي را به بحث گذاشتهايد .اينكه ما در چه
وضعيتي قرار داريم و چگونه بايد اين وضع را تغيير
داد تا به نقطه مطلوب رسيد بسيار مهم است .ابتدا
بايد مولفههاي پديدآورنده اين وضع را ش��ناخت.
چند س��الي اس��ت كه بحران مالي بينالمللي به
وجود آمده است .اين بحران ،روند قيمتها ،روند
درآمدها و روند صادرات را متاثر از خود كرده است.
پديده بي اعتمادي به بازارهاي بينالمللي پديدهاي
بس��يار مهم و تاثيرگذار است .ما به هرحال برنامه
چهارم توس��عه خود را تدوين كردهاي��م و در آن
برنامه پيشبيني برخي روندها انجام شده بود ،مثال
ب��راي بهرهوري پيشبيني كرده بوديم كه بتوانيم
يك سوم رشد اقتصادي را از آن محل تامين كنيم،
براي رشد اقتصادي ،رشدهاي باالي شش درصد را
فرض كرده بوديم .منابعي كه حاصل از رشد نفت و
گاز پيشبيني كرده بوديم تا نفت 140دالر بود كه
اين نيز تغيير كرد .اينكه تا چه حد ما به شرايط آن
برنامه ميتوانستيم پايبند باشيم مساله جداگانهاي
است .اما من از اين منظر به بحث نگاه ميكنم كه
باالخره اين بحران مالي متغيرهاي اساسي اقتصاد
ما همچون رشد اقتصادي و بهرهوري را تغيير داد و
تاثيرات خود را در آنها به جاي گذاشت .بنابراين ما
بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم و تحليلمان را با
توجه به اين واقعيتها مطرح بكنيم .از سوي ديگر
مساله تحريمها اين موضوع را پيچيدهتر كرده است.
تحريمها در اقتصاد ملي ما باعث افزايش بخشي از
هزينهها شده اس��ت .تجارت دو طرف دارد .وقتي
هزينههاي يك طرف باال رود س��عي ميكند كه
بخشي از اين هزينهها را به طرف مقابل منتقل كند
و بنابراين مشكل ايجاد ميشود .وضعيتي كه ما در
آن قرار داريم نسبت به قبل متفاوت است و بنابراين
بايد روشها و راهكارهايي كه دنبال ميكنيم هم
متفاوت باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

در نظر بايد داش�ت مطرح كرديد .آقاي حسيني،
لطفا ش�ما هم توضيح دهيد كه چه عواملي را در
شناخت وضعيت فعلي ميتوان اضافه كرد.
سيدحميد حسيني :بررسي وضعيت فعلي بدون

ميافتد؟

سيدحميد حسيني :خيلي كش��ورها به اندازه ما
تجار ريس��كپذير ندارند .تجار ما به آسياي ميانه
ميروند و ريسك ميكنند بازار كشف ميكنند اما
نميتوانند در اين بازارها پايداري داشته باشند .اين
بر ميگردد به عدم ثب��ات در قوانين داخلي ما از
يكس��و و روحيه ما ايرانيان از س��وي ديگر كه كار
درازمدت نميكنيم و نگاه زودگذر داريم.

23

میزگرد ماه
كوروش پرويزيان:
در اين شرايط
جديد بخش
خصوصي ما
مسووليتهايي
متفاوت از گذشته
دارد .هر فعال
اقتصادي اكنون اگر
بتواند شرايطي را
ايجاد كند كه چراغ
كارخانهاش روشن
بماند و فعاليت
توليدياشسرپا
باشد ،خود امر
بسيار مهمي است

نگر
آینده
شماره دوم  /تابستان 89

24

ديگر را نيز دچار مشكل كرده است .بخش مسكن
اشتغال زا ترين بخش در حوزه اقتصاد است .ما بايد
در شرايط بحران جهاني كاري ميكرديم كه رشد
داخلي داشته باشيم و از اين فضا استفاده كنيم اما
به جاي بهبود فضاي كسب و كار و اجراي درست
اصل  44راه ديگري را رفتيم.

سيد محمود حسيني :اگر بپذيريم كه ما در شرايط
خاصي به س�ر ميبري�م همانطور ك�ه مختصات
آن توضيح داده ش�د ،س�وال اين است كه بخش
خصوصي و فعاالن اقتصادي به عنوان بخشي قوام
دهنده در حاكميت ملي ،چه باري را در اين شرايط
ميتواند بر دوش بكشد و چه پيشنهاداتي دارد؟
مثال آيا بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در روابط
بين كشورها يا مناس�بات مالي و بانكي ميتواند
نقش بازي كند؟
كوروش پرويزيان :ما ابتدا بايد مولفههاي ش��رايط

جديد را به درستي بشناسيم و روي آن توافق كنيم.
برخي مولفهها بيروني اند و برخي مولفهها درونياند.
بايد دي��د كه آيا مولفههاي بيروني آثار بيش��تري
دارند يا مولفههاي دروني .به نظر من مطابق نظريه
سيستمي ،مولفههاي بيروني اثرگذاري بيشتري از
مولفههاي داخلي دارند .بنابراين من اهميت بحران
جهاني و تحريم را بيشتر ميدانم .تلقي شما در سوال
اين بود كه ش��رايط فعلي متفاوت از گذشته است
اما به نظر من ش��رايط كس��ب و كار و عدم اجراي
درست سياستهاي اصل  44مشكالتي هستند كه
از قبل وجود داشتهاند و اتفاقات جديدي در اقتصاد
ما نيستند .بنابراين مشكالتي كه وضعيت فعلي ما
را متفاوت از قبل ميكند همان دو مولفهاي اس��ت
كه گفتم .حال آنكه مثال شاخص كلي فضاي كسب
و كار ما حدود  140است و اين خيلي تغيير نكرده
است .البته من قبول دارم كه سياستهاي اقتصادي
دولت تغيير پيدا كرده و اين را در بحث سهام عدالت
و عدالت اجتماعي ميتوان مشاهده كرد كه اين نيز
به عن��وان عاملي كه در اقتصاد ما تغيير كرده بايد
م��ورد واكاوي قرار بگيرد كه آيا اقتصاد ما را بهبود
بخش��يده يا آس��يب زده اس��ت .اما ما در حل دو
مشكلي كه ابتدا بدان اشاره كردم بايد و ميتوانيم
به همكاري بخش خصوصي و دولت و ائتالفهايي
ميان آنها فكر كنيم تا وضع مطلوب تري براي دولت
و بخش خصوصي به صورت توامان ايجاد شود.

سيدمحمود حس�يني :مطابق نظريه سيستمي،
ش�ناخت اج�زا ،الزاما ش�ناخت كل را به دس�ت
نميده�د .ما اگر راهكاري در س�طح اجزا بدهيم
لزوما اين راهكار به نفع كل اقتصاد ما نخواهد بود.
اگر بپذيريم كه شرايط ما جديد است و اين شرايط
جديد ،دوران جديدي را براي كشور ايجاد ميكند،
احس�اس ميشود كه ممكن اس�ت در صورت بد
عمل كردن ،با بحرانهايي در آينده مواجه شويم.
با توجه به آس�يبهايي كه ش�ما در ابتدا عنوان
كرديد ،به نظر ش�ما بخش خصوصي چه بارهايي
را ميتواند بردارد؟ مثال دانشگاهيان نامه نوشته و
نظرات خود را اعالم ميكنند ،به دولت ،به مراجع
و به روشنفكران .بازار هم در گذشته چنين كاري
را ميكرده است .ما ميخواهيم به نقش امروز بازار
و توصيههاي بازاريان بازگرديم با اين توصيف كه

شرايط جديد است و احتياج به همكاري است.

ك�وروش پرويزي�ان :يقينا بايد ب��ر تعامل تاكيد
كرد .در اين ش��رايط جديد بخ��ش خصوصي ما
مس��ووليتهايي متفاوت از گذشته دارد .هر فعال
اقتصادي اكنون اگر بتواند ش��رايطي را ايجاد كند
كه چ��راغ كارخانهاش روش��ن بمان��د و فعاليت
توليدياش سرپا باشد ،خود امر بسيار مهمي است.
موضوع كاهش قيمت تمام شده يك موضوع بسيار
كلي است كه بايد به دنبال آن بود .يا وقتي بحث
هدفمندي يارانهها مطرح ميشود تا جلوي از بين
رفتن منابع كش��ور گرفته ش��ود ،در اينجا كمك
بخش خصوصي بس��يار با اهميت است .انسجام
در رفتارهاي اقتص��ادي و ايجاد تعادل در رفتارها
انتظاري است كه ما بايد از بخش خصوصي داشته
باشيم.

س�يد محمود حس�يني :آقاي پرويزي�ان نكاتي
از جمل�ه تع�ادل در رفتارها و باال ب�ردن توليد و
كمك در پيش�برد هدفمند ك�ردن يارانهها را به
بخش خصوص�ي توصيه كردند .آقاي حس�يني،
ش�ما لطفا توضيح بدهيد كه آيا بخش خصوصي
ميتواند مس�ووليتهايي فرات�ر از اينها مثال در
مناس�بات اقتصادي بين كشورها و بحث بيكاري
يا تحريمها داشته باشد و نقشي ملي ايفا كند؟ به
نظر ميرسد كه در برخي كشورها بخش خصوصي
چنين نقشهايي داشته است .مثال در گذشته در
كش�ور خودمان بخش خصوصي رابط�ه زيادي با
علما داش�ت و در اطالعرساني به مقامات و دولت
نقشي ملي ايفا ميكرد.
سيدحميد حسيني :من به دو مولفه ركود تورمي

و شرايط عمومي كس��ب و كار اشاره كردم .آقاي
پرويزيان گفتند كه مولفههاي بيروني مهمتر بودهاند
و بايد ببينيد آيا اين مولفههاي داخلي بدتر از قبل
شدهاند يا نه .فضاي كسب و كار كشور يعني نرخ
ارز و نرخ تورم و قانون كار .چقدر نرخ ارز ما واقعي
است؟ چرا به سرمايه گذار اجازه داده نميشود كه
نيروي كارش را تا س��ه درصد نه اخراج بلكه جابه
جا كند؟ چرا قانون كار دس��ت سرمايه گذار را تا
اين حد ميبندد؟ حضور نيروهاي غير متخصص
در عرصه پيمانكاري كشور از ديگر مولفههايي است
كه فضاي كس��ب و كار را بدتر كرده اس��ت .حاال
سوال اين است كه در اين شرايط بخش خصوصي
چه ميتواند بكند .در چند سال گذشته جايگاه اتاق
بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي بسيار
ارتق��ا پيدا كرده و فضايي را براي بخش خصوصي
ايجاد كرده اس��ت تا نمايندگان بيايند و حرفشان
را بزنن��د .با ارتق��اي موقعيت اتاق ،تش��كلهايي
ك��ه عضو اتاق بودند نيز فعال تر ش��دند .با وجود
س��ختگيريهاي نظام بانكي و در اين شرايط بد
كسب و كار ،بخش خصوصي دارد وظيفه توليدي
خ��ودش را انجام ميدهد و اين بزرگترين خدمت
بخش خصوصي در اين شرايط جديد است .يكي
از بزرگترين گاليههاي بخش خصوصي نس��بت
به برنامه پنجم اين بوده اس��ت كه جايگاه بخش
خصوصي در اين برنامه ملي كجاست؟ بايد در يك
برنامه ملي جاي��گاه همه بخشها از جمله بخش
خصوصي هم روشن باشد .نبايد فقط نقش دولت

تعريف شود .به اعتقاد ما بخش تشكلها و بخش
خصوصي بايد در همه ش��وراها و حوزهها حضور
داشته باشد و در تصميمگيريها مشورت دهد.
محمدمهدي راسخ :بخش خصوصي گروهي است
از م��ردم ايران .پس بنابراين تمام آرمانهاي بخش
خصوص��ي برآمده از آرمانهاي مردم ايران اس��ت.
همانطور كه شما اشاره كرديد در انقالب مشروطيت
و انقالب اس�لامي نيز ما شاهد نقش آفريني بازار و
بخش خصوصي بوده ايم .در شرايط جديد فعلي نيز
بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ميتواند نقش پذيري
داشته باشد و كمك كند .در درجه اول در تعامالت
بينالمللي بخش خصوصي ميتواند كمك كند .در
ديگر كش��ورها كه نف��ت ندارند و بخش خصوصي
تقويت ميش��ود تا ماليات بيش��تر بدهد و دولت
بهتر اداره بش��ود ،دولت متكي بر بخش خصوصي
است .بنابراين بخش خصوصي در كشورهاي غربي
و اروپايي نقش آفريني بس��يار دارد .مثال در بحث
همين تحريمها ،اتاق بازرگاني آمريكا به آقاي اوباما
نامه نوشت كه لطفا اين تحريمها را تصويب نكنيد،
چون به ضرر ماس��ت .در چني��ن زمينههايي اتاق
بازرگاني ميتواند فعال ش��ود و با بخش خصوصي
در ديگر كش��ورها روابط ایجاد کرده و مذاكره كند
تا تعام�لات بينالمللي مورد نياز انجام ش��ودو به
ش��رايط عادي بازگرديم .كار ديگري كه در شرايط
فعلي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ميتواند انجام
دهد دعوت به آرامش اس��ت .تجربه دموكراسي ما
بسيار ضعيف است و از همين رو با تنشهايي مواجه
ميشويم .براي فعاليت اقتصادي ما محتاج آرامش
هس��تيم و براي همين بخش خصوصي هميش��ه
دعوت به آرامش ميكند .سال گذشته نيز چندين
بار اتاق بر ضرورت آرامش تاكيد كرد و خويشتنداري
طرفهاي مورد بحث را خواس��تار ش��د .در اين دو
م��ورد به طور خاص ،اتاق س��عي كرده نقش خود
را ايف��ا كند .عالوه بر اين ،اتاق اين آمادگي را دارد
كه اگر مقامات دولتي بررس��ي كنند و ببينند اتاق
چه نقش��ي را ميتواند در شرايط فعلي براي بهبود
شرايط ايفا كند ،پيشنهادات و درخواستها را اجرا
و كمك كند .بخش خصوصي در صورتي ميتواند
نقش آفريني كند كه ش��رايط براي او ايجاد شود،
در غير اينصورت بخ��ش خصوصي فقط ميتواند
پيش��نهاد بدهد .نق��ش تعيين كنن��ده در اجراي
پيشنهادهاي بخش خصوصي ،را دولت دارد .مثال
در بحث هدفمندي يارانهها ما تاثير آن را بر صنايع و
بودجه دولت و بودجه خانوار بررسي كرده و در قالب
يك بسته پيشنهادهايی به دولت دادهايم اما توجه
به اين پيشنهادها بايد توسط دولت صورت بگيرد.
حضور ما در مجلس بسيار بيشتر شده و كاري كه
در خصوص برنامه پنج��م دارد در مجلس درحال
انجام اس��ت كامال مبتني بر نظر اتاق پيش ميرود
و تمام نظرات اتاق را پذيرفتهاند .اگر به نظرات اتاق
به اين صورت توجه ش��ود نق��ش آفريني اتاق نيز
مثبت خواهد بود .ما به طور مرتب پيش��نهادها را
ميدهيم ،و توقع داريم در طراحي قانون و اجراي آن
از اتاق نظر بخواهند .بنابراين بخشي از نقش آفريني
اتاق به توجهي است كه نهادهاي حكومت به اتاق
دارند .البته ما خودمان هم به دنبال آن هستيم كه

مراوداتم��ان را افزايش دهي��م .هيچ قانوني حضور
ما در مجلس را به رس��ميت نشناخته اما رفتيم و
خواستيم و اين اتفاق افتاد .بنابراين ما خودمان هم
پيگير هستيم و سعي ميكنيم تاثير و نظر خود را بر
تصميمگيريها تحميل كنيم .با وزارتخانههاي ديگر
هم ما ارتباط خودمان را برقرار كردهايم و ش��وراي
مشورتي با وزارتخانهها تشكيل دادهايم .حال آنكه
چنين قانون و الزامي وجود نداشته است.

س�يد محمود حسيني :دولت براي مواجهه با اين
ش�رايط جديد اعالم كرده كه ميخواهد روابط را
با كشورهاي همس�ايه افزايش دهد ،اثرات رواني
تحريمها را كاهش دهد و تس�هيالتي را هم براي
فعاالن خصوصي ايجاد كن�د .قراردادهايي را هم
با بخش داخلي بسته كه نيازش به بخش خارجي
كمتر شود .به نظر شما دولت چه كارهاي ديگري
ميتواند بكند تا خسارت تحريمها و فشارها را كم
كند؟ عالوه ب�ر دولت به مجلس و قوهقضائيه چه
پيشنهاديداريد؟
كوروش پرويزيان :اگر بپذيريم كه شرايط جديدي

اتفاق افتاده كه اتفاق هم افتاده ،حتما تجديدنظر
در برنامهه��ا ضروري اس��ت .بايد تعديل و كنترل
و نظ��ارت بر برنامه ص��ورت ميگرفت .دولت بايد
مكانيس��مهاي جبراني ب��راي كاهش هزينههاي
اقتص��ادي بخش خصوص��ي را درنظر گيرد .مثال
مكانيس��م جبراني براي كاهش اثرات نرخ ارز كه
دكتر حس��يني هم به آن اشاره كردند بسيار مهم
است كه بايد براي آن قانون وضع شود .وجود شعب
خارجي بانكها براي ما امروز الزامي است .قوانين
موجود ،بازدارنده است .بنابراين تعديل اين قوانين
ضرورت دارد .همچنين چندي پيش ليس��تي از
سرمايهداران بزرگ در ايران معرفي شد .اينها شايد
اثر بازدارنده در روحيه فعاالن اقتصادي ما داش��ته
باش��د كه بايد از اين اتفاقات نيز جلوگيري شود.
ش��رايط صادرات و واردات براي فعاالن اقتصادي
هرس��ال تغيير پيدا ميكند .االن آمريكا وارد بازار
پس��ته جهاني شده است با پسته كيلويي شش و
نيم دالر .ح��ال در نظر بگيريد كه صادركننده ما
با پسته كيلويي نه و نيم تا ده دالر ميخواهد وارد
بازار جهاني شود .قطعا او با مشكل مواجه ميشود.
بنابراين مقررات و بخشنامههاي صادرات و واردات
فعلي بايد تغيير كند .يا مثال بحث  LCو مشكالت
آن هم از موضوعاتي اس��ت كه بايد مورد بررسي
قرار بگيرد.

توجه خاصي به توليد و خدمات داخلي داشته باشد.
اگرچه ما خودمان در كل مخالف توجه خاص از سوي
دولت هستيم اما به هرحال ما اكنون در شرايط ويژه
به سر ميبريم .مثال وقتي كشتيراني چنين زير فشار
است و ناعادالنه مورد تحريم قرار گرفته بايد برخي
بخشها را ملزم كرد كه حمل و نقل خود را توسط
كشتيراني داخلي انجام دهند و سراغ شركتهاي
خارجي نروند .نكته بعدي مس��اله نرخ ارز است كه
در ايران واقعي نيست و به نفع واردات و توليدكننده
خارجي و به ضرر توليد داخلي است .در اين شرايط
ميطلبد كه اجازه دهند نرخ ارز به سمت نرخ واقعي
خودش برود .نگراني من اين است كه درآمد ارزي
كش��ور هم به خاطر تحريمها كاهش يابد .بنابراين
به نفع دولت نيز هس��ت كه قيمت ارز واقعي شود.
نكته بعدي درخصوص توج��ه به بحران اقتصادي
جهاني اس��ت .ما ديدهايم عموم كشورها آمدهاند و

آقاي راسخ هم تاييد كردند كه فضاي كسب و كار
ما بايد بهتر بش��ود .يك سري بيماريهاي مزمن
در اقتص��اد ما وجود دارد كه بعض��ي از اينها را با
جراحيهاي بزرگ بايد درمان كرد مثل هدفمند
كردن يارانهها .اما بايد بدانيم كه در اين جراحيهاي
بزرگ بايد بخش خصوصي جلودار باشد و راهنمايي
كند كه نهادهاي دولتي چگونه عمل كنند.
س�يدحميد حس�يني :ما در بحث تحريمها نيز
بايد توجه ويژه داش��ته باشيم كه اثرات تحريمها
را كاه��ش دهيم .مثال در برنامه پنجم ،دولت بايد
موتور محرك اقتصاد را بخش خصوصي قرار دهد
و از پتانسيل بخش خصوصي در چنين شرايطي
استفاده كند .در زمينه ،ديگر هم به نظر من اتاق
بايد بسترسازي كند و صداوسيما نيز كار تبليغي
كن��د .در تاريخ معاص��ر افراد زي��ادي از نيروهاي
سياسي بودهاند كه سابقه پناهندگي به سفارتهاي
خارجي را داشتهاند اما در ميان نيروهاي اقتصادي
ما شاهد چنين مواردي نبودهايم كه مثال يك تاجر
به خاطر منافعش به نيروي خارجي پناهنده شده
باش��د .بنابراين معلوم نيس��ت چرا عدهاي نگراني
دارند كه پر رنگ شدن بخش خصوصي در كشور
باعث ميشود كشور پايگاه بيگانگان شود .چنين
ذهنيتهايي را بايد از بين برد.
محم�د مهدي راس�خ :بخش خصوصي و اتاق در
كن��ار حكومت و نظام هس��تند و هيچ هدفي جز
رش��د كشور ندارند چون منافع شان اين است كه
كش��ور ثبات و آرامش و امنيت و پيشرفت داشته
باش��د .طرح انتقادات و آس��يبها نيز براي بهبود
ش��رايط اس��ت و نه چيز ديگري .بنابراين من بار
ديگ��ر در پايان تاكيد ميكنم كه دولت بايد حس
انتقاد پذيرياش را افزايش دهد و از نظرات بخش
خصوصي بيشتر استفاده نمايد.

سيدحميدحسيني:
تورم ركودي و
اوضاعنامساعد
كسب و كار دو
مشكل فعلي ماست
كه براي شناخت
بهتر آن بايد
عملكرد چهار يا
پنج ساله مان را
در اين خصوص
بررسيكنيم
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تحميل كردهاند ميخواهند س��رمايه و همچنين
تكنولوژي وارد كشور نشود ،بخش خدمات بانكي و
بيمه و مخابرات ما را نيز هدف گرفتهاند و بعد از آن
هم صادرات و شركت بازرگاني پتروشيمي را نشانه
ميگيرند كه بزرگترين صادركننده ماست .واردات
كارهاي حس��اس را ه��دف گرفتهاند و ممانعت از

سيد محمود حس�يني :هرچه شرايط پيچيدهتر
ش�ود س�رمايهگذاري س�ختتر ميش�ود .براي
جلوگيري از سختتر شدن سرمايهگذاري ،شما
چه پيش�نهادي به اتاقه�اي كش�ور و نهادها و
حوزههاي مختلف داريد؟
محمد مهدي راس�خ :دولت در ش��رايط فعلي بايد

س�يد محمود حس�يني :به نظرم با اين نكاتي كه
گفته شد ميتوان به جمعبندي بحث پرداخت.
ك�وروش پرويزيان :بحث ما به جاي خوبي رسيد.

نگر
آینده

سيد محمود حسيني :از دولت چه انتظارات خاص
ديگري ميتوان داشت؟ بعضا ديده ميشود كه در
كنار همه اين مش�كالت ،دولت ميگويد كه تجار
اجازه صادرات به فالن كش�ور را ندارند يا از فالن
كش�ور جنس نياورند .شما انتظار داريد كه دولت
روي چه زمينههايي بيشتر تمركز كند؟
سيدحميد حسيني :كساني كه تحريم را بر ايران

حض��ور ش��ركتهاي داخلي در خ��ارج و حضور
كشورهاي خارجي در داخل نيز از ديگر اهداف آنها
است .از نكات خطرناكي كه در اين قطعنامه هست
نيز اش��اره به ارتباط منابع حاصل از فروش نفت و
برنامه تسليحات هستهاي و موشكي ايران است .آنها
دارند عالمتي ميدهند كه شايد در مرحله بعد به
سراغ جلوگيري از فروش نفت بروند .نظام به دنبال
كاهش فشار رواني و ارتباط با همسايگان است كه
خيلي حساب شده و خوب هم هست .اما كار ديگري
كه بايد كرد جلوگيري از بدتر شدن شرايط است.
ما بايد همه تالشمان را بكنيم كه مثال اتحاديه اروپا
تحريم جديد عليه ايران را تصويب نكند و جواب
ايران را بشنود .تمام ديپلماسي ايران بايد در اين راه
قرار بگيرد .غيراقتصاديترين حرف اين است كه
بگوييم تحريمها اثر ندارد .از اين مساله كه بگذريم
بايد به دنبال آن باش��يم كه اين قطعنامه اجرايي
نشود .نبايد قهر كرد و برعكس بايد ديپلماسي را در
اين زمينه نيز فعال كرد .عالوه بر اين بايد يك كار
حقوقي گسترده براي بياثر كردن تحريمها انجام
دهيم .همانطور كه بانك ملت عمل كرد و خودش
را از تحريم انگليس درآورد .ارتباط با كش��ورهاي
همس��ايههاي نيز اكنون اهميتي كليدي دارد .اما
متاسفانه تحركي جدي در اين خصوص از ناحيه
دولت ديده نميشود .ما حتي از پتانسيل روابطمان
با عربس��تان نيز نتوانستهايم استفاده كنيم .اعالم
گسترش روابط يك چيز است و عملياتي شدن آن
يك چيز ديگر .از اين مساله نيز اگر بگذريم ،دعوت
به وحدت ملي و دوري جس��تن از آشوب و جدال
در شرايط فعلي بس��يار مهم است .ضعف وحدت
ملي ميتواند باعث افزايش فشار از خارج نيز باشد.
در كنار همه اينها بايد به فكر رونق بازار مسكن بود
و ركود بخش مس��كن بايد كاهش يابد تا جهشي
اقتصادي ايجاد شود .توجه به اتاقهاي بازرگاني از
سوي دولت نيز بسيار ميتواند مفيد باشد.

براي بخشهاي مختلف بستههاي حمايتي تعريف
كردهاند .اما ما هنوز نتوانستهايم نرخ جرايم مالياتي و
بيمهاي و بانكي را كه حدود سي درصد است كاهش
دهيم .اثرات رواني و تخريبي برخي بحثها بر روي
بخش خصوصي را هم نميتوان ناديده گرفت .وقتي
مثال بح��ث تضمين خانواده مطرح ميش��ود و در
اثر پيگيريهاي اتاق اين مس��اله حل ميشود حاال
ميبينيم كه ميگويند بياييد حساب شخصي افراد
را هم به خاطر بدهيهاي مالياتي ببنديم .اين يعني
عدم امنيت و فرار س��رمايه ،آن هم در كشوري كه
مدام تبليغ ميشود كه پولتان را در سيستم بانكي
بگذاريد تا نه دردسر بيمه و ماليات داشته باشيد و نه
هيچ نگراني ديگري و با آرامش كامل با سود بانكي
زندگي كنيد .در چنين شرايطي چرا يك فرد بايد
ريسك سرمايهگذاري را بپذيرد و با مضايق بسيار نيز
در كار مواجه شود .بنابراين در يك كالم بايد فضاي
عمومي را براي كسب و كار بهبود داد .شايستگي ما
بسيار باالتر از اين چيزي است كه به لحاظ امنيت
كسب و كار در سي سال گذشته داشتهايم .ما بايد
به بيست كشور اول دنيا از لحاظ فضاي كسب و كار
برسيم نه اينكه از رتبه صدم هم پايينتر باشيم.
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توگوی ماه
گف 

نه هضم میشویم
نه حذف میشویم
توگو با يحيي آل اسحاق
گف 
رئيس اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن تهران
یحیی آلاسحاق به عنوان رئيس اتاق
بازرگاني تهران و يكي از صاحبنظران
حوزه اقتص�اد ،در ماههاي اخير نقطه
نظرات�ي را درباره اقتص�اد بازرگان�ی و ضرورت
جایگزین�ی ص�ادرات بهجای واردات گس�ترده
توگو نشس�تیم
مط�رح کرده اس�ت .با او به گف 
ت�ا ابعاد راهبردیت�ر نظ�رات او را واکاوی کنیم.
او معتقد اس�ت که در ش�رایط فعل�ی در روابط
بینالملل نه بهدنبال هضم باید رفت و نه بهدنبال
جذب .آل اس�حاق از راهبرد سومی بهنام تعامل
منطقی یاد میکند و ش�رط اجرایی ش�دن این
راهبرد را در تقویت رابطه دیپلماس�ی و اقتصاد،
و ب�ه زبان دیگر وزارت خارجه و بخش خصوصی
توگوی ما با وی را بخوانید.
میداند .گف 
س�وال اول در رابطه با تولي�د صادرات محور
اس�ت .تاكيد بر استراتژي توس�عه صادرات
ب�ه ج�اي اس�تراتژي جايگزين�ي واردات از
تاكيدهاي مهم و دائمي مسووالن اتاق تهران
است ،رهبري نيز اين موضوع را تائيد كردهاند.
الزام�ات و راهبردهاي اجراي اين اس�تراتژي
چيست؟

نگر
آینده
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در رابطه با اين سوال ،ديدگاههاي مختلفي وجود
دارد و اين يك بحث چالشي طوالني مدت چه قبل
از انقالب و چه بعد از آن بوده اس��ت و ديدگاههاي
مختلفي وجود داشته است .ولي عمدتا جهتگيري
در كش��ور ما ،درون نگر ب��وده و تبعات خودش را
داشته است .اگرچه در برخي مقاطع مانند برنامه
سوم جهتگيريهاي برون نگري داشتيم اما آنچه
كه در عمل اتفاق افتاده دروننگر بوده است .من با
اين جهتگيري كه درون نگر صرف باشيم موافق
نبودم و فكر ميك��ردم كه ما بايد ضمن توجه به
مس��ائل داخلي و شرايط جنگ به مسائل منطقه
و جهان هم توجه داش��ته باشيم وگرنه عاقبت به
خير نخواهيم شد .اساس��ا جنس اقتصاد با توجه

ب��ه اقتضائات جهاني و منطق��هاي و خود اقتصاد
نميتواند محدود به داخل باشد و جنس آن جهاني
است و رش��د ،بدون تعامل با تكنولوژي جهاني و
نهادهاي اقتصادي بينالمللي ،حمل و نقل ،مالي،
بيمه و سايرعوامل اقتصادي امكانپذير نميباشد.
لذا نگرش درون نگر داش��تن و ديوار كشيدن دور
خودم��ان و اينكه فكر كنيم اي��ن عامل موفقيت
ماس��ت ذهنيتي غلط است .اساس��ا در تعامالت
بينالمللي (حوزههاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي و )...سه گزينه بيشتر نداريم -1 .هضم در
نظام مهندسي جهاني  -2حذف از نظام مهندسي
جهاني  -3تعامل منطقي با جهان
البته نظام چهارمي هم هست كه تكليف خود
را ندانيم كه اتالف منابع ،سرمايهها و انرژي است و
همان بي خيالي است يعني بدون هدف جلو برويم
و ببينيم كه چه پيش ميآيد.
در ح��وزه اقتصاد ،ما ناچار ب��ه انتخاب يكي از
سه گزينه باال هستيم .هضم كه امكانپذير نيست
چراكه استراتژي رژيم قبلي اين بود و احتياج به اين
تحوالت نبود ،حذف با توجه به ارتباطات موجود و

با توجه به امكانات ،موقعيت استراتژيك و جايگاه
كشور نه ممكن اس��ت و نه اصال دليل و منطقي
ب��راي اين كار وج��ود دارد و وضعي��ت ارتباطات
جهان��ي هم چنين امكاني را ايجاد نميكند .تمام
جهان به هم متصل اس��ت و ه��ر اتفاق كوچكي
در ي��ك نقطه از دنيا ،اثراتي در نقاط ديگر دنيا به
همراه خواهد داش��ت .لذا چارهاي جز گزينه سوم
يعني تعامل منطقي با جهان وجود ندارد .كه اين
گزينه جزو اهداف چش��م انداز كشور و فرمايشات
مقاممعظمرهبرياست.
الزامات اجراي انجام اين راهبرد چيست؟

اين الزامات در حوزههاي مختلف از جمله روابط
بينالملل و سياسي خود را نشان ميدهد كه قطعا
حضور معنادار كش��ور در حوزه اقتصاد در منطقه،
مستلزم ايجاد رابطه دوسويه بين اهرمهاي سياسي
و اقتصادي است .يعني بايد بتوانيم از ابزار سياسي
در جهت اهداف اقتصادي استفاده كنيم و بالعكس.
كه نيازمند ساختار و بينشي نو در بخش بينالملل
وزارت امور خارجه اس��ت .به اين معنا كه حضور
كشور در نهادها ،سازمانها و شوراهاي بينالمللي

در رابطه با اينكه ارزيابي س�فرا از طريق اتاق
انجام ش�ود يا با اتاق مشورت شود چه نظري
داريد؟

آقاي متكي تغيير استراتژي وزارت امور خارجه
را رسما در جلس��ات صبحانه اتاق اعالم كردند و
گفتند در برنامه ريزي آتي وزارت خارجه ،اقتصاد
رك��ن اصلي خواهد بود و ش��اخص عمده ارزيابي
سفرا ،چگونگي توسعه روابط اقتصادي خواهد بود.
تصميم گرفته شد كه با همكاري اتاق برنامهريزي
براي آموزش س��فرا انجام ش��ود .يا قب��ل از اعزام
سفير مربوطه جلسهاي را با معاونت بينالملل اتاق
داش��ته باش��د كه در جريان ديدگاههاي اتاق قرار
گيرد و از همه مهمتر اينك��ه رايزنهاي بازرگاني
در س��فارتخانهها بايد از يك طرف با اتاق و از يك
ط��رف ب��ا وزارت خارجه در تعامل باش��ند يعني
اتاقهاي بازرگاني بهصورت تنگاتنگ با س��فرا در
ارتباط باش��ند .و رايزنها بهصورت ماموريتي و نه
به صورت احترامي در تعامل جدي با اتاقها باشند
يعني فعالين اقتصادي بهصورت تنگاتنگ با رايزنان
و سفرا در ارتباط باشند.
نظ�ر ب�ه اینک�ه تعام�ل منطقي ب�ا جهان و
تولي�د براي ص�ادرات نياز به ثب�ات قوانين و
تصميمگيريه�اي بلندم�دت دارد ،در اي�ن
خصوص چه نظري داريد؟

ثبات در مقررات و سياس��تگذاريها و امنيت
ركن اصلي س��رمايهگذاري اس��ت .لذا براي بحث
توليد صادرات محور بايد با ش��ركتهاي خارجي
ارتباط و مش��اركت دراز مدت داش��ته باش��يم و
برقراري ارتباطات نيازمند ثبات در مقررات است.
به اين منظور ما در برنامه پنجم پيشنهاداتي ارائه
داديم به عنوان مثال در ماه  48پيش��نهاد ش��ده،
دولت مكلف است به منظور ايجاد امنيت و ثبات
در سياستهاي تجاري ،ضوابط و مقررات صادرات
و واردات ،آييننامهه��ا و تعرفهها را در طول برنامه
پنجم تغيير ندهد و در صورت لزوم يك ماه به پايان
س��ال و پس از تصويب در هيات وزيران به اطالع
عموم برس��اند .همچنين در موارد خاص هرگونه
تغيير در ضوابط و تعرفهها و مقررات ،حداقل يك
ماه پس از ابالغ قابل اجرا باشد .در همين
رابطه پيشنهادات ديگري نيز توسط اتاق
ارائه گرديده است.

حوزه اقتصاد با تعريفي كه
خودش از امنيت دارد داراي
حساس��يت بس��يار سريعي
ميباش��د و اساسا رابطه بين

نگر
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ب�ا توجه به واقعيته�اي موجود نظير
تحريمها ،شما به عنوان بخش خصوصي،
چگون�ه فك�ر ميكني�د؟ و چه
توصيههاي�ي به دول�ت و چه
توصيههاي�ي ب�ه صاحب�ان
كسب و كار داريد؟

مشروعيتاقتصاد
در ريسكپذيري
است .هنر فعال
اقتصادي،
چگونگيتبديل
تهديد به فرصت
است .كاركردن در
اين شرايط ،دشوار
است وليكن تمام
اين تهديدات براي
افراد خوشبين و
ريسك پذير ،شامل
فرصتهاي باال در
عين تهديد است
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اقتصادي منطقهاي و جهاني قطعي و الزامي است و
عدم حضور كشور ،نه تنها مشكلي را حل نميكند
بلكه خط زدن صورت مساله است و مطمئنا عدم
حض��ور ما را با محدوديتهايي به مراتب بيش��تر
از حضور در چنين س��ازمانها و نهادهايي مواجه
ميكند .ضمن اينكه ما داراي فرصتهاي تعاملي
باالييهستيم.
نكته دوم تعيين اولويته��اي جهتگيري ما
اس��ت .از آنجا كه اقتصاد ،ركن عمدهاي در رش��د
توسعه كشور است ،حتما ميبايست اولويت مسائل
اقتصادي ،جزء اولويتهاي باالي نظام تصميمگيري
باشد .يكي از وظايف اتاقهاي بازرگاني اينست كه
فرهنگ آوردن اقتصاد از حاش��يه به متن ،چه در
حوزه داخلي و چه بينالمللي را جا بيندازد .يعني
نهادهاي اقتصادي در ساختار نظام تصميم گيري
و تصميم س��ازي وزارت امور خارجه بايد جايگاه
بااليي داشته باشند .و اين مستلزم تغيير بينش اين
وزارتخانه اس��ت .يعني وقتي سفير ما به كشوري
اعزام ميشود ،اولويتش چگونگي رشد فعاليتهاي
اقتصادي بايد باشد .توجه به اين مطلب كه ذهنيت و
شخصيت سفراي ما ميبايست چه مقدار اقتصادي،
چه مقدار اداري و چه مقدار فرهنگي باشد بسيار
مهم اس��ت .به عنوان مث��ال افرادي كه با ذهنيت
اقتصادي و از شاخه اقتصادي مسووليت ديپلماتيك
گرفتند و به عنوان سفير اعزام شدند مثال از وزارت
بازرگاني يا وزارت اقتصاد و دارايي بودند به مراتب
در ام��ور اقتصادي و به تبع آن در امور سياس��ي
موف��ق تر بودند كه براي مثال ميت��وان به روابط
ايران با كشورهايي نظير ايتاليا و آلمان اشاره كرد.
و موفقيت در امور اقتصادي حتما منجربه موفقيت
در امور سياسي ميشود .يعني سفيري كه بتواند
درجه رابطه اقتصادي بين دو كشور را رشد بدهد
حتما درجه سياسي را هم رشد خواهد داد .چون
اولويت تعامل كش��ورها در جهان امروز مبتني بر
اقتصاد است .لذا پيشنهاد ما به وزارت امور خارجه
اينست كه حتما سفرايي انتخاب شوند كه هويت،
بينش ،س��ابقه و ارتباطات اقتصادي بااليي داشته
باشند و در شاكله وزارت امور خارجه ستاد روابط
خارجي بايد س��تاد روابط اقتصادي خارجي باشد
و يا معاونت ام��ور اقتصادي در وزارت خارجه بايد
پررنگتر شود .اگرچه تقسيم بندي وزارت خارجه
تقسيم بندي جغرافيايي است ولي به نظر ميرسد
تقسيم بندي موضوعي مهم تر است .ما متأسفانه
از پتانس��يلهاي اقتصادي در حوزههاي سياسي
كمترين استفاده را ميكنيم و بالعكس .آتيه دنيا
در رابطه با روابط سياسي به روابط اقتصادي وصل
است .از اين زاويه جايگاه اتاقهاي بازرگاني بسيار
برجس��ته خواهد بود .در فضاي چالشي سياسي
دنياي امروز روابط غيررس��مي اقتصادي ميتواند
حالل بسياري از مشكالت باشد .خيلي از مسائلي
را كه بصورت رس��مي سياسي نميتوان بيان كرد
ازطريق غير رس��مي و در حوزه اقتصادي ميتوان
از كان��ال اتاقهاي بازرگاني حل نم��ود .و يكي از
نقشهاي اتاق بازرگاني تعامل با وزارت امور خارجه
و بكارگي��ري ديپلماس��ي اقتصادي اس��ت يعني
چگونگي اس��تفاده از ابزارهاي اقتصادي در فضاي

ديپلماتيك ،كه اتاقها درآن نقش محوري دارند و
ما به عنوان اتاق تهران با وزارت خارجه در ارتباط
هس��تيم نماينده اتاق تهران و ايران عضو رسمي
جلس��ات ستاد روابط خارجه اس��ت جداي از اين
تعامالتي هم داريم كه بايد قويتر شود.

س��رمايه گذاري و امنيت بر اس��اس برداشتي كه
س��رمايه گذار دارد يك رابطه صددرصد مس��تقيم
اس��ت و بنابرين فضاشناس��ي و ايج��اد فضا ركن
اصلي تنظيم نظام تصميمگيري اس��ت كه من آن
را راهنماي اس��تراتژي مينامم .كه با بحث تنظيم
نظام اس��تراتژي متفاوت خواهد بود .آن فضايي كه
اس��تراتژي بايد در آن تعيين ش��ود يك برداشت و
تصور اس��ت و لذا نمود واقعيت غير از خود واقعيت
اس��ت .نوع نمود دادن واقعيتها ميتواند تصوراتي
ايجاد كند .در كشور نيز در حوزه اقتصادي يكسري
واقعيتها و محدوديتها و چالشهايي داريم كه نوع
نمود دادن آن چه مثبت و چه منفي ميتواند تصور
خاص خود را ايجاد نمايد .بخش عمدهاي از فضاي
كشور در حوزه اقتصاد ،رواني است .كه اين مهارت
ادارهكنندگان فضاي اقتصادي كشور است كه فضا
را مثبت يا منفي جلوه دهند با توجه به واقعيتها و
چه نمودي ايجاد كنند كه منجر به سرمايهگذاري
شود .حتما نهادهاي حقوقي و مسووالن ميبايست
مراقب برداش��ت مردم از صحبتهاي خود باشند.
مسووالن بايد به مفاهيم منتقل شده سخنان خود
بس��يار توجه كنند كه مبادا اين مفهوم ،ايجاد عدم
امنيت س��رمايهگذاري در اذهان كند .وظيفه اتاق
اينست كه بدون ايجاد جنگ رواني واقعيتها را به
مسووالن منتقل نمايد .ما نبايد فضا را ملتهب كنيم
ولي اين به معناي عدم نگاه به واقعيتها نيس��ت.
تحريمها حتما اثر دارد در واقع هر حركت كوچكي
در هرجاي دنيا بر ساير نقاط دنيا اثرگذار است .ولي
اينكه اين اثر ،مثبت است يا منفي جاي تحليل دارد.
در رابطه با تهديدها آيا نظام تدبيري هست كه بتوان
جلوي تهديده��ا را گرفت يا كم كرد؟ يك تحليل
واق��ع گرايانه براي درك ،يك نظام تدبير براي ارائه
راه حلها ،الزم است.
نكته آخر اينكه در اين فضا و ش��رايط متالطم
اقتصادي ،فع��االن اقتصادي دو گون��ه ميتوانند
برخورد كنند .ذهنيت بعضي از بازرگانان به نقاط
ق��وت و فرصتها و بعضي از آنها به نقاط ضعف بر
ميگردد .ولي نكته مهم اينس��ت كه مشروعيت
اقتصاد در ريسكپذيري است .هنر فعال اقتصادي،
چگونگي تبديل تهديد به فرصت است .كاركردن در
اين شرايط ،دشوار است وليكن تمام اين تهديدات
براي افراد خوش بين ،واقعيت گرا و ريس��ك پذير
ش��امل فرصتهاي باال در عين تهديد اس��ت .لذا
توصيه ميشود بخش خصوصي فعاالنه وارد شده
و از اين تهديدها فرصت بسازد .ضمن اينكه
اين ش��رايط نميتواند بلند مدت باش��د و
جه��ان نميتواند در منطقه تمام درها را
به روي ماببندد .بنابراين آتيهنگري ،عامل
اصلي موفقيت فعاالن اقتصادي
اس��ت .هر جهتگيري در
حوزه اقتصادي ميبايست
ب��ا ش��ناخت از آين��ده
صورت بگيرد و آينده
از آن كساني است
كه شرايط در حال
تغيير روابط جهاني
را درك نمايند.
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توگوی ماه
گف 

صنایع کوچکتر
آمادهتر باشند

گفتو گو با سيدمهدي تقوي
درباره آیندهنگری هدفمند کردن یارانهها
سيدمهدي تقوي ،اس�تاد دانشكده اقتصاد
دانش�گاه عالمه طباطبايي است او تاكنون
 99كتاب به رش�ته تحرير در آورده و اكنون
جزو معدود استاداني اس�ت كه در اين دانشگاه داراي
رتبه  32هستند .او كه به گفته خودش معتقدبه اقتصاد
كنزي است ميگويد ثروت ملي را بايد براي مردم خرج
كرد .هرچند هدفمندي يارانهها را در واقع حذف يارانهها
ميخوان�د و ميگويد كه آيند ه چندان خوبي در انتظار
صنعت و اقتصاد با اجراي اين قانون نخواهد بود .آنچه
توگويي كوتاه با اين اس�تاد دانشگاه
در پي ميآيد گف 
است درباره آیندهنگری هدفمند کردن یارانهها و اینکه
کدام صنایع خود را بیشتر باید آماده کنند.
ش�ما چه چشماندازي از هدفمندي يارانهها و اجراي
آن در آيندهاي نزديك داريد به باور شما چه اتفاقي
در پيش روي جامعه است؟

پيشبين��ي من اين اس��ت كه با هدفمن��دي يارانهها
پولهايي كه به مردم داده ميش��ود هيچ كدام نميتواند
يك پنجم فشاري كه از برداشتن يارانهها بر مردم ميآيد
را جبران كند چرا كه االن شرايط به گونهاي است كه فقر
وبيكاري روز به روز بيش��تر ميشود االن شرايط مناسب
براي اجرای اين قانون نيس��ت .اگ��ر دولت با درآمد نفت
سرمايهگذاري و اش��تغالزايي كرده بود و به نيروي كار به
اندازه بهرهورياش پول ميداد ميتوانست يارانهها راحذف
كند ،اما نه در اين ش��رايط كه فرار سرمايهها و فرار مغزها
را داريم .پس اين شرايط مناسب نيست در نتيجه تورم را
بيشتر ميكند و توزيع درآمد را غير عادالنهتر ميكند.

يعني اين قانون ب�ر توزيع درآمد چه تاثيري خواهد
داشت؟

نگر
آینده
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از آنجايي كه آمار توزيع درآمدها غلط است به درستي
نميت��وان تاثير هدفمندي يارانهها را ب��رآورد كرد .اما ما
باالخره بعد از كلي باال و پايين كردن به اين نتيجه رسيديم
كه سيستم فعلي يارانهها توزيع غيرعادالنه درآمد است ،اما
اگر اين را با هدفمندي يارانهها و سيستمي كه دولت قرار
اس��ت اجرا كند عوض كنيم هم توزيع درآمد را خرابتر
كردهايم و هم نرخ تورم باالتر خواهد رفت.
ت�ورم چگونه باالتر ميرود؟ يعني تاثير تورم به طور
مشخص چگونه است؟

هدفمندي بر تورم از دو طريق تاثير ميگذارد كه عرضه
مهمترين آن است .شما قيمت حامل انرژي در كارخانههاي
تولي��دي را باال ميبريد .خوب در نتيجه طبق فرمولهاي
اقتصادي منحني عرضه به سمت راست حركت ميكند
و ركود تورمي را تجديد ميكند .اما اينكه ميزان بيكاري

و ت��ورم تا چه حد باال خواهد رف��ت را نميتوانم به طور
دقيق بگويم .آن پولهايي هم كه به مردم داده ميش��ود
متاسفانه به همان ميزان كه قدرت خريد را از آنها ميگيرد
قدرت خريد را به آنان باز نميگرداند و در نتيجه منحني
تقاضا به سمت پايين حركت ميكند و اگرچه ممكن است
منحني تورم را كمي كنترل كند ،اما نرخ بيكاري را حتما
افزايش ميدهد.
بر تقاضا چگونه تاثير خواهد گذاشت؟

با توجه به اينكه ما ركود تورمي را هم ش��اهد هستيم
در ش��رايط ركود تورمي مشكل ،ديگر طرف تقاضا نيست
مش��كل طرف عرضه اس��ت زيرا اقتصادي كه دچارركود
تورمي اس��ت نميتواند توليد كند .وقتي مشكل از سوي
عرضه باشد درآن موقع منحني عرضه به سمت باال وچپ
حركت ميكند و در قيمتهاي باالتر و توليد كمتر با تقاضا
تعادل مييابد و آن را قطع ميكند.
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بر طبقه فقير و
دارا چ�ه تاثيري دارد و وضعي�ت كدام يك از آنها را
بهبود خواهد بخشيد؟ و آيا اصال بهبودي رخ خواهد
داد؟

اينكه گفته ميش��ود اجراي اين قانون باعث ميشود
توزيع درآمد عادالنهتر ش��ود و شرايط زندگي فقرا بهبود
پيدا كند شوخي است .توزيع درآمد را غيرعادالنهتر خواهد
كرد و وضعيت فقرا بدتر خواهد شد .گفته ميشود به هر نفر
 20هزار تومان خواهند داد .مثال يك خانواده  5نفره 100
هزار تومان .خوب اين چقدر ميتواند تاثير بگذارد؟ مسلما
تاثير آن بسيار ناچيز خواهد بود .پس در واقع آن مقدار كه
حذف يارانهها هزينهها را باال خواهد برد نصف اين هزينه
را دولت پرداخت نخواهد كرد يا ممكن است هيچ مبلغي
پرداخت نشود چون عدهاي بودند كه در طرح جمعآوري
هزينههاي خانوار پرسشنامه پر نكردهاند پس ممكن است
يارانهاي دريافت نكنند پس قدرت خريد پايين خواهد آمد.
توزيع مس��تقيم يارانهها به معني آن است كه اگر دولت
قبال  100تومان به م��ن يارانه ميداد ،اكنون  100تومان
را از م��ن گرفته و  50تومان به من پرداخت ميكند .اين
به آن معني است كه در مرحله اول اجراي هدفمند كردن
يارانهها قدرت خريد مصرفكننده براي كاالهايي كه يارانه
به آنها تعلق ميگرفت  50درصد كاهش خواهد يافت .در
همين حال براي عدهاي هم كه اين فرمها را پركردهاند بنا
برمصوبه دولت هرچه پول به دست آمد 50درصد درميان
مردم توزيع خواهد ش��د 30 ،درصد به صنعت اختصاص
خواهد يافت و 20درصد نيز به خزانه دولت ريخته ميشود.
به عبارت ديگر مصرفكننده كااله��اي يارانهاي با حذف
يارانهها ،بايد به دليل گران ش��دن كاالها هزينه بيشتري
پرداخت كند ،كه اين خود به معني از دست دادن قدرت

خريد است .اما اثري كه بر مصرف طبقه مرفه هم خواهد
گذاشت بسيار اندك است چون ميزان مصرف انرژي اين
طبقه چنان باال نيس��ت كه بخواهد تاثي��ري آنچناني بر
وضعيت آنان داشته باشد .هرچند اين امرهم بازبستگي به
اين دارد كه چقدر قدرت خريد را پايين خواهد آورد.
تاثير اين قانون بر صنعت چگونه خواهد بود؟

اجرايهدفمندييارانههابرصنايعكوچكتركهانرژيبر
هستند بيشتر تاثير خواهد گذاشت و نمودار عرضه آنها به
س��مت چپ و باال حركت خواهد كرد و در واقع بر صنايع
انرژي بر بيشتر تاثير خواهد داشت .دليل اين اتفاق هم اين
اس��ت كه كاالهاي سرمايهاي مانند ماشينآالت برخي از
كارخانهها مربوط به 50سال پيش بوده وداراي تكنولوژي
عقب ماندهاند .به عبارتي به علت ماش��ينآالت فرسوده،
ني��روي كار با مزد پايين و ناتوان و مهمتر از همه دولتي
بودن بيشتر صنايع كه مديران مناسب نيز برايشان تعيين
نميش��ود ،اين دست از صنايع در ركود بسيار وخيمي به
سرميبرند و شرايط آنها در آينده بدتر هم خواهد شد.
درباره تجربه كش�ورهاي صنعت�ي جهان بگوييد و
اينكه آيا ميتوان اين روش را در ايران نيز اجرا كرد؟
در آن كشورها چه طور عمل شده است؟

كشورهاي بزرگ صنعتي جهان از جمله انگلستان تجربه
حذف يارانهها را داش��تهاند و در كش��ورهايي كه از اقتصاد
پويايي برخوردارند استفاده از يارانهها ديگر معنايي ندارد.

پيش�نهاد ش�ما در اين زمينه و ب�راي بهبود آينده
پيشروچيست؟

در سياس��تهاي اقتصادي بايد عقل را ب��ه كار برد و
البته سياس��ت درهاي باز براي ما بد است بايد اقتصاد را
با سياستهاي مناسب اقتصادي به رشد برسانيم .سياست
اقتصادي بايد در جهت بهبود عرضه كالها و خدمات حركت
كند و اين امر نيازمند به سرمايهگذاري است تا به افزايش
بهرهوري و تربيت نيروي كار به آموزش بيشتر منجر شود
و ديگر اينكه با سياست تعرفهاي بايد جلوي ورود كاالهاي
خارجي را گرفت .دول��ت بايد ابتدا پولهاي نفت را خرج
نوسازي صنايع كند ،مثال ميتواند به واحدهاي توليدي كه
تكنولوژي قديمي دارند از پول نفت وام بدهد ،اما اين كار
را نميكند در صورتي كه سياست اقتصادي صنعتي يعني
اين .اگر ما اقتصادي داش��تيم كه  20درصد جمعيت زير
خط فقر نبود و توزيع درآمد به اين نحو غيرعادالنه نبود و
اگر به اين اندازه بيكار نداشتيم و اگر ميتوانستيم اقتصاد
را حركت بدهيم و تورم را مهار كنيم آن وقت ميتوانستيم
ياران��ه را حذف كنيم چون اصال نيازي ب��ه آن نبود اما با
آيندهاي كه در پيش رو خواهد بود حذف اين چنيني مفيد
فايده نيست .پس ريشه بخشي از مشكالت در دست دولت
است و بايد سياستها را درست كند.
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به کجا میرویم؟
بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال  :1387تجربهاي براي آينده
براي بررس��ي مقايس��هاي
عملكرد اقتصاد كش��ور در
س��ال  1378نس��بت ب��ه
عملكرد س��الهاي گذشته
مقادي��ر چندي��ن متغي��ر
كليدي و ش��اخص را براي
عباس شاكري س��ال  1378و س��الهاي
عضوهياتعلمي قبل از آن به دس��ت آورده
دانشگاهعالمهطباطبايي و با هم مقايس��ه ميكنيم.
متغيره��اي مذكور عبارتند از :ت��راز تجاري ،تورم،
رشد اقتصادي ،بيكاري ،رشد نقدينگي ،رشد پايه
پولي ،وضعيت اس��ناد اعتباري برگشتي ،نرخ ارز،
وضعيت سرمايهگذاري ،مطالعات معوقه بانكها و
شاخصهاي عملكرد بخش مسكن .به نظر ميرسد
بررسي اين چند متغير كليدي در اقتصاد به خوبي
وضعيت كالن اقتصاد را به تصوير ميكشد.
نقدينگي و پايه پولي

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387

سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387

رشد پايه پولي
23/08
7/6
17/47
45/86
26/95
30/55
47/97

تورم
11/4
15/8
15/2
15/6
10/4
11/9
18/4
25/4

27/7

بخشمسكن

وضعيت بازار مسكن تقريبا بر چرخههاي
15/9
كلي اقتصاد منطبق است بنابراين بررسي آن
ماخذ :مركز اطالعات و آمار بانك مركزي
ما را به وضعيت كل اقتصاد رهنمون ميسازد.
تعداد پروانههاي ساختماني صادر شده در هر
جدول شماره 2
دوره به خوبي نشانگر وضعيت رونق و ركود
رشد اقتصادي
بيكاري
در اين بخش اس��ت .همانطور كه از جدول
3/7
14/2
ش��ماره  4مالحظه ميشود از سه ماهه دوم
8/2
12/8
تا سه ماهه س��وم  1388صدور پروانههاي
8/1
11/8
ساختماني در تهران از رشد منفي برخوردار
6/1
10/3
بوده اس��ت .وضعيت شهرستانها تقريبا به
4/7
11/5
همين منوال بوده است .اين اعداد و ارقام از
6/2
11/3
وجود تداوم ركود در اين صنعت اش��تغالزا
8/1
10/5
و صنایع متعدد وابس��ته به آن (س��راميك،
2/2
10/4
آهنآالت ،سيمان و ).....حكايت دارد.

ماخذ :گزارشهاي تحوالت اقتصادي و نمايههاي اقتصادي سال سرمايهگذاري
عامل مهم ديگر متغير س��رمايهگذاري
 1388بانك مركزي

نگر
آینده

تورم ،بيكاري و رشد اقتصادي

همانطور كه از جدول  2مالحظه ميشود
نرخ تورم در س��ال  1387نس��بت به همه

جدول شماره 1

صادرات غير نفتي ،واردات ،تراز تجاري و نرخ ارز

همانط��ور كه از ج��دول  2مالحظه ميش��ود
ص��ادرات غي��ر نفتي(كه ش��امل ص��ادرات گاز و
محصوالت پتروشيمي نيز ميشود) در سال 1387
از رش��د محدودي برخوردار بوده است در حاليكه
واردات كل در اين سال نسبت به قبل بيش از 10
ميليارد دالر افزايش يافته است بنابراين در اين سال
كس��ري تراز تجاري به شدت افزايش يافته است.
اگر صادرات ميعانات گازي و پتروشيمي از صادرات
غيرنفتي تفكيك شود وضعيت صادرات غير نفتي و
تراز تجاري بسيار بدتر ميشود.
همانط��ور كه قبال ذكر ش��د اقتص��اد ايران در
س��ال  1387با پدي��ده ركود تورم��ي مواجه بوده
اس��ت .افزايش ش��ديد واردات در اين سال
نش��انه ناديدهگرفتن توليد و كس��ب و كار
رشدنقدينگي
داخلي و تشديد مش��كالت آنان است .اين
حجم افزاي��ش واردات مطمئنا به توليدات
30/1
كشاورزي و صنعتي كشور آسيب زده است.
26/1
اما با وجود تورم  25درصدي نرخ ارز افزايش
30/2
محسوسي نداش��ته كه اين خود موجبات
محدوديت براي صادرات غيرنفتي را فراهم
34/3
كرده است.
39/4
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همانگونه كه از جدول 1مالحظه ميشود
نرخ رشد پايهپولي در سال  1387حدود 48
درصد و نرخ رش��د نقدينگ��ي حدود 15/9
درصد بوده اس��ت .نرخ رش��د پايهپولي در
س��ال  1387بيشترين مقدار خود را تجربه
كرده اس��ت ،اما نرخ رشد نقدينگي كاهش
يافتهاست .تفاوت نرخ رشد پايه پولي و نرخ
رش��د نقدينگي به تغييرات ضريب فزاينده
مربوط نميشود .بلكه دليل عمده اين تفاوت
به تامين ذخيره قانوني براي وامهاي اعطاشده
از قِبل وجوه چك پولها در سالهاي قبل
مربوط ميشود و اين كاهش نقدينگي روي
كاهش رشد اقتصادي انعكاس يافته است.
كاهش نرخ رشد نقدينگي از حدود متوسط
 32درصد در  6سال گذشته به  15/9درصد
در سال ( 1387با وجود افزايش شديد پايه
پولي) نشانه محدوديت نقدينگي براي كسب
و كار خصوصي و توليد است .به عبارت ديگر
بيانضباطي پولي بانك مركزي و بانكها در
سالهاي گذش��ته(به ويژه در سال )1385
باعث ش��ده بانك مركزي براي مهار رش��د
نقدينگي اعطاي وام به توليد را كاهش داده
و موجب بروز ركود در اقتصاد شود.

سالهاي قبل افزايش داش��ته است .نرخ بيكاري
تقريبا ثابت مانده و نرخ رش��د اقتصادي از س��ال
 1380به بعد در سال  1387به كمترين مقدار خود
رسيده است .اين رشد پايين توليد ناخالص داخلي
در واقع انعكاس��ي اس��ت از قفل شدن تسهيالت
توليدي و انقباض پولي .اين درحالي است كه پايه
پولي شديدا افزايش داشته و نرخ رشد آن باالترين
مق��دار را تجربه كردهاس��ت .از طرف��ي اينكه نرخ
بيكاري در فاصله سالهاي  1386و  1387چندان
تغيير نداشته اما نرخ رشد اقتصادي تغييرات زيادي
كرده از دو جنبه قابل بررسي است .ابتدا اينكه اين
عدم تغيير نرخ بيكاري حكايت از كمگويي اين نرخ
بر اس��اس تعاريف جديد داشته و وجه ديگر آنكه
بهره وري نيروي كار دراين س��ال  1387به شدت
كاهش يافته است.
افزاي��ش تورم و كاهش نرخ رش��د و نرخ باالي
بيكاري در س��ال  1387حكايت از وضعيت ركود

تورمي در اقتصاد كشور در اين سال دارد .نرخ باالي
تورم و نرخ نسبتا پايين رشد نقدينگي و نرخ رشد
بسيار پايين توليد ناخالص ملي حكايت از اين دارد
كه سرعت گردش پول بيثبات و تغييرپذير است.
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سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387

صادراتغيرنفتي
4565/43
5271
6636/33
7536/56
10545/84
14044/27
16100/61
18717

جدول شماره 3
واردات
18128/84
22036/22
29560/91
38199
43085/48
50020
58240/13
68533

رشد داشته است.

تراز تجاري
-13563/41
-16765/22
-22924/58
-30662/44
-32539/64
-35975/73
-42139/52
-49816

نرخ ارز بازاري
----------------9042
9226
9357
9677

واحد صادرات ،واردات و كسري تجاري ميليون دالر است.
نرخ ارز بازاري به صورت متوسط استفاده شده است.
ماخذ :مركز اطالعات و آمار بانك مركزي و نمايه آماري بانك مركزي 1388

است كه نقش بس��يار تعيين كنندهاي در تثبيت
رش��د اقتص��ادي و پاي��داري آن دارد .هزينههاي
سرمايهگذارينهتنهاخودمحركتوليدهستندبلكه
از طريق ايجاد تقاضاي خريد كاالهاي سرمايهاي،
محرك توليد و اشتغال نيز محسوب ميشوند .منابع
سرمايهگذاريهاي جديد كه از دو بخش خصوصي
و داخلي نش��ات ميگيرد ،در س��الهاي اخير به
واسطه كاهش توان وامدهي بانكها ،شرايط سخت
توليد و كاهش تقاضاي كاالهاي توليدي داخل از
رشد كاهندهاي برخوردار بودهاند .تسهيالت اعطايي
از محل حس��اب ذخيره ارزي از مبلغ  3709/6در
سال  1386به  965/7ميليون دالر در سال 1387
رسيده است .همچنين تعداد مجوزهاي صادره براي
تاسيس واحدهاي صنعتي و پروانههاي بهرهبرداري
از واحدهاي صنعتي از جمله اين شاخصها هستند

بررسي اعداد و
ارقام مربوط به
متغيرهايكليدي
اقتصاد در سال
 1387و مقايسه
آن با ارقام متناظر
سالهاي قبل ،به
وضوح بيانگر اين
است كه وضعيت
سال
كسب و كار و سه ماهه اول 87
فعاليتبخش سه ماهه دوم 87
خصوصي به سه ماهه سوم 87
خاطر گرفتار شدن سه ماهه چهارم 87
در دام ركود و تورم سه ماهه اول 88
مناسبنيست .سه ماهه دوم 88

نگر
آینده
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كه به نوعي نماينده ميزان تمايل به سرمايهگذاري
در اقتصاد محسوب ميشوند .بر اساس گزارش بانك
مركزي تعداد مجوزهاي تاسيس و تعداد پروانههاي
بهرهبرداري واحدهاي صنعتي در س��ال  1387به
ترتيب با كاهش  45/8و  6درصدي روبهرو بودهاند.
اگر چه آمار مرتبط در خصوص سال  1388هنوز
در دسترس نميباشد اما گفته شده است نرخ رشد
سال  1388حدود  0/2درصد بوده و اين مويد اين
واقعيت است كه اقتصاد كشور و صنعت كشور به
طور خاص در س��ال  1388در سايه ركود حاكم با
مشكالت اساسي روبهرو بوده است...
از سوي ديگر متوسط شاخص بهاي توليدكننده
در ايران در س��ال  1387به عدد  503/7رسيد كه
نسبت به متوسط سال  1386معادل  20/8درصد
رشد و در سال  1388نسبت به  7/4 ،1387درصد

مطالعات معوق بانكها

رئي��س بانك مرك��زي در نخس��تين همايش
بينالمللي نظام جامع س��نجش اعتب��ار در تاريخ
 26ديماه  1387اعالم ميدارد كه در سال 1381
مطالع��ات معوق بانكه��ا اوال  7/1درصد بوده در
حاليكه اين رقم در پاي��ان ديماه  1387به بيش
از  20درصد رس��يده است كه رقم اسمي و نقدي
آن حدود  380هزار مليارد ريال است (كه در سال
 1388به رقم  480هزار میليارد ريال بالغ گش��ته
است) .به گفته آقاي بهمني انباشت مطالعات معوق
به خاطر خأل اطالعاتي بانكها از وضعيت اعتباري
مشتريان است (روزنامه جامجم 26 ،بهمن ).1387
البته اين انباش��ت رو به رشد مطالبات تا حدي به
سوء استفاده افراد صاحب نفوذ از فرصت در اختيار
مربوط ميش��ود و تا حدي هم از ش��رايط ركود و
محدوديت س��ودآوري حوزه تولي��دات صنعتي و
كشاورزي نشأت ميگيرد به هر حال اين ارقام ارائه
ش��ده حكايت از تداوم ركود و تشديد آن در سال
 1388دارد.
اسناد و چكهاي مبادله شده و برگشتي

همانطور كه از جدول شماره  5مالحظه ميشود،
رشد تعداد اسناد و چكهاي برگشتي و رشد مبلغ
اسناد و چكهاي برگشتي نسبت به سالهاي قبل
به شدت افزايش يافته اس��ت .با وجودي كه رشد
تعداد اسناد مبادله شده در سال  1378منفي بوده
و رشد مبلغ آنها دراين سال نسبت به سالهاي قبل
كاهش يافته اس��ت ،رشد تعداد اسناد و چكهاي
برگش��تي از همه سالها بيش��تر بوده است رشد
مبلغ اسناد و چكهاي برگشتي نيز(جز براي سال
 )1384دراين سال از همه سالها بيشتر بوده است

جدول شماره 4
تعدادپروانههايساختماني
صادر شده در مناطق شهري
54928
47238
29835
44839
34693
29449

درصدتغييرات
نسبت به دوره مشابه سال قبل
14/6
-9/4
-33/2
-30/1
-36/8
-37/5

تعدادپروانههايساختماني
صادر شده در تهران
6790
6458
4366
3131
2576
2265

درصدتغييرات
نسبت به دوره مشابه سال قبل
21/1
-8/3
-26/1
-20/8
-62/1
-64/9
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و اي��ن به طور عمده حاصل ب��روز ركود در بعضي
بخشهاي توليدي و تداوم ركود در بخشهاي ديگر
است.
بررس��ي روند صع��ودي وگاها فزاين��ده تعداد
چكهاي برگش��تخورده طي دوره  5ساله مورد
نظر نشان ميدهد ،تعداد چكهاي برگشتي پس از
تجربه نرخ رشدهاي  1/5و  9/1درصد در سالهاي
 1385و  1386و افزاي��ش ب��ه ارق��ام  3/6و 3/9
ميليون فقره ،با نرخ رشد فزاينده  26درصد به رقم
 4/9ميليون فقره در سال  1387افزايش مييابد.
اين روند در سال  1388تا حد قابل توجهي كاهش
يافته و با نرخ رشد  2/9درصد به رقمي بالغ بر 5/1
ميليون فقره افزايش پيدا ميكند.
 -2در راس��تاي ف��راز و فروده��اي ارقام تعداد
چكهاي برگش��تي مشاهده ميش��ود كه ارزش
ريالي چكهاي برگش��تخورده ط��ي دوره مورد
بررس��ي همواره از نرخ رشدهاي مثبت و دو رقمي
برخوردار بوده است .بهگونهاي كه بررسي آمار اتاق

پاياپاي بانكي كشور نشان ميدهد ،ارزش چكهاي
برگش��تخورده با نرخ رشد  24/1درصد از 8800
ميليارد تومان در س��ال  1384به  10900ميليارد
تومان در س��ال  1385بالغ گش��ته و پس از آن با
برخورداري از نرخ رشدهاي فزاينده  35/2و 41/8
درصد به ارقام  14700و  20900ميليارد تومان در
س��الهاي  1386و  1387افزايش يافته است .اين
ش��دت در سال  1388تاحدي آرامتر شده و با نرخ
رش��د  11/8درص��د از  20900ميليارد تومان در
س��ال  1387به  23400ميليارد تومان در انتهاي
سال  1388ميرسد .اين مبلغ برابر با بودجه عمراني
كشور در سال  1388است.
 -3بررس��ي همزم��ان تع��داد و ارزش ريال��ي
چكهاي برگشتي نيز به اين نكته داللت دارد كه
عليرغم افزايش تعداد چكهاي برگشتخورده از
رقم  3/5ميليون فقره در سال  1384با متوسط نرخ
رش��د ساليانه  9/4درصد به رقم  5/1ميليون فقره
در سال  ،1388ارزش ريالي چكهاي برگشتي با

متوسط نرخ رشد ساليانه  27/7درصد از رقم 8800
ميليارد تومان در س��ال  1384به حجمي بالغ بر1
 23400ميلي��ارد تومان در انتهاي س��ال 1388
افزايش پيدا نموده است .جدول ( )6تغييرات تعداد
و ارزش اسناد مبادله شده را نشان ميدهد.
جمعبندي

بررسي اعداد و ارقام مربوط به متغيرهاي كليدي
اقتصاد در سال  1387و مقايسه آن با ارقام متناظر
سالهاي قبل ،به وضوح بيانگر اين است كه وضعيت
كس��ب و كار و فعاليت بخش خصوصي به خاطر
گرفتار شدن در دام ركود و تورم مناسب نيست .از
طرفي سياستهاي پولي و مالي و بازرگاني موجود
ه��م در جهت بهبود وضعيت نميباش��د .بنابراين
دس��تاندركاران ام��ور اقتصادي كش��ور بايد اين
وضعيت را هشدار و تهديد تلقي كرده و براي ايجاد
فضاي مناسب كسب و كار براي بخش خصوصي و
جلوگي��ري از واردات كاالهاي رقيب توليد داخلي
تمهيديبيانديشند.

جدول شماره  ( 5اسناد مبادله شده و برگشت داده شده)

مبادله شده

برگشت خورده

درصدبرگشتی
به مبادلهای

سال
تعداد
رشد
تعداد
رشد
تعداد
رشد
تعداد
رشد
تعداد
مبلغ

1381
68302000
16/1
1089405
30/8
3103000
5/7
45368
23/1
4/5
4/2

1382
76101000
11/4
1409680
29/4
3431000
10/6
60143
32/6
4/5
4/3

1383
68287000
-10/3
1809754
28/4
3392000
-1/1
47095
-21/7
5
2/6

1384
71861000
5/2
2090761
15/5
3546000
4/5
88073
87
4/9
4/2

1385
78201000
8/8
2998759
43/4
3599000
1/5
109263
24/1
4/6
3/6

1386
79054000
1/1
4157065
38/6
3925000
9/1
147680
35/2
5
3/6

1387
63649000
-19/5
4663571
12/2
4944000
26
209422
41/8
7/8
4/5

1388
47468000
-25/4
4629400
-0/7
5087000
2/9
234071
11/8
10/7
5/1

دستاندركاران
امور اقتصادي
كشور بايد
وضعيت فعلی را
هشدار تلقي كرده
و براي ايجاد
فضايمناسب
كسب و كار براي
بخشخصوصي
و جلوگيري از
واردات كاالهاي
رقيبتوليد
داخليتمهيدي
بيانديشند

توضیح :تعداد به فقره ،مبلغ به میلیارد ریال و رشد به درصد است .براي سادگي ،تعداد اسناد مبادله شده و همچنين ارزش اسناد بر عدد  10تقسيم شده است.
همچنين درصد تعداد چكهاي برگشتي به كل چكها و درصد مبلغ چكهاي برگشتي به كل مبلغ چكهادر سال  1387نسبت به قبل افزايش يافته است.
مأخذ :گزارش شاخصهاي ماهانه اقتصادي در اسفندماه  ،1388بانك مركزي جمهوري سالمي ايران

ماخذ :بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
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سال
1380
1379
1378
1377
1386
1385
1384
1383
1382
1381
متوسطمبلغ
37625478 30359266 24837281 19780366 17529292 14620689 12555026 9696486 7924772 6620824
تعداد(هزار برگ)
3925
3599
3546
3392
3431
3103
2935
2817
2632
2574
چكهايبرگشتي(ميلياردريال) 147680 109263 88073 67095 60143 45368 36849 27315 20858 17042

نگر
آینده
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آینده حمل و نقل در ایران

پرونده اول

لونقل؛صنعت فردا
حم 
لونقل در ايران
نگاهي آينده پژوهانه به صنعت حم 
پژمان موسوی

نگر
آینده
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لونقل در ايران اهميتي
چرا آيندهنگري صنع��ت حم 
لونق��ل به عنوان مجموعه
دو چن��دان دارد؟ صنعت حم 
فعاليتهايي كه به ش��كلي گسترده در تمامي زمينههاي
لونقل
توليد ،توزيع و مصرف كاال و خدمات از يكسو و حم 
مس��افر و تمامي شئون و حاش��يههاي آن از طرف ديگر
جريان دارد ،به طور منحصر به فردي نقش��ي بي بديل در
«اقتصاد» در مفهوم كلي آن و حفظ توان رقابت و گسترش
بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت دارد .در واقع
لونقل در توليد
ميتوان گفت سهم چشمگير بخش حم 
ناخالص داخلي كشورها حكايت از ارتباط تنگاتنگ كليه
لونقل دارد .با توجه
زير بخشهاي اقتصادي با صنعت حم 
لونقل و نقش اساسي آن در توسعه
به اهميت صنعت حم 
اقتصادي كش��ورها و آينده اقتصادي ،كارشناسان بر لزوم
س��رمايهگذاري براي توسعه و نگهداري زيربناها ،ناوگان و
تجهي��زات موجود از طريق ارتق��اي كيفيت فني و دانش
لونقل ،تاكيد ميكنند.
مديريت سيستمهاي حم 
پس از آنكه جهان در قرن گذش��ته ش��اهد گسترش
لونقل كه به دنبال اختراع لكوموتيو،
چشمگير صنعت حم 
ماش��ين بخار ،راهآهن ،موتور،تراموا و در نهايت اتومبيل و
هواپيما بهوجود آمد بودند ،مدام كوشيدند تا با تجهيز خود
به آخرين تكنولوژيها و دستاوردها ،همواره بهترين كيفيت
را به مردمانشان عرضه نمايند و از سوي ديگر هم نام خود را
لونقلي
به عنوان يكي از كشورهاي توسعه يافته از نظر حم 
تثبيت نمايند .اهميت اين صنعت بواسطه وجود پتانسيل
عظيم حجم تجارت كاال در جهان به ميزان 9000ميليارد
دالر اس��ت كه از اين ميزان س��هم تجارت آسيا و اروپا به
بيش از 3000ميليارد دالر ميرس��د .بنابراين رشد شبكه
لونقل متناسب با شرايط تجارت جهاني اين روزها به
حم 
عنوان امري اجتنابناپذير براي كشورها تبديل شده است.
در اي��ران اما به دليل س��اختارهاي عمدت��ا دولتي و
لونقلآنچنانكهشايسته
مديريتهايمقطعي،صنعتحم 
كشوري با موقعيت استراتژيك ايران است ،پيشرفت نكرده
و به نظر ميرس��د كه در مقاطع مختلف درجا زده است.
لونقل به عنوان موتور محرك توس��عه ايران
صنعت حم 
هنوز هم از ناكارآمدي رنج ميبرد و بسياري از شركتهاي

لونقلي ما هم ،هماكنون در مرز ورشكستگي قرار دارند
حم 
لونقلي بينالمللي حرفي
و در برابر خدمات شركتهاي حم 
براي گفتن ندارن��د .از آنجايي كه تحوالت منطقهاي به
خ��ودي خود ميتوان��د موجب گس��ترش همكاريهاي
مشترك و ايجاد روابط اقتصادي و تجاري پايدار در منطقه
لونقل ميتواند دسترسي
شود ،توجه بيشتر به صنعت حم 
به بازارهاي منطقهاي و بينالمللي و استفاده از فرصتهاي
موجود براي توس��عه و در نهايت ش��كوفايي اقتصادي را
لونقل
ني��ز فراهم آورد .اما ب��ا وضعيت فعلي صنعت حم 
لونقلي
در ايران و نحوه س��رويسدهي سيستمهاي حم 
اي��ران و معضالتي كه در زمينه تخليه و بارگيري كاالها و
تحريمهاي خارجي وجود دارد ،به نظر نميرسد در صورت
لونقل ايران بتواند در
ت��داوم وضعيت موجود صنعت حم 
لونقل كشورهاي پيشرفته و حتي
مقايسه با صنعت حم 
كش��ورهاي حوزه خليجف��ارس ،فضايي را ب��راي نمايش
توانمنديهاي محدودش داشته باشد.
در همي��ن حال صاح��ب نظ��ران عقي��ده دارند كه
لونقل وترانزيت از موضوعهاي اساسي و تاثيرگذار در
حم 
همه حوزههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،امنيتي است
و عاملي براي گسترش تمدنهاي بشري تلقي ميشود كه
ايران با توجه به موقعيت ژئوپلتيكاش ميتواند به خوبي از
اين موقعيتش بهره ببرد .با تمام اينها به نظر ميرسد ايران
لونقل در جهان و عصر
ب��ا درك واقعيتهاي صنعت حم 
رقابتي كنوني ،اخيرا حركتهايي را براي خصوصيسازي
لونقل و رهاس��ازي صنعت از قوانين دست و
صنعت حم 
پاگي��ر دولتي آغاز كرده اس��ت و به دنبال تثبيت جايگاه
شايس��ته خود به عنوان يك كشور مهم در منطقه است.
در پرون��ده حاضر و با توجه ب��ه ماهيتهاي متفاوت انواع
لونقل
لونقل هوايي ،حم 
لونقلي شامل حم 
شيوههاي حم 
لونق��ل دريايي و تاثيرات
لونقل ريلي و حم 
زميني ،حم 
متفاوت سياس��تگذاريهاي كالن و از جمله آزادس��ازي
قيمت انرژي بر آنها ،تالش ش��ده است تا هر كدام از اين
ش��يوهها به تفكيك و به طور مجزا بر اساس سناريوهاي
آينده مورد كند و كاو و تحليل از س��وي كارشناس��ان و
صاحبنظران اين حوزه قرار گيرد.

بارها را بايد از جاده به ريل بياوريم
لونقل ريلي
آيندهنگري صنعت حم 
در گفتوگو با دكتر محمد سادات حسيني رئيس مركز تحقيقات راهآهن كشور
ع�دهاي ب�ر اين باورند ك�ه در آين�دهاي نزديك،
لونقل
راهآهن ش�يوهاي ب�ي بديل در ان�واع حم 
خواه�د ش�د .مزاي�اي راهآهن به نس�بت س�اير
لونقلي چه ميتواند باشد؟
شيوههاي حم 

بار انج��ام نميدهد .از همين رو من ب��ر اين باورم كه
قطارهاي مس��افري براي خطوط ما نميتوانند چندان
سودآور باشند و تنها ميبايست در مسيرهاي پر رفت
و آمد از قطارهاي مس��افري اس��تفاده كرد .اس��تفاده
از قطارهاي مس��افري فش��ار زيادي روي بار ميآورد و
بس��ياري به ناچار مجبور ميش��وند بار خود را از جاده
و نه ريل به مقصدش��ان حمل نمايند و همين امر هم
همانط��ور كه اش��اره كردم به افزايش چش��مگير آمار
تصادف��ات منجر ميگردد نتيجه اينكه به نظر من اگر
ما سرمايهگذاريهايمان را روي گسترش خطوط ريلي
بگذاريم خيلي بيشتر نتيجه ميگيريم تا اينكه همان
س��رمايهگذاري را روي جادههايمان انجام دهيم زيرا با
اين كار زمان معطلي قطارها در ايستگاهها هم به مراتب
كاهش مييابد و سفارش دهندگان رغبت بيشتري براي
لونقل ريلي در آينده پيدا ميكنند.
استفاده از حم 
لونقل بر اين
بس�ياري از صاحبنظران ح�وزه حم 
باورند كه ايران ميبايست هر چه سريعتر به سمت
بهره گيري از قطارهاي پر سرعت و سريعالسير در
آينده حركت كند .در اين باره چه نظري داريد؟

قطارهاي برقي هم در كنار قطارهاي سريعالسير
اين روزها در بس�ياري از كش�ورهاي جهان مورد
استفادهقرارميگيرند؛وضعيتراهاندازيقطارهاي
برق�ي در ايران در چه مرحلهاي قرار دارد؟ آيا اين
لونقل ريلي
لونقل را براي آين�ده حم 
ش�يوه حم 
ايران تجويز ميكنيد؟

قطاره��اي برقي چند مزيت عم��ده دارد:اول اينكه
خيلي سريع شتاب ميگيرند و مانند قطارهاي ديزلي
دير سرعت نميگيرند ،دوم اينكه كنترل اين نوع قطارها
به مراتب س��ادهتر است و س��وم اينكه اين نوع قطارها
نشيب و فرازها را خيلي آسانتر پشت سر ميگذارند .در
مورد مشخصه اصلي ديگر اين نوع قطارها يعني كاهش
مصرف سوخت هم به نظر من تفاوت چندان معني دار
نيست زيرا ممكن است در نظر اول اين نوع قطار صرفه
جويي سوختي بيشتري داش��ته باشد ،ولي اگر كمي
عميقتر به اين قضيه بنگريم ميبينيم كه اتالف انرژياي

نگر
آینده

هزينههاي باالي راهاندازي قطارهاي سريعالس��ير
بيشتر به تقويت زيرساختهاي خطوط ما بر ميگردد؛
شما تصور كنيد قطاري كه با سرعت  160كيلومتر در
ساعت حركت ميكند ،زيرس��اختهايش بايد بسيار
متفاوت با قطاري باشد كه با سرعت  300كيلومتر در
س��اعت حركت ميكند :هم شعاع قوسها بايد اصالح
شوند و هم خطوط ميبايست تقويت گردند .عدهاي بر
اين باورند كه ايران ميبايست خطوط جديدي را براي
قطارهاي سريعالس��ير راهاندازي كند كه من در اينجا
با قاطعيت ميگويم درست اس��ت اين اقدام منجر به
تسهيل در عبور و مرور قطارهاي باري ميشود ،اما براي

مسيرهاي طوالني راهاندازي قطارهاي سريعالسير هيچ
توجيه اقتصادي ندارد زيرا هزينههاي قطار سريعالسير
براي مسيري مثل تهران -مشهد حتي از هواپيما هم
بيشتر ميشود و من بهره گيري از آن حداكثر تا مسيري
معادل تهران -اصفهان را پيشنهاد ميكنم .موضوع مهم
آيندهنگران��ه ديگر هم اين اس��ت كه من فكر ميكنم
اس��تفاده از اين نوع قطارها براي مسيري مثل تهران-
قزوين ،هم در بحث جابجايي كانونهاي جمعيتي مهم
است و هم اينكه ميتواند شهركهاي مسير را مسكوني
كرده و حتي روي قيمت مسكن در تهران هم تاثيرگذار
لونقلي سريع و
باش��د .زيرا اگر افراد از يك وسيله حم 
مطمئن خيالشان راحت باشد ،تهران راترك كرده و در
ش��هركهاي مسير سكني ميگزينند و آن محلها را
براي زندگي انتخاب ميكنند.
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لونقل ريلي را به جرات ميتوان قديميترين نوع
حم 
لونقلي دانست زيرا بخار حتي زماني
از انواع شيوههاي حم 
كه امكان اس��تفاده از آن در جادهه��ا نبود ،در ديزلها و
قطارهاي بخار مورد استفاده قرار ميگرفت؛ در واقع بعد از
انقالب صنعتي و پس از اينكه از قوه بخار براي راهاندازي
كارخانههاي صنعتي استفاده ش��د ،از آن براي راهاندازي
قطار بهره گرفته ش��د به نحوي كه ميتوان گفت امروز
ديگر فرهنگ صنعتي كشورهاي پيشترفته با قطار عجين
شده است .در ايران اما اين قضيه با اندكي تاخير رخ داد.
زيرا با انتخاب مسيري نادرست براي خط آهن سراسري،
ريل نتوانست چندان در متن زندگي مردم وارد شود و به
فرهنگ صنعتي مردم ورود پيدا كند .واقعيت اين است كه
راهآهن نسبت به جاده مزاياي بسياري دارد؛بحث اصلي
در اين بين نيز ايمني است .شما آمار تلفات جادهاي را با
تلفات ريلي مقايسه كنيد تا تاثير معنادار توسعه راهآهن
در كاهش ح��وادث جادهاي را نتيجه بگيريد .اما راهآهن
بسيار بيشتر از آنكه براي حمل مسافر مناسب باشد ،براي
حمل بارهاي س��نگين مناسب است و شما تصور كنيد
كه با نگاهي آيندهنگارانه بخش عمدهاي از بار از جاده به
ريل منتقل شود ،همين موضوع به خودي خود جادهها
را بس��يار بيش از گذشته براي حمل مسافران در آينده
ايمن ميكند .مزيت ديگر حمل و نقل ريلي در آينده ما
لونقل
لونقل ريلي است؛ حم 
صرفهجويي سوخت در حم 
ريلي بسته به نشيب و فراز زمين از يك سوم تا يك نهم
لونقل جادهاي دارد.
مصرف سوخت كمتري نسبت به حم 
البته درس��ت است كه در مسيرهاي كوهستاني مصرف
سوخت در قطارها زياد ميشود ولي باز هم حتي در اين
وضعيت نيز مصرف س��وخت به مراتب كمتر از اتومبيل
لونقل
است .از سوي ديگر اما هزينه سرمايهگذاري در حم 
لونقل جادهاي اس��ت .به عنوان مثال
ريلي باالتر از حم 
قيمت يك واگن خوب نزديك به يك ميليارد تومان است
و اين در حالي است كه قيمت بهترين نوع اتوبوس چيزي
بيشتر از  150ميليون تومان نميتواند باشد .در كنار اين
موضوع ما براي هر قطار نياز به واگن رستوران و لكوموتيو
هم داريم و تمام اينها اين موضوع را نش��ان ميدهد كه
لونقل ريلي بسيار
هزينه س��رمايهگذاري در بخش حم 
لونقل زميني است.
بيشتر از حم 
بياييد بحثمان را تا ح��دي با نگاهي به آينده جلو
ببريم؛تاكيد اصلي شما بر استفاده از قطار براي حمل بار
و نه مسافر است ،با چه استراتژياي اين بحث را مطرح
ميكنيد؟ آيا از تبعات آن خبر داريد؟
قطارهاي مس��افري باعث معطل ماندن قطارهاي
باري ميشود و ضمن اشغال ظرفيت خطوط ما ،فعاليت
چنداني را نيز در زمينه حمل مسافر در مقايسه با حمل

رشد صنايع پشتيبان ريلي ،متقاعد شدن سرمايه
گ�ذاران و مدي�ران صنعت ريل�ي و دولتها مبني
بر اهميت صنعت ريلي در توس�عه پايدار ،رش�د ۹
درصدي صنعت در س�الهاي اخي�ر ۱۲۳ ،ميليارد
دالر گردش بازار در س�ال  ۲۰۰۷و پيشبيني رش�د
ساليانه حدود  5/2درصدي تقاضا براي راهآهنهاي
سريعالس�ير ت�ا س�ال  ۲۰۱۶همه و همه نش�ان از
لونق�ل ريلي در بين
اهمي�ت و جايگاه صنعت حم 
سياستگذاران و تصميمگيران كشورهاي پيشرفته
و توسعه يافته جهان دارد؛در ايران اما با وجود آمار
حمل  90درصدي كاال از طريق جاده ،به نظر ميرسد
لونقل ريلي آنچنان كه شايستهاش
كه صنعت حم 
اس�ت به جايگاه واقعي خود دست نيافته و به دليل
ضعف زيرس�اختها نتوانسته است نقش خود را به
عنوان شيوهاي ايمن و مطمئن ،به خوبي ايفا نمايد .هر
چند در ظاهر توسعه شبكه ريلي همواره مورد توجه
و حمايت مسووالن دولتي بوده است ،اما از آنجايي

كه توسعه منطقي و عقاليي شبكه
و انتخاب مس�يرها و شيوههايي كه
ضم�ن ام�كان پذيري اج�راي آنها
لونقل
بيشترين نقش را در ارتقاء كمي و كيفي حم 
ريلي دارا باشند ،به درستي انجام نشده است ،ما در
لونقل
عمل شاهد موفقيت خاصي براي صنعت حم 
ريلي مان نيس�تيم .بدينترتيب به نظر ميرسد ما
امروزه به سياس�ت گذاري ،برنام�ه ريزي ،هدايت و
لونقل س�ريع ،ايمن ،بهينه،
نظارت براي تامين حم 
روان و گستردهاي نياز داريم كه با ايجاد سيستم يا
نظام مناسب در اين بخش ،بتواند پاسخگويي مطلوب
لونقل كاال و مسافر را فراهم آورد .در اين باره
به حم 
لونقل ريلي
و براي بررسي ابعاد مختلف آينده حم 
به سراغ س�يد محمد سادات حسيني رئيس مركز
تحقيقات راهآهن كشور رفتيم و در يك گفتوگوي
چالشي ديدگاههاي وي را در اين حوزه جويا شديم
كه متن آن را در زير ميخوانيد.
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پرونده اول

كه در نيروگاهها و خطوط انتقال برق اتفاق ميافتد،
به حدي است كه به آساني آن تفاوت مصرف سوخت
را پوش��ش ميدهد .از س��وي ديگر در بحث پدافند
غيرعام��ل نگرانيهايي درباره ش��رايط جنگي وجود
دارد كه اگر دشمن اقدام به بمباران كند ،ما به آساني
نيروگاههايمان را از دست ميدهيم و به اينترتيب به
آس��اني ما خطوط ريلي خود را از دست ميدهيم در
حالي كه در نوع ديزلي ،نه تنها نگرانيهايي اينچنين
وجود ندارد ،كه حتي از ديزل به عنوان مولد برق براي
تامين برق نيز ميتوان اس��تفاده كرد .در مجموع به
اين نتيجه ميرسيم كه برقي كردن خطوط در ايران
احتياج به كار كارشناسي وسيعي داشته و نميتوان
احساسي با آن برخورد كرد.

طول خطوط ريلي ما هماكنون چقدر است و چه
لونقل ريلي
برنامههايي براي توسعه صنعت حم 
در آينده وجود دارد؟

بايد تالش كرد
وضعيت به گونهاي
پيش رود كه تقريبا
تماميبارهاي
بزرگ ،ريل را براي
حمل خود مناسب
بيابند و نه جاده را
زيرا هم هزينه اين
امر كمتر خواهد
بود و هم ايمني آن
بیشتر

نگر
آینده
شماره دوم  /تابستان 89
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ما هماكنون حدود  9000كيلومتر ش��بكه ريلي
در دست بهره برداري داريم كه طبق سند چشمانداز
 1404در تالش��يم طول خطوط خود را به 25000
كيلومتر برس��انيم .نكتهاي كه ذك��ر آن را در اينجا
ضروري ميدانم اين اس��ت كه نبايد براي ما توسعه
راهآهن تنها به معني توس��عه خطوط راهآهن باشد؛
در واق��ع تمام تالش ما اين اس��ت كه اين فرهنگ را
جا بيندازيم كه توسعه راهآهن توسعه خطوط نيست؛
هدف گذاري ما در اين بحث اين است كه گلوگاههاي
خطي را برطرف كنيم ،زيرس��ازي كرده و با دوخطه
كردن خطوطمان ،ظرفيتسازي گس��تردهاي را در
لونقل ريلي مان عملياتي نماييم .كار مهم ديگر
حم 
ما مجهز كردن خطوط به عاليم و ارتباطات و كاهش
نشيب و فرازهاي مسير است كه به باور من مجموعه
اين اقدامات بسيار مهمتر از به عنوان مثال راهاندازي
راهآهن غرب است زيرا وقتي منابع مالي محدود است،
ما ميبايست اولويت سنجي كرده و نسبت به آن اقدام
نماييم .ما امروزه لكوموتيو بس��يار كم داريم و همين
عام��ل منجر ب��ه كاهش بهرهوري ما در بس��ياري از
مسائل شده است .در واقع رشد نامتناسب لكوموتيو
به نس��بت واگن بس��يار براي ما هزينه بردار ش��ده
اس��ت .مساله ديگر تكنولوژي پايين ماست كه قطعا
در آينده براي ما مش��كل ساز خواهد شد زيرا وقتي
چك قطار دس��تي انجام بشود ،قطارها معطل شده،
بار معطل شده و مسافر هم معطل ميشود و تمامي
اينها منجر به اختالل در خطوط ريلي ما خواهد شد.
لونقل جادهاي اصطالحي داريم با عنوان «
ما در حم 
در تا در» و اين بدين مفهوم است كه بار مستقيما از
مبدا توليد تا دست مصرف كننده حمل ميشود در
حال��ي كه در راهآهن به ج��ز بارهاي انبوه مثل ذوب
آهن اين مساله ميسر نيست و بسياري از همين مساله
گلهمندند .ببينيد هماكنون بخش زيادي از بارها براي
تخليه از ايستگاه تا ارسال به دست مصرف كننده با
مشكل مواجهند زيرا تجهيزات مناسبي براي تخليه و
بارگيري وجود ندارند و اگر هم دارند سرعت آنها بسيار
پايين است و اگر ما بتوانيم همين يك كار را به نحوي
مطلوب نظم و نسق بدهيم ،گام بزرگي را براي توسعه
لونقلمان در آينده برداشته ايم.
صنعت حم 
وضعيت فرسودگي ناوگان ما چه وضعيتي دارد؟ آيا
ناوگان ما وضعيتي دارند كه بتوان نسبت به توسعه

لونقل ريلي در آينده اميدوار بود؟
صنعت حم 

درست است كه ناوگان ما در مقايسه با كشورهاي
پيشرفته وضعيت مناسبي ندارد اما ميتوان با قاطعيت
گفت كه ناوگان ما در برابر ناوگان كش��ورهاي منطقه،
وضعيت به نس��بت مطلوبت��ري دارد و در عين حال
نوس��ازي هم در حال انجام اس��ت .از سوي ديگر اين
تنها ناوگان ما نيست كه فرسوده است بلكه خط ما هم
پس از چندي مستهلك ميشود و اين مشكلي است
كه ما هماكنون با آن مواجهيم؛ علت اصلي اين معضل
هم اين است كه در طول سالهاي اخير بودجههاي ما
بسيار كم شده و رقم بودجه ما به حدي است كه تنها
كف��اف هزينههاي جاري ما را ميدهد و نه هزينههاي
زير ساختي ما را.
هدفمند كردن يارانهها و آزادسازي قيمت سوخت
به عنوان آنچه جراحي ب�زرگ اقتصاد مينامند،
خواه ناخواه تاثيرات ش�گرفي را بر آينده صنعت
لونقل ايران ميگذارد؛جنابعالي فكر ميكنيد
حم 
لونقل ريلي ايران
اين موضوع چه تاثيري بر حم 
خواهد گذارد؟

لونقل
لونقل ريلي نيز مانند حم 
اين اليحه بر حم 
جادهاي تاثيراتي ش��گرف خواهد گ��ذارد و به افزايش
قيمت تمام شده منجر خواهد شد اما تفاوت اينجاست
كه قطار به نس��بت جاده س��وخت كمتري را مصرف
لونقل ريلي
ميكند و افزايش قيمت تمام شده در حم 
لونقل جادهاي بسيار كمتر خواهد بود.
در مقايسه با حم 
از همي��ن رو بر اين باورم كه اگر ريل بتواند از فرصتي
كه با اجراي اين اليح��ه بهوجود خواهد آمد ،حداكثر
سود را ببرد ،خواهد توانست بخش زيادي از حجم بار
را ب��ه خود اختصاص داده و ب��ا اين كار نه تنها منجر
لونقل زميني را
به تثبيت جايگاه خود ش��ود كه حم 
نيز ايمنتر نمايد .نكته اما اينجاست كه در آينده ،ريل
چندان نميبايست براي مسافر جذاب باشد بلكه بايد
ت�لاش كرد وضعيت به گونهاي پي��ش رود كه تقريبا
تمامي بارهاي بزرگ ريل را براي حمل خود مناس��ب
بيابند و نه جاده را زيرا هم هزينه اين امر كمتر خواهد
بود و هم ايمني آن بیشتر.
لونقل ريلي در
آيا سندي براي توسعه صنعت حم 
آينده تدوين شده است؟

لونقل
بله ما نس��خهاي واحد از س��ند توسعه حم 
لونقل ريلي
را تدارك ديده بودي��م و مزايايي كه حم 
ميتواند براي اقتصاد كشور فراهم آورد را در آن تدوين
نموده بوديم ولي تاكنون متاسفانه توجهي خاص به ريل
نشده است و اين در حالي است كه ريل جداي از بحث
كاهش مصرف سوخت و افزايش ايمني ،به ازاي هر تن
كيلومتر  76تومان به اقتصاد مملكت كمك ميكند و
تنها خواس��ته ما هم اختصاص همين منفعت به خود
ماس��ت؛ در واقع اگر منافع راهآهن مس��تقيم به خود
راهآهن برسد ،نه تنها ما از عهده توسعه خطوط و رفع
مشكالت گلوگاههايمان بر خواهيم آمد ،كه بسيار هم
لونقل
ميتوانيم آيندهاي مطلوب را براي صنعت حم 
ريلي مانترس��يم نماييم .مش��كل اينجاس��ت كه ما
هماكنون به شدت وابسته به بودجههاي دولتي هستيم
و نامنظ��م بودن اعطاي بودجههاي دولتي مش��كالت
بس��ياري را براي ما بهوجود آورده و ميآورد در حالي
كه اگر ما متكي به خود بوديم ميتوانستيم بسياري از
برنامههايمان را خيلي سريع عملياتي نماييم.

جراحي بزرگي
در راه است
لونقل زميني ايران
آينده صنعت حم 
در گفتوگو با
دكتر علي خاكساري
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه
در زمان�ي كه ن�ه هواپيماي�ي وجود
داش�ت تا مس�افران را از طريق هوا
منتق�ل نماي�د و ن�ه ق�درت بخاري
كه قط�اري را به حرك�ت در آورد ،مردمان از طريق
جاده با هم ارتباط داش�تند و به م�راودات گوناگون
ميپرداختن�د؛از همي�ن رو ش�ايد بت�وان گفت كه
لونقل زميني از نخس�تين راهه�اي ارتباط ملل
حم 
قدي�م با يكديگ�ر بوده اس�ت؛ امروزه ام�ا در ايران
لونق�ل زميني به دليل عدم س�رمايهگذاري در
حم 
زيرس�اختها و فق�دان مديريتي پوي�ا ،روز به روز
بيشتر جايگاه خود را به عنوان شيوهاي آسان و ارزان
از دست ميدهد و مسافران با ادامه روند فعلي به نظر
ميرس�د كه خيلي زود به فكر جايگزيني شيوهاي
ديگر به جاي استفاده از جاده خواهند افتاد .در ايران
همچنان چيزي در ح�دود  90درصد حمل كاال و بار
از طريق جاده صورت ميگيرد و مقادير قابلتوجهي
لونق�ل مس�افران نيز از طريق ج�اده صورت
از حم 
ميگيرد .با دكتر علي خاكساري عضو هيات علمي
دانشگاه عالمه طباطبايي و صاحبنظر در برنامه ريزي
لونقل زميني و تاثر
لونقل درباه ابعاد مختلف حم 
حم 
اليحه هدفمند ك�ردن يارانهها بر آينده اين صنعت
گفتوگويي انجام دادهايم كه
در ادامه ميخوانيد.
لونق�ل در
صنع�ت حم 
ايران امروز چه جايگاهي
دارد؟ در واقع با گذشت
بيش از 30سال از پيروزي انقالب اسالمي و با تمامي
شعارهاي داده شده و اقدامات صورت پذيرفته ،اگر
لونقل
بخواهيم شمايي كلي از وضعيت صنعت حم 
ايران به دست آوريم ،با چه مولفههايي به ويژه در
لونقل جادهاي روبرو ميشويم؟
نحوه حم 

لونق��ل در ايران در حال حاض��ر به لحاظ زير
حم 
س��اختهاي برون شهري يعني جاده و ريل به نسبت
وس��عت كشور وضعيت چندان مناسبي ندارد تا حدي
كه شاخصتراكم راه هماكنون در ايران حدود  11است
يعني به ازاي هر صد كيلومتر وسعت ما تنها  11كيلومتر
لونقل ريلي
راه داريم و اين در حالي اس��ت كه در حم 
ني��ز ما در كل 9هزار كيلومتر راهآهن در كش��ور داريم
كه اين موضوع نيز به هيچ وجه متناس��ب با وس��عت
كشور نميباشد .از طرف ديگر در ارتباط با سيستمهاي
لونقل به طور مشخص وسائط نقليه بهخصوص به
حم 

لحاظ كيفي اصال وضعيت ايران مناسب نيست و مجموعه
اين بحثها به اين معني است كه عليرغم تالشهايي كه
صورت گرفته است ،همچنان وضعيت و جايگاه صنعت
لونقل كش��ور چه در سطح ملي و چه در مقايسه با
حم 
وضعيت بينالمللي اصال شايسته و قابل قبول نميباشد.
اين موضوع عليرغم اين واقعيت است كه قيمت سوخت
در كشور به طور ناباورانهاي پايين ميباشد به طوري كه
بر اس��اس گزارشات موسس��ه جي تي زد آلمان ،قيمت
بنزين و گازوئيل در اي��ران جزو پايينترين قيمتها در
بين كشورهاي جهان ميباشد .شايد بتوان چنين بحث
لونقل در ايران نه تنها نتوانسته است
كرد كه صنعت حم 
از قيمت بس��يار پايين سوخت و بهخصوص گازوئيل در
جهت توسعه خود صنعت و همچنين توسعه اقتصادي
كشور به درس��تي بهره ببرد ،بلكه شايد بتوان استدالل
كرد كه اين قيمت بس��يار پايين ،خود عاملي در جهت
عدم بهرهبري مناس��ب و ع��دم كارايي اقتصادي صنعت
لونقل كشور شده است؛ به طور كلي انتظار ميرفت
حم 
لونقل كشور از اين مزيت اقتصادي يعني
كه صنعت حم 
قيمت پايين سوخت به عنوان يك عامل اقتصادي مناسب
در جهت بهبود وضعيت كلي اين صنعت و ايجاد رقابت
در س��طح منطقهاي و حتي بينالمللي بهره ببرد تا هم
بدين وسيله زمينههاي رشد و گسترش صنعت را فراهم
آورد و ه��م اينكه در ي��ك دوره زماني ميان مدت ،كامال
قابليت و توانايي رقابت پذيري خود را گسترش دهد اما
به نظر ميرس��د كه اين صنعت به داليل عمدتا سياسي
و مديريتي چنين مسيري را طي نكرده است .همچنين
ميتوان ريش��ه بخش��ي از عقب ماندگ��ي و ناكارامدي
لونقل كش��ور را در ضعف عمومي و ناتواني
صنعت حم 
صنعت خودروسازي كشور و ساختار انحصارگرايانه اين
صنعت در كش��ور جس��تجو كرد به طوري كه عليرغم
لونقل،
پايين بودن هزينههاي س��وخت در صنعت حم 
همواره اين صنعت تحتالشعاع سياستهاي غلط صنعت
خودروسازي كش��ور قرار داشته است و در اين رابطه در
جهت تامين ناوگان در ابعاد نوع ناوگان ،كيفيت ناوگان،
قيمت ناوگان و حتي زمان تحويل ناوگان مجبور به انطباق
خود با ضعفها و مش��كالت صنعت خودروسازي كشور
بوده است لذا ميتوان استدالل نمود كه بخش عمدهاي
از مزيت نس��بي اقتصادي پايين بودن قيمت سوخت در
كشور ،تحتالشعاع ناتوانيها ،ضعفها و انحصار طلبيهاي
خودروسازي كشور قرار داشته است.

اين بخش به عنوان يك بخش غير اقتصادي جلوه نمايد
در حالي كه اگر در سياس��تهاي كالن ،جايگاه صنعت
لونقل به عنوان يك بخش بس��يار بزرگ و موثر در
حم 
اقتصاد كشور در نظر گرفته شود و صنعت خودروسازي به
عنوان يكي از زيرمجموعههاي كوچك آن در نظر گرفته
لونقل به حق
شود ،آن وقت ميتوان گفت كه بخش حم 
خود رسيده و ميتواند آينده روشني را براي خود متصور
شود.

جان مردم را هم بگيرد .اين تفسير آيندهنگرانه را ميتوان
با يك مثال به طور واقعي و ملموس نش��ان داد :در حال
حاض��ر قيمت گازوئيل و بنزي��ن درتركيه بين  2000تا
لونقل جادهاي
 2500تومان است در حاليكه بخش حم 
اين كشور يكي از موفقترين بخشهاي اقتصاديتركيه در
سطح ملي و حتي بينالمللي تلقي ميگردد به طوري كه
بخش عمدهاي از حمل بار در كشورهاي اروپايي توسط
لونقل باريتركيه جابجا ميشود .اما عليرغم
ناوگان حم 
اينكه در كشور ما قيمت گازوئيل حدود  150برابر ارزانتر
لونقل جادهاي ما نه تنها در سطح
ازتركيه است ،اما حم 
بينالمللي كه در سطح داخلي هم چندان موفقيتي كسب
نكرده است و حرفي براي گفتن ندارد.

لونقل كش��ور همانند
به طور كلي آينده صنعت حم 
س��اير بخشها ب��ه دو ص��ورت از ح��ذف يارانهها تاثير
ميپذي��رد :اول تاثيرات اقتصادي واقع��ي و دوم تاثيرات
رواني غير واقعي .در اين رابطه به نظر ميرس��د كه سهم
تاثيرات ن��وع دوم عليرغم غيرواقعي بودن بس��يار زياد
خواهد بود و دليل آن هم برداش��ت غلط سياستگذاران
و مردم از تاثير واقعي ش��دن قيمت انرژي بر روي قيمت
حمل و نقل است .به گونهاي كه چنان تبليغ شده است
كه گويي هر ميزان تغيير در قيمت انرژي در كش��ور ،به
لونقل تاثير
همان ميزان يا حتي بيش��تر در قيمت حم 
خواهد داشت در حالي كه واقعيت امر اين است كه حتي
در صورت��ي كه قيمت گازوئيل  400برابر گردد ميتوان
ثاب��ت كرد كه تاثي��ر واقعي اقتص��ادي افزايش خدمات
لونقل تنها حدود  20درصد خواهد بود اما تاثيرات
حم 
رواني و تبليغاتي اين موضوع سبب خواهد شد تا انتظارات
لونقلي باال رفته و عالوه بر
ارائه دهن��دگان خدمات حم 
آن سودجوييهاي فردي يا بنگاهي باعث گردد تا قيمت
لونقلي را به طور غيرواقعي افزايش دهند اما
خدمات حم 
مس��لما در صورت اجراي صحيح حذف يارانهها و اطالع

هدفمند كردن يارانهها و آزادس��ازي قيمت انرژي به
باور من عمل جراحي اقتصاد ايران است كه اگر اين عمل
توسط يك پزشك متخصص و يك تيم همكار متخصص
انجام نشود قطعا به مرگ بيمار كه در اينجا منظور اقتصاد
ايران اس��ت ،خواهد انجاميد .گرچه اين عمل جراحي به
ب��اور من صد در صد مورد نياز اس��ت اما قبال از آن بايد
تمامي آزمايشهاي دقيق و علمي انجام ش��ده و آنوقت
عمل انجام پذيرد .اليحه بايد زمان اجرايش دقيق ،هدفش
مشخص و راهكارها و روش اجرايياش نيز دقيق باشد و
در طول برنامه كوچكترين انحرافي صورت نپذيرد و به
تمام وعدههاي داده شده به مردم عمل شود كه در صورت
رعايت اين پيش شرطها ممكن است بيمار در كوتاه مدت
دچار اثرات منفي جانبي ش��ود ول��ي در ميان مدت و با
گذشت زمان ما شاهد تاثير مثبت اجراي درست آن در
اقتصاد كشور خواهيم بود كه يكي از آنها قطعا اقتصادي
لونقل كشورمان
شدن ،كارايي و رقابتي شدن صنعت حم 
در آينده است.

اليح�ه هدفمن�د ك�ردن يارانهها كه قرار اس�ت تا
چندي ديگر عملياتي گردد ،همانطور كه ميدانيد
اثرات ش�گرفي را بر تمامي شئون كشور و كيفيت
زندگي مردم خواهد گذارد؛ جنابعالي فكر ميكنيد
آزادس�ازي قيمت انرژي چه تاثيرات�ي ميتواند بر
لونقل جادهاي داش�ته باشد؟ آيا
آينده صنعت حم 
اين تاثير را مفيد ميدانيد يا مضر به حال آن؟

سياس�تهاي كالن هر كش�وري نقشي اساسي در
لونقل آن كشور
توسعه يا عدم توسعه صنعت حم 
دارد؛تاثي�ر و تاث�ر سياس�تهاي كالن و صنع�ت
لونقل را چگونه ميبينيد و وضعيت ايران را در
حم 
اين رابطه دوجانبه چگونه تحليل ميكنيد؟

لونقل ايران به شدت
با وضعيت موجود ،صنعت حم 
شكست خواهد خورد و هيچ جايگاهي را نميتواند در آن
صورت براي خود در بين كشورهاي جهان متصور شود.
سوال اين است كه چطور وقتي ما با اين قيمت سوخت
لونقل داخلي كشورمان را هم
در داخل نميتوانيم حم 
رونق بخشيم ،ميخواهيم در جهان حرفي براي گفتن
داشته باشيم؟ به باور من اگر ما بتوانيم حذف يارانهها را
به درستي انجام دهيم اين امر ميتواند زمينه ساز رقابتي
لونقل در داخل و تمريني براي پيوستن
شدن صنعت حم 
لونقل جهاني باشد و در غير اين صورت فكر
به بخش حم 
نميكنم با اين امكانات بتوانيم چندان عرصهاي را براي
خودمان بين ساير كشورها تجسم کنيم .همچنين نبايد
اين نكته را فراموش كنيم كه بخش زيادي از مشكالت
م��ا به دليل ناكارآمديها و محدوديتها و انحصارهايي
اس��ت كه صنعت خودروس��ازي انحصاري كشور ،براي
لونقل
تامين ناوگان مناس��ب و كافي براي صنعت حم 
ايران به وجود آورده است و گويي هيچ فرد و نهادي هم
پاسخگوي اين ناكارامديها نيست.

نگر
آینده

رساني دقيق و علمي توسط مديران مورد اعتماد مردم،
تاثي��رات حذف يارانه انرژي را در س��طح تاثيرات واقعي
محدود كرده و در صورتي كه سياس��تها جبراني دولت
نيز به درستي اطالع رساني و اجرايي گردد ،مسلما حذف
يارانهها از سوي مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت و
تاثيرات محدود اقتصادي حذف يارانهها به شرطي كه با
تاكيد بر اجراي عدالت اجتماعي در كشور باشد ،منجر به
بهبود كيفيت زندگي مردم شده و بيشتر از آن ميتواند
جلوي لطمه خوردن به محيط زيست و منابع طبيعي و

پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني موضوعي
اس�ت كه س�الها ذهن فعاالن اقتصادي ايران را به
خود درگير كرده است؛س�وال اين اس�ت كه آينده
لونقل ايران در صورت پيوستن ايران به
صنعت حم 
 wtoچگونه خواهد بود و چه سرنوشتي را ميتوان
براي آن متصور بود؟

اگر ما بتوانيم
حذف يارانهها را
به درستي انجام
دهيم اين امر
ميتواندزمينهساز
رقابتي شدن
لونقل
صنعتحم 
در داخل و تمريني
براي پيوستن به
لونقل
بخشحم 
جهاني باشد ،در
غير اين صورت
نمیتوانيم
عرصهاي را براي
خودمان بين ساير
كشورهاتجسم
کنیم
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لونقل از جمله بخشهاي اقتصادي است كه
بخش حم 
ارتباط مستقيمي با توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
هر كشور دارد و قاعدتا اين بخش هم از سياستهاي كالن
تاثير ميپذيرد و هم ميتواند بر آن تاثير بگذارد؛ توسعه
لونقل در واقع به مفهوم توسعه اقتصادي اجتماعي
حم 
و سياس��ي كشور است و از طرف ديگر توسعه اقتصادي
اجتماعي و سياس��ي كشورها هم بسيار بر آينده جايگاه
لونقل در
لونقل تاثير ميگذارد .اما سياستهاي حم 
حم 
سطح كالن كشور متاسفانه از طريق صنعت خودروسازي
تحميل ميش��ود و همين مس��اله باعث شده است كه
لونقل به درستي ديده نشود و
جايگاه واقعي صنعت حم 

يعني شما معتقديد كه هدفمند كردن يارانهها باعث
لونقل جادهاي و هزينههاي آن
يك انقلاب در حم 
نميشود؟
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پرونده اول

چگونه مسيري برايترانزيت كاال
در آينده باشيم؟
لونقل دريايي ايران
آينده صنعت حم 
در گفتوگو با مهندس سياوش پارسيان رئيس مركز تحقيقات سازمان بنادر و كشتيراني

وج�ود بي�ش از  5000كيلومتر نوار س�احلي،
موقعي�ت ويژه اس�تراتژيك و ژئ�و پليتيكي،
اقتصاد متكي به صدور نفت و در اختيار داشتن
منابع عظيم نفتي و گازي خود به تنهايي از عوامل مهمي
به شمار ميروند كه بر اساس آنها ايران ميبايست صنعت
لونقل دريايياش را جدي گرفته و در راه توسعه همه
حم 
جانبهاش بسيار بيش از گذشته بكوشد؛ اين در حالي است
كه به دليل ضعفهاي عمدتا زيرساختي ،هماكنون ايران با
وجود موفقيتهاي نس�بي ،هنوز هم از كمبودهاي جدي
لونقل دريايي
در اي�ن حوزه رنج ميب�رد و به صنعت حم 
آنچنان كه شايسته كشوري با موقعيت ايران است ،بهايي
داده نشده است .هماكنون كشتيراني جمهوري اسالمي
ايران ،داراي ناوگاني با ظرفيت بالغ بر ۴/۱ميليون تن است
كه با بهرهبري از  ۶هزار نفر كادر دريايي و هزار نفر كاركنان
كارآمد دربخش خشكي موجبات حمل بيش از ۲۲ميليون
تن كاال در سال را فراهم كرده اســت .براي بررسي آينده
لونقل دريايي ايران و مقايس�ه تطبيقي آن با
صنعت حم 
جهان با مهندس سياوش پارسيان ،رئيس مركز تحقيقات
س�ازمان بنادر و كش�تيراني
گفتوگويي انجام دادهايم كه
در زير ميخوانيد.
لونقل دريايي
صنعت حم 
در مقايس�ه ب�ا س�اير
لونقلي ،واجد ش�رايطي خاص و
ش�يوههاي حم 
منحصر به فرد اس�ت؛ براي آغاز گفتوگو شمايي
كل�ي از اين صنعت و كيفي�ت تكنولوژيك آن در
دنياي امروز ارائه نماييد تا بر اساس آن به موقعيت
فعلي اين صنعت و آينده آن در ايران بپردازيم.

نگر
آینده
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لونقل
امروزه ارقام زي��ادي از تجارت جهاني و حم 
لونقل دريايي انجام ميشود؛اين
كاال و بار از طريق حم 
موضوع با توجه به امنيت باال ،كيفيت مطلوب و ارزاني
لونقل و البته امكان جابجايي همزمان
اي��ن نوع از حم 
حجم زيادي از كاال ايجاد ش��ده است .در بحث حمل
لونقل هوايي خيلي محدود براي حمل
كاال امروز حم 
كااله��اي گران قيمت كاربرد دارد ،ريل و جاده هم كه
درون س��رزميني هستند و نقشي را در تجارت جهاني
نميتوانند ايفا نمايند .اينگونه است كه امروز دريا حرف
اول را در تجارت جهاني ميزند .به نحوي كه گويي هيچ
لونقل دريايي
رقيبي هم ندارد .كيفيت تكنولوژيك حم 
نيز به حدي اس��ت كه هماكنون كش��تيها از طريق
ماهوارهها كنترل ميشوند تا حدي كه حتي صاحبان
كاال ميتوانن��د بر روي دريا هم كاالهاي خود را مبادله
لونقل دريايي
كنند .از همين رو به نظر ميرسد كه حم 
لونقل زميني و ريلي و حتي در
بسيار پيچيدهتر از حم 

لونقل هوايي است .تخليه بار كشتي
بعضي مواقع حم 
نيز ماجراي مش��ابهي دارد .شما يك كشتي غول پيكر
نفت��ي با ظرفيت  500هزار ت��ن را تصور كنيد كه اين
رقم در واقع معادل  25هزار كاميون ميشود .يعني يك
كشتي به تنهايي نقش  25هزار كاميون را در حمل و
بار و كاال ايفا ميكند.
لونقل دريايي امروز
جايگاه اي�ران در صنعت حم 
چگونه اس�ت؟ آيا ايران در برابر قدرت شركتها
و ناوگان كش�تيراني كشورهاي پيشرفته ،محلي
براي نمايش توانمنديهاي�ش دارد يا ميتواند در
آينده داشته باشد يا اينكه تمام بازار را شركتهاي
خارجي اشباع كرده اند؟

لونقل دريايي از حضور دو ناوگان
ايران در زمينه حم 
بهره ميبرد :يكي ناوگان كشتيراني جمهوري اسالمي
ايران كه عمدتا كاالها را جابه جا ميكند و دوم ناوگان
شركت ملي نفت كه مخصوص حمل نفت است به نام
شركت نفتكش؛ ناوگان كشتيراني ايران در خاورميانه
رتبه اول و در جهان رتبه چهاردهم را دارد و ش��ركت
نفتكش هم كه خود به تنهايي  50درصد نفت ايران را
جابه جا ميكند ،اعتبار بسيار زيادي در جهان دارد .ايران
لونقل دريايي
اگرچه از نظر تكنولوژيك در زمينه حم 
دقيقا منطبق با پروتكلهاي جهاني رفتار ميكند اما اين
نوع كشتيها در ايران توليد نميشوند و ايران حداكثر
توان توليد كشتيهايي با تناژ به نسبت محدود را دارد
و ساير كشتيها و تجهيزات ساخت كشتي عمدتا يا از
خارج وارد ميشوند و يا تجهيزاتشان وارداتي است.
و در اي�ن صنعت جايگاه فعل�ي بخش خصوصي
چگونه است؟

بخش خصوصي در س��طح ناوگانهاي كوچك زير
اقيانوس پيما س��اليان سال اس��ت كه فعاليت دارد اما
درصد آنها نسبت به ناوگان دولتي بسيار محدود است و
اين تازه در حالي است كه بخش بزرگي از حضور بخش
لونقل دريايي را لنجها تشكيل
خصوصي در صنعت حم 
ميدهن��د كه يا در زمينه باربري و يا در زمينه صيادي
فعال هس��تند .امروز ما پنج هزار لنج صيادي و باربري
داري��م كه از آنجا كه قوانين منطقه اجازه عبور و مرور
شناورهايي با بدنه چوبي را نميدهد به آنها تسهيالت
داده و آنه��ا را حمايت ميكنيم كه بدنه خود را اصالح
نمايند .در بحث بنادر هم  10س��ال اس��ت كه بخش
خصوصي ما وارد مدار فعاليت ش��ده اس��ت و عمليات
تخليه بار را به خوبي انجام ميدهد.

لونقل مسافر از طريق
وضعيت ايران در بحث حم 
دري�ا به چه صورتي اس�ت؟ آيا اين ن�وع خاص از
لونقل نيز مانند حمل بار از طريق كشتي ،رونق
حم 
دارد؟

حمل مسافر از طريق دريا در ايران عمدتا از نوعتردد

براي اشتغال است مانند اينكه عدهاي هر روز براي كار
به جزاير خارك ،كيش و يا قش��م سفر ميكنند كه به
اينان ميتوان عنوان مس��افر درياي��ي اطالق كرد .نوع
لونقل دريايي گردش��گري است كه در اين
ديگر حم 
نوع اتوبوسهاي دريايي و يا شناورهاي بزرگ به انگيزه
گردشگري مسافران را جابجا مينمايند كه اين موضوع
در درياي عمان و خليجف��ارس رونق دارد .نوعي ديگر
لونقل دريايي تفريحي است كه قايقهاي
هم فقط حم 
كوچك تفريحي بيشتر در درياي خزر و جزيره كيش
مسافران را بر روي آب جابجا مينمايند .حتي بخشي از
سفرهاي دريايي ما بين كشوري است و ما كشتيهايي
داري��م كه به عنوان مثال از آبادان به كويت و يا از بندر
عباس به دبي مش��غول انتقال مس��افران هستند كه
مجموعا در يك جمع بندي ميتوان گفت كه ما امروزه
س��االنه پنج ميليون سفر دريايي داريم و در اين زمينه
س��رويسهايمان را به اين مسافران ارائه مينماييم .اما
لونقل دريايي در ايران عمدتا معطوف به
اهمي��ت حم 
حمل نفت است .ما بايد قبول كنيم كه يك كشور تك
محصولي هس��تيم كه بخش عمدهاي از صادراتمان را
نفت تشكيل ميدهد .نفت و ديگر اقالم كلي صادراتي،
حملشان اكثرا از راه دريا انجام ميگيرد تا حدي كه به
ج��رات ميتوان گفت كه بيش از  90درصد از صادرات
ايران از طريق بنادر و كشتيها صورت ميگيرد با اين
لونقل دريايي تا چه حد
وضع خود تصور كنيد كه حم 
ميتواند براي اقتصاد كش��ورمان حياتي باشد ،بنادر به
عن��وان حلقه اتصال چه قدر مهمند و ناوگان ما چقدر
اهميت دارد .در همين چارچوب استراتژي اصلي ما در
سالهاي گذشته توسعه ناوگان بوده است زيرا ميدانيم
كه اگر ناوگان نداش��تيم چه ميش��د و حال چه شده
اس��ت .بحث ديگر موقعيت ژئوپلتيك ايران اس��ت كه
بسيار مهم و حياتي اس��ت و دولت بايد در اين زمينه
بيش��ترين حمايتها را از ما انجام ده��د تا ما بتوانيم
موقعيت فعلي مان را به خوبي حفظ کنيم و روز به روز
نيز فعاليتهايمان را توسعه بخشيم.
تحريمها تا چه حد توانس�ته يا ميتواند در آينده
ارائه خدمات تاثيرگذار باش�د؟ در واقع سوال اين
لونقل دريايي نيز مانند
اس�ت كه آيا صنعت حم 
هوايي از تحريمها در آينده آس�يب پذير خواهد
بود يا خير؟

صنعت كشتيسازي در دنيا مانند بسياري از صنايع
ديگر آنچنان وابسته به اروپا و آمريكا نيست و بيشتر به
س��مت شرق آسيا يعني كشورهاي ژاپن و كره و چين
نيل پيدا كرده است از همين رو ايران چندان در زمينه
لونقلدريايينميتواندازبحثتحريمهاآسيبپذير
حم 
باشد به همين دليل ما نگراني خاصي از تحريمها نداريم
و فكر ميكنيم كه ايران در اين زمينه نميتواند با مشكل

خاصي روبرو گردد.

اليحه هدفمند كردن يارانهها يا آنچه كه جراحي
بزرگ اقتصاد ايران خوانده ميشود به نظر ميرسد
لونقل
كه در آينده شاخههاي گوناگون صنعت حم 
اي�ران تاثيرات مهمي از خود بر جاي بگذارد .فكر
ميكنيد كه اين اليحه تا چه حد بر آينده صنعت
لونقل دريايي تاثيرگذار خواهد بود؟
حم 

لونقل دريايي اصوال با ساير شيوههاي
صنعت حم 
لونقلي تفاوتهاي عمدهاي دارد؛جالب اس��ت كه
حم 
بدانيد كشتيها ،سوخت را به قيمت تعرفههاي جهاني
دريافت مينمايند و در واقع كشتيهايي كه نفت و كاال
را حمل ميكنند سوخت انها به هيچ وجه تاكنون نيز
يارانهاي نبوده و تماما به قيمت آزاد محاس��به ميشده
اس��ت .بنابراين بايد اينگونه نتيجه گرفت كه با توجه
به نرخهاي بينالمللي سوخت ،اليحه هدفمند كردن
يارانهها و آزادسازي قيمت انرژي نميتواند تاثير چنداني
بر روي آينده صنعت حمل ونقل دريايی داشته باشد.
البته ممكن است گفته شود كه لنجها و يا مسيرهاي
داخلي كشتيراني از اين امر تاثير بپذيرند و يا في المثل
اگر قيمت برق در تجهيزات بندري  3برابر شود ممكن
است روي جابجايي كاال اثر بگذارد اما من فكر ميكنم
كه تمام اينها ،يعني قيمت تمام شده كاال براي مصرف
كننده در محيط داخلي ايران است كه اثر ميگذارد و
تاثيري در حمل ونقل دريايي ندارد .يا در بحث مسافر
ممكن اس��ت اين اليحه بر روي آن دسته از مسافران
مس��يرهاي داخلي تاثيرگذار باشد اما اين تاثير بسيار
محدود اس��ت زيرا بيشتر اين سفرها شغلي و زيستي
است و در واقع شما مجبور به سفر هستيد و اگر قيمت
چند برابر هم بشود باز هم شما اين سفر را انجام خواهيد
داد؛ در مجموع بر اين باورم كه از آنجايي كه كش��تي
هيچ جايگزيني چه براي حم��ل بار و چه براي حمل
مسافر ندارد بعيد است كه اين اليحه بتواند تاثير منفي
لونقل دريايي بگذارد.
چنداني را بر آينده صنعت حم 
لونقل دريايي ايران را در صورت
آينده صنعت حم 
پيوس�تن به س�ازمان تجارت جهاني چط�ور ارزيابي
ميكنيد؟ يا فكر ميكنيد اين پيوس�تن به نفع ايران
است يا به ضرر آن؟

لونقل دريايي
فناوري اطالعات آنقدر در صنعت حم 
تاثير دارد كه اگر آن را از صنعت بگيريم در واقع حكم
تعطيل��ي آن را صادر كرده ايم .ش��ما تصور كنيد يك
كشتي  8هزار كانتينر را بارگيري ميكند و اين يعني
يك كش��تي با  8هزار ركورد اطالعات .حال سوال اين
است كه اين كاالها چيستند و صاحبانش كيستند؟ هر
كدام از اين كانتينرها كجا بايد چيده شوند كه هنگام
تخليه كمترين جابجايي را داشته باشند؟ كنترل خود
كشتي هم تماما الكترونيكي است و از طريق ماهواره و
سيستمهاي مخابراتی اين مهم انجام ميشود در واقع
لونقل دريايي تمام
ميخواهم به اين برسم كه در حم 
مسائل از طريق تبادل اطالعات الكترونيكي حل و فصل
ميشود و اگر آيتي نباشد در واقع اين صنعت ميخوابد
و از آنجايي كه در رتبه بندي بنادر ،شاخص او ل آيتي
لونقل درياييآيتي حرف
است و در كل در صنعت حم 
اول و آخر را ميزند ،ما بايد تمام برنامهريزيهايمان را
بر روي تقويت اين بخش مهم و حياتي در آينده متمركز
کنیم.

لونقل دريايي ما را چه
فكر ميكنيد صنع�ت حم 
مخاطراتي تهديد ميكند؟ در واقع سوال اين است
كه در صورت عدم رعايت چه پارامترهايي،
آين�دهاي تاري�ك در انتظار صنعت
لونقل دريايي ما خواهد بود؟
حم 

از آنجايي كه ما در منطقهاي
قرار داريم كه رقباي بسيار قوي
داريم ،هر كشوري بتواند در اين
حوزهها مناطق لجستيكي قوي در
اختيار داش��ته باشد و سرويسهاي
خ��وب ب��ه مش��تري ارائ��ه ده��د
مسيرهايترانزيتي را از آن خود خواهد
كرد و بدانيم كه رقباي ما سرمايهگذاري
زيادي را روي بنادر خود كردهاند و درايران
چ��ون از مناب��ع دولتي به س��ازمان كمك

نگر
آینده

ت ترانزي�ت كاال را از اي�ران چط�ور
وضعي� 

ترانزي��ت به نوعي خ��اص از حمل ونقل ميگويند
كه كااليي متعلق به يك كشور از كشور ديگري عبور
كرده و به كشور مقصد برسد .بعد از فروپاشي شوروي
بازار بسيار خوبي به نام قفقاز درايران به وجود آمد كه
آنها بتوانند كاالي مناس��ب خود را از طريق ايران وارد
كنند كه متاس��فانه اين فرصت و بسياري فرصتهاي
ديگر براي ايران از دست رفت زيرا تنها اينكه يك مسير
كوتاهترين مسير براي حمل كاال باشد براي بسياري از
كشورها كفايت نميكند و شما بايد با تسهيالتي كه در
زمينههاي قوانين گمرگ��ي و جادهاي ميدهيد آنها را
جذب نماييد .در واقع بندر خوب ،منطقه آزاد ،قوانين
س��اده و زير ساختهاي مناسب پيش شرطهاي يك
مسيرترانزيتي مطلوب است .شما تصور كنيد كشوري
تصميم ميگيرد كه بارش را از طريق ايران به كشورش
منتق��ل نمايد و اين بار خيلي س��ريع ب��ه بندر ايراني
ميرس��د اما چندين روز درگير ايس��ت و بازرسيها و
دست اندازهاي غير طبيعي شود آنوقت فكر ميكنيد آيا
اين كشور حاضر است براي بار دوم نيز با وجود نزديك
بودن مس��ير اي��ران را برايترانزيت كاالهايش انتخاب
كند؟ قطعا پاس��خ منفي است زيرا يك مسيرترانزيتي
بايد ايمن ،س��ريع و ارزان باش��د و ب��ا امكانات بندري
كاملترتيب حمل بار را با سرعت به كشور هدف انجام
دهد و در غير اين صورت اين كشور تمام فرصتهايش
را برايترانزيت كاال از دست خواهد داد.

برخي بر اين باورند كه فناوري اطالعات همه چيز
لونقل دريايي است .آيا با اين ديدگاه
صنعت حم 
موافقي�د و نقشآيتي را در آينده اين صنعت در
ايران چگونه ارزيابي ميكنيد؟

ما در ايران نيروي
انساني دريا محور
يعني افرادي كه
حاضر باشند در
اين صنعت كار كنند
كم داريم؛ اگرچه در
سالهايگذشته
دانشگاههاي
كشتيرانيراه
افتادهاند اما اين
براي كشوري كه
بيش از  5هزار
كيلومترساحل
دارد اصال مطلوب
نيست
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س��ازمان تجارت جهان��ي در واق��ع قوانين تجارت
بين كشورهاست و قوانين و چارچوبهايي است كه در
آزادسازي تجارت بينالمللي تاثيرگذار است از همين
رو شايد بتوان گفت كه صادرات ايران از محل محدود
شدن صادرات كاالهاي كم كيفيت ممكن است كاهش
لونقل
يابد اما اين موضوع دليلي ندارد كه بر روي حم 
دريايي تاثير بگذارد زيرا قرار نيس��ت كه در آن صورت
واردات هم كم ش��ود و كش��تيها ه��م خيلي راحت
ميتوانن��د مب��دا و مقصد را تغيير دهند .اما از س��وي
ديگر من فكر ميكنم پيوستن به اين سازمان در بهبود
لونقلي دريايي ما موثر اس��ت زيرا در آن
وضعيت حم 
لونقلي ما ب��راي وارد كردن
صورت ش��ركتهاي حم 
تجهي��زات خود آزاد خواهند ب��ود و ميتوانند در يك
فضاي رقابتي ،بهترين تجهيزات را خريداري نمايند و
خود را از اين طريق رشد دهند از همين رو با توجه به
لونقلي من فكر ميكنم
رقابتي شدن شركتهاي حم 
پيوستن به اين سازمان ميتواند در آينده صنعت حمل
ونقل دريايي بسيار مثبت عمل نمايد.

ميبينيد؟بس�ياري از كارشناس�ان بر اين باورند
ك�ه با توج�ه به موقعيت اس�تراتژيك اي�ران ،ما
ميبايست در زمينهترانزيت كاال جايگاه به مراتب
بهتري از آنچه هماكنون وجود دارد ،ميداشتيم و
ميتوانيم آينده بهتري داشته باشيم؛ نظر شما در
لونقل دريايي
اين خصوص با نگاهي به صنعت حم 
ايران چيست؟

نميشود پروس��ه توسعه ما بسيار دير انجام ميشود و
مش��كل همين جاس��ت كه اگر كشتيرانيها به مسير
خوب��ي عادت كنند ديگر بعيد اس��ت كه به اين زودي
آن مسير را تغيير دهند .از همين رو ضروري است كه
با تس��ريع در روند توسعه بتوانيم مسيرهاي ايران را به
عنوان مس��يرهاي ارزان و سريع به كشورهاي منطقه
بشناسانيم .مشكل ديگر ما اين است كه ما نيروي انساني
دريا محور ،يعني افرادي كه حاضر باشند در اين صنعت
كار كنند در ايران كم داريم؛ اگرچه در سالهاي گذشته
دانشگاههاي كشتيراني راه افتادهاند اما اين براي كشوري
كه بيش از  5هزار كيلومتر ساحل دارد به تنهايي اصال
مطلوب نيس��ت و ما امروز به ش��دت با معضل كمبود
نيروي متخصص روبرو هستيم.
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پرونده اول

راه آينده
با كنارگذاشتن دولت
هموار ميشود
لونقل هوايي
آيندهنگري حم 
در گفتوگو با دكتر محمود صفارزاده
استاد دانشگاهتربيت مدرس

پيش از بررسي آينده صنعت
لونق�ل هواي�ي در ايران
حم 
توضي�ح دهيد ك�ه وضعيت
اي�ن صنع�ت را در ش�رايط
فعلي چگونه ارزيابي ميكنيد
و س�طح تكنولوژي�ك آن را
چگونهميبينيد؟

نگر
آینده
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لونقل
ام��روزه صنعت حم 
هوايي يكي از پيش��رفتهترين
تكنولوژيه��ا را از طري��ق
بهكارگيري هواپيماهاي مدرن
هم در زمينه نظامي و هم در
زمينه غير نظام��ي در اختيار
دارد .در بخ��ش غي��ر نظامي
ك��ه بيش��تر مد نظر ماس��ت
ام��روزه ش��اهد بهكارگي��ري
بهترين هواپيماها و مدرنترين
تجهيزات فرودگاهي وترانسفر
در سراسر كشورهاي پيشرفته
جهان هس��تيم و تم��ام اينها
از اي��ن حكاي��ت ميكند كه
لونقل هوايي ديگر جايگاه
حم 
خ��ود را ب��ه عنوان ش��يوهاي
بيبديل در جهان يافته است و
هر روز نيز راه توسعه مندي را با
سرعت بيشتري طي مينمايد.
بخ��ش خصوص��ي س��ابقه
لونقل
ديرينهاي در عرصه حم 
هوايي دارد به نحوي كه اولين
خصوصيس��ازيها پ��س از
لونقل جادهاي در صنعت
حم 
لونق��ل هواي��ي صورت
حم 
گرف��ت .هماكنون بي��ش از  90درصد از صنعت
لونق��ل هوايي اروپا و آمريكا در اختيار بخش
حم 
خصوصي است و در كشورهاي آسيايي نيز گرايش
به خصوصيسازي شدت گرفته است .امروزه در اين
كشورها خطوط هوايي ،فرودگاهها ،اداره و مالكيت
فعاليتهاي جنبي و . . .در اختيار بخش خصوصي
است و دولت يا اساسا دخالتي در اين عرصه ندارد

لونق�ل هواي�ي در
صنع�ت حم 
ايران ب�ه دليل حاكمي�ت دولت بر
تمام�ي اج�زاي آن از ي�ك طرف و
تحريمهاي ش�ركتهاي غربي از طرف ديگر ،آنچنان
كه بايد و ش�ايد به جايگاه واقعي خود نرسيده است و
در س�الهاي اخير هم با حوادثي كه در برخي خطوط
هوايي رخ داده است ،جوي از بي اعتمادي ،مردم را به
عنوانيگانهمشتريانسفرهاي هوايي،فرا گرفته است.
به نظر ميرسد در يك چنين فضايي،ترسيم يك نگاه
خوشبينانه نسبت به آينده اين صنعت امري دشوار به
لونقل
نظر برسد .نگاهي آينده پژوهانه به صنعت حم 
هوايي ايران انگيزهاي شد تا با دكتر محمود صفارزاده
لونق�ل هوايي و اس�تاد گروه
صاحبنظ�ر صنعت حم 
را هوترابري دانشگاهتربيت مدرس گفتوگويي را انجام
داده و با نگاهي موشكافانه به كند و كاو در ابعاد مختلف
اين صنعت و آينده آن در ايران بپردازيم.

و يا اگر هم دارد تنها در حد سياس��تگذاريهاي
كلي خود را مجاز به دخالت ميداند.
در اي�ران چط�ور؟ خصوصيس�ازي صنعت
لونقل هوايي چ�ه روندي را طي ميكند
حم 
و چ�ه برنامهاي براي آين�ده آن از اين حيث
تدوين شده است؟

در اي��ران ب��ا وج��ود اينك��ه تكنولوژيه��اي

هواپيمايي به ناچار بايد به روز
باشند ،ما به دليل تحريمهاي
شركتهايغربينتوانستهايم
سيس��تمهايمان را ب��ه روز
هدايت و مديريت كنيم زيرا
بيشتر تكنولوژيهاي هوايي
در اختيار شركتهاي غربي
است و از آنجايي كه ايران در
بعضي موارد مشمول تحريم
اين شركتهاست ،ما به ناچار
نتوانستهايمخدماتيمتناسب
با عصر حاضر را به مردم مان
ارائه كنيم .جالب اينجاس��ت
كه حتي در خصوصيسازي
ه��م ب��ه روز نيس��تيم و
دول��ت همچن��ان در ناوگان
ما حض��وري پررن��گ دارد.
فرودگاههاي ما كامال دولتي
است ،سيستمهاي هوانوردي
ما كامال دولتي است و ما فقط
تا ح��دي در بحث ايرالينها
به س��مت خصوصيس��ازي
حرك��ت كردهاي��م و اين در
حالي اس��ت كه مطابق اصل
 44و سند چشمانداز و برنامه
چهارم و پنجم توسعه ،صنعت
لونقل ايران ميبايس��ت
حم 
هر چه س��ريعتر به س��مت
خصوصيسازي حركت كرده
به نحوي كه حتي فرودگاهها
و ناوگانمان هم ميبايس��ت
مطابق اين اص��ل و در آينده
نزديك به بخش خصوصي واگذار شوند.

لونقل هواي�ي جاذبهاي براي
آيا صنعت حم 
س�رمايهگذاري بخش خصوص�ي در اختيار
ندارد يا اينكه دولت چندان تمايلي براي اين
امر از خود نشان نداده و مخالف اين واگذاري
است؟

مشكل ما امروز تنها دولت نيست و شايد اتفاقا

دولت هم ماي��ل به واگذاري بس��ياري از اجزاي
لونقل هوايي به بخش خصوصي باشد
صنعت حم 
اما موضوع اين است كه بخش خصوصي همواره
متعهد به هزين ه–فايده بوده اس��ت و از همين رو
ه��م با همين هزينه فايده كردن ،هيچ تمايلي به
در اختيار گرفتن مسووليت فرودگاهها و خطوط
هوايي ندارد زيرا نيك ميداند كه هزينههاي اينها
برايش بيش از درآمدهايي اس��ت كه از اين قبل
كسب خواهد كرد؛ علت هم مشخص است .زماني
كه شما به دليل تحريمها ،ناوگان نداشته باشيد
نميتوانيد پاسخگوي تقاضا باشيد .امروز اوضاع به
گونهاي است كه بسياري از فرودگاهها تنها روزي
و يا هفتهاي يك پرواز دارند ،ش��ما حساب كنيد
وقتي پروازي نباشد درآمدي هم نصيب فرودگاه
لونقل هوايي نخواهد شد
و ساير سيستمهاي حم 
و اينجاست كه بخش خصوصي تمام انگيزههايش
لونقل
براي سرمايهگذاري و حضور در صنعت حم 
هوايي را از دست خواهد داد و نميتوان به حضور
لونقل هوايي در ايران
آنه��ا در آينده صنعت حم 
اميد داشت.
بياعتم�ادي مردم ب�ه پروازه�اي داخلي و
هواپيماهاي مورد استفاده در خطوط داخلي،
موضوعي است كه اين روزها به يك دغدغه
جدي براي آنها تبديل شده است؛به طور كلي
لونقل هوايي ايران
وضعيت ايمني را در حم 
چگونه ارزيابي ميكنيد و فكر ميكنيد مساله
بياعتم�ادي چه تاثيراتي را بر آينده صنعت
لونقل هوايي ما خواهد گذاشت؟
حم 

اين موضوع نشان ميدهد كه آن كشور چقدر به
زم��ان اهميت ميدهد و مردمانش حاضرند براي
جلوگيري از هدر روي وقت ،به جاي جاده و ريل
با هواپيما از نقطهاي به نقطهاي ديگر سفر نمايند؛
بهره گيري زياد از هواپيما در بين انواع شيوههاي
لونقلي حسن ديگري هم دارد و آن اين است
حم 
كه در آن صورت ش��ما ميتوانيد خيلي س��ريع
امكانات و مزيتها را به مناطق محروم رس��انده و
نقش حمايتي تان را نيز به خوبي ايفا كنيد.
ميتوان گفت همانطور كه صنعت هواپيمايي
رابطه مستقيمي با ميزان توسعه مندي كشورها
دارد ،رش��د و توسعه كشورها نيز به همان ميزان
بر صنعت هواپيمايي كشورها تاثير ميگذارند .به
عن��وان مثالترانزيت كاال از طريق خطوط هوايي
در اي��ران چندان جا نيفتاده اس��ت ك��ه يكي از
دالي��ل آن نبود ناوگان مدرن ،باال بودن هزينهها،
نب��ودترمينالهاي مناس��ب تخلي��ه كاالو بار و
ضعفترانس��فرهاي ما ميباشد كه هر چه قدر ما
بتوانيم اين موارد را تقويت كنيم به همان ميزان
نيز ميتوانيم ادعا كنيم آينده توسعه يافتهتري را
براي كشور تامين خواهيم كرد.

اليح�ه هدفمند كردن يارانهها و آزادس�ازي
قيم�ت انرژي به نظر ميرس�د كه در صنعت
لونق�ل هواي�ي به مراتب كمتر از س�اير
حم 
لونقلي در ايران اثرگذار باشد؛
شيوههاي حم 
لونقل هوايي را پس از اجراي اين
آين�ده حم 
اليحهچگونهميبينيد؟

ورود ايران به سازمان تجارت جهاني در واقع يك
تيغ دو لبه است كه اگر بتوانيم در صورت پيوستن
به آن همگام با دنيا حركت كنيم ،اين پيوس��تن
بسيار هم ميتواند مثبت باشد در صورت ديگر اگر
ما با صنعت فعلي م��ان بخواهيم وارد اين دنياي
جديد شويم من فكر ميكنم همين بازاري هم كه
لونقلي مان در داخل دارند را هم
شركتهاي حم 
لونقلي
از دست خواهيم داد زيرا شركتهاي حم 
بينالمللي چنان خدماتي را به مشتريانشان عرضه
ميكنند كه ما با ادامه وضع فعلي هيچ جايگاهي را
نميتوانيم براي خود متصور شويم .ببينيد امروزه
ش��ركتهاي هواپيمايي بينالمللي سرويسهاي
بس��يار خوبي را ارائه ميكنند و مقاصد زيادي را
دارند در حالي كه شركتهاي ما با وضعيت فعلي
در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
در برابر آنها حرفي براي گفتن نخواهند داشت.

از آنجايي كه اكثر
استفاده كنندگان از
لونقلهوايي
حم 
ايران را كارمندان
دولت براي
ماموريتهاي
اگ�ر بخواهيم در يك جم�ع بندي مهمترين
اداري تشكيل
معضل صنع�ت هواپيمايي اي�ران را پررنگ
ميدهند ،من بعيد
نمايي�م كه آين�ده آن را متاث�ر از خود كرده
باشد،جنابعاليبهكداممعضلاشارهميكنيد؟
ميدانم اليحه
فكر ميكنيد در صورت عدم رفع اين معضل
هدفمندكردن
لونقل هوايي
در آينده نزدي�ك ،صنعت حم 
يارانههاچندان
ما چه مس�يري را دنبال خواهد كرد و در چه
بتواندتاثيري
مخاطراتي خواهد افتاد؟
فكر ميكنم اولين معضل همگام نبودن صنعت در آينده صنعت
لونقلهوايي
هواپيمايي ما با تكنولوژي روز دنياست و همچنين حم 
فرس��وده بودن ناوگان هوايي مان .از سويي ديگر ايران داشته باشد
اگر خيلي س��ريع قوانين دست و پا گير دولتي از
مقابل اين صنعت برداشته نشود اين وضعيتي كه
ما ش��اهد آن هستيم شايد با درجه بدتر به پيش
رود و حت��ي ايمني پروازهاي ما نيز كاهش يابد و
بدين وسيله ما خيلي راحت بازارهاي داخلي مان را
از دست بدهيم همانطور كه تا كنون تمام بازارهاي
بينالمللي مان را نيز از دست داده ايم .ولي اگر با
آخرين دست آوردها و تكنولوژيها همراه شويم
توپاگير را از ميان برداريم ميتوانيم
و قوانين دس 
لونقل هوايي كشورمان
نسبت به آينده صنعت حم 
بسيار هم اميدوار باشيم.

نگر
آینده

لونق��ل هوايي ام��روزه به عنوان
صنعت حم 
يكي از ش��اخصهاي رش��د و توس��عه كشورها
تلقي ميشود زيرا هر كشوري كه صنعت هوايي
پيشرفتهاي دارد و ناوگان هوايياش مدرن است،

لونقل هوايي
فناوري اطالعات در صنعت حم 
بس��يار تاثيرگذار است .شما ببينيد مراقبت پرواز
تماما با گ��ردش اطالعات ص��ورت ميگيرد كه

روند حركت يك كش�ور به س�مت توس�عه
يافتگي يكي از پيشش�رطهايي اس�ت كه
لونقل
ميتواندمارانسبتبهآيندهصنعتحم 
هوايي خوشبين نمايد؛ اينطور نيست؟

ام�روزه فن�اوري اطالع�ات ي�اآيتي حرف
لونقلي دنيا
اول را در ان�واع ش�يوههاي حم 
ميزند؛تاثير فن�اوري اطالعات را در صنعت
لونق�ل هواي�ي چگونه ميبيني�د و چه
حم 
آيندهاي براي آن متصور هستيد؟

پيوس�تن ايران به س�ازمان تج�ارت جهاني
تاكنون با ام�ا و اگرهاي مختلفي همراه بوده
به نحوي كه اين مهم تاكنون صورت نپذيرفته
اس�ت؛جنابعالي تاثير پيوس�تن ايران به اين
سازمان را بر حمل و نقل هوايي چگونه ارزيابي
ميكنيد؟
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وضعي��ت ايمني خطوط و ن��اوگان هوايي ما
امروزه به گونهاي اس��ت كه ما در سياس��تها به
س��مت بهبود ميرويم و تنها در اجرا اس��ت كه
همچنان با مشكالتي روبرو هستيم؛ ما ميبايست
ناوگان مدرن و نو را وارد بازار كنيم و در عين حال
در راه ورود تجهيزات پيشرفته هم گامهاي موثري
برداريم.
درست است كه تحريمها يكي از داليل وقوع
لونقل هوايي اس��ت،
حوادث غيرمترقبه در حم 
لونقل
اما اگ��ر با همين وضعيت هم صنعت حم 
هوايي را با جادهاي مقايس��ه كنيم به اين نتيجه
ميرس��يم كه مس��يرهاي هوايي ما بسيار بسيار
ايمنتر از مسيرهاي جادهاي ما هستند اما دليل
عمده پررنگ جلوه دادن حوادث هوايي يكي اثرات
اجتماعي و رواني سقوط هواپيماهاست و ديگري
كهنه بودن ناوگان و هواپيماهاي بلوك شرق .يعني
اگر ما بتوانيم استفاده مان را از هواپيماههاي بلوك
شرق به حداقل رس��انده و اثرات رواني حوادث را
كاهش دهيم ميتواني��م گام بلندي را در جهت
ايمني خطوط هواييمان در آينده برداريم.

لونقل
ازآنجاييكهاكثراستفادهكنندگانازحم 
هوايي ايران را كارمندان دولت براي ماموريتهاي
اداري تشكيل ميدهند ،من بعيد ميدانم اليحه
هدفمند كردن يارانهها چن��دان بتواند تاثيري را
لونقل هوايي ايران داش��ته
در آينده صنعت حم 
باشد .از سوي ديگر از آنجايي كه معموال افرادي از
ردههاي درآمدي به نسبت باال از هواپيما استفاده
ميكنند اين اليحه براي اين دس��ته از اشخاص
حقيقي هم نميتواند تاثيري منفي در استفاده آنها
از هواپيما داشته باشد.
البته من بر اين باورم كه تناسب قيمتي ميان
بهاي بليت هواپيما با جاده و ريل بايد رعايت شود
بدي��ن مفهوم كه دليلي ندارد كه بليت هواپيما با
قيمتي بسيار باالتر از قطار يا جاده عرضه شود و
بايد ميزان افزايش قيمت به حدي باشد كه ميزان
تفاوت فعلي بهاي بليت آن با قطار و جاده حفظ
شود .در عين حال فكر ميكنم كه اين اليحه به
شرط اينكه يارانهها به واقع در صنعت تزريق شود
لونقل هوايي
ميتواند بسيار هم به نفع صنعت حم 
تمام شود و آينده آن را بسيار رقابتيتر و مدرنتر
نمايد.

همين امر پروازها را در عصر ما بس��يار سريعتر و
ايمنتر هم كرده است در حالي كه ما در استفاده
ازآيتي تنها مجبور شدهايم اخيرا به سمت بليت
الكترونيك برويم و اين در حالي است كه بهرهگيري
از آيتي ميتواند در بحث مشتري مداري و كيفيت
لونقل هوايي بسيار
خدمات عرضه ش��ده در حم 
موثرعمل نمايد؛ اكنون وضعيت به گونهاي ست كه
لونقل هوايي
اساسا نميتوان آيندهاي را براي حم 
متصور ش��د جز آنكه اين صنع��ت بيش از پيش
خود را درگير ب��ا آيتي كرده و تالش نمايد تا از
لونقلياش
خدمات آن خود و مسافران شبكه حم 
را بهرهمند نمايد.
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آینده مسکن در ایران

پرونده دوم

سرپناه آينده و آينده سرپناه
نگاهي آيندهپژوهانه به بازار زمین و مسکن در ایران

ركود بيش��تر در بخش مس��كن در اي��ران تاثير
چشمگيري بر شاخصهاي فقر و نابرابري ميگذارد
و اين دو ش��اخص كه در ح��ال حاضر نيز وضعيت
نامطلوبي دارند را بدتر از پيش ميكند .بخش مسكن
از برخي جهت تفاوتهاي مهمي با ساير بخشهاي
اقتص��ادي دارد .يك تفاوت مهم وجود س��هم باالي
ني��روي كار غير متخصص در آن اس��ت .براس��اس
سرش��ماري س��ال  ،1385حدود  20/5ميليون نفر
در ايران شاغل بودهاند ،كه از اين رقم  2/56ميليون
نفر ( 12/6درصد) كارگر ساده هستند .در حالي كه
تعداد افراد ش��اغل در بخش مسكن در همان سال
 2/63ميليون نفر اس��ت كه  1/29ميليون نفر آنان
( 49/0درصد) را كارگران س��اده تشكيل ميدهند،
كه اكثريت اين كارگران معموال كمترين دس��تمزد
را در كش��ور ميگيرند ،و از حمايتهاي بيمهاي نيز
برخوردار نيستند ،و به معناي دقيق كلمه از گروههاي
آسيبپذير اقتصادي در جامعه هستند .نكته ديگري
اينك��ه قري��ب به اتفاق فع��االن و كارگ��ران بخش
ساختمان را مردان تشكيل ميدهند ( 2/60ميليون
نفر از  2/63ميليون نف��ر كل) و از آنجا كه در ايران
مس��ووليت اقتصادي خانوار معموال بر دوش مردان
اس��ت ،ضربهپذيري اقتصاد خانوار از ركود مس��كن
بيشترميشود.
هنگامي كه بخش ساختمان دچار ركود ميشود،
تعداد زيادي از اين طبقات فقير جامعه دچار بيكاري
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و فقر شده و نابرابري را نيز تشديد ميكنند .همزمان
نيز رقاب��ت براي يافت��ن كار موج��ب پايين آمدن
دس��تمزدها ميش��ود كه اين نيز فقر و نابرابري را
تشديد ميكند .نمونه روشن آن افزايش  9/5درصدي
شاخص دستمزد كارگران ساختماني در سال 1388
است كه از نرخ تورم بسيار كمتر است و به منزله بدتر
شدن وضع اقتصادي اين گروه است.
البته ابعاد بيكاري ناشي از ركود در بخش ساختمان
گستردهتر از آن است كه صرفا به اعداد و ارقام فعاالن
مس��تقيم در اين بخش بسنده شود زيرا بخشهاي
مهمي چون معدن و فوالد و سيمان و چوب و موارد
ديگر نيز در اثر ركود در بخش ساختمان دچار ركود
خواهند ش��د و اين امر موجب افزايش بيش از حد
بيكاري ميشود كه به نظر بسياري از صاحبنظران
بيكاري عمدهترين چالش اقتص��ادي ايران در دهه
آينده باشد.
ركود در بخش مسكن از يك جهت ديگر هم فقر
و نابرابري را تشديد ميكند .در وضعيت كنوني جامعه
ايران متولدين دهه اول انقالب (كه رشد جمعيتي تا
 3/9درصد در س��ال را در آن سالها تجربه كرديم)
وارد بازار كار و سپس ازدواج شده و تقاضاي مسكن
خواهند داش��ت .و اگر ركودي که در بخش مسكن
بهوجود آمده ادامه يابد ،شكاف عرضه و تقاضا در بازار
مسكن عميق شده و قيمتها را باال ميبرد .سنگيني
اي��ن اتفاق بيش از همه ب��ر دوش مردم فقير حس

خواهد ش��د ،زيرا آنان فاقد مسكن هستند و شانس
خريد مسكن براي آنها كمتر ميشود ،ضمن اينكه
فشار اين امر بر اجاره مسكن نيز به آنان بيشتر وارد
ميشود ،زيرا درآمدهاي آنان كششپذيري الزم براي
انطباق با افزايش اجاره مسكن را ندارد.
اشتباهي كه در اين ميان رخ ميدهد ،خلط كردن
ميان گراني و رونق بخش مسكن است .تصور جاري
و رسمي بر اين است كه رونق مسكن مساوي گرانتر
ش��دن آن اس��ت و چون از گراني پرهيز ميكنند،
عالقهاي هم به اتخاذ سياستهاي رونقبخش ندارند.
در حالي كه چنين نيست .گراني نامتعارف مسكن
تا حدي ناش��ي از ضعف و نارسايي در سياستهاي
اقتصادي س��اير بخشها است ،و اگر ركود بر بخش
مسكن حاكم شود شايد در كوتاهمدت از بورسبازي
و داللي اين بخش كم كند و مانع افزايش قيمتها
ش��ود ،اما پس از يك دوره دو ساله كه فاصله زماني
ميان توليد و عرضه مس��كن فرا رسيد اين افزايش
قيمت ش��ديدتر خواهد شد .افزايش قيمت مسكن
عمدتا ب��ه دليل افزايش قيمت زمي��ن ،ناكارآمدي
سياستهاي پولي و بانكي ،ضعف در افزايش بهرهوري
ساخت و تورم كاالهاي واسطهاي مثل فوالد و سيمان
و ساير منابع معدني است .در يك جمله بدون رونق
بخش مسكن نميتوان چهره خشن فقر و نابرابري را
بهبود بخشيد .متضررين اصلي از ركود در اين بخش
كارگران ساده و مردم فقير هستند.

جدال «مسکن» و «رکود» ادامه دارد؟
گزارشي آيندهنگرانه از وضعيت بازار مسكن در مقايسهاي تطبيقي با سالهاي گذشته
میترا يافتيان

هرم جمعيتي موجود در كش��ور نش��ان ميدهد تا سال
 1391روند فزاينده تقاضا بر بازار مسكن حاكم خواهد بود .به
گونهاي كه پيشبيني ميشود ميزان تقاضا در سطح شهرها
و روس��تاها در مجموع به يك ميليون و  685هزار دس��تگاه
واحد مسكوني برسد .در عين حال پيشبيني شده است ،از
ميزان تقاضاي س��االنه مسكن حدود  10درصد بهدليل آمار
گومير كاسته شود .براساس آخرين سرشماري همگاني
مر 
نفوس و مس��كن در س��ال  1385تعداد واحدهاي مسكوني
كشور بالغ بر  15ميليون و  974هزار و  927واحد مسكوني
بود كه از اين رقم چهار ميليون و  456هزار واحد مس��كوني
مربوط به مناطق روستايي است .بنابر گزارش وزارت مسكن
و شهرس��ازي در رابطه با نياز مسكن در سالهاي  1386تا
 ،1391پيشبيني ميشود ميزان تقاضا از سوي خانوارهاي
جديد به رقم يك ميليون و  38هزار خانوار در س��ال 1389
برسد .اين در حالي است كه براي سال  1388ميزان تقاضاي
ناش��ي از خانوارهاي جديد  984ه��زار خانوار در نظر گرفته
شده بود .بر همين اساس تقاضاي ناشي از تخريب و نوسازي
واحدهاي مسكوني در سال  1389به رقم  493هزار دستگاه
خواهد رس��يد حال آنكه در س��ال  1388تقاضاي ناش��ي از
تخريب و نوس��ازي واحدهاي مس��كوني  467هزار دستگاه
پيشبيني شده بود.
با اي��ن وجود بناب��ر اعالم مس��ووالن وزارت مس��كن و
شهرسازي در س��ال  88افت جدي در ساختوساز بهوجود
آمد به طوري كه تعداد واحدهاي عرضه شده به بازار در اين
سال 50 ،درصد نسبت به سال  87كاهش داشت .ضمن اينكه
در همين سال با كاهش آمار صدور پروانههاي ساختماني در
كشور نيز مواجه بوديم و اين اتفاق نه تنها به ضرر بازار مسكن
تمام شد بلكه متضرر شدن مجموعه مديريت شهري به لحاظ
كاهش درآمدهاي پايدار را نيز به دنبال داشت .درشرايط فعلي

بررسي وضعيت خريد و فروش در بازار مسكن نشان ميدهد
كه قيمت ملك نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است
و قيمتهاي فعلي در اغلب مناطق همانند نرخهاي پيشين
اس��ت ،اما معم��وال در حين عقد اكثر قراردادها بس��ياري از
مالكان تخفيفي براي قيمت تعيين شده ملك خود در نظر
ميگيرند و بيشتر معامالت خريد و فروش درحال حاضر روي
متراژهاي پايين و كمت��ر از  60متر مربع صورت ميگيرد و
معامالت واحدهايي با متراژ باال به سختي انجام ميشود .طبق
آمارهاي اوليهاي كه سامانه ثبت معامالت امالك از ميزان كل
خريدوفروش مسكن در سال  88منتشر كرده ،از هر  10نفر
متقاضي مصرفي ،فقط  3نفر موفق به خريد مسكن شدند و
مابقي  -حدود يك ميليون و  600هزار نفر – به دليل ناتواني
مالي يا انتظار افت دوباره قيمت ،به صف جديد تقاضا در سال
 89پيوس��تهاند .ميزان تقاضاي جديدي كه امس��ال به بازار
مس��كن اضافه ميشود حدود يك ميليون خانوار پيشبيني
شده است كه با احتساب يك ميليون و 600هزار نفري كه از
سال  88و سالهاي قبلاز آن در صف تقاضاي خريد مسكن
قرار دارند ،موج بزرگي از تقاضا در حاش��يه بازار مسكن قرار
دارد .هرچند بنابر اعالم مس��ووالن هماكن��ون تعداد زيادي
واحد مسكوني نوساز – حدود  400هزار واحد  -روي دست
انبوهسازان مانده كه درصورت تثبيت وضعيت بازار مالكان اين
واحدها مجبور هستند براي ادامه فعاليت ساختماني آنها را با
قيمت دلخواه بازار عرضه كنند ،اما با احتساب اين واحدهاي
فروش نرفته ،همچنان كاه��ش عرضه در مقابل موج تقاضا
احس��اس ميشود .براساس اطالعات دريافتي از سامانه ثبت
هوشمند معامالت مسكن در سال گذشته  386هزار و 500
فقره مبايعهنامه مربوط به خريد مسكن در  30استان كشور
به امضاي طرفين معامله رسيده است .اما در اين سال حدود
 800هزار ازدواج انجام ش��ده ك��ه به همين ميزان تقاضاي

جديد به بازار مسكن اضافه شده است .بدينترتيب در حال
حاضر از يك سو بازار مسكن با موجي از تقاضاي انباشت آماده
خريد و همچنين تقاضاي جديد روبهروست و از سوي ديگر
سطح عمومي قيمت مسكن به وضعيت قبلاز تشكيل حباب
بازگشته است و از اين حيث بنا به گفته كارشناسان پيشبيني
ميش��ود حداقل تا يكي دو ماه آينده تغيير محسوس��ي در
نرخهاي معامالتي ايجاد نشود .آمارهاي رسمي در خصوص
وضعيت اجاره بها در كش��ور نيز رشد اجارهبهاي مسكن در
كش��ور را  7/7درصد نشان ميدهد اما اين روزها مستاجران
از ارقامي در قراردادهايش��ان با مالكان س��خن ميگويند كه
گفتههاي برخي مسووالن مبني بر «آرامش اجارهنشينها»
را كام�لا نقض ميكند .برخي كارشناس��ان ب��ر اين باورند
دس��تكاري نرخ سود بانكي پيامدهاي قابلتوجهي به همراه
دارد كه مهمترين آن تغيير رويه دريافت اجاره مسكن است.
كاهش اساس��ي نرخ سود س��پردهگذاري مردمي در بانكها
تمايل مالكان واحده��اي اجارهاي به دريافت رهن را كاهش
ميدهد و در مقابل آن ،اجارههاي ماهانه را افزايش خواهد داد.
در شرايط فعلي دولت به دنبال راهكارهايي است كه از بروز
چنين رفتارهايي در آينده بازار اجاره مسكن جلوگيري كند
كه از جمله آن اتخاذ تدابير مالياتي براي خانههاي خالي است
و به موجب اين طرح مقرر شده است كه خانههاي خالي در
سطح كليه كالنشهرها شناسايي شوند و مبلغي در حدود دو
برابر نرخ معمول اجاره از صاحبان آنها اخذ شود كه اين مساله
باعث خواهد شد كه مالكان اين نوع امالك به منظور فرار از
پرداخت ماليات به سمت اجاره مسكن روي آورند.
بنابراين از آنجا كه حجم خانههاي خالي حدود  10الي 15
درصد است ،در نتيجه به همين ميزان نيز به عرضه مسكن
استيجاري افزوده خواهدشد كه ماحصل چنين اقدامي كنترل
نرخ اجاره خواهدبود.

جدول پيشبيني آينده مسكن در ايران (تعداد برآورد در سال  1404و پايان برنامه بيست ساله)
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موضوع
تعداد واحدهاي مسكوني موجود در تهران(شامل فرسوده)
تعداد واحدهاي مسكوني موجود در بافتهاي فرسوده
تعداد متوسط ازدواج ساالنه در تهران(تا افق طرح جامع)
ضريب ا ستهالك ساليانه واحدهاي مسكوني
ضريب تخريب ساليانه واحدهاي مسكوني
ضريب واحدهاي مسكوني خالي در تهران
تعداد متوسط مهاجرين خالص ساليانه تهران  75الي 85
تعداد متوسط مرگ وميرساليانه در تهران
بعد خانوار در افق طرح
مدت زمان چشمانداز طرح جامع (حدود  20سال)
تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز براي جبران استهالك واحدهاي مسكوني موجود(بدون احتساب واحدهاي فرسوده)
تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز براي نوسازي بافتهاي فرسوده(با احتساب ضريب استهالك ساالنه براي واحدهاي توليد شده)
تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز براي تامين نيازهاي زوجهاي جوان(با احتساب ذخيره و استهالك ساليانه براي واحدهاي توليد شده)
تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز مهاجرين(با احتساب ذخيره و استهالك ساليانه براي واحدهاي توليد شده)
تعداد واحدهاي مسكوني كه در اثر مرگ ومير آزاد خواهد شد
تعداد واحدهاي مسكوني مورد نياز كل (با اعمال ضريب تخريب)

پيشبيني
2345000
539500
55000
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34800
55224
3/2
 20سال
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1185589
234423
345150
2853694
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واحدهاياجارهاي
به دريافت رهن
را كاهش ميدهد
و در مقابل آن،
اجارههايماهانه
را افزايش خواهد
داد
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آيا آينده مسكن مهر
منافع طبقه كمدرآمد را
تامين خواهد كرد؟

مينو رفيعي
استاددانشگاه
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داستان رونق بخشي مسكن مهر در بازار و آينده
آن ،مشابه همان داس��تاني است كه دولت پيش
از اي��ن در رابطه ب��ا وام وديعه مطرح كرده بود .به
ياد داريم كه دول��ت ،پرداخت دو هزار وام وديعه
 1/5ميليوني در سال  86را يكي از عوامل افزايش
قيمتها ميدانست و متاسفانه همين عامل باعث
شد طرح جامع مسكن زير س��وال و از بين برود.
اما آيا ارائه وام  1/5ميليون توماني وديعه مس��كن
آن هم به گروههاي كم درآمد ،ميتوانس��ت آينده
ثمربخشي را براي اين قشر نويد دهد؟
مسلما و آنچنانكه ديديم خير .امروز هم مسكن
مهري كه هنوز س��اخته نشده چگونه ميتواند در
كاهش قيمتها موثر باشد و ركود ايجاد كند .ركود
فعلي مسكن بر اثر جهش قيمتي بسيار زياد در اين
حوزه بوده است كه طي سالهاي  85و  86بهوجود
آمد و البته ورود بي رويه نقدينگيها به بازار و عدم
هماهنگي سياستهاي عرضه و تقاضا نيز در ايجاد
اين ركود موثر بود.
آنچن��ان كه در فقدان متقاضي خريد در بازار،
واحدهاي مس��كوني روي دس��ت توليدكنندگان
ماند و در نهايت قيمت مسكن در بعضي از شهرها
يك الي دو درصد كاهش داش��ت اگرچه به گفته
مسووالن اين كاهش قيمتي در شهرتهران حدود
 20درصد بوده است .در شرايط فعلي نيز تقاضاي
موثر بر اثر كاهش توان مالي مردم كاهش پيدا كرده
است .ضمن اينكه افرادي كه دولت آنها را متقاضي
سرمايهاي يا احتكاري مينامد نيز تصميم خود را
براي خريد و فروش مسكن به تعويق انداختهاند .با
توجه به اينكه توليدكنندگان نيز با در نظر گرفتن
ميزان متقاضي ،محصوالت خود را توليد و به بازار
عرضه ميكنند در شرايط كنوني توليدكنندگان
هم هنوز به طور جدي متمايل به س��اخت و ساز
نشدهاند .همچنين توليدكنندگان گمان ميكنند
ك��ه به دليل اجراي اليحه هدفمند كردن يارانهها
قيمت ساخت و س��از و به تبع آن قيمت مسكن
در آين��ده افزايش پيدا ميكند و به تبعيت از اين
شرايط جديد ،قيمت واحدهاي توليدي قبلي هم
كمي نس��بت به قبل افزايش يافته است .بنابراين
تقاضاي موثر كه خود را تقويت كرده بود ،مجددا با
طرح بحث هدفمند كردن يارانهها با رشد قيمتها
مواجه ش��ده و بازهم قدرت خريد خود را از دست
داده است.
در چنين ش��رايطي كه در مجموع سازندگان
تمايل��ي به اح��داث واحدهاي جديد نداش��تهاند
انبوهس��ازاني هم كه تعداد زيادي واحد مسكوني
روي دستش��ان مانده بود از فرصت مس��كن مهر
استفاده كردهاند .وقتي دولت حاضر ميشود براي

اينكه سرعت پيشرفت عملياتي مسكن مهر را باال
ببرد واحدهاي مسكوني را از انبوهسازان و با قيمت
پيشنهاديآنها،خريداريكند ،تنهانتيجهمشخص
در آين��ده آن خواهد بود كه ب��ازاري مصنوعي و
تضميني از سوي دولت براي توليدكنندگان ايجاد
شود .فشارهايي كه انبوهسازان به طرح مسكن مهر
وارد ميكردند نيز در اين راس��تا بوده است كه ما
انبوه ميس��ازيم و دولت تضمين خريد كند كه
همين اتفاق هم افتاد .اما اين ديگر بازار آزاد نيست
و ساختن بازاري كامال تحت حمايت دولت را نويد
ميدهد كه منفعت آن به طبقه انبوهساز ميرسد
در نظر بگيريد كه بنا به گفته مسووالن ،قرار است
حدود  400هزار واحد مسكوني در سال  89تحويل
شود اما بخش��ي از اين واحدهاي مسكوني همان
واحدهايي است كه همواره بخش خصوصي ساخته
و هم اكنون در قالب مسكن مهر قرار گرفته است.
احداث  400هزار واحد مسكوني در طول دو سال
و ني��م يعني احداث  160هزار واحد در طول يك
س��ال .البته با رويكرد جديد مسكن و شهرسازي
بخش��ي از اين واحدها توسط بخش خصوصي و
با اس��تفاده از تسهيالت دولتي احداث و به دولت
فروخته ش��ده اس��ت .حال آنك��ه ورود واحدهاي
مسكوني مهر به بازار مسكن زماني ميتوانست از
اهميت برخوردار باشد و تغييري در آينده بدهد كه
به توليد كل اضافه كند و توليد آن حتما به دست
گروههاي هدف برسد.
ازس��وي ديگر درنظ��ر بگيريد كه ب��ا برقراري
تس��هيالت خريد و وامه��اي بانك��ي اگر همين
متقاضيان مس��كن مهر ،وامهاي خود را در موعد
مق��رر پرداخت نكنند ،دولت چه چيزي را بعنوان
تضمين بازپرداخت اقساط اين تسهيالت از مردم
ميتواند بگيرد؟ در اين صورت دولت با يكس��ري
واحدهاي مس��كوني مواجه خواهد شد كه زمين
و تسهيالت ساخت آنها را خودش پرداخت كرده
اس��ت و مردم هم ت��وان پرداخت وامه��اي آن را
ندارند.
در چنين ش��رايطي آيا ميتوان آينده مناسبي
را ب��راي بازار مس��كن در ايران و خانه دار ش��دن
اقش��ار كم درآمد متصور بود؟ ارزيابي اوضاع آتي
بازار مسكن در شرايط پر ابهام كنوني البته خارج
از اختيار و امكان اس��ت و به متغيرهاي مختلفي
از جمله سياس��تها ،نحوه و زمان اجراي آن و نيز
عكسالعمل مردم بس��تگي دارد؛ همچنانكه اگر
يارانهه��ا به صورت نقدي به مردم پرداخت ش��ود
با يك تورم كلي مواجه خواهيم ش��د و به تبع آن
با افزايش قيمتها در بس��ياري بخشها از جمله
مسكن روبرو خواهيم بود.

حبابی که همچنان باقی است
آيندهنگري بازار زمین و مسكن در ايران در گفتوگو با دكتر كمال اطهاري
میترا يافتيان  :مسكن در ايران كه
عمدتايككااليمصرفيوداراييبه
شمار ميرود اين روزها بازار راكدي
را به لحاظ خريد و فروش و توليد تجربه ميكند كه
به تبع آن اقتصاد كشور بهويژه بخش صنعت را نيز
تحت تاثير خود قرار داده است .اين درحاليست كه
برنامه ملي مسكن مهر امسال وارد چهارمين سال
اجرايي ميشود و تاكنون كمتر از  100هزار واحد در
قالب اين طرح به ثمر نشسته است .از سوي ديگر
استمرار سياستهاي قبلي دولت و نيز اجراي طرح
هدفمند كردن يارانهها موجب شده تا آينده مبهمي
بازار مس�كن را در خود بپيچد و سرمايهگذاري در
تمامي بخشها از جمله مسكن را با نوعي نگراني
از عدم بازگش�ت سرمايه و پايين بودن سود مورد
انتظار در آينده مواجه سازد .با دكتر كمال اطهاري،
كارش�ناس اقتصاد و مس�كن و برنامهريز شهري
درباره آينده بازار مس�كن و سناريوهايي كه براي
خ�روج از ركود ميتوان در نظر گرفت به گفتوگو
نشس�تيم ك�ه در ادام�ه
ميخوانيد.
در ش�رايط كنون�ي كه
رك�ود ب�ازار مس�كن
حدود  2سالي است به
طول انجاميده و استمرار آن در سال جاري نيز
دور از انتظار نيست ،آينده بازار مسكن و نيز
اقتصاد كش�ور را مبتني بر آن چطور ارزيابي
ميكنيد؟

به نظر ش�ما چگونه ميتوان بر اين بحران در
آينده فائق آمد؟ داليل اصلي حاكم شدن اين
ركود در كل اقتصاد ايران بخصوص در بخش
مس�كن چه بوده اس�ت كه بتوان به نوعي به
مهندسي و حل آن در آينده اقدام كرد؟

نگر
آینده

براي حل اين بح��ران در آينده مبتني بر يك
نگاه آيندهنگرانه بايد زمينههاي شكل گرفتن اين
وضعيت را ش��ناخت .ركود حاك��م بر كل اقتصاد
ايران متاثر از چند عامل اس��ت :نخس��ت ،شرايط
عمومي تنش با خارج و افزوده ش��دن تنشهاي
داخلي به لحاظ سياسي ،فضاي ناامني را به لحاظ
اقتصادي ايجاد كرده و اين فضاي ناامن تمايل به
سرمايهگذاري بلند مدت را از سرمايه گذاران گرفته
است حتي اين موضوع به خانوارها هم سرايت كرده
چون در اين ش��رايط ناامن همانطور كه ميبينيم
داراييها به طرف ارز و طال سوق پيدا كرده است.
همچنين تشديد واردات بي رويه به اغلب بخشها
از جمله صنعت ضربه زده و اين ضربه باعث شده
كه بخش صنعت با ظرفيتهاي پايين كار كند و
بيكاريها به ش��دت افزايش يابد .بنابراين گردش
بين بخشي الزم براي كل اقتصاد اتفاق نميافتد و
افراد حتي بدهيهاي معوقه خود را هم به بانكها
نميتوانند بپردازند .به اينترتيب بانكها مشكل
نقدينگي پيدا كردهاند و بنابر اعالم مراجع رسمي
بانكهاي خصوصي تا  90درصد منابع خود را وام
دادهاند كه اين رقم بسيار باالست .بانكهاي دولتي
هم تسهيالت تكليفي داش��تهاند و بيش از 100
درصد منابع خود را وام دادهاند از اين رو سيس��تم

تحقيقاتمختلف
در بخش مسكن
نشان ميدهد
كه اين بخش به
صورت حبابي
رشد كرده است.
حبابمسكن
هنگاميبهوجود
ميآيد كه مسكن
به صورت عمده
براي ارزش دارايي
مورد تقاضا و
معامله قرار گيرد
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بدون ش��ك در ح��ال حاضر بخش مس��كن
بزرگترين بحران خود را همراه با كل اقتصاد ايران
تجربه ميكند ب��ه اينترتيب ما در مورد آينده در
شرايط نامعلومي به سر ميبريم .پيش از اين هم
در دوره س��الهاي  68ت��ا  72يك ركود عمومي
بر بازار مس��كن حاكم ش��د اما كل اقتصاد ايران
بخصوص بخش صنعت درآن دوره به شدت فعال
ب��ود و دوره موفق خود را بعد از جنگ تجربه كرد.
پروژههاي عمراني هم درآن سالها فعال بود .اما در
حال حاضر كل بخش ساختمان شامل پروژههاي
عمراني ،بخش مس��كن و صنعت؛ همه در بحران
به س��ر ميبرند .اين بحران هم بع��د از يك دوره

رونق نس��بي در س��الهاي  85و 86آغاز شد و در
آن سالها قيمتهاي زمين و مسكن جهشهاي تا
 60درصدي داش��ت اما به تدريج و با ورود به دوره
ركود ،قيمتها رو به كاهش گذاشت .طوريكه در
برخي مناطق شهر تهران تا  30درصد هم با كاهش
قيمت مواجه شديم و به تبع آن ساخت و ساز نيز
راكد شد ضمن اينكه ميزان پروانههای صادره نيز
تا حدود نصف ساليان پيش ،كاهش نشان ميدهد
و چش��مانداز مثبتي براي آن مشاهده نميشود.
مسوولين معامالت امالك ،كارشناسان و انبوسازان
نيز در مصاحبههايي كه داشتند هيچ كدام اميدي
براي رونق سريع بخش مسكن در سال جاري قائل
نبودهاند.

بانكي هم با مشكل نقدينگي روبروست و در خطر
بح��ران قرار گرفته اس��ت .از س��وي ديگر بخش
عظيمي از منابع دولت كه از درآمد بيهمتاي نفت
در دوران دولت نهم حاصل شده بود براي وامهاي
زود بازده و ساير مصارفي اختصاص داده شده كه يا
همانند فعاليتهاي زودبازده ،بيبازده شده يا اينكه
در مخارجي صرف ش��ده كه بهطور مس��تقيم در
خدمت ازدياد يا برآوري توليد در ايران قرار نگرفته
است .بروز مشكل ديگر در اقتصاد كشور اين است
كه ايران به دليل همان تنشهاي بیرونی به هيچ
وجه نميتواند جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي
كند لذا نميتواند به غير از محصوالت مش��تق از
نفت مثل پتروش��يمي ،كاال يا خدماتي كه امكان
ف��روش در بازارهاي خارج��ي را دارد ،توليد كند.
بنابراين مش��كل كلي اقتصاد اي��ران در دو بخش
خالصه ميشود اول اينكه در شرايط كنوني ،كشور
با كمبود منابع مواجه بوده و از س��رمايه خارجي
نميتواند استفاده كند اين درحاليست كه به دليل
بروز بحران مالي در جهان ،تقاضا براي سرمايهگذاري
بهويژه در ايران – به دليل برخورداري از بازار وسيع
و دسترسيهاي بيهمتاي منطقهاي -بسيار زياد
اس��ت اما اين امكان متحقق نميش��ود .حتي در
صنعت نفت؛ ايران از لحاظ بهرهبرداري و نگهداري
چاهها هم در بحران است درحاليكه نفت بهعنوان
كااليي استراتژيك بوده و در سطح جهان نياز جدي
به آن وجود دارد و متاس��فانه در كشور ما امكانات
الزم براي ارائه تس��هيالت به سرمايهگذار خارجي
وجود ندارد .از س��وي ديگر مناطق آزاد ايران هم
كه بايد موتورهاي توس��عه در دوران جهاني شدن
باش��ند عليرغم سرمايهگذاري سنگيني كه براي
آنها شده فعاليتي ندارند .با اين توضيح يك شرايط
نامناسب براي تمام بخشها از جمله مسكن ايجاد
شده است همچنان كه تحقيقات مختلف در بخش
مس��كن نش��ان ميدهد كه اين بخش به صورت
حبابي رشد كرده است .بنابر تعريف ،حباب مسكن
هنگامي بهوجود ميآيد كه مسكن به صورت عمده
براي ارزش دارايي مورد تقاضا و معامله قرار گيرد
به ط��ور مثال در تهران طي س��الهاي  85و 86
حدود  3برابر تقاضاي س��االنه مس��كن ،ساخت و
ساز شروع ش��ده بود و به تبع آن حدود  200الي
 300هزار واحد مس��كوني به صورت مازاد ساخته
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شده كه اخيرا در بسياري مصاحبههاي مسووالن
اين آمارها مورد اشاره قرار ميگيرد بنابراين اگر در
بخش مسكن تقاضا براي بخش مصرفي باشد وقتي
قيمت زمين افزايش مييابد قاعدتا قيمت مسكن
هم باال م��يرود در اين صورت بايد تقاضا كاهش
يابد اما در كش��ور ما همواره جهش قيمت زمين،
ميزان توليد مسكن و تقاضاي مصرفي و دارايي را
باال ميبرد.

س�از و كارهايي كه براي بخش مس�كن و كل
اقتصاد ط�ي س�الهاي  85و  86رايج ش�د
اين بود كه با پايي�ن آوردن بهره بانكي ،پس
اندازهاي مردم به سمت فعاليتهاي مولد نظير
سرمايهگذاري در بورس ،مسكن و ...سوق داده
شود ،آيا اين اقدام ميتواند در آينده نيز موثر
واقع شود و بحران مسكن را حل كند؟

شتابزدگيهادر
حوزه مسكن كه
نشانههاي آن را
در ساير حوزهها
نظيربنگاههاي
زودبازده نیز دیده
بودیم ،بيماري
هلندي را براي
كل اقتصاد ايران
و همچنین بخش
مسكن تشديد كرده
است

خير توجه داشته باشيد كه در اين دوره بورس
بن��ا به همان داليل عمومي كه قبال اش��اره كردم
س��قوط كرد چرا كه وقتي بخش صنعت فعاليت
ن��دارد و نميتوان��د در بازاره��اي جهاني حضور
جدي داش��ته باش��د و زير ضرب واردات قرار دارد
به اينترتيب چشمانداز اميدانگيزي براي سرمايه
گذار نخواهد داش��ت بخش مس��كن هم در اين
س��الها به صورت حبابي رشد كرده و كژ كاركرد
شده بود لذا نميتوانستيم به يكباره هم قيمتها
را پايين بياوريم و هم در شرايط تنش باشيم اين
درحالي بود كه دولت توقع داشت سرمايهگذاري
بلند مدت براي مردم مقبول و سرمايهها به سمت
سرمايهگذاري بلندمدتي از جمله مسكن باشد .در
طول زمان هم تحريمها براي كشوري نظير ايران
كه به شدت وارداتي است موجب شده كه كاالهاي
ريالي بعنوان دارايي ،كاالهاي امن و مطمئن نباشد.
همانطور كه ميدانيد مسكن هم يك كاالي ريالي
اس��ت بنابراين در اين ش��رايط ناامن مردم سعي
ميكنند داراي نقدينگي باشند كه اگر بحراني رخ
داد بتوانند از عهده آن برآيند ضمن اينكه در سال
جاري هم اجراي طرح هدفمند ش��دن يارانهها به
صورت بسيار مبهم و ناروشني در دستور كار است
و تنها موضوعي از آنچه پيرامون اين طرح روشن
است اينكه هزينههاي مردم را افزايش ميدهد.
در اي��ن ص��ورت رجحان نقدينگي ن��زد مردم
تشديد ميشود همچنين انگيزه مردم براي خريد
ارز و طال بيشتر ميشود تا در زمان بحران بتوانند
تصميم بگيرند چطور ميتوانند از شرايط بحران به
سالمت بيرون آيند.

به نظر ش�ما اين ركود در بازار مس�كن تا چه
زماني در آينده ادامه مييابد؟
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بنده 2سال پيش هم پيشبيني كرده بودم دامنه
اين ركود در بخش مسكن اينگونه نخواهد بود كه به
كوتاهي دوران گذشته باشد كه اين اتفاق متاسفانه
افتاد .متاسفانه مسكن مهر هم هيچ اميدي به بازار
نياورد در حاليكه براي اجراي اين طرح هزينههاي
سنگين از سوي بانكها به لحاظ پرداخت تسهيالت
تكليفي شد به اينترتيب با اجراي اين طرح طي
س��الهاي اخير اعتبارات بودجهه��اي عمراني به
طرف مسكن مهر و مسكن روستايي جريان پيدا
كرد .اين درحاليست كه اجراي طرحهاي مسكن

مهر و مس��كن روستايي در بس��ياري موارد دچار
توقف ش��ده ضمن اينكه بسياري از روستاييان به
دليل ناكافي بودن درآمد امكان بازپرداخت وامهاي
 10ميليوني براي بازسازي واحدهاي مسكوني در
روستاها را ندارند .در مورد آيندهنگري مسكن مهر
همانطور كه پيشتر بسياري كارشناسان از جمله
بن��ده پيشبيني كرده بوديم مس��كني كه دور از
خدمات و دسترسيهاي الزم براي خانوارها ساخته
ش��ود مورد اس��تقبال قرار نميگيرد ،اين طرح از
س��وي مردم در ابتداي امر مورد اقبال قرار گرفت
اما بعد از آن با حجم عظيمي از انصراف دهندگان
مواجه ش��د .در نظر بگيريد براي اسكان خانوار در
فاصله  30تا  60كيلومتري تهران مثال در ش��هر
جديد هشتگرد نياز به حمل و نقل سريع است كه
بايد قبل از اجراي طرح مسكن مهر تامين ميشد و
بعد واگذاري زمين صورت ميگرفت لذا هم اكنون
آنچه در شهرهاي جديد بعنوان مسكن مهر واگذار
ش��ده حدود يك س��وم تا ي��ك دوم ظرفيتهاي
پيشين واگذار شده در شهرهاي جديد است ضمن
اينكه با گذشت  20سال از آغاز شهرهاي جديد در
تهران چيزي كمتر از  5درصد جمعيت ساكن در
مجموعه شهري تهران ،حاضر شدهاند در شهرهاي
جديد س��اكن ش��وند بنابراين به يكباره نميتوان
معجزه كرد و با مسكن مهر روند گذشته را عوض
كرد .بايد از قبل بررس��ي ميشد كه چرا عليرغم
واگذاري اين ميزان زمين كه ميتوانس��ت حداقل
 500هزار نفر را سكونت دهد هم اكنون در دو شهر
جديد هشتگرد و پرند كمتر از  50هزار نفر اسكان
داده ش��دهاند .ما از آن تجربيات درس��ي نگرفتيم
بنابراين نميتوانيم انتظار داش��ته باشيم آيندهاي
متفاوتتر در انتظار مسكن ما باشد .نميتوان انتظار
داش��ت با ثبت نام متقاضيان در قالب تعاونيهاي
پراكنده و نامطمئن از لحاظ مديريتي و س��اخت،
اقشار كم درآمد صاحب خانه شوند به همين دليل
هم بسياري از متقاضيان منصرف شدند و آنهايي
هم كه باقي ماندند كساني هستند كه يك قطعه
زمين در جايي ميخواهند بعنوان دارايي بگيرند و
شايد از برخي تسهيالت بخواهند استفاده كنند.
البته با اجراي اين طرح دنيا به كام پيمانكاران تمام
شد حتي انبوهسازان هم ايراد ميگيرند و مصاحبه
ميكنند كه ما در اين فرآيند دخالتي نداش��تيم
در حاليكه پيمانكاران بدون در نظر گرفتن اصول
شهرسازي ،برقراري ارتباط سريع و غيره در قالب
اين طرح فعاليت ميكنند و معلوم است كه بخش
عظيم��ي از منافع مالي به جي��ب آنها ميرود .اما
كسي به اين فكر نميكند كه خانواري كه قبال در
تهران زندگي ميكرد ،امروز قرار اس��ت در فاصله
 60كيلومتري تهران س��اكن باش��د و هر روز اين
فاصله زياد را باترافيك سنگين در ساعات اوليه روز
و س��اعت انتهايي آن طي كند و به محل كار خود
بيايد و پس از آن به منزل خود بازگردد .ضمن اينكه
در چشمانداز آينده افزايش هزينههاي انرژي را هم
پيش رو دارد بنابراين كس��ي كه در قالب مسكن
مهر در پيرامون تهران و بسياري كالن شهرها قرار
دارد نه به خدمات رفاهي و حمل و نقل
سريع دسترسي داشته و نه

در مديريت ساخت مطمئن قرار دارد .از اين حيث
مسكن مهر كاالي مصرفي مطلوبي براي اين اقشار
نبوده و حتي بعنوان دارايي هم اين مس��كن براي
او قابل قبول نيس��ت .به طور كلي  3دهك پايين
جامعه هم از مسكن مهر بيرون هستند چون آنها
نميتوانند در بحث بازپرداخت اين وامها وارد شوند
حتي اگر وام هم گرفته باشند نميتوانند اقساط آن
را بازپرداخت كنند .به اينترتيب مسكن مهر بهرغم
همه تبليغاتي كه روي آن ميش��ود يك شكست
بزرگ براي برنامهريزي مس��كن و شهري درايران
را در آينده بر ما تحميل خواهد كرد .البته جلوي
شكست را هرچه سريعتر بگيرند ،ضرر كمتري به
مردم و كشور تحميل ميشود .از سوي ديگر در اين
شرايط كه بانكها منابع ندارند استمرار اين طرح
در آينده نهچندان دور بانكها را به ورشكس��تگي
خواهد رساند .همچنين بودجههايي كه بايد صرف
كم درآمدها شود تا اسكان غير رسمي ساماندهي
شود هم به هدر ميرود.
متاسفانه هم اكنون شاهديم اسكان غير رسمي
به ش��دت در حال گس��ترش است و به هيچ وجه
مسكن مهر نه جلوي اسكان غير رسمي را گرفته و
نه ميگيرد چون در مسكن مهر دهكهاي سوم به
باال حضور يافتهاند و اين حضور هم راه به مقصود
نميبرد.
به هرترتي��ب آنچه در اي��ران بهعنوان كاهش
قيمت مسكن و خريد و فروش مسكن اتفاق افتاده
اين اس��ت كه در  2يا  3س��ال پيش مكث اندك
خانوارها به اميد مس��كن مهر بود اما اين ركود به
س��رعت اثر خود را مبني بر كاهش مجدد قيمت
مسكن از دست داد .امروز به نظر نميرسد خانواري
در مورد مسكن مهر اميدي داشته باشد .بنابراين
ركود در بازار مس��كن داليل ساختاري و بنيادي
اساسي دارد و تا به اين داليل به درستي پرداخته
نشود مسكن از اين بحران در آينده نزديك بيرون
نميآيد.
گفته ميش�ود بخش مسكن ،اقتصاد ايران را
دچار بيماري هلندي كرده است .اين بيماري
چگونه ميتواند بحران بازار مسكن را در آينده
به بازارهاي ديگر سرايت دهد؟

همانط��ور ك��ه ميدانيد بيم��اري هلندي اين
است كه بخش��ي داراي سودآوري رانتي ميشود.
به اينترتيب س��اير بخشه��ا را تحت تاثير خود
ق��رار ميدهد و به طور نمونه نوآوري ،رقابت و ...را
تضعيف ميكند .مثال ملموستر آن اينكه رش��د
نامتوازن يكي از اندامهاي بدن موجب ميشود ساير
اندامها به نوعي رنجور مانده و تعادل انسان از بين
برود .قبال اين خصلت را نفت در اقتصاد ايران ايجاد
كرده بود .در واق��ع اين اتفاق در اقتصاد ايران هم
به علت شتابزدگي افتاد .البته اين شتابزدگيها در
چارچوب برنامه چهارم داشت به تعادل
ميرسيد و در حوزه مسكن

ه��م اين اتفاق در ح��ال رخ دادن بود .اما اين نوع
شتابزدگيها در حوزه مسكن كه نشانههاي ديگر
آن در ساير حوزهها نظير بنگاههاي زودبازده بود،
اين بيماري هلندي را براي كل اقتصاد ايران و نيز
در بخش مسكن تشديد كرد .به اينترتيب اگرچه
به نظر ميرسيد بخش مسكن چون مصرفكننده
عمده آهن آالت و توليدات اوليه اس��ت ،صنعت را
راه مياندازد اما در واقع بخش صنعت را بيمار كرده
است .چون صنايع عادت ميكنند توليد خود را كه
همان كاالي اوليه مس��كن است با هر كيفيتي به
بخش مسكن و ساختمان بدهند و چون قيمتها
به س��رعت باال ميرود به اينترتيب اموراتش��ان
ميگذرد و بنا نيس��ت اين كاالها را به خارج صادر
كنند .از اين حيث رشد حباب گونه بخش مسكن
مبناي بيم��اري صنعت ايران را هم ايجاد ميكند
همچنانكه اين اتفاق اكنون نيز افتاده است.
آي�ا س�رمايهگذاري خارج�ي در مس�كن
آنچنانكه برخي ميگوين�د ميتواند بحران
بازار مسكن در ايران را متكي بر فناوريهاي
جديد ساخت ،در آينده نزديك حل كند؟

در چنين ش��رايطي برخي از مس��ووالن اعالم
ميكنند كه مثال در شهرهاي جديد ما قرار است
مالزياييها مسكن سازي كنند .اما شاهد بوديم كه
چنين اتفاقي نيفتاد .مجددا اعالم كردند قرار است
سرمايهگذارانيازتركيهبيايندوسرمايهگذاريكنند
كه اين موضوع هم تكذيب ش��د .اين درحاليست
كه قيمت ارز در حال باال رفتن اس��ت .بنابراين در
شرايطي كه دالر ارزان بود نتوانستيم قرارداد ببنديم
حال چطور ادعا ميشود كه عليرغم افزايش روز
اف��زون قيمت دالر ،اين قرارداده��ا در حال انعقاد
است .فرض كنيد حتي اگر اين امر شدني هم باشد
اما ميدانيم سطح فن آوري ساختمان در ايران به
لحاظ تكنولوژي باالس��ت و با اقدامات حمايتي و
تشويقي دولت ،بخش ساختمان ميتواند با جهان
رقابت كند پس نيازي به جذب س��رمايه گذار در
بخش ساخت و ساز ندارد اما متاسفانه دولت اين را
در نظر نميگيرد كه اگر اين سرمايه را در مناطق
آزاد جذب كند هم تكنولوژي نوين به كشور وارد
ميشود و هم كاالييهايي كه در منطقه آزاد توليد
ميشود قابل عرضه به جهان است و ارزآوري براي
كشور دارد.
بنابراين اگر براي س��اختن مسكن در ايران آن
ه��م نه براي س��اختمانهاي بلندمرتبه كه كمتر
تكنولوژي آن در كش��ور ما وجود دارد ،بلكه صرفا

براي س��اخت و س��ازهاي عادي سرمايه خارجي
جذب كند ،به صالح كش��ور نيست چرا كه دولت
زير بار سنگين تعهدات ميرود همچنان كه همين
امر باعث ش��د آسياي جنوب ش��رقي در دهه 90
دچار بحران ش��ود چون در همين بخش مسكن،
سرمايهگذاري خارجي ايجاد شد و دولت تعهدات
تبديل واحد پول به ارز خارجي را تقبل كرده بود.

ش�رايط حاكم بر بازار مس�كن و ت�داوم اين
ركود در آينده بيشتر به نفع چه قشر و طبقه
اجتماعي خواهد بود؟ آيا به نفع خانوادههاي
طبق�ات پايين و ك�م درآمد خواه�د بود كه
بتوانند مس�كن مناس�ب و با قيم�ت پايين
خريداريكنند؟

نه اي��ن ركود به هيچ وجه ب��ه خانوادههاي كم
درآمد كمك نميكند .خانوارهاي كم درآمد عمدتا
اجارهنشين هستند و اگر در شهر زندگي ميكنند
نس��بت هزينه تامين مس��كن آنها نسبت به كل
هزينهه��اي خانوار باالت��ر از  50درصد دهكهاي
پايينتر جامعه اس��ت .درست است كه  30الي 35
درصد هزينههاي خانوار را در ايران مسكن تشكيل
ميدهد اما براي دهك اول اين ميزان  60درصد
كل هزينهه��اي خانوار اس��ت .همچنين نرخ
اجاره بها كاهش پيدا نميكند كه افزايش هم
مييابد .ضمن اينكه مسكن مهر هم نظام
مس��كن دار كردن كم درآمدها نبوده
است و نخواهد بود .نظام مسكندار
كردن كمدرآمدها يك نظام ويژهاي
است كه به آن معموال توانمند
سازي يا مس��كن اجتماعي
گفته ميش��ود و راه آن از
سيستمي ميگذرد كه

در آن تم��ام نهادها از جمله كميت��ه امداد ،تامين
اجتماعي ،وزارت مسكن و غيره سازماندهي مشترك
با حضور ش��هرداريها دارند .عبارت معروفي است
در حوزه مس��كن كه ميگويند مش��كل مسكن از
باال حل نميش��ود و صرفا از پايين و با مش��اركت
مردم حل ميشود .راههاي اين مشاركت پيوند اين
سيستمهاي دولتي با مردم و از طريق كانال ارتباطي
شهرداريهاي شهرهاي موجود است.

مشكل مسكن از
باال حل نميشود
و صرفا از پايين و
با مشاركت مردم
حل ميشود.
راههاي اين
مشاركت ،پيوند
سيستمهايدولتي
با مردم از طريق
كانالارتباطي
شهرداريهاي
شهرهايموجود
است
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پرونده دوم

تجرب ه انگليسي و آينده مسكن ايراني
هدفمند كردن يارانهها و آيندهنگري بازار مسكن در گفتوگو با دکتر محمد خوش چهره
پری شاکری

بح�ث هدفمن�دي يارانهه�ا ك�ه از آن ب�ه
«جراحي ب�زرگ اقتص�ادي» ياد ميش�ود
چندي است كه به قانون تبديل شده و كليد
اجرايش خورده هرچند كه هنوز به صورت قطعي اجرا
نش�ده اس�ت.اين قانون مهم اما ،در صورت اجرا همه
بخشها و زير بخشها ي اقتصادي را تحت تاثير خود
قرار خواهد داد.محمد خوش چهره از منتقدان جدي
اين طرح است .او كه درمجلس هفتم نماينده مجلس
بوده و استاد دانشگاه تهران است معتقد است با اجراي
هدفمندي يارانهها به ركود مسكن همچنان دامن زده
خواهد شد و از تجربه انگليس براي خروج از اين بحران
ياد ميكند .آنچه در پي ميآيد حاصل گفت و گوي ما با
محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره
آينده بازار مسكن و هدفمندي يارانهها است.

بهاعتقادشماهدفمندكردنيارانههاچهتاثيري
بر بازار مسكن در ايران خواهد داشت؟
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ابت��دا باي��د بگوي��م كه ب��ه عقيده بس��ياري از
صاحبنظران ،قانون هدفمندي يارانهها در مقايسه با
طرحها و برنامههايي كه ميتواند در كشور اجرا شود
اولويت اول نيست .خود من هم به اين مساله اعتقاد
جدي دارم .به متغيرهاي كشور نگاه كنيد .اولويت يك
كشور متغير بيكاري است كه اتفاقا متغيري بحراني
است .بعد از آن با مساله تورم مواجه هستيم كه آن
نيز خودش را به عنوان متغيري بحراني نشان داده
است .با توجه به همه اينها ما محتاج طرحي هستيم
كه موانع را از سر راه توليد ملي بردارد و توليد ملي
از اين فش��ل بودن و غير پويا بودن درآيد .ما هفتاد
ميليون جمعيت داريم و هفتاد ميليون جمعيت چه
در ادبيات اقتصادي و چه درعناصر خارجي كه اقتصاد
ايران را تحليل ميكنند يك مزيت اقتصادي است.
در مقايسه با جمعيت كشورهاي جنوب ايران ما در
ايران بازاري هفتاد ميليوني داريم كه تقاضاي اجابت
نش��ده فراوان هم دارد.اين تقاضاي اجابت نشده در
بخشهايي است كه اصال ربطي به بازار جهاني ندارد.
يعني اگر دنيا را ركود بگيرد باز ما ميتوانيم اقتصاد
پويايي داشته باشيم .تقاضا در بخش مسكن،خوراك
و پوشاك مس��تمر و بلند مدت است .اما متاسفانه

بخش قابل توجهي از غذا و پوشاك ما وارداتي است.
بخش مسكن هم كه ميتواند بخش پويايي باشد
در ي��ك ركود معنا داري فرو رفته ك��ه روز به روز
خطرناكتر ميشود .من يك سال پيش هشدارهايم
را دراين خصوص دادم كه متاس��فانه كمتر به آنها
توجه شد .حاال هم بايد اشاره كنم كه بعد از اجراي
هدفمندي يارانهها هرچند قيمت تمام شده توليد
مس��كن باال خواهد رفت اما ركود سنگين كماكان
بر اين بخش حاكم خواهد بود .به عبارت ديگر اين
ركود س��نگين فش��ارش را روي قيمت ميآورد اما
افزايش قيمتها نميتواند خودش را به عنوان سود
مطلوب توليدكننده نشان دهد .پس ما با وجود ركود
سنگين در اين بخش با عدم تغييرات قيمتي مواجه
ميشويم كه خود مشكالت جديدي را دامن ميزند.
اگر براي پاسخ به نياز موجود در بخش مسكن ،ساالنه
ساخت يك ميليون واحد مسكوني به طور متوسط
در دستور كار قرار گيرد فعاليتهاي بعدي اقتصادي
را متحول و شكوفا ميكند .به هر حال يك ميليون
واحد مس��كوني يك ميليون پذيرايي و آشپزخانه و
ي��ك ميليون يخچال و اج��اق گاز الزم دارد و همه
اينه��ا ميتواند فعاليتهاي بعدي را دامن بزند كه
در حال حاضر اين گونه نيست .البته دولت معتقد
است در اين بخش اقداماتي را انجام داده و طرحهاي
ويژهاي را براي مس��كن به اجرا درآورده اس��ت .اما
منظور من طرحهاي غير عملياتي و كم اثري چون
طرح مس��كن مهر نيست .مسكن مهر بيشتر احاله
زمين در نقاط پراكنده و شهرهايي است كه بحران
مسكن ندارند .اين طرح شهرهاي بزرگي كه موضوع
بحران مس��كن هس��تند را كمتر در بر ميگيرد و
بيشتر عرضه زمين در نقاطي را هدف قرار داده است
كه مش��كل مس��كن ندارند.در حالي كه ما به طور
متوسط ساالنه به ساخت يك ميليون واحد مسكوني
نياز داريم ميزان ساخت و ساز در خوش بينانهترين
حالت و جدا از آمار سازيها،به استناد پروانه ساخت
شهرداريها زير  250هزار واحد در حال حاضر است.
اين يعني عدم اس��تفاده از ظرفيت موجود كشور از
يك طرف و عدم توجه به تقاضاي گسترده و اجابت
نشده فراواني كه در جامعه وجود دارد از سوي ديگر.
با نگاهي آيندهنگرانه ميتوان نتيجه گرفت كه ركود
بخش مسكن نه تنها ركود ساير بخشهاي اقتصادي
را در پ��ي دارد بلكه معضالت اجتماعي را نيز براي
كشور ايجاد ميكند .هزينه باالي اجاره و خريد باعث
عقب افتادن س��ن ازدواج و سن باروري و اختالالت
اجتماعي در آينده ميش��ود .گس��تردگي خط فقر
وترميم شكاف طبقاتي و ...نيز محصول اين وضعيت
در آينده ميتواند باشد.

اما موافقان قانون هدفمندي يارانهها باور دارند
كه هدفمند كردن يارانهه�ا باعث رونق توليد
ميشود و بسياري از مشكالت بر سر راه توليد
را از س�ر راه ب�ر ميدارد .آي�ا تبعات اجتماعي
اج�راي اين قان�ون عدالت اجتماع�ي را درپي
نخواهد داشت؟

اگر مباحث مختلف موافقين و مخالفين را كنار
هم بگذاري��م جدولي به دس��ت ميآيد كه خيلي
مقايس��هاي است .خود موافقان نيز شروطي را براي
توفيق اي��ن طرح مطرح ميكنند .در بين موافقين
بعضيها معتقدند اين اقدام نبايد ضربتي و به شيوه
ش��وك درماني انجام گيرد .اگر دقت كرده باش��يد
بيش��ترين حرفها براي توضيح و توجيه اين قانون
اشاره به اين نكته است كه وضعيت فعلي با عدالت
اجتماعي و اقتصادي در تناقض است.حاال چرا؟ هر
چند اين شاخصها معيار خوبي براي تحليل است اما
بسياري از معيارهايي كه براي عدالت اجتماعي بدان
استناد ميشود نادرست است .بسياري از مواردي كه
به عنوان عدالت اجتماعي گفته ميشود غير واقعي
است .مثال اين كه از بعد عدالت اجتماعي گروههاي
مرفه و درآمدهاي باال و دهكهاي باال حق دهكهاي
پايين را دارند ميخورند ،حرف درس��تي نيست .در
اين نكته كه وضع كنوني پرداخت يارانه حاملهاي
انرژي مطلوب نيست ش��كي وجود ندارد .خيليها
وضع موجود را قبول ندارند و قائل به س��اماندهي
هس��تند كه س��امان دهي را ميتوانيم معادل واژه
هدفمند كردن بدانيم اما موافقت با لفظ «هدفمند
كردن» به مفهوم موافقت با هر طرحي نيست .بارها
اش��اره ش��ده كه يارانه نان ،بنزين و گازوئيل و بعد
برق ،بيشتر به گروههاي مرفه تعلق ميگيرد .مثال
در آمارها آمده اس��ت كه گروههاي مرفه  25تا 30
برابر بيش از گروههاي ديگر اتالف نان دارند همين را
به عنوان يك شاخص ضد عدالت مطرح ميكنند.
يا در مورد بنزين گفته ميشود كه گروههاي مرفه
بين  40تا  45درصد بنزينهاي يارانهاي را در اختيار
دارند و اين ضد عدالت است .حال آنكه در مورد نان،
بررسيها نش��ان ميدهد در سبد غذايي گروههاي
مرفه نانهاي يارانهاي جايگاه كم و محدودي دارد.
آن چه هس��ت هم بيش��تر نانهاي فانتزي و غير
يارانهاي است .جالب اين جاست كه اگر مصرف آرد
يارانهاي در سبد غذايي گروههاي مختلف را بررسي
كنيم ميبينيم مصرف آرد يارانهاي توسط گروههاي
مرفه زير دو درصد اس��ت .اين بدان معني است كه
گروههاي مرفه كمتر از دو درصد گندمهاي يارانهاي
را به صورت نان مصرف ميكنند .پس بحث عدالت
اجتماعي حداقل در مورد يارانه نان جواب نميدهد.

در مورد بنزين هم اين وضعيت جاري است .من در
مجلس هفتم به دنبال استنادات آماري بودم تا بدانم
چگونه عدد  40تا  45درصد مصرف بنزين توس��ط
گروههاي مرفه به دست آمده است .بعد از چند ماه
با س��ماجتهايي كه داشتم و با روشهاي خاص و
دوس��تي كه با بعضي دستاندركاران داشتم معلوم
شد مبناي محاسبه در مورد مصرف گروههاي مرفه،
مطالعاتي مس��تند بر خودرو است .در اين مطالعه
هر خودرويي باالتر از پيكان و پرايد خودروي گروه
مرفه و پيكان و پرايد متعلق به گروههاي غير مرفه
معرفي ش��دهاند .بر همين مبنا نتيجه گرفته بودند
كه  45درصد خودروه��ا متعلق به گروههاي مرفه
اس��ت در حالي كه بسياري از اين خودروها متعلق
به بخشهاي دولتي و نهادهاي عمومي و گروههاي
نظامي و شركتهاي دولتي و سازمانها هستند .من
هم معتقدم گروههاي مرفه نبايد از بنزين يارانهاي
اس��تفاده كنند ،اما ش��ايد كل مصرف سوخت يك
خودروي لوكس صد ميليون توماني در سال به يك
ميليون تومان هم نرس��د و شما ميتوانيد از طرق
ديگر مثل ماليات س��فر شهري واستفاده از خودرو
چند برابر اين پول را از او بگيريد .همچنين به باور
بعضي از دوس��تان ما بين  90تا  110ميليارد دالر
از منابع نف��ت و گاز و امثالهم دارد به صورت يارانه
پرداخت ميشود .حال آنكه اين آمار انحراف بزرگي
است .درخوش بينانهترين روش محاسبات ،اين رقم
به زير  25ميليارد دالر ميرسد نه بين  90تا 110
ميليارد دالر .اگر فضايي براي اس��تدالل موافقان و
مخالفان باز بگذارند معلوم ميش��ود ما داريم روي
عددهايي حس��اب ميكنيم كه واقعي نيستند .در
بس��ياري از م��وارد نيز ما ضعف كارام��دي خود را
متوجه مردم و نظام اجتماعي ميكنيم و ميخواهيم
به مقابله با آن برويم.

به بحث مس�كن و تاثي�ر نامطلوب هدفمندي
يارانهها بر بخش مسكن بازگرديم .اجراي اين
قان�ون چگون�ه آنچنانكه گفتيد آين�ده بازار
مسكن را با ركود مواجه ميكند؟

پس به باور شما چه راهكار و سناريويي را براي
رهاي�ي از اين ركود در آين�ده ميتوان درنظر
گرفت؟

براي ايجاد رونق مس��كن بايد از تجربه كش��ور
انگليس كه در آن سياس��ت س��اخت مسكن براي
گروهه��اي كمدرآمد  70درص��د برنامههاي بخش
مسكن را دربرگرفته ،استفاده شود .تجربه نشان داده
است ،در برخي از كشورها نظير انگليس با مداخالت
دولت در بخشهاي مختلف از جمله مسكن رونق به
وقوع پيوس��ت.در كشور مذكور قريب به  70درصد
از توليد مس��كن براي گروهه��اي كمدرآمد تحت
عن��وان گروههاي هدف در ص��در برنامههاي دولت
قرار گرفت كه نتيجه آن خروج ركود مسكن و ايجاد
شاخصهاي عدالت اجتماعي شد .توليد يك ميليون
واحد مسكوني به معناي توليد يك ميليون يخچال،
گاز ،سينك ظرفش��ويي و ...اس��ت كه اين فرآيند
فرصت را براي دس��تيابي به مناب��ع مالياتي ايجاد
ميكند؛ بنا براين هر نوع تزريقي كه دولت در ابتدا

پس بهترين رويه دراين باره كه آينده بهتري را
نويد دهد چيست؟

نگر
آینده

بهترين رويه براي بازار مسكن يك روند طبيعي،
پايدار و همراه بودن با يك آهنگ نرخ رشد منطقي
است .بدترين مسير نرخهاي رشد،نرخ رشد نوساني
اس��ت ،درست اس��ت كه در برخي از دورهها با يك
س��ودهايي همراه اس��ت؛ ام��ا از آن طرف س��قوط
سنگين قيمتها نيز محقق ميشود .در دنيا نهادهاي
بينالمللي از سازمان ملل گرفته تا بخشهاي مختلف
به ش��دت روي بخش مس��كن به عنوان يك بخش
پيش��رو در اقتصاد تاكيد دارند و ب��ا توجه به ركود
جهاني كه متعاقب آن بس��ياري از مس��ائل برونزا
هس��تند ،درونزا بودن بخش مسكن در  99درصد
موارد ،ميتواند كمك ش��اياني به باالبردن نرخ رشد
اقتصادي و س��رعتدهي به آن انجام دهد .در حال
حاضر سياستهايي براي برون رفت از ركود و مقابله
با س��وداگري در بدنه دولت در حال انجام اس��ت ،و
خوشبختانه برخي از مسووالن متوجه ركود سنگين
اقتصادي شدهاند؛ اين در حالي است كه پيشتر چنين
مسالهاي را قبول نداشتند و به عنوان مثال شخصا به
عنوان نماينده مجلس تالش سنگيني را انجام دادم
كه وزير وقت مسكن را متقاعد كنم كه ركود مسكن
غير قابل انكار است و به منظور پيدا كردن راهكارهاي
مبارزه با آن بايد ب��ه آن اعتراف كرد .ظرفيت رونق
بخش مسكن فوقالعاده باال است و تقاضاهاي فراوان
اجابت نشده در اين بخش زياد است كه خود ميتواند
يك اقتصاد پويا و متحرك را به دنبال
آورد اما تنظيم چگونگي پاس��خگويي
به اين تقاضا اس��تراتژي خاص خود را
ميطلبد.تبديلتقاضايبالقوهبهبالفعل
به انديشمندي و هنر دولت برميگردد
كه ميتوان با اتخاذ سياستهاي عالمانه
پولي و مالي صحيح اين مهم را محقق
كرد .ما با نگاهي آيندهنگرانه اساسا بايد
به دنبال بازاري باشيم كه تقاضاي بالقوه
را به بالفعل تبديل كند.

براي ايجاد رونق
مسكن بايد از
تجربهكشور
انگليس كه در
آن سياست
ساختمسكن
براي گروههاي
كمدرآمد 70
درصدبرنامههاي
بخشمسكن
را دربرگرفته،
استفاده شود

شماره دوم  /تابستان 89

همانطور ك��ه گفتم با اج��راي طرح هدفمند
ش��دن يارانهها به دلي��ل افزايش قيمت حاملهاي
انرژي قيمت تمام ش��ده مسكن افزايش مييابد و
همين امر باعث ميش��ود كه از ميزان حاشيه سود
توليدكنندگان مسكن كاسته شود و در نتيجه انگيزه
آنان براي توليد مس��كن كم خواهد شد كه نتيجه
آن تشديد ركود است .همچنان كه چند سال پيش
ركود مسكن را پيشبيني كردم در حال حاضر هم
اذع��ان دارم كه اين ركود تداوم خواهد داش��ت؛ اما
اينكه اين ركود در چه مقطع زماني متوقف خواهد
شد و بازار مسكن چه زماني به ثبات
ضمني دست پيدا خواهد كرد به اما
و اگرهاي مختلف بس��تگي دارد .با
شرايط موجود تصوير نگرانكنندهاي
در خصوص آينده بازار مسكن وجود
دارد و با توجه به تاثير اجراي قانون
هدفمندش��دن يارانهه��ا و تاثيرات
تورمي آن كه سبب افزايش قيمت
تمامشده ساخت ميشود ،از حاشيه
سود توليدكنندگان مسكن كاسته

ميش��ود .بنابراين اين رويه س��بب تش��ديد ركود
ميش��ود و انگيزه توليدكنن��دگان را براي افزايش
توليد از بين ميبرد و خس��ارات اين رويه به دولت
برميگردد .اكنون آمار صدور پروانه ساختماني تا 70
درصد كاهش يافته و اين اتفاق خطرناك است و اگر
چه مقابله با سوداگري مسكن امري ضروري است ،اما
اينكه يك بخش پيشرو در اقتصاد ما بدينسان روند
نزولي در پيش گرفته نگرانكننده است .سالمسازي
بازار مس��كن به نفع آينده اقتصاد مس��كن است و
همانند پمپاژ خون براي يك جسم است .ما اما در
شرايط فعلي هنوز از وضع مطلوب دور هستيم و اگر
افراد تصميمگير از تناقضات سياستهاي اقتصادي
و اهداف اقتصادي دوري نكنند قطعا ركود كماكان
ادامه خواهد داش��ت.اگرچه برخي مسووالن ارشد
به قيمت كنترل و ساماندهي بازار مسكن ،از ركود
پيشآمده استقبال ميكنند ،اين رويكرد اما مثل
اين است كه پزشكي براي كنترل تب بيمار تالش
زيادي كند و وقتي از او سوال ميكنند چگونه موفق
به كنترل تب ش��ده پاسخدهد ،بيمار فوت كرده و
تب او متوقف شده است .بازار مسكن به لكوموتيوي
كه صدها واگن از بخشهاي مختلف اقتصادي را به
دنبال خود ميكشد ،شبيه است .با ايجاد تحرك در
بازار مسكن حتي بخشهاي قبلي اقتصاد نيز كه به
رك��ود رفتهاند ،مجددا به تحرك ميآيند و متعاقبا
بخشهاي بعدي نيز دچار نشاط اقتصادي خواهند
ش��د.لذا احيا كردن بخشهايي نظير مسكن كه از
نظر اقتصادي پيش��رو هستند در همه اقتصادهاي
كالسيك دنيا امري ضروري است.

به صورت عرضه مناب��ع ارزان و ...ايجاد كند ،ضمن
ايجاد يك رونق اقتصادي زمينه اش��تغال و فعاليت
بخش خصوصي را فراهم ميكند و از اين مسير به
خود دولت كمك شاياني ميشود .كشور انگلستان
ب��ه عنوان كش��وري كه بع��د از اج��راي طرحهاي
خصوصي جهش قيمت در بخش مسكن را تجربه
كرد ،به منظور ممانعت از تاثيرگذاري رويكردهاي
س��وداگري بر بازارهاي مالي ،اق��دام به جمعآوري
منابع مالي و بهكارگي��ري آن در جهت توليد انبوه
مسكن براي گروههاي مختلف كرد و زمينه را براي
حضور س��رمايهگذاران حرفهاي مسكن ايجاد كرد.
اگر نگاه حاكم و مس��لط بر يك نظام تصميمگيري
اين باش��د كه ركود ايجاد ش��ده در بخش مسكن
مطلوب اس��ت و تلقي دولت از ركود اين باش��د كه
قيمتها در حال كاهش هس��تند ،اين نوع ديدگاه
يك خطاي اس��تراتژيك اس��ت .متاسفانه استقبال
برخي از مس��ووالن تصميمگير در حوزه مسكن از
ركود رويكرد بسيار خطرناكي است .اگر ركود زاييده
عوامل برونزا و درون زا باشد به هيچوجه دفاع از آن
كارشناسينيست.
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آیا می توان
یورو را نجات داد؟
یک راهکار ،خارج شدن آلمان از حوزه یورو است

نگر
آینده
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بحران مالی یونان سرنوشت
آینده یورو را واقعا به خطر
انداخ��ت .زمانی ک��ه ایده
ایجاد واحد پول مشترک در
اروپا شکل گرفت ،خیلیها
* نگران بودن��د و میگفتند
جوزفاستیگلیتز
چنین واحد پولی نمیتواند
برندهجایزهنوبلاقتصاد
م��دت زی��ادی دوام بیاورد.
وقتی هم��ه چیز خوب پیش رفت ،این نگرانی ها
هم به فراموش��ی سپرده ش��د .اما یک سوال مهم
هنوز س��رجایش باقی بود :اگر بخش��ی از منطقه
یورو ناگهان دچار ش��وک مالی ش��ود ،برای بقیه
کشورهایی که از واحد پول یورو استفاده می کنند
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ کس به این پرسش،
پاس��خی نمی داد .واقعیت این بود که ثابت کردن
نرخ تبادل و هماهنگ ش��دن سیاست های پولی
هر یک از کشورهای اروپایی با بانک مرکزی اروپا
باعث ش��د ابزارهای مهم هر کشور برای مقابله با
رکود اقتصادی از دست آنها گرفته شود .چه چیزی
میتوانست جای این ابزارها را بگیرد؟ هیچ چیز.
رابرت ماندل برنده جایزه نوبل پیشتر شرایطی
را توضیح داده بود که در چارچوب آن ،واحد پول
مشترک میتوانست موفق عمل کند .اروپا اما در
آن زمان همه این ش��رایط را نداش��ت و هنوز هم
ندارد .یک نمونه اش این بود که برداش��ته ش��دن
موانع قانونی بر سر راه انتقال کارگران باعث شد که
تنها یک بازار کار در اروپا به وجود بیاید .اما موانع و
اختالفات زبانی و فرهنگی زیادی میان کشورهای
اروپایی وجود داشت که مانع از شبیه شدن بازار کار
اروپا به آمریکا شد و به همین خاطر هم بود که اروپا
در ایجاد چنین بازاری موفق عمل نکرد.
اروپ��ا در عی��ن ح��ال راه��ی ب��رای کمک به
کش��ورهایی که دچار مشکل حاد اقتصادی شده
ان��د ندارد .مثال اس��پانیا را در نظر بگیرید که نرخ
بیکاریاش  20درصد است .نرخ بیکاری در اسپانیا
فقط بین جوانان  40درصد اس��ت و این خودش
خطر بزرگی برای آینده اقتصاد این کش��ور است.
بعد از بحران اقتصادی ،کسری های اسپانیا به بیش
از  11درصد از تولید ناخالص داخلی این کش��ور

تحليل اكونوميست از آينده
يورو ،دالر و قيمت نفت
نش��ريه تخصصي اكونوميس��ت طي تحليلي
درخص��وص وضعيت ب��ازار نفت ،بح��ران يونان و
كاه��ش يورو را چالش جدي قيمت نفت در آينده
دانست و با توجه به كاهش  10دالري قيمت نفت
در هر بش��كه پيشبيني كرد تحقق قيمت 100
دالري نف��ت در پ��رده ابهام قرار گرفته اس��ت .در
اين گزارش بحران مال��ي و بدهي يونان و افزايش
ارزش دالر آمريكا مهمترين علل كاهش قيمت نفت
ارزيابي شده است .البته افزايش ذخاير انرژي آمريكا
نيز در اين مساله موثر بوده است .بنابر اين گزارش
بحران مالي و اقتصادي منطقه يورو موجب خواهد
ش��د تا قيمت نفت طي دو سال آينده بين  75تا
 85دالر در هر بشكه باشد .واحد اطالعات اقتصادي
اكونوميست ضمن تجديد نظر در پيشبيني خود
در خصوص تقاضاي جهاني نفت در س��ال 2010
افزود ،تقاضاي جهاني نفت در س��ال  2010حدود
 1/9درصد رش��د خواهد داشت .تقاضاي نفت در
سال  2009با افت  1/4درصدي روبرو شده بود.بر
اساس اين گزارش رشد اقتصادي جهان نيز از 2/9
درصد در پيشبيني قبلي ب��ه بيش از  3/1درصد
خواهد رس��يد .رش��د اقتصادي آمريكا نيز از 2/8
درصد به بيش از  3/3درصد در سال  2010خواهد
رسيد .بر اين اساس رشد اقتصادي چين نيز امسال
به بيش از  9/9درصد خواهد رسيد و بحران بدهي
و كس��ري بودجه يونان تاثير منفي زيادي بر رشد
اقتصادي منطقه يورو خواهد داشت و پيشبينيها
اين است كه ارزش هر يورو در برابر دالر طي سال
 2011به  1/22دالر برس��د .بر اس��اس پيشبيني
اكونوميست ميانگين قيمت هر بشكه نفت در سال
 2010به  80/2دالر و در سال  2011به  78/5دالر
خواهد رسيد.

نگر
آینده

*استاد دانشگاه کلمبیا .آخرین کتابی که
استیگلیتز نوشته عنوانش هست“ :سقوط آزاد:
بازار آزاد و غرق شدن اقتصاد جهان”
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رسید .اما بر اساس قوانین اتحادیه اروپا ،اسپانیا حاال
باید هزینه های خود را به شدت کم کند و همین
مساله احتماال نرخ بیکاری را در اسپانیا باال خواهد
برد .حاال که اقتصاد اسپانیا در حال افول است بعید
به نظر می رس��د که موقعیت مالی این کشور هم
فعال رو به بهبود بگذارد .درواقع با این ترتیب ،فقط
بحران پیچیده تر می شود.
بعض��ی از صاحبنظران امی��دوار بودند تراژدی
یونان بتواند تصمیم گیرندگان را متقاعد کند که
یورو بدون همکاری بیشتر (از جمله کمک مالی)
نمی تواند موفق عمل کند .اما آلمان (و دادگاه قانون
اساسی اش) که درواقع دنباله رو افکار عمومی این
کشور هم هستند ،در ابتدا مخالف پرداخت کمک
مالی به یونان بودند .از نظر خیلیها -هم در داخل
و هم در خارج از یونان -این موضع بسیار خاص به
نظر میرسید :میلیاردها دالر صرف نجات بانکهای
بزرگ شده بود؛ اما کمک به کشوری با  11میلیون
نفر جمعیت مثل یک تابو به نظر می رسید! حتی
مشخص نبود کمکی که یونان نیاز داشت را باید چه
نامید .وقتی پولهای کالن به موسسات و نهادهای
مالی مثل  AIGارائه می ش��د ،چرا یونان نباید از
وامی با نرخ بهره مناسب استفاده میکرد و خودش
را از ورشکستگی نجات میداد؟
خالصه کالم اینکه ،بس��یاری از پیشنهادهای
نصفه نیمه و قول های مبهم که در این خصوص
رد و بدل شد ،قرار بود بازارها را آرام کند اما عمال
در ای��ن راه موفق نش��د 15 .س��ال پیش ،آمریکا
کمک��ی را ب��رای مکزیک س��رهمبندی کرد که
از کم��ک صندوق بین الملل��ی پول و جی هفت
تشکیل شده بود .حاال هم اتحادیه اروپا با همکاری
صندوق بین المللی پول ،کمکی را در اختیار یونان
قرار داده است .حاال سوال این است که چه شرایط
و محدودیتهایی باید در این خصوص برای یونان
درنظر گرفته میشد؟ و تاثیر آن چگونه میتوانست
باشد؟
بعضی از کشورهای کوچکتر در اتحادیه اروپا از
ای��ن ماجرا درس بزرگی گرفته ان��د و آن هم این
اس��ت که :اگر آنها کس��ری بودجه خود را کنترل
نکنند ممکن اس��ت در دردس��ر بزرگی بیفتند و
قطعا نمی توانند به کمک کشورهای همسایه هم
امید ببندند .حتی اگر اوضاع به این بدی هم نشود،
آنها می دانند که محدودیت هزینه های دولتی و
بودجه را باید به شکل دردناکی تجربه کنند .درواقع
کشورهای اروپایی می دانند که در چنین شرایطی،
اقتصادشان ضعیف خواهد شد و در عرصه جهانی
هم تبعات دردناک آن حس خواهد شد.
حاال بد نیس��ت اگر مش��کالت ی��ورو را از یک
دیدگاه جهانی مورد بررس��ی ق��رار دهیم .آمریکا
ای��ن روزها دائم از سیاس��ت ه��ای تجاری چین
انتقاد میکند .اما در اروپا هم می توان مثال هایی
از وضعیت مش��ابه آورد .ف��رض کنید یورو طوری
تعیین شده بود که تجارت در منطقه یورو تعادل
خاصی نداشت .در چنان شرایطی ،اگر آلمان مازاد
درآمد داشت معنیاش این بود که بقیه اروپا دچار
بدهی و کسری شدهاند .نکته دیگر در مورد تجارت
کشورهای اروپایی این است که این کشورها بیشتر

از صادراتش��ان ،جن��س وارد می کنند و همین
مس��اله نیز به ضعف اقتصاد آنها کمک می کند.
انتق��ادی که آمریکا به چین دارد این اس��ت که
چین اجازه نمی دهد نرخ تبدیل واحد پولش باال
برود .اما در اروپا و در سیستم یورو هم می بینیم
که نرخ تبدیل واحد پول آلمان نمی تواند بیشتر
از س��ایر کشورهای حوزه یورو باشد .اگر این نرخ
تبدیل افزایش پیدا می کرد ،آلمان راه صادرات را
برای خود س��خت تر از گذشته می دید و الگوی
اقتصادی این کشور -که مبتنی بر صادرات زیاد
اس��ت -با چالش بزرگی مواجه می شد .از سوی
دیگر ،بقیه کش��ورهای اروپایی صادرات خود را
افزای��ش میدادند؛ تولید ناخالص داخلی باال می
رفت؛ و نرخ بیکاری پایین می آمد.
آلمان هم مثل چین ذخایر ارزی زیاد و قدرت
صادراتش را نکت��ه ای مثبت تلقی می کند .اما
اندیشمندانی مثل جان مینارد کینز معتقد بودهاند
که چنین کش��ورهایی ،تهدیدی علیه ش��رکای
تجاری خود هستند .به اعتقاد کینز و همفکرانش،
این کشورها هستند که رفاه و شکوفایی اقتصاد
جهان را تهدید می کنند؛ و نه کشورهایی که بدهی
باال آورده اند .او حتی پا را از این هم فراتر گذاشت
و خواهان گرفتن مالیات از چنین کشورهایی شد.
به هر حال ،تبعات اجتماعی و اقتصادی وضعیت
فعلی دنیا هنوز مشخص نیست و به همین جهت،
آن کش��ورهایی که کسری بودجه شان به خاطر
رکود جهانی به شدت باال رفته است نباید لزوما
مارپیچ مرگ را تجربه کنند.
بعضیهامیگویندیکراهحلپیشنهادیبرای
این کش��ورها این است که به صورت هماهنگ،
دستمزدها را پایین بیاورند .اما این رویکرد قابل
قبول نیست زیرا خطر ناآرامی های اجتماعی را
باال می برد و آخرش هم معلوم نیس��ت نتیجه
درس��تی از آن به دس��ت بیاید یا نه .اما راه حل
های جالب دیگری برای حل مش��کالت منطقه
یورو وجود دارد .یکی اش خارج ش��دن آلمان از
کشورهای حوزه یورو است و دیگری هم می تواند
تقسیم حوزه یورو به دو زیرگروه باشد .استفاده از
یورو تجربه جالبی ب��ود؛ اما این تجربه هم مثل
بسیاری از تجربه های مشابه ،از حمایت بنیادین
برخ��وردار نیس��ت و به همین جهت شکس��ت
خورده است.
راهحلی که بیشتر از همه به درد اروپا میخورد،
این است که اصالحات بنیادین از جمله اصالحات
در چارچ��وب مالی را ب��ه اجرا در بی��اورد .این
اصالح��ات در واقع باید از همان ابتدای توافق بر
سر واحد پول مشترک به اجرا در میآمدند .به هر
حال ،هنوز دیر نیست برای آن که اروپا به رویای
خود برای موفقیت واحد پول یورو دل ببندد .اما
اگر اروپا نتواند این اصالحات را عملی کند ،شاید
بهتر باش��د از خیر یورو بگذرد و به جای تمرکز
بر الگوهای شکست خورده اقتصادی ،راهی برای
کاهش نرخ بیکاری در این قاره پیدا کند.
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آينده اروپا ابري است
حتي خوشبينترين كارشناسان هم
در حال حاضر نميتوانند نجات قطعي اروپا از بحران فعلي را پيشبيني كنند

در نيمه اول قرن بيستم ميالدي،
اروپا درگير دو جنگ جهاني بود
و از اين بابت از درون شقه شقه
شد .اين وضعيت باعث شد نقش
و موقعيت اروپا در سياستهاي
* جهاني به شدت به خطر بيفتد و
جوزف اس .ناي
حتي از بين برود .در نيمه دوم
ترجمه:فرزانهسالمي
اين ق��رن اما وضع متفاوت بود.
رهبران اروپايي در اين زمان ديدگاه خوبي نسبت به آينده
داشتند و ميخواستند از خشونت و انتقامگيري گذشته
هم فاصله بگيرند .اين شرايط نهايتا باعث شد كه تشكيل
نهادهايي براي ايجاد وحدت ميان كشورهاي اروپايي مورد
توجه قرار بگيرد و حتي جنگ و درگيريهاي گذشته ميان
قدرتهايي مثل فرانس��ه و آلمان هم به فراموشي سپرده
شود .گس��ترش اتحاد ميان كشورهاي اروپايي -يا همان
اتحاديه اروپا -باعث شد جذابيت اروپا در دنيا دوباره مثل
سابق شود و قدرت نرم كشورهاي اين قاره هم افزايش پيدا
كند .اما اين دستاورد بزرگ تاريخي اتحاديه اروپا اين روزها

در معرض تهديدهاي بزرگي قرار دارد.
اين تهدي��د زماني به وضوح حس ش��د كه بازارهاي
جهاني به توانايي يون��ان (و اروپا) براي مواجهه با بحران
مالي شك كردند .همزمان با اين مشكل ،هراس از بحراني
ك��ه يونان را تحت تاثير خود قرار داده بود به س��رعت به
ساير كشورهاي اروپايي منتقل شد .بعضي از اين كشورها
در منطقه يورو -به خصوص پرتغال و اسپانيا -در معرض
خطري مش��ابه ورشكستگي يونان قرار داشتند و اروپا در
شوك ناشي از اين وضعيت بسر ميبرد .نهايتا اروپاييها
تصمي��م گرفتند برنامه نجات مالي  700ميليارد يورويي
را براي فرونشاندن اين توفان اقتصادي به كار بگيرند و با
اين ترتيب روند رياضت اقتصادي در برخي از كشورهاي
اروپايي آغاز شد.اين مداخله مستقيم شايد بتواند آرامش
موقتي در اروپا برقرار كند اما نگراني و بي ثباتي همچنان
در هفتههاي اخير در بازارهاي اروپايي موج زده است .كار
حتي به جايي رس��يد كه برخ��ي از رهبران مهم اروپايي
از جمله آنگال مركل هم نگراني ش��ديد خ��ود را از بابت
آين��ده اعالم كردند .مركل در اي��ن خصوص گفت« :اگر

ي��ورو دوام نياورد ،ضرر آن فقط بابت از دس��ت دادن يك
واحد پول مش��ترك نخواهد بود؛ بلك��ه اروپا و ايده اتحاد
اروپا هم به كلي شكس��ت ميخ��ورد» .حقيقتي در اين
گفته مركل نهفته كه اروپاييها را به شدت به فكر انداخته
است .واقعيت اين است كه اتحاد اروپا در شرايط فعلي هم
آن قدرها مستحكم نيست .مثال وحدت مالي خوبي بين
كشورهاي اتحاديه اروپا برقرار نيست؛ هويت ملي هر كدام
از كشورهاي اروپايي سر جايش باقي مانده و ايده هويت
مش��ترك اروپايي نيز شكست خورده است .اين در حالي
است كه اروپاييها به مدت شش دهه تالش كردند تا راهي
براي تامين و تقويت منافع مشترك خود بيابند و هويت
مشتركي نيز بين كش��ورهاي مختلف اين قاره به وجود
بياورند .آيا اين پروژه در آينده راهي براي موفقيت خواهد
داش��ت؟ براي پاسخ به اين سوال بايد نكات ديگري را در
مورد وضعيت اتحاديه اروپا مورد توجه قرار دهيم .واقعيت
اين است كه گسترش اتحاديه اروپا و رسيدن اعضاي آن به
 27كشور نتوانسته تغيير قابل توجهي در نهادهاي اروپايي
ايجاد كند .درواقع اروپا به يك كشور واحد با قوانين فدرال

قدرتي كه بازنشسته شد
چگونه اروپا و يورو در آينده از عرش به فرش ميروند
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تصور كنيد تاريخ نگاران در سال  2100ميالدي
درب�اره اروپ�ا چه خواهند نوش�ت .آي�ا اتحاد
كشورهاي اروپايي جلوي جنگ جهاني سوم را
گرفته؟آيابعدازگسترشمرزهاياتحاديهاروپا،
ثبات در قاره برقرار شده؟ نتيجه روياروييهاي
احتمال�ي آمريكا و اروپا چه بوده؟ چه باليي بر
سر نهادهاي داخلي هر يك از كشورها آمده؟
آي�ا هر يك از آنها زب�ان و فرهنگ و پارلمان و
قوانين خود را حفظ كردهاند يا همه را از دست
داده اند؟ از اين س�والها اين ط�ور بر ميآيد كه اروپا
در آين�ده هم يك قدرت بزرگ جهاني خواهد بود .اما
واقعيت اين است كه اين روزها كمتر كسي به اروپا را به
چشم يك قدرت جهاني نگاه ميكند .پروژه اروپاييها
براي ثبت يكي از قطبهاي قدرت دنيا به نام خودشان
ن�اكام مان�د و حاال حت�ي عناصر و نهاده�اي داخلي
اتحاديه اروپا هم در معرض فروپاشي قرار دارند .اصوال
بحران مالي يونان نش�ان داد «بيماري»هاي اروپايي با
چه سرعتي ايجاد و منتقل ميشوند و چه خطر بزرگي
براي تمام اروپا ايجاد ميكنند .شكي نيست كه در حال
حاض�ر چالشهاي بزرگي در برابر اتحادي�ه اروپا قرار

گرفته و شكس�ت يا پيروزي در برابر آنها سرنوشت و
آين�ده اين اتحاديه را رقم خواهد زد .اما حتي پيش از
بروز بحران اقتصادي هم اروپا داشت از بحراني سياسي
رنج ميبرد .بسياري از مقامات اروپايي به شدت درگير
بازبيني و تجديد نظر در س�اختار و عملكرد نهادهاي
اروپاي�ي بودند و در اي�ن راه با موانع زيادي هم مواجه
ميشدند.
مثلا راي منفي م�ردم برخي از كش�ورهاي اتحاديه
اروپا به معاهده ليسبون از مسائلي بود كه كار را براي
«اروپادوستان» س�خت كرد .تكرار اين راي منفي اما
نكته ديگري را نيز در مورد اروپا روشن كرد و آن ،كم
اهميت شدن «اتحاد اروپايي» براي مردم اين قاره بود.
اما س�ران بي روح اروپا نيز در ايجاد چنين ش�رايطي
بيتقصير نبودند .واقعا اتحاد اروپا تا چه حد به عنوان
يك مس�اله مهم ،ذهن اروپاييها را اشغال كرده بود؟
رهبران اروپايي فكر ميكردند اگر قوانيني مشترك را
به مردم اين قاره ديكته كنند ديگر هيچ مش�كلي در
«اتح�اد» آنها به وجود نخواهد آمد .اين رهبران حتي
س�عي نكردند داليل�ي را كه مخالفان اتح�اد اروپا در
اين خصوص مطرح ميكردند بشنوند و تدبيري براي

آن بينديشند .يكي از نمونههاي بارز اين بي توجهي،
پذيرش واحد پول يورو از سوي آلمان بود .با وجود آن
كه بخش زيادي از مردم آلمان با پيوستن به يورو و كنار
گذاشتن واحد پول فرانك مخالف بودند ،دولت آلمان
يك تنه وارد عمل ش�د و يورو را پذيرفت .بعد از آن،
هر وقت مش�كل اقتصادي در آلمان به وجود ميآمد،
مردم ميگفتند مقصر اصلي يورو است .اما حتي همين
تجربه هم ب�راي آلمانيها كافي نب�ود .اخيرا پذيرش
كمك مالي آلمان به كش�ورهاي نس�بتا ورشكس�ته
اروپايي نيز صداي مخالفان را در آلمان بلند كرد اما كو
گوش شنوا؟ اصوال هر وقت به آينده اتحاديه اروپا فكر
كنيم نبود بنيانهاي سياسي مناسب براي اين اتحاديه
به ذهن متبادر ميشود .كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
هيچ وقت س�عي نكردهاند بنيانهاي اين «وحدت» را
تقويت كنند .آنها روي همان بنيانهاي ضعيف ،طبقات
بيشتري ساختند و باال رفتند و فكر كردند كه از اين راه،
به تمام اهداف مشترك خود دست پيدا خواهند كرد.
حتي بحرانهاي سياسي هم باعث نشد كه كشورهاي
عض�و اتحاديه اروپا به فكر اصالح امور بيفتند و راهي
ب�راي بهبود موقعي�ت اروپا پيدا كنند .كارشناس�ان

تبديل نش��ده است .البته وحدت قوانين اروپايي تا حدي
مورد توجه قرار گرفته و دادگاه اروپايي نيز احكامي صادر
كرده كه بر اساس آنها كشورهاي عضو مجبورند برخي از
سياستهاي خود را تغيير دهند .اما هماهنگي خوبي بين
شاخههاي قانوني و اجرايي نهادهاي اروپايي وجود نداشته
است .اين مساله به خصوص در مسائل سياست خارجي و
دفاعي خودش را نشان داده است؛ به طوري كه اروپا يك
رئيس و يك چهره اصلي براي رهبري مناسبات خارجي
خود دارد اما سياس��تهاي خارجي و دفاعي معموال بين
كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا با يكديگر فرق ميكند و
هماهنگي مناسبي بين آنها وجود ندارد.
در دههه��اي اخير ،اروپ��ا درواقع بي��ن دو قطب از
متفكرين قرار گرفته است :شيفتگان اتحاد اروپا و مخالفان
سرسخت آن .آن طور كه يك روزنامه نگار اروپايي معروف
مثل ماركوس واكر هم گفته« ،اروپا ميخواست با تكيه بر
معاهده ليسبون ،جايي جديد براي خود در عرصه جهاني
باز كند .اما حاال اروپا در عرصه مناسبات ژئوپلتيك جديد
بيشتر به يك بازنده شبيه است زيرا درواقع آمريكا و چين
هستند كه كنترل اوضاع جهاني را به عهده دارند و اين
امر در آينده هم احتماال به همين ترتيب ادامه پيدا خواهد
كرد» .اين وضعيت كامال در اجالس تغييرات آب و هوايي
در كپنهاگ قابل مش��اهده بود؛ زي��را آمريكا و چين به
صورت واضح اين اجالس را رهبري ميكردند و اروپاييها
هيچ نقش خاصي در آن نداشتند .بحران مالي اخير در
اروپا نيز نمونه ديگري از محدوديتهاي «اتحاد»
بين كش��ورهاي اروپايي را به نمايش گذاشته
و پرسشهاي جديدي را در خصوص آينده
اروپا در اذهان ايجاد كرده است .واقعا آينده

فعلي و به دست آوردن دل راي
دهندگان براي راي دادن به آنها در
انتخابات آينده هس�تند .مشكل بزرگ
ديگردر آينده اروپا ،خصومتي است كه در كشورهاي
ب�زرگ اروپايي -مثل آلمان -نس�بت به كش�ورهاي
نسبتا ورشكسته -مثل يونان -ايجاد شده است .مردم
آلمان از اين كه كشورشان بايد قروض يونان را بپردازد
ناراحتندودرعينحالميگوينداينحقيوناننيست.
از س�وي ديگر ،در آلمان سن بازنشستگي هفت سال
بيشتر از يونان است و اين مساله هم آلمانيها را آزار
ميدهد .اما اين خصومت قطعا در آينده هم مشكالتي
را براي اروپاييها درست خواهد كرد .اروپا كه هميشه
با مس�اله تبعي�ض عليه مهاجران دس�ت و پنجه نرم
ميكرده ،در آينده احتماال بايد با خصومت نس�بت به
كشورهاي فقير اروپا نيز كنار بيايد .اما مهم ترين نكته
در مورد آينده اروپا اين است كه شكست يورو در برابر
دالر ديگر گريز ناپذير ش�ده است .اروپاييها هميشه
آرزوهاي دور و درازي براي تبديل شدن به قطب بزرگ
اقتصادي دنيا داشتند و حاال بدجوري توي ذوق شان
خورده است .آنها تالش زيادي كردند تا دالر آمريكا را
دور بزنند و خودشان با تكيه بر يورو ،ابتكار عمل را در
بازارهاي جهاني به دست بگيرند .اما دالر فعال بازي را
برد .با اين وجود ،اروپا فرصتي براي سوگواري ندارد و
براي بازگرداندن اقتصاد خود به حال طبيعي بايد خيلي
سريع عمل كند.

منبع :روزنامه نشنال
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كار اش�تباهي بود .اما همه
مش�كالت را هم نميت�وان از اين
ديدگاه بررس�ي كرد .واقعيت اين است كه يونان با آن
جمعيت  11ميليونياش تنها سه درصد از كل اقتصاد
اروپا را تش�كيل ميداده اس�ت .با اين حساب ،شايد
بتوان گفت هراس ش�ديد اروپاييه�ا در زمان بحران
مال�ي يونان ،ش�ايد بيش�تر از آنكه جنب�ه اقتصادي
داشته باشد جنبه سياسي داشت .اين بحران درواقع
ب�ه اروپاييها فهماند كه نميتوانند با چنين نهادهاي
سياس�ي و تصميم گيري ضعيفي بحرانهاي آينده را
پشت س�ر بگذارند و واحد پول مشترك شان هم در
آينده روزگار خوبي نخواهد داشت .اصوال نفس توافق
كش�ورهاي اروپايي در مورد يك واحد پولي مشترك
بيش از هر چيز ،جنبههاي ايدئولوژيك داش�ته است.
اينكه برنام�هاي ايدئولوژيك را با هدف تحكيم اتحاد
كش�ورهاي اروپايي بياوري و در عرصه اقتصادي اجرا
كني ،كار خطرناكي است كه اروپاييها انجام دادهاند و
تبعات آن را هم دارند ميبينند .از همه بدتر اين است
كه آينده يورو دارد روز به روز بيشتر و بيشتر به خطر
ميافتد .در ح�ال حاضر در اكثر كش�ورهاي اروپايي
شاهد روي كار آمدن رهبران و احزابي هستيم كه علنا
به آينده واحد پول مش�ترك خود اهميتي نميدهند
و صرفا به دنبال يافتن راهي براي خروج از بن بس�ت

* يكي از تئوريسينهاي
نئوليبراليسم؛ در سال 1977
ميالدي او به همراه «رابرت
كئوهان» كتابي را به نام
«قدرت و وابستگي
متقابل» منتشر كرد كه
تئورينئوليبراليسمدر
آن مطرح شده بود.
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اروپاي�ي قطعا پيشبيني ك�رده بودند كه
اين وضعيت تا آخر دنيا دوام نخواهد آورد.
اما بحران مالي يونان باعث شد پيشبينيهاي
منف�ي در مورد آين�ده اروپا خيل�ي زودتر از آنچه
كه تصور ميشد ،درس�ت از آب دربيايد .اروپاييها با
اس�تناد به تاريخ و نيز با توج�ه به محافظه كاريهاي
سنتي خود تمايل داشتند نهادهاي اروپايي را به شكلي
«گسترده» اما «نه چندان عميق» تشكيل دهند و در
اين راه موفق هم ش�دند .اما نقايص اين رويكرد حاال
دارد خودش را نش�ان ميدهد؛ زيرا كشورهاي بزرگ
اروپايي ميگوين�د دليلي ندارد با طناب كش�ورهاي
ورشكس�ته ،خودش�ان را به چاه بيندازند و البته اين
تعبير ،منطقي هم به نظر ميرسد .ماجراي بحران مالي
يونان تجربه بسيار تلخي براي اروپا بود و بازارها را نيز
به شدت به هراس انداخت .اما چرا اروپا زودتر متوجه
اين بحران نشد؟ اگر ماجراي يونان را با دقت بيشتري
بررسي كنيم ميبينيم كه يونان از مدتها پيش دچار
مشكالت اقتصادي بود .در سال  2000ميالدي يونان به
جمع كشورهايي پيوست كه از واحد پول يورو استفاده
ميكردند .اما در آن زمان يونان هيچ آمادگي مناسبي
براي رساندن خودش به سطح استانداردهاي مالي اروپا
نداش�ت و اين در حالي بود كه برخي كشورهاي مهم
اتحاديه اروپا -از جمله آلمان -بر اهميت رسيدن هر
يك از اعضا به اين استانداردها تاكيد زيادي داشتند.
حاال اما اروپا به اين نتيجه رس�يده كه اصوال راه دادن
كش�ورهايي مانند يونان به حوزه ي�ورو از همان ابتدا

اروپا چگونه خواهد بود؟ هفته نامه «اكونوميس��ت» در
پاسخ به اين پرسش مينويسد« :اين روزها همه از افول
اروپا در آينده حرف ميزنند و آمار ناراحت كنندهاي هم
در تاييد اين ديدگاه ارائه ميدهند .حق هم با آنهاس��ت.
در س��ال  1900ميالدي ،اروپ��ا يك چهارم از جمعيت
دني��ا را در خود جا داده بود اما تا س��ال  2060ميالدي
فق��ط  6درصد از جمعيت دنيا اروپايي خواهند بود .تازه
يك س��وم از همين جمعيت هم باالتر از  65سال ،سن
خواهند داش��ت و اين آمار يعني اینكه اروپا در دهههاي
آين��ده افولي باورنكردني را تجرب��ه خواهد كرد ».با اين
وجود ،برخي كارشناسان معتقدند درست است كه اروپا
در آينده با مشكالت جمعيتي زيادي مواجه خواهد شد
اما اين مس��اله به صورت مستقيم به قدرت اروپا ارتباط
پيدا نميكند« .اندرو مورواسيك» نظريه پرداز آمريكايي
علوم سياسي در اين خصوص ميگويد« :اين كه قدرت
را در منابع طبيعي و انساني جستوجو كنيم ديدگاهي
قرن نوزدهمي است و با شرايط امروز دنيا شباهتي ندارد.
واقعيت اين است كه در دنياي امروز ،اروپا دومين قدرت
نظامي بزرگ است و  21درصد از هزينههاي
نظامي و دفاعي نيز در كش��ورهاي
اروپايي خرج ميشوند .اگر اين
رقم از هزينههاي دفاعي و

نظامي را با ميزان  5درصدي چين در دنيا ،سه درصدي
روس��يه در دنيا و  2درصدي هند در دنيا مقايسه كنيم،
بيشتر ميتوانيم به قدرت نظامي اروپا در شرايط فعلي پي
ببريم ».اين گفته موراوسيك را با اذعان به فعاليتهاي
نظامي امروز اروپا در سطح دنيا هم ميتوان مورد توجه
قرار داد؛ زيرا در س��الهاي اخير سربازاني از كشورهاي
مختل��ف اتحاديه اروپا به اقصي نق��اط جهان -از جمله
افغانستان ،لبنان ،كنگو ،چاد ،ساحل عاج و سيرالئون-
اعزام شدهاند .در همين حال ،اروپا از لحاظ اقتصادي نيز
در ش��رايط بدي قرار ندارد .اروپا بازار بزرگ و مهمي در
سطح دنيا به شمار ميآيد و  17درصد از تجارت جهاني
را ني��ز در اختيار خود دارد؛ در حالي كه مثال آمريكا 12
درصد از تجارت دنيا را در اختيار گرفته است .اما با تمام
اين اوصاف ،اگر اروپاييها قادر به حل مشكالت داخلي
بازارهاي خود در فاصلهای كوتاه نباشند ،اعتماد جهاني
نس��بت به اروپا به شدت خدش��هدار خواهد شد و افول
واحد پول يورو نيز درد ديگ��ري بر دردهاي اروپا اضافه
خواهد كرد .حاال حتي خوشبينترين كارشناسان هم در
حال حاضر نميتوانند نجات قطعي اروپا را از بحران
فعليپيشبينيكنند.
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به نظر ميرس�د پروژه ش�هر مسكوني
تج�اري مل�ك عب�داهلل در عربس�تان
سعودي اولين مكان در اين كشور باشد
كه بدون محدودي�ت پذيراي خريداران
خارجي خواهد بود .كشوري كه در طول
همه اين سالها ،آسايش و آسودگياش
وابس�ته به نفت بوده ،امروزه به ضرورت
س�رمايهگذاريهاي خارجي بيشتر پي
برده است.
البته يكي از مسائلي كه تحليلگران در آغاز
س�ومين مرحله از توسعه ش�هر ملك عبداهلل
به آن اش�اره ميكنند توس�عه كند واحدهاي
مسكوني اس�ت هرچند كه با س�رمايهگذاري
معادل  80ميليارد دالر تالشهايي براي رش�د
سريعتر اين بخش از طرح در حال انجام است.
نگراني ديگر تفاوت س�بك زندگي و باورهاي
خارجيان ب�ا افراد محلي در جامعه به ش�دت
سنتيعربستاناست.اينشهردرنزديكيجده

قرار دارد و ميتواند محلي براي اسكان حدود 2
ميليون نفر را فراهم كند .در كش�وري كه طي
بيست و پنج سال گذشته جمعيت آن حدود دو
برابر افزايش پيدا كرده نياز به شهرهاي جديد
تبديل به يك ضرورت شده است .شركت عمار
كه در گذش�ته طرح توسعه دوبي را اجرا كرده
بود از طرف دولت عربستان در سال  2005براي
اجراي اين پروژه دعوت به كار شد.
مهندس آل رشيد مدير اجرايي شهر ملك
عبداهلل ميگويد،اين شهر اولين منطقه تجاري
آزاد در عربس�تان اس�ت كه بس�ياري از افراد
عالقه مند به سرمايهگذاري در بازار مسكن را
به خود جلب كرده اس�ت ،چون امروز مس�اله
جمعيت تبديل به يك بحران براي اين كش�ور
ش�ده .از زمان برداشتن محدوديتها در سال
 2005براي اجازه ب�ه خارجيان خريد ملك در
اين كشور ،شهر ملك عبداهلل اولين مكان براي
اجراي اين طرح بوده اس�ت .ب�ا اين حال يكي

ديگر از مش�كالت اين طرح عموميت نداشتن
ط�رح پيش فروش در اين كش�ور اس�ت .اكثر
سازندگان طرح ،طرحهاي خود را پس از تكميل
به فروش ميگذارند.
يك�ي از تحليلگ�ران دويچ�ه بان�ك ك�ه
نميخواست نامش فاش ش�ود ميگويد طبق
قانوني كه براي اين مناطق وجود دارد خريداران
بايد پنج سال در خانهاي كه خريدهاند زندگي
كنن�د و بعد از طي اين م�دت اجازه فروش آن
را دارند .همين مس�اله باعث ايجادترديدهايي
در بي�ن خريداران ش�ده .در واقع چه كس�ي
در آنجا س�رمايهگذاري ميكن�د در حالي كه
گزينههاي مناسبتري در ديگر كشورها وجود
دارد .عربس�تان بر اساس طرح توسعه ملي كه
دارد تعداد شهرهاي تجاري مسكوني را تا سال
 2020افزايش خواهد داد .ش�هر ملك عبداهلل
بزرگترين آنهاست اما در مدينه و جنوب جده
طرحهاي مشابهي در دست اجراست.

امارات و آينده بازرگاني با ايران
آغاز دور چهارم تحريمهای ناعادالنه غرب و داد و ستد ایران با امارات
به نوشته روزنامه نشنال ،تصويب چهارمين دور
تحريمها عليه ايران در شوراي امنيت به احتمال
زياد بر داد و س��تدها در ام��ارات هم تاثير خواهد
گذاش��ت ،چرا كه اين كش��ور رابطه ديرينهاي با
بازارهاي ايران داش��ته است .امارات متحده عربي
بارها اعالم كرده به تمامي قطعنامههاي ش��وراي
امنيت سازمان ملل عمل خواهد كرد.
قطعنامه جديد خطوط كشتيراني ايران را هدف
قرار داده اس��ت :از دولتها خواس��ته ش��ده تمام
محمولههاي هوايي و دريايي كه به ايران فرستاده
ميشود يا از آن خارج ميش��ود را در فرودگاهها،
بن��ادر و آبهاي قلمروي خ��ود در صورتي كه بر
اين باور باشند كه آن محمولهها حاوي مواد اتمي،
موشكي يا نظامي ممنوع اعالم شده است ،بازرسي
كنند؛ و به كش��ورها اجازه داده شده محمولههاي
دريايي ايران را بر اس��اس قواني��ن بينالمللي در
آبهاي آزاد بازرس��ي ،توقي��ف و حتي در صورت
لزوم نابود كنند .كشتيهاي كوچك و بزرگ باري
در طول اين سالها از امارات به مقصد ايران حركت
ميكردهاند و وسايل مختلف از تلويزيونهاي صفحه
تخت گرفته تا بنزين را به بنادر ايران ميرساندند.
مهمترين بنادر منطقه كه مركز داد و ستد با ايران
بودند ،عبارت بودن��د از :بندر جبل علي در دوبي،

بندر فوجيره و بندر دوربان در آفريقاي جنوبي .به
گفته اياالت متحده اكثر كشتيهاي ايراني كه در
اين بنادر لنگر ميانداختند متعلق به شركت دولتي
«خطوط كش��تيراني جمهوري اس�لامي ايران»
( )IRISLبودهاند .حاال بر اساس تحريمهاي جديد
قرار است تمامي كشتيهاي ايراني ،و كشتيهاي
خارج��ي به مقصد ايران مورد بررس��ي دقيق قرار
بگيرن��د .بر اس��اس تحريمهاي جدي��د ،هر گونه
همكاري با ش��ركت  IRISLو شركتهاي تابعه
آن ،از جمله خطوط كش��تيراني «ايران و هند» و
«جنوب» – كه هر دو در تهران واقع اند – ممنوع
شده است .يكي ديگر از زيرمجموعههاي IRISL
هم كه در بندري در بلژيك فعاليت ميكند تحت
تحريم قرار گرفته است.
شركتهاي ايراني كه در دوبي فعاليت ميكنند
ميگويند حتي پيش از آغاز دور چهارم تحريمها
هم از اعمال فش��ار بر تهران ضربه خوردهاند و به
دش��واري ميتوانند از بانكها وام بگيرند .مرتضي
معصوم زاده ،از يك ش��ركت حم��ل كاال كه قائم
مقام ش��وراي تجاري ايرانيان در دوبي نيز هست
به روزنامه نش��نال ميگويد« :اين تاثير بدي بر ما
ميگ��ذارد .ما هنوز در دو بانك ايراني حس��اب و
تس��هيالت اعتباري داريم؛ ما  29سال است كه با

آنها كار ميكنيم اما نميتوانيم از اين تس��هيالت
استفاده كنيم .چون شركاي ما در اروپا ديگر اين
بانكها را قبول ندارند».
تحريمه��اي بيش��تر ايران به معن��اي افزايش
فشار بر مسووالن بنادر و طوالنيتر شدن بازرسي
كش��تيها و بارها به مقصد ايران خواهد بود و اين
يعني بازرگانان آرام آرام نس��بت به ارسال اجناس
به ايران بي ميل خواهند شد .بنابراين گزارش هر
چيزي كه ممكن است در توسعه برنامه اتمي ايران
از آن استفاده شود در فهرست كاالهاي تحريمي
خواهد بود.تراشههاي كامپيوتري و دستگاههاي
الكترونيكي پيش��رفته با مصرف خانگي هم جزء
فهرست وسايل ممنوعه به حساب خواهند آمد( .با
فشار چين ،صادرات مواد نفتي-پتروشيمي به ايران
جزء موارد تحريمي به حساب نيامد ).معصومزاده
ميگويد حدود  80ه��زار ايراني در دوبي زندگي
ميكنند و حدود  8200كسب و كار ايراني در اين
اميرنشين وجود دارد.
س��ال گذش��ته صادرات دوباره اجناس بيشتر
اروپاي��ي و آس��يايي از دوبي به ايران ح��دود 8/4
درصد افزايش يافت و به  3/21مليارد درهم (79/5
ميليارد دالر) رسيد .آيا تحريمهاي تازه باعث كاهش
صادرات دوبي به ايران ميشود؟

سال گذشته
صادرات دوباره
اجناسبيشتر
اروپايي و آسيايي
از دوبي به ايران
حدود  8/4درصد
افزايش يافت و به
 79/5ميليارد دالر
رسيد

امالك و بورس دوبي به کجا میرود؟

بورس دوبي و نظارهگران

ب��ا وج��ود بهبود نس��بي احس��اس م��ردم و
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بناب��ر گزارش موسس��ه كوليرس اينترنش��نال،
قيمت امالك در دوبي در سه ماهه اول سال 2010
نسبت به همين دوره در سال گذشته  2درصد رشد
داش��ته است و اين اولين افزايش قيمت واقعي پس
ازتركيدن حباب بازار مسكن در اواخر سال  2008در
اين اميرنشين به حساب ميآيد .بر اين اساس قيمت
ملك در س��ه ماه اول  2010نسبت به سه ماه آخر
 2009حدود  4درصد رش��د داشته است .ميانگين
قيمت زمين در اين دوره به  1061درهم ( 288دالر)
براي هر فوت مربع رسيده است( .اين را مقايسه كنيد
با  1022درهم در سه ماهه قبلي).
بهاي آپارتمان هم در همين دوره
 6درص��د و ويال  2درصد رش��د
داشتهاند .در اين ميان بهاي خانه
در اين دوره  4درصد سقوط كرده
است .به گفته موسسه مشاورهاي
كوليرس قيمت امالك در دوبي
حاال به ميزان اوايل س��ال 2007
رسيده است .در سه ماه اول سال
 2008قيمتها تا  43درصد باال
رفتن��د و با آغاز بحران مالي ،بين
سه ماهه چهارم س��ال  2008تا
اولين فصل س��ال  2009حدود

 42درصد س��قوط كردند .بين سه ماهه اول و دوم
س��ال  2009هم بهاي امالك  9درصد كاهش پيدا
كرد .با وجود باال رفتن نس��بي قيمتها ،موسس��ه
كوليرس هشدار ميدهد كه بايد منتظر تداوم نوسان
بازار باشيم و تقاضا همچنان پايين خواهد بود .بنا بر
تخمين يان آلبرت ،مدير كوليرس در منطقه ،در سال
 2010ميالدي حدود  41هزار واحد مسكوني به بازار
مسكن دوبي اضافه خواهد شد.

سرمايهگذاران به بازارهاي جهان ،بازارهاي امارات
متحده عربي همچنان پنچراند و س��رمايهگذاران
بينالمللي تمايل ندارند پول خ��ود را در بازارهاي
بورس اين كش��ور سرمايهگذاري كنند .علي خان،
مدير مرك��ز «ارقام كاپيت��ال» در دوبي ميگويد:
س��رمايهگذاران خارجي هنوز متقاعد نشدهاند كه
اوضاع ما خوب شده .آنها به دنبال يك نقطه عطف
هس��تند؛ به دنبال اتفاقي كه اطمينان شان را به
دوبي بازگرداند.
عل��ي خان ادامه ميدهد :ام��ارات يك بازار در
حال رشد يا بازاري توسعه يافته
نيست ،ما بازاري مرزي هستيم.
ب��ه همين خاط��ر باي��د گفت
بورسهاي دوبي و ابوظبي تقريبا
خوابيدهاند .البته در سراسر دنيا
شاهد چنين روندي هستيم.
به نوش��ته روزنامه انگليسي
زبان نشنال امارات ،در بازارهاي
بورس كوي��ت ،قطر ،مس��قط،
بحرين و عربستان سعودي هم
اوضاع خوب نيست .بورسهاي
منطقه منتظر وزي��دن بادهاي
تغيير اند.
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براي فهم يا تصور زندگي
در س��ال  2020مجبوريم با
مفهوم رايانش فراگير آش��نا
شويم .در اين مدل ،پردازش
* اطالع��ات در فعاليته��ا و
جان مده آ
اش��يايي ك��ه انس��ان بطور
ترجمه:مهرداددامغانيان
روزمره با آن س��ر و كار دارد
انجام ميش��ود .يعني برعكس مدل كنوني
كه در آن انس��ان آگاهانه پش��ت ميز رايانه
مينش��يند و كاري انجام ميدهد ،شخص
حتي بدون اينكه بداند ،براي انجام فعاليتي
معمولي از بس��ياري از سيستمها و وسايل
محاسباتي بهره ميبرد.
آينده جايي اس��ت كه رايانهه��اي امروزي بدون
توجه به سمت تبديل شدن به رايانش فراگير حركت
ميكنند .اين آينده بس��يار نزديك است يعني سال
 .2020زماني كه جان نگروپونته سال  1995را سال
«ديجيتال شدن» اعالم كرد خيليها تعجب كردند،
ام��ا امروز مجبوريم كه از عن��وان «ديجيتال بودن»
اس��تفاده كنيم براي اينكه ما آن روزگار را پشت سر
گذاشته ايم .بچههاي امروز آخرين فيلمهاي پخش
ش��ده را به راحتي و ب��دون پرداخت هزينهاي البته
بصورت غير قانوني از طريق اينترنت تماشا ميكنند
و يا با دوستان خود در محيط مجازي در بنگلور هند
يا آتالنتا مشغول گفتوگو ميش��وند .امروزه حتي
مفهوم كار نيز عوض شده است و دليل آن تكنولوژي
ديجيت��ال اس��ت .اما تكنولوژي به مفهوم گذش��ته
درس��ال  2020ديگر وجود نخواهد داشت و تبديل
به چيزي ميشود كه ما با آن كارهاي معمول خود
را انجام ميدهيم.
ام��روزه اس��تفاده از تلفن همراه در بس��ياري از
مدارس ممنوع است اما در بخشهايي از آسيا جايي
كه برخوردها نسبت به تلفن همراه معقوالنهتر نسبت
به اياالت متحده انجام ش��ده مدارس در مقابل اين
پديده تسليم شدهاند .در هنگ كنگ
تلفن همراه براي دانشآموزان اهميت
ضربان قلب براي انسان را دارد .لغت
همراه اين معني را ميدهد كه شما
تم��ام دنياي خود را ب��ا خود همراه
داريد و در سال  2020تصور حركت،
بدون همراه داش��تن تمام آنچه كه
داريد بسيار سخت خواهد بود .امروزه
ما احس��اس هراس و شرمندگي از
داش��تن تلفن همراه ب��ا خود حمل
نميكنيم در عوض به عنوان بخشي

جداي��ي ناپذير از زندگي روزمره خود با آن زندگي و
آن را داخل خاطره جمعي خود حل ميكنيم.
اگ��ر تكنول��وژي اين قابلي��ت را دارا ب��ود كه به
گذش��ته ناپيداي خود دسترسي پيدا كند چه چيز
جالب توجهي پيش ميآمد؟ مقدار كمي انس��انيت
كه هميش��ه در دنياي واقعي براي ما ارزش داشته.
صاحب��ان قدرت در طول اين س��الها ،تمام تمركز
خود را روي مهندس��ي ،رياضي ،تكنولوژي و دانش
گذاشته اند ،و حاال گسترش آموزش و آگاهي باعث
شده احساس كنيم جاي مقداري هنر در اين ديگ
هزار جوش خالي است .ما به زودي شاهد بازگشت
به واقعيت انس��اني خود و برقراري مجدد تعادل در
درون و پيرام��ون زندگي مادي خود خواهيم بود .ما
رس��تاخيزي را در قرن بيست و يكم در دست يابي
به مراكز هنري كه مش��غول توليد هستند را شاهد
خواهيم بود .جايي كه شما – تصور كنيد -در مركز
صحنه فرهنگ و تجارت قرار داريد.
صنعت نرمافزاري آماده قرار گرفتن در جايگاهي
است كه ميراث هنري در آن جايگاه قرار داشته است.
از سال  2020نرمافزارها به يك صنعت خانگي تبديل
و امروزه پيشگام دنياي آينده ما خواهند بود.
طي ده س��ال آينده تكنولوژي هر فرد خالقي را
قادر به توليد و مديريت محصوالتي خواهند كرد كه
در گذشته فقط شركتهاي عظيم توانايي انجام آن را
داشتهاند .ما شاهد رشد اطالعرساني شخصي توسط
افراد و شكستن انحصار رسانهاي رسانههاي قدرتمند
يا سيستمهاي تماميت خواهي كه در تمام جزييات
زندگي شخصي انسانها براي خود حق دخالت قائلند
خواهيم بود.
بيس��ت س��ال گذش��ته ما ،روايت��ي از تغييرات
تكنولوژيك��ي و ديجيتال��ي در دنياي��ي اس��ت كه
فرهنگ مصرفگرايي بر آن مس��لط بوده .معلمان،
قانون گذاران،آينده نگران و جامعه شناسان كمكي
نميتوانند بكنند ولي ميتوانند به آن توجه نش��ان
دهند چون ام��روزه ما به اين فرهنگ مصرفگرايي

اعتياد بيش��تري پيدا كردهايم ،خوش��بختانه هنوز
روزنههاي��ي براي تنفس و باز ك��ردن راههايي براي
گفتوگويي متفاوت درباره اينكه آرزوي برگرداندن
چه چيزهايي به زندگيهاي خود را داريم باز است.
تمام تالش به دست آوردن چيزهايي است که طي
اين همه سال پيشرفت از دست دادهايم .انسانيت و
عدالت.
كار در سال 2020

بزرگترين چالشي كه اقتصاد اياالت متحده طي
دهه آينده بايد با آن روبهرو شود مساله ناراحتكننده
بيكاري اس��ت و دهه پيش رو تالش��ي خواهد بود
براي تس��كين بيمارياي به نام اشتغال .چشمانداز
تغيير ش��رايط در  2020چگونه خواهد بود؟ بعضي
از تحليلگران به اين چشمانداز اميدوارند .هر چند
كه پيش��رفت تكنولوژي و خود كار شدن تعدادي از
مشاغل تاثير ناراحتكنندهاي در دهه گذشته بر اين
خوشبينيگذاشته.
در خيل��ي از كارخانهه��ا صاحب��ان كار براي بقا
مجبورن��د خط توليد خود را تا جايي كه امكان دارد
خودكار كنند .در بخش خدماتي هم تكنولوژي اغلب
با لباسي مبدل گاهي به شكل دستگاه خودپرداز وارد
عمل ميش��ود .بانكداري الكترونيكي فقط بخشي
محدود از تكنولوژي اس��ت كه به مش��تريان اجازه
ميدهدكه خود به جاي كارمند عمل كنند .در عين
حال پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و اطالعات باعث
شتاب گرفتن جهاني شدن نيروي كار و انتقال مشاغل
به مناطق داراي نيروي كار ارزانتر ميشود .هر چند
كه فرآيند پيشرفت تكنولوژيكي در دهه گذشته براي
مشاغل تاسف بار بوده اما به هيچ عنوان نميشود آنرا
با آنچه كه در ده س��ال آينده اتفاق ميافتد مقايسه
كرد .خودكار ش��دن تكنولوژي ت��ا جايي ادامه پيدا
خواهد كرد كه ضربات س��ختي به بخش صنعت و
نيروي كار ارزان خواهد زد.
در سال  2020شاهد اين خواهيم بود كه با وارد
شدن تكنولوژي خودكار در امر آموزش نيروي انساني
و گسترش عميق آن در امر نرمافزاري
و بخصوص هوش مصنوعي زندگي
روزمره ما دستخوش دگرگونيهاي
زيادي خواهد شد .با اين پيشرفتها
ميتوان انتظار آموزش ارزانتر و قابل
دسترستريبرايكارگرانوكارمندان
و همچنين تمام مردم تصور كرد .به
عالوه ميتوان بر گس��ترش مشاغل
كوچك يا شركتهايي كه بر اساس
مدلهاي پيشرفته ساختاري شكل
گرفتهاند اميدوار بود .ش��ركتهايي

كه بر خالف شركتهاي قديمي ،ساختاري با حداقل
كارمندان و حداكثر كارب��ران دارند .كاربراني كه در
شكل و نحوه اداره و همچنين در درآمدهاي شركت
سهيم اند .بنابر اعتقاد عدهاي تكنولوژي همانطور كه
مشاغل را از بين ميبرد در عوض صنايع و فرصتهاي
استخدامي جديدي را نيز خلق ميكند .اگر بخواهيم
اقتصاد سال  2020را توصيف كنيم بايد بگوييم كه
اقتصادي مبتني بر عدم اس��تخدام خواهد بود ولي
سيستمهاي آزاد و دموكراتيكي را پديد خواهد آورد
كه در نهايت سيستم سرمايه داري كالن را مجبور به
سازش با خود خواهد كرد.
مدارس در سال 2020

سيس��تم آموزش��ي امروز ما هنوز ورشكس��ته
نيس��ت اما در حال از كار افتادن است .ما همچنان
در حال توس��عه مدلي از سيس��تم آموزشي دوران
انقالب صنعتي هس��تيم كه وظيفه اصلياش آماده
ك��ردن و پروراندن كارگران ب��راي ورود به كارخانه
است .براي خود فضاي امروزي كالسهاي درس را
مجسم كنيد .كالس درسي كه در ميان آن استادي
پالس��يده در حال سخنراني در مورد مسائلي است
كه فقط خودش از آن سر در ميآورد .سه هفته بعد
دانشآموزان فقط يك دهم ازصحبتهاي اس��تاد را
به ياد ميآورند .دانشآموزان كس��ل و كارشناساني
كه برخورد مس��تقيمي با نس��ل جوان امروز دارند
ميدانند كه اين روشي نيست كه بتوان نسل ديگري
از مخترعان و مكتشفان را پديد آورد.
در سال  2020ما ديگر كالسهاي درسي را كه در
گذشته ميشناختيم نميبينيم به جاي آن تيمي از
متخصصان در زمينههاي مختلف ودر فضاي مجازي
جايگزين استاد خواهند ش��د .درسها و جزوههاي
حاضر و آماده ديروزي با مس��ائلي كه دنياي واقعي
در گير آن است جابجا ميشوند .جايي كه در آينده
پزشكان ،وكال ،تجارت پيشگان ،مهندسان ،روزنامه
نگاران و هنرمندان ياد ميگيرند كه با به اش��تراك
گذاشتن مشكالت خود به حل خالقانه اين مشكالت
دس��ت پيدا كنند .اين نوع آموختن و تجربه كردن
را ش��ما نميتوانيد در مدارس و كالسهاي قديمي
و س��نتي به دست آوريد .سيستم آموزشي امروز ما
دچار مشكالت و تناقضات بيشماري است .بچهها با
خالقيت غريزي كه دارند وارد اين مدارس ميشوند
و بيشتر آنها بدون داشتن مهارت يا خالقيت خاصي
بعد از اتمام درسشان آنجا راترك ميكنند .مدارس
امروز در سراسر جهان دچارترديدهاي جدي در مورد
سيستم حفظ كن و امتحان بده هستند .در دوراني
كه جهان ش��اهد رقابت روز افزوني براي پيش��رفت
علمي ،فرهنگي و صنعتي اس��ت تغيير سيس��تم
آموزش��ي ميتواند كليدي براي س��اختن و توسعه
فردايي بهتر باشد.

از سال  2007تاكنون قيمت جهاني طال تقريبا دو برابر
شده و احتمال نميرود كه به اين زوديها پايين بيايد .با
وجود بعضي هشدارها نسبت به حبابي شدن بازار طال،
سرمايهگذاران زيادي اين فلز درخشان را تنها راه مقابله با
بحران بعدي اقتصادي يا تورم ميدانند .آنچه در پي ميآيد
نظر دو صاحب نظر است در مورد آينده طال.
به خاطر تورم ،مجبوريد طال بخريد!
مايكل پنتو  ،اقتصاددان ارش�د در موسس�ه مشاورهاي دلتا
گلوبال :اين را احتماال هزاران بار ش��نيده ايد .ميگويند« :از

طال نميتوان هيچ اس��تفادهاي كرد و هيچ وقت با خريدش
س��ود نكرده ايم .چرا طال نگهداريم؟» جواب ساده اين آدمها
اين اس��ت كه وقتي دولت و بانك مركزي ارزش پول ملي را
به نابودي ميكش��انند چارهاي جز خريدن طال نداريد .وقتي
نرخ بهره منفي است ،س��رمايهگذاران مجبور ميشوند طال
بخرند .وقتي نرخ بهره پايينتر از نرخ تورم است ،بايد دارايي
را بخري��د كه قدرت خريدش را حف��ظ خواهد كرد .طال در
حفظ ارزش خود س��ابقهاي  5هزار ساله دارد و اين مساله در
دوران تورم بسيار اهميت دارد .تورم هيچ وقت تصادفي نيست.
تورم هميشه با تامل بر يك ملت ضربه وارد ميكند.تركيب
بدهيهاي عظيم دولتي و انتشار اسكناس توسط بانك مركزي
در طوالني مدت به تورم ختم ميشود .وضعيت در آمريكا به
گونهاي است كه حتي با وجود ركود ،ما مجبوريم طال بخريم
تا سرمايه مان از بين نرود .بدهي ملي اياالت متحده و اقدامات
اش��تباه بانك مركزي ما را مطمئن كرده كه تورم همچنان
افزايش خواهد يافت .بررسي قيمت طال در چرخههاي تورمي
جالب توجه است :قيمت طال از هر اونس  35دالر در 1971
به هر اونس  850دالر در  1980رس��يد .در سال  2001هم
قيم��ت هر اونس ط�لا  265دالر ب��ود و در نوامبر  2009به
 1200دالر رس��يد و البته كمي بعد در اونس��ي  1100دالر
تثبيت ش��د .تا موقعي كه بانك مركزي جلوي تورم نايستد
و دولت هم بدهيهايش را پايين نياورد ،طال بخش اساس��ي
سبد خريد هر سرمايهگذار خواهد بود .طال كمياب است ،نابود
نميشود و واقعا زيباست .طال نجات دهنده هم هست.

وقتي نرخ بهره
منفي است،
سرمايهگذاران
مجبورميشوند
طال بخرند .وقتي
نرخ بهره پايينتر
از نرخ تورم است،
بايد دارايي را
بخريد كه قدرت
خريدش را حفظ
خواهد كرد

منبع:فوربس

يافتن الگويي براي باال و پايين شدن قيمت طال

بهاي طال واقعا باال رفته و خيليها اين سوال را ميپرسند
كه آیا قرار است اين قيمت باال ادامه پيدا كند يا نه .مهمترين
سوال شايد اين باشد كه آيا اين افزايش قيمت طبيعي است
يا داليل ديگري دارد :اگر افزايش جدي قيمتها را كه از سال
 2001آغاز شد ،به دقت دنبال كنيد ،ميبينيد كه طال الگوي
وي��ژهاي را دنبال ميكند؛ اين روند اينگونه بوده -1 :افزايش
قيمتها از سطح كنوني -2 /كه پس از آن قيمت كمي پايين
ميآيد و معقولتر ميش��ود -3 /بعد وارد فاز تثبيت قيمت
ميش��ويم .بعد از آنكه قيمتها ب��راي مدتي تكان نخورد،
افزايش دوباره ش��روع ميشود .پس خيالتان راحت! طال در
كل پايين نخواهد آمد.
منبع :پايگاه اينترنتي اكوئيتي مستر  /مشاور در امر
سرمايهگذاريدرهندوستان

شماره دوم  /تابستان 89

*استاد دانشگاه و رئيس دانشكده طراحي رود
آيلند آمريكا؛ از او كتابهاي گوناگوني در حوزههاي
تكنولوژي و طراحي منتشر شده است.

طال بخريم يا
بفروشيم؟

نگر
آینده

حمل و نقل در سال 2020

صد س��ال پيش ،روياي داشتن اتومبيل مترادف
با داشتن آزادي بود ودر اين پنجاه ساله اين نقش را
هواپيما بازي ميكند .اما شرايط در حال تغيير است.
صنعت خودروسازي دس��تخوش تغيير و تحوالت
بنيادين ش��ده وترس ازتروريس��م ،مسافرت هوايي
را ب��ه كابوس بزرگي تبديل ك��رده و از طرف ديگر
منابع ناپايدار انرژي ب��ي ثباتي ديگري را در جهان

پديد آورده است .در س��ال  2020نسل جديدي از
امكانات و پيشرفتها پديد آمده و انسانها شروع به
جس��تجو براي انتخاب راه حلهايي هوشمندانهتر،
س��المتر و همگانيتر براي حل مساله حمل و نقل
خواهند كرد.
حمل و نقل هوشمند :درسال  2020سر و صداي
كركننده اتومبيلها تبديل به خاطرهاي محو خواهد
ش��د .مردم به دنبال اش��كال جديدي از حمل و نقل
هس��تند كه به طور مش��خص با مس��ير حركت آنها
مطابقت داشته و نيازهاي آنها را در طول سفر تامين
نمايد .استفاده از شبكه هوشمندترافيكي كه همگان
به آن دسترسي دارند باعث كاهش زمان و مسافت طي
شده ميشود .همچنين استفاده از اتومبيل الكتريكي
براي سفرهاي درون شهري و استفاده از اتومبيلهايي
كه با س��وختهاي پاك كار ميكنند براي سفرهاي
خارج شهري باعث صرفه جويي فراواني در انرژي است.
مردم در س��ال  2020بيشتر از سيستم حمل و نقل
اشتراكي استفاده ميكنند كه باعث كاهش هزينههاي
حمل و نقل ميشود .شكل جديد اين سيستم به اين
صورت است كه سيستم حمل و نقل امكان دسترسي
به انواع مختلفي از وسايط نقليه را بسته به نياز استفاده
كنن��دگان كه كي و كجا ميخواهن��د بروند را فراهم
ميكند .اين روش همچنين باعث آسيب پذيري كمتر
محيط زيست نيز ميشود.
حمل و نقل سالم :آنها كه اصرار دارند از اتوموبيل
اس��تفاده كنند بايد در سال  2020ذهنيت خود را
عوض كنند و به دنب��ال راههاي جايگزين ديگري
مانن��د دوچرخه يا پيادهروي باش��ند .اس��تفاده از
اتومبیل براي بردن بچههايمان به محل بازي كاري
بي اندازه بيمعني خواهد بود .اس��تفاده از دوچرخه
يا پياده روي به نظر راه حل هوشمندانهتر سالمتر و
جايگزين خوبي براي صاحب اتومبيل و عضو باشگاه
ورزشي بودن است .بچهها پياده به مدرسه خواهند
رفت ش��ايد بعضي وقتها توي برف يا س��ربااليي
همانطور كه والدينش��ان قب�لا ميرفتند .اين كار
باع��ث كاهش اثر گلخانهاي ش��ده و ارزش آموزش
دادن آن را دارد.
سرعت كم جايگزين سرعت و قدرت :ما در سال
 2020براي گردش به فضا خواهيم رفت و بيش��تر
م��ردم رو به شهرنش��يني خواهند آورد (براس��اس
پيشبينيه��ا 75درص��د مردم تا س��ال  2050در
ش��هرها زندگي ميكنند) تا به محل كار ،زندگي و
تفريح خود نزديكتر باشند و كابوس سفر هر روزه از
حومه به شهر و برعكس را فراموش كنند .زندگي در
جايي كه محل كار و زندگي و تفريح به هم نزديك
باشد باعث ميشود كه انواع جديدي از وسايط نقليه
سبك امكان سفر راحت در محدوده محلي را ممكن
كند .در اين ش��هرها با استفاده از دوچرخه برقي يا
اتومبيلهاي تك نفره ي��ا دو نفره برقي ميتوان به
تمام محدوده محلي دسترسي داشت و در محيطي
پاك و به دور از تنش به زندگي ادامه داد .با كاهش
سرعت زندگي ميتوان انتظار زندگي طوالنيتري نيز
داشت.
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خطر در كمين است
ريسكهاي پيش روي دنيا در چند ماه آينده :گزارش تصويري مجله بيزينس ويك
ترجمه :سعید پوریان

هر س�اله موسس�ه تحقيقاتي اوراسيا ،كه
مقرش در نيويورك است ،ليستي از 10منطقه
كه داراي ريسك اقتصادي هستند را منتشر
ميكند .در اين ليس�ت ساليانه موارد جالب
توجهي ديده ميش�وند .به عنوان مثال اين
موسسه توجه چنداني به افغانستان و عراق
نشان نداده است در عوض توجه ما را به خطري كه از
جانب اقتصاد ضعيف ژاپن يا شكافي كه بين شمال و
جنوب اروپا پديد آمده و يا رشد فزاينده نژادپرستي
و پوپوليسم در سراسر جهان جلب ميكند.

توسعه يافته ودر حال توسعه در منطقه اروپا خواهيم
بود .سياس��تهاي مالياتي هماهنگ باعث ضعيف
شدن بعضي از اعضاي اتحاديه اروپا وعدم دستيابي
به رشد يكسان شده .كشورهايي مانند يونان ،ايرلند،
اسپانيا ،پرتغال و ايتاليا با مشكالت پيچيده مالياتي
مواجه هستند .نتيجه اين تغيير سياستها مستلزم
تغييرات بنيادي خواهد بود.
 -3تعديل قوانين مالياتي در اياالت متحده

 -1ارتباط اياالت متحده و چين

بيكاري فزاينده در اياالت متحده و رشد روز افزون
اقتصاد چين باعث تش��ديد تنشها بين دو قدرت
تاثيرگذار جهاني در ماههاي آينده خواهد شد .براي
پكن اين ارتباط اقتصادي با اياالت متحده جذابيت
گذش��ته را  -مانند دو سال قبل  -ندارد .همچنين
اياالت متحده از عدم مسووليت پذيري چين در قبال
تغييرات آب و هوايي ،گسترش سالحهاي هستهاي،
تجارت جهان��ي ،امنيت ش��بكههاي كامپيوتري و
برخوردهاي مسلحانه در سراسر دنيا سر خورده است.
ب��ه عنوان مثال بعد از انتخابات ميان دورهاي در ماه
نوامبر در اياالت متحده ما شاهد افزايش تنشهاي
سياسي و تغييير سياستهاي سرمايهگذاري هم در
چين و هم در اياالت متحده خواهيم بود .مانند زماني
كه باراك اوباما طرح محدوديت تجاري با چين را به
سنا برد و باعث انتقاد شديد چين و همچنين افزايش
تن��ش تجاري بين دو كش��ور (مخصوص��ا در مورد
فوالد) شد و همين طور مسائلي كه در مورد امنيت
شبكههاي كامپيوتري بين دو كشور رخ داد.
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 -2اروپا و مساله ماليات

در اين سال ما شاهد عدم شفافيت بين بازارهاي

تغييرات زيادي در سياس��تهاي داخلي اياالت
متحده در اين سال پيش نخواهد آمد اما تغيير قوانين
مالياتي يك استثنا است.
اين تغيير باعث تغييرات اساس��ي خواهد ش��د
به طوري كه چنين تغييرات��ي از زمان ركود بزرگ
اقتصادي بي س��ابقه اس��ت و انتظار ميرود كه اين
تغييرات صورت بگيرد .در انتخاب��ات ميان دورهاي
آتي انتظار ميرود كه پوپوليستها به موفقيت دست
پيدا كنند و با وجود اينكه كنگره از ريس��ك تغيير
در مالياتها و قوانين مالي آگاه ميباشد با اين حال
ديدگاه سياس��ي حاكم خواهان تغييرات اساسي در
اين بخش است.
 -4ژاپن

تغييرات سياس��ي مداوم در ژاپن باعث شده كه
اين كش��ور از كشوري با يك حزب حاكم تبديل به
كشوري بدون حزبي حاكم شود .اين كشور شايد در
دوران بعد از كويزومي با دولتي ضعيف موفقيتهايي
را به دس��ت آورده باش��د اما بدون داش��تن دولتي
قدرتمند متحد كردن ديدگاههاي گوناگون در بدنه
حكومت نگرانيهاي زيادي را در مورد آينده اقتصادي
ژاپن مطرح ميس��ازد و همچنين يك شوك بزرگ
اقتصادي ميتواند باعث پديد آمدن بحران عميقي
در اقتصاد ژاپن شود.

 -5تغييرات آب و هوايي

آنچه كه در اجالس كپنهاگ بدست آمد احتمال
موفقيت آن را حتي كمتر از تصويب طرح محدوديت
تج��اري در كنگره اياالت متحده قرار ميدهد و حاال
بيشتر احتمال اين ميرود كه كشورهايي كه در اين
اجالس حضور نداشته يا با نتايج آن مخالف بودهاند
به سمت اقدام براي كاهش منابع ملي در جهت كم
كردن گازهاي گلخانهاي بروند و اين چالش بزرگي را
در جهت هماهنگي بينالمللي پديد ميآورد .فقدان
يك چارچوب همكاري بينالمللي باعث ميشود كه
شركتهاي چند مليتي با استفاده از اين سردرگميها
آثار بسيار مخربي را بر محيط زيست چندين و چند
كشور بر جاي بگذارند.
 -6برزيل

برزيل در ش��رايطي قرار دارد كه پس از افزايش
سرس��ام آور قيمتها در بازار جهاني س��ود فراواني
بدس��ت آورده اما اين كش��ور با اقتص��ادي بزرگ و
نوظه��ور به س��متي حركت ميكند ك��ه كيفيت
سياستهاي اقتصادي خود را به زودي نشان خواهد
داد،سياستي كه بر پايه ريز اقتصادها بنا شده و تكيه
زيادي بر سرمايهگذاريهاي محلي دارد .پيش بيني
ميشود كه برزيل در ماههاي در پيش رو با افزايش
حجم سرمايهگذاريها روبهرو شود.
 -7هند و پاكستان

تصميم پاكس��تان مبن��ي بر تعقي��ب جديت ر

تروريس��تها ،ب��ه افراطگرايان اين انگي��زه را داده
كه به مراكز ش��هري در پاكستان حمله كنند و در
جهت شعله ور كردن مجدد آتش جنگ بين هند و
پاكستان بكوشند .مقابله به مثل باتروريستها هند را
در وضعيت بغرنج و آسيب پذيري قرار ميدهد .هر
گونه حمله جديدتروريستي باعث ميشود كه به هند
براي برخورد جدي با پاكستان فشار زيادي وارد شود
چون مردم اين كش��ور ،پاكستان را به عنوان محلي
كهتروريستهاآموزشوتجهيزميشوندميشناسند.
عوامل بسيار گوناگوني باعث ميشوند كه دولتهاي
هند و پاكستان رو در روي هم قرار بگيرند.
 -8اروپاي شرقي

تعداد ب��االي بيكاران وضعيت بغرنج��ي را براي
بس��ياري از اقتصادهاي جهان بوجود آورده اما اين
مساله در اروپاي ش��رقي بيشترين نگراني سياسي
را به بار آورده اس��ت .كش��ورهايي كه با در پيش رو
داشتن چندين انتخابات احتمال افزايش بي ثباتي
را دارند .به طور خاص دولتهاي اوكراين،مجارستان
و ليتواني به صورت فزايندهاي با افزايش حساسيتها
در مسايل اقتصادي و مشكالت حوزههاي انتخاباتي
روبهرو هس��تند و از طرفي ديگر طرفداران حمايت
از محصوالت داخلي ،پوپوليستها ونژاد پرستان نيز
خطر بزرگي براي اين دولتها به حس��اب ميآيند.
كانديداهاي انتخاباتي در اين كشورها به دنبال اين
هستند كه با استفاده از سرخوردگي و خشم خيل
بيش��مار بيكاران به اهداف خود برسند در حالي كه
مردم فقط در پي يك بازار با ثبات از نظر قيمتها و
ثبات مالياتي هستند.
-9تركيه

استفاده بيشتر از حقوقدانان براي امضاي قراردادهاي دقيقتر
ترجمه :نادر طريقي

شركتهاي
فراواني بعد از
مواجه شدن با
بحرانهايمالي
و آغاز حركت به
سمتفروپاشي
توجهبيشتري
را نسبت به
برقراريمناسباتي
نزديكتر با وكال
و شركتهاي
حقوقينشان
ميدهند
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بحرانهاي مالي پي در پي به سرعت
باعث كاهش ش�انس ش�ركتها در
زمين�ه پيش�رفت و افزاي�ش منابع
مال�ی آنان ميش�ود .از طرفي ديگر
شركتها مجبورند براي بقاي خود و
پيدا كردن آمادگي در مقابل اينگونه
حوادث خود را آماده سازند .يكي از
اي�ن راهكارها اس�تفاده از قانون براي حفظ
بقاي شركت است.
به نوش�ته روزنامه نش�نال ،چاپ امارات،
ش�ركتهاي فراواني بعد از مواجه ش�دن با
بحرانه�اي مال�ي و آغاز حركت به س�مت
فروپاشي توجه بيشتري را نسبت به برقراري
مناس�باتي نزديكتر با وكال و ش�ركتهاي
حقوقي نشان ميدهند .تيمتراورس ،مشاور
ارشد حقوقي از شركت آمريكايي «هيدف و
شركا» ميگويد بحران مالي باعث تغيير نگاه
بسياري از صاحبان شركتها نسبت به كار ما
شده است.
باي�د پذيرفت در س�الهاي اخي�ر تعداد
بيش�تري از ش�ركتها عالقه من�د به اقامه
دعوي نس�بت ب�ه ش�ركتهاي رقيب خود
شدهاند .اين شركتها با استفاده از خالهاي
قانوني هم س�عي در حفظ خ�ود دارند و هم
س�عي ميكنند كه رقباي خود را با استفاده
از اين راهكار از رقابت خارج كنند .به همين
دليل بسياري از ش�ركتها مجبور شدهاند
براي حفظ خود توجه عميقتري را نس�بت
قانون و حوزه قانوني كه در آن فعاليت دارند
نشان دهند .به گفته مايكل دارك ،حقوقدان
ديگر «هيدف و شركا» ،تعدادي از شركتها
نيز سعي ميكنند با تكيه بر سازش با ديگر
شركتها از روند پرهزينه و زمانبر دادگاهها
دوري كنند.
دارك ادام�ه ميده�د« :در بي�ن خ�ود
س�هامداران ش�ركتها نيز مس�ائلي پيش
ميآيد كه باعث پديد آمدن مسائل حقوقي و
قانوني ميشود .به عنوان مثال با كاهش منابع
سرمايهاي يك ش�ركت در بين سهامداران
اختالف پيدا ميشود و اين مساله آينده يك
ش�ركت را در خطر ق�رار ميدهد« .به گفته

دارك ،شايد مش�كل اصلي را سهامداراني به
وجود ميآورند ،تازه به ش�ركت پيوسته اند؛
آنها حس ميكنند چون در دوران مش�كالت
اقتصادي سرمايه خود را روانه شركت كردهاند
پس بايد نسبت به س�هامداران قبلي مزاياي
بيشتري داشته باشند .شركتهاي زيادي به
اين خاطر به ما مراجعه ميكنند.
در بخش مسكن و شركتهاي دستاندركار
در اين زمينه ما ش�اهد تغيير و تحول بسيار
عميق�ي هس�تيم .تغيي�ر و تحول�ي كه بين
فروشنده و خريدار پديد آمده .به عنوان مثال
در گذش�ته سازندگان مس�كن ميتوانستند
با اس�تفاده از بندهايي در قرارداد تا  2س�ال
كار را به علت مش�كالت مالي عقب بياندازند
ول�ي امروزه انجام اي�ن كار باعث پديد آمدن
مش�كالت ج�دي ب�راي ش�ركت س�ازنده و
پرداخت هزينههاي بسيار سنگيني ميشود
چون ام�روزه تعداد زيادي از م�ردم با دقت و
توجه كافي و با اس�تفاده از وكالي كار آزموده
اقدام به خريد يا سرمايهگذاري ميكنند.
اين تغييرات اساس�ي در زمين�ه اقتصاد و
نگاه به قانون باعث ش�ده كه فش�ار زيادي بر
دادگاهه�ا وارد ش�ود .دادگاههايي كه آمادگي
و تجرب�ه كاف�ي ب�راي حل و فص�ل اين گونه
مناقشات را ندارند .عبدالعزيز الياقوت ،از يك
شركت حقوقي در دوبي ميگويد« :دادگاههاي
ما آماده بحران اقتصادي نبودند .در واقع عموما
آراي دادگاههاي ما به نفع رشد اقتصاد و بازار
آزاد بود .اما حاال اوضاع فرق كرده است».
در شرايط فعلي يكي از اساسيترين نيازها
ب�ه روزكردن قواني�ن در اين زمين�ه و ايجاد
ش�فافيت در حوزههاي قانوني است كه باعث
سوء استفاده ميشود .الياقوت ادامه ميدهد:
«ب�ه هر حال م�ا بايد ي�ك روز اي�ن كارها را
ميكردي�م .در كويت هم اخيرا ش�ركتهاي
خصوص�ي س�رمايهگذاري ،پ�س از اعم�ال
محدوديتهاي دولتي ،دس�ت به كار شدهاند
و با اس�تخدام حقوق دانان در حال بازخواني
سيستم حقوقي غربي هس�تند تا مشكالت
خود را حل كنند .ما مجبوريم براي حمايت از
بازار آزاد ،از تجربههاي آنها استفاده كنيم».
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افزاي��ش تنشها بين حزب حاكم از يك س��و و
نظام قضايي ،صاحبان صنايع و از همه مهمتر ارتش
از سوي ديگر ،و همچنين كاهش فزاينده محبوبيت
حزب حاكم باعث شده كهتركيه از تمام جهتها در
موقعيت آس��يب پذيري قرار بگيرد .بعد از شكست
سياس��تهاي ح��زب عدالت و توس��عه در مناطق
كرد نش��ين و فروكش نكردن ن��ا آراميها در عراق
از نظر بينالملليتركيه با كاه��ش كمكها از اروپا
مواجه خواهد شد و نگاهتركيه به سمت كشورهاي
همس��ايهاش ايران و س��وريه بر خواهد گشت .روند
پيوستنتركيه به اتحاديه اروپا در اين سال فرسايشي
نخواهد بود اماتركيه بايد آگاه باشد كه راهي بسيار
طوالني در پيش خواهد داشت.

بحران بعدي در راه است
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دهکده جهانی

توليد نفت
در چند دقيقه نه چند قرن
آيا توليد انبوه نفت پاك ممكن است؟

مواد نفتي بر اثر
فشار و حرارت
طي ميليونها سال
شكلگرفتهاند
امامهندسين
شيمي در دانشگاه
ميشيگاناميدوارند
كه اين فرآيند را
طي چند دقيقه
انجام دهند
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همانطور كه در مدرس��ه يادمان داده اند ،مواد
نفتي بر اثر فشار و حرارت طي ميليونها سال شكل
گرفتهاند اما مهندسين شيمي در دانشگاه ميشيگان
اميدوارند كه اين فراين��د را طي چند دقيقه انجام
دهند .اگر بخواهيم فعاليتهاي آنها را به طور ساده
توضيح دهيم بايد بگوييم كه آنها در حال به كار بردن
گرما و فشار برروي چيزهايي جلبك مانند هستند
تا بتوانند روش��ي را به وج��ود آورند كه نتيجه آن
جايگزين كردن سوخت پاك با سوختهاي فسيلي
باشد .آنهاهمچنين اميدوارند كه با استفاده از فرآوري
محصوالت جانبي نفت پاك منبع اوليهاي براي توليد
مقدار بيشتري سوخت پاك به دست آورند .پروفسور
فيليپ س��ويج مهندس شيمي حاضر در اين پروژه
ميگويد :اين يكي از مسائلي است كه باعث نو بودن

اين پروژه شده است .اين كار مجموعهاي از فرآيندها
است .ما در حالتركيب كردن فرآيند گرمآبي،فعل
و انفعاالت ش��يميايي و دس��ت آوردهاي زيس��تي
هس��تيم .سويج و تيم او با دريافت مبلغ دو ميليون
دالر از مرك��ز تحقيقات علمي تنها افرادي نبودهاند
كه براي توليد مواد نفتي پاك تالش ميكنند .مركز
تحقيقات انرژي پاك كاليفرنيا ميگويد امكان توليد
س��اليانه يك بيليون بشكه سوخت جلبكي از سال
 2025وجود دارد .كره زمين با انرژي خود و استفاده
از جلبكهاي يافت ش��ده در آبهاي آلوده در حال
ساختن سوخت است .شركت شورون با پيوستن به
شركت سوالزيم در سانفرانسيسكو در حال توسعه و
تحقيق در مورد توليد سوخت جلبكي براي جتها
است .سويج ميگويد اين تحقيقات ميتواند نقش
مهم��ي را براي ملته��ا در بدس��ت آوردن انرژي
مستقل و همچنين كنار گذاشتن دي اكسيد كربن
در بخش صنعت داشته باشد.
اين سوختها از اين جهت جالب توجه هستند كه
بطور مستقيم جايگزيني براي موادنفتي و سازگار با
ساختار زيستي هستند .استدالل طرفداران اين است
كه سوختها بطور طبيعي داراي كربن هستند وبا
سوزاندن آنها دي اكسيد كربن توليد ميشود كه اين
دياكسيدكربن توسط جلبكها كه رشد ميكنند
جذب ميشود .هرچند كه توليد سوختهاي پاك
جلبكي امكان پذير است ،اما نگرانيهايي هم در مورد
كيفيت تصفيه كردن وكارآيي آنها در س��رما وجود
دارد .اينها گفتههاي اسپنسر كوانگ مهندس خودرو
و متخصص سوختهاي جايگزين در شركت كوانگ
و همكاران اس��ت .همچنين س��والهايي در مورد
مزاياي كاهش كربن در اين شيوه مطرح است به اين
خاطر كه آشكارا الزم است كه براي توليد سوخت،
انرژي مصرف شود.
ديويد فريدمن مس��وول تحقيقات وسائل نقليه
پاك از س��ازمان غيردولتي «اتحاديه دانش��مندان
نگران» ميگويد :درس��ت مانند زماني كه ش��ما از
ديگ زودپز در منزل استفاده ميكنيد ،ديگ زودپز
جلبكها هم نياز به گرما دارد و يا اگر از الكتريسيته
يا گاز طبيعي براي حرارت دادن استفاده ميكنيد،
كربن آزاد خواهد ش��د و اي��ن باعث تغييرات آب و
هوايي ميشود.
ريز جلبكها بسيار آس��انتر از ديگر مواد اوليه
سوختهاي پاك تجزيه ميشوند چون ديواره سلول

آنها به س��ختي ديگر مواد نيست .سوخت جلبكي
بطور معمول نيازمند كاشت انواع خاصي از جلبك
است و نيازمند خشك كردن و بيرون كشيدن روغن
آن .روش س��ويج و همكاران او جس��تجو براي بكار
بردن انواع كمتر روغني از جلبكها وحذف احتياج
به خشك كردن جلبك است .اين كار نيازمند سادهتر
كردن فرآيند توليد و برطرف كردن موانع براي توليد
تجاري سوخت جلبكي است.
س��ويج ميگويد ما سوپ جلبكي را ساخته ايم،
با حرارتي در حدود  300درجه و با فشار باالي آب
براي نگه داشتن آن به صورت مايع تا تبخير نشود .ما
آن را براي  30دقيقه تا يك ساعت ميپزيم تا سوخت
پاك خام را به دست بياوريم .جلبك به دليل فشار
و حرارت باال نسبت به آب واكنش نشان ميدهد و
سلول آن ش��روع به شكستن ميكند ،اين واكنش
باعث آزاد شدن مواد نفتي آن ميشود .پروتئينها و
كربوهيدراتها در داخل جلبك تجزيه شده و باعث
افزايش محصول سوختي ميشود.
سويج ميگويد ما س��عي ميكنيم همان كاري
را انجام دهيم كه طبيعت براي ساختن نفت انجام
ميدهد،اما نميخواهيم كه ميليونها سال منتظر
بمانيم .قسمت سخت كارجدا كردن قيري است كه
بر اثر پختن و فشار بيرون ميآيد و تبديل كردن آن
به چيزي كه روانتر باشد قيمت بااليي نداشته باشد و
بتوانيد باك ماشينتان را از آن پر كنيد .با اين ذهنيت
سويج و همكارانش به دنبال راهي براي استفاده فعل
و انفعاالت شيميايي به منظور افزايش حجم انرژي
در سوخت جلبكي هستند .آنها همچنين اميدوارند
كه بتوانند چسبندگي آن را كاهش داده سولفور را
كم كرده و حجم نيتروژن را نيز كاهش دهند.
واضح است كه محققان كارهاي زيادي براي انجام
دادن دارند ،و س��واالت پاسخ داده نشده بسياري در
مورد س��وخت جلبكي وج��ود دارد .اي��ن فرآورده
ميتواند ارزان تمام شود؟ ميتواند به سرعت ساخته
شود و كمترين آسيب را به محيط زيست وارد كند؟
فريدم��ن ميگويد تا زماني كه پ��روژهاي مانند اين
از آزمايش��گاه خارج نشده و به توليد انبوه نرسيده،
صحبت در مورد آن بسيار دشوار خواهد بود .به هر
حال ما به حمايت دراز م��دت ازچنين پروژههايي
احتياج داريم .ما به س��وختهاي پاك و بومي نياز
داريم اما انتظار معجزه نداريم .توسعه فن آوريهايي
مانند اين وقت و هزينه زيادي را ميطلبد.

جدال هيدروژن و برق
آيا خودروهاي هيدروژني تا سال  2015توليد خواهند شد؟
ترجمه :رحمان پورجهرمی
پيل سوختي

در تئ��وري ،اين باتري بايد اكس��يژن را از هوا و
هيدروژن را از مخزن گرفته ،با يك واكنش كنترلشده
آنه��ا را به آب و انرژي تبدي��ل كند .آب به صورت
بخار خارج شده و انرژي صرف به كار انداختن موتور
الكتريكي خواهد ش��د .اما در عمل ،موضوع خيلي
پيچيدهتر است .واكنش كنترلشده نياز به چيدمان
خاصي از لولهها ،غشاها و كاتاليزورها دارد .تازه همه
اينها بايد در يك خودروي س��بك و ارزان و مقاوم
جاي بگيرند و آنقدر انرژي توليد كنند كه سرعت
باال و استفاده از نور ،راديو ،ضبط ،تهويه و ...را تامين
كنند .ده س��ال پيش نگرانيها بيشتر هم بود ،مثال
اين كه در هواي سرد،آب خروجي يخ نزند .اما حاال
سيستم اگزوز خودروي جنرال موتورز قرار است تا دو
دقيقه بعد از خاموش كردن خودرو كار كند و همه
بخار را خارج سازد .اما تويوتا گفته از فناوري جديدي
اس��تفاده ميكند كه باعث ميشود خودرو در دماي
 -37درجه هم روشن شود .همچنين توليدكنندگان
در ح��ال كاهش نياز ب��ه كاتاليزورهايگرانقيمت
هستند .تخمين زده شده كه بين سالهاي /2002
 1381و  1387 /2008قيم��ت اين باتريها تا 75
درصد كاهش يافته است .رقم شگفتآوري است نه؟
مخزن هيدروژن

در ژوئن  2009مهندسين تويوتا به همراه ناظرين
دولتي ،با استفاده از يك مخزن هيدروژني توانستند
درترافيك معمول 533 ،كيلومتر برانند كه اين رقم
به  693هم ميتواند برس��د .اما تا چند سال پيش،
ذخيره هيدروژن مش��كل بزرگي بود .ذخيره آن به
شكل گاز نياز به مخازن بزرگ و احمقانهاي داشت
كه نميشد روي خودرو نصب كرد .فشرده كردن آن
هم نياز به يك مخزن خيلي قوي و احتماال سنگين
داش��ت .هيدروژن مايع را هم تنها در دماي -253

توليد هيدروژن

از منظر محيط زيست ،مهمترين سوال اين است
كه هيدروژن مصرفي از كجا تامين خواهد ش��د .در
حال حاضر ارزانترين راه به دست آوردن هيدروژن،
واكنش ش��يميايي بخ��ار و گاز طبيعي اس��ت ،كه
دياكسيد كربن آزاد ميكند و در واقع فلسفه ابداع
خودروي هيدروژني را زير سوال ميبرد! شركت انرژي
وتنفال در حال حاضر با نصب تجهيزات درهامبورگ،
ميخواهد از انرژي باد براي جدا كردن مولكولهاي
آب استفاده كند .با اين حال باد خيلي هم قابل اعتماد
نيست! به همين دليل براي استفاده از اين روش بايد
توربينه��اي بادي فراواني را در نقاط مختلف نصب
كرد .اما در اين صورت هم ،اگر باد شديدي در نقاط
متع��ددي ب��وزد ،ني��روي
توليد شده بيشتر از حدي
خواهد ب��ود كه تجهيزات
از عه��دهاش بربيايد و بايد
بعضي توربينها را بست .به
عالوه مساله هزينهها مطرح
است.

خودرو ،دايملر،
فورد ،جنرال
موتورز ،هوندا،
هيونداي ،كيا ،رنو،
نيسان و تويوتا،
بيانيهاي را به طور
مشتركامضا
كردند كه بر اساس
آن تا سال 2015
به خودروهاي
هيدروژني دست
يابند

سازگاري

به هر حال ،حتي اگر تا  2015هم اين خودروها
به بازار بيايند ،شايد تا دو دهه طول بكشد كه سير
تحولي خود را طي كنند و واقعا انقالبي در صنعت
خودرو به وقوع بپيوندد .با اين وجود ،ش��ركتهايي
مث��ل تويوتا اي��ن روند را مدتي اس��ت كه انتخاب
كردهاند ،در حالي كه فورد و بي.ام.و عجلهاي در اين
زمينه نشان ندادهاند .بايد ديد در آينده خودروهاي
برقي موفقتر خواهند بود يا خودروهاي هيدروژني.

نگر
آینده

درجه ميتوان نگه داش��ت! در نهايت اما يك روش
جايگزين براي فشردهسازي پيدا شده؛ مخازن فيبر
كربني كه با وزن كم ميتواند با فشار  680اتمسفر،
هيدروژن را ذخيره كند .همچنين اغلب شركتها
به سيس��تم احيا در زمان توق��ف روي آوردهاند كه
در زمان توقف ،باتريها را شارژ ميكند ،سيستمي
كه هماكنون در خودروهاي برقي به كار ميرود .در
حقيقت ،چ��ون خودروهاي هيدروژني هم از موتور

زيرساختهاي توزيع

همه خودروها نياز به تجديد س��وخت دارند .اما
اين مس��اله مانند مثال مرغ و تخممرغ است؛ مردم
ت��ا وقتي جايگاههاي س��وخت هيدروژني نباش��د،
خ��ودروي هيدروژني نميخرن��د .اما هيچكس هم
ت��ا وقت��ي خودروه��اي هيدروژني زيادي دس��ت
مردم نباش��د ،براي چنين جايگاهي سرمايهگذاري
نميكند .پمپهاي هيدروژن ،مثل بنزين نيس��ت،
نياز به يك سيستم بس��ته و بدون درز براي انتقال
ب��ه مخزن خودرو دارد و به عالوه ،نياز به پمپهاي
بس��يار قوي دارد كه هيدروژن را تا رسيدن به فشار
الزم در مخزن جاي بدهد .در حال حاضر در برخي
جايگاههاي بنزين آمريكا ،پمپهاي هيدروژني نصب
شدهاند و قرار است تا دهه آينده براي مثال  1000در ماه سپتامبر
جايگاه در آلمان س��اخته ش��ود .به هر حال ،نصب گذشته9 ،
جايگاههاي هيدروژن ،پروژه ارزانقيمتي نيست!
توليدكنندهبزرگ
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خ��ودروي هيدروژن��ي نيروي محرك��ه خود را
از س��وزاندن هيدروژن و تبدي��ل آن به آب تامين
ميكند .درس��ت است كه مشكل ذخيره هيدروژن
مهمترين دردس��ر توليد اين خودرو است ،اما بازهم
ميتواند بهتر از خودروهاي الكتريكي باشد .بنابراين
چه بس��ا كودكاني ك��ه امروز به دني��ا ميآيند ،در
بزرگس��الي خودروهايي را برانند كه از هيدروژن به
عنوان سوخت استفاده ميكنند .رئيسجمهور وقت
آمريكا در سال  2003با تخصيص  1/2ميليارد دالر
به پروژه س��وخت هيدروژني اين وعده را داد .اما به
گزارش نيچر ،كمكم با مطرح ش��دن سوختهاي
زيستي و خودروهاي برقي ،كه به نظر ارزانتر و در
دسترستر ميرسيدند ،توجه به سوخت هيدروژني
كمتر ش��د .اكنون با اظهارات سال گذشته استيون
چو ،وزي��ر انرژي آمريكا و برنده جايزه نوبل فيزيك
در م��ورد موانع موجود بر س��ر راه ابتكار هيدروژن،
رسيدن به اين سوخت دستنيافتنيتر به نظر رسيد.
بر اساس اظهارات وي ،توليدكنندگان خودرو هنوز
ب��ه يك باتري قوي ،ب��ادوام و ارزان و نيز يك روش
مناسب براي ذخيره حجم زيادي از هيدروژن براي
مسافتهاي طوالني نرسيدهاند .همچنين استفاده از
هيدروژن نياز به يك زيرس��ازي توزيع جديد دارد.
عليرغ��م همه اينه��ا ،اگر بخواهي��م واقعا به فكر
گازهاي گلخانهاي باشيم ،بايد به راه ديگري غير از
گاز طبيعي براي گرفتن هيدروژن فكر كنيم.
چهار ماه بعد ،در ماه ميگذش��ته آقاي چو اعالم
كرد كه ابتكار هيدروژن از بودجه آينده حذف خواهد
شد و هزينهها صرف سوختهاي زيستي و باتريهاي
الكتريكي خواهد ش��د .اما در بررسيهايي كه براي
اختص��اص بودجه صورت گرفت ،حتي بس��ياري از
توليدكنندگاني كه انرژي زيادي را صرف سوختهاي
زيس��تي و باتريهاي الكتريكي كرده بودند ،اعتراف
كردند كه ابتكار هيدروژن پتانسيلهايي در درازمدت
دارد ك��ه قابل ان��كار يا به
دس��ت آوردن با روشهاي
ديگ��ر نيس��ت .در نهايت،
كنگ��ره آمري��كا تصميم
گرفت كه س��خنان چو را
ناديده بگي��رد و بودجه را
قطع نكند .در ماه سپتامبر
گذش��ته 9 ،توليدكنن��ده
بزرگ خودرو ،دايملر ،ف��ورد ،جنرال موتورز ،هوندا،
هيونداي ،كيا ،رنو ،نيس��ان و تويوت��ا،بيانيهاي را به
طور مش��ترك امضا كردند كه بر اساس آن تا سال
 2015به خودروهاي هيدروژني دس��ت يابند .روز
بعد از اين قرارداد ،دايملر با دو شركت بزرگ انرژي،
شل و وتنفال براي ساخت زيرساختهاي هيدروژني
در آلمان قرارداد بس��ت .اي��ن تصميم مخالفتها و
موافقتهاي زيادي را به دنبال داشت و احتماال زمان

نتيجه را مشخص خواهد كرد.

برقي استفاده ميكنند ،سيستمهاي اين دو خودرو
بس��يار با هم مشتركند .در حقيقت تفاوتشان تنها
در منش��ا انرژي اس��ت؛هيدروژن و باتريهاي يون
ليتيوم.
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لطفا سريع تر بدويد
نگاهي به كتاب جهان مسطح است نوشته توماس فريدمن
جهان مسطح است
توماس ال فريدمن
ترجمه احمد عزيزي
نشر هرمس
چاپ اول 1388
 10000تومان

توماس ال فریدمن ۵۶ ،س��اله ،نویس��نده و روزنامهنگار
معروف امریکایی چندي قبل با نگارش كتاب « جهان مسطح
است» باز هم چشم ها را به سوي خود چرخاند .جهان مسطح
است ،کتابی است درباره جهانیشدن و تحوالت عصر ما که
در آن پیشرفتهای فناوری و ارتباطات ،مردم جهان را بیش
از ه��ر زمان دیگری به هم پیوند میدهد و در عین حال که
موجب انباشت ثروت در کشورهایی نظیر چین و هند شده،
س��ایر جهان را نیز به س��ریعتر دویدن ،به دلیل بقا یا حفظ
جایگاه موجود ،ناگزیر کرده اس��ت .توماس فریدمن در این
کتاب از جهان مس��طح رازگش��ایی میکن��د و امکان درک
صحنهه��ای حیرتآفرینی را ک��ه در جهان ام��روز در برابر
خوانندگان وجود دارد ،برای آنان فراهم میس��ازد .او ضمن
تشریح رویداد مسط ح شدن جهان در اوایل قرن بیستو یکم،
به توضیح مفهوم آن برای کشورها ،شرکتها ،جوامع و افراد
و نیز چگونگی س��ازگار شدن دولتها و جوامع با این پدیده
میپردازد .مقصود فریدمن از «مسطح بودن» متصل بودن به
مفهوم کاهش موانع تجاری و سیاسی ،در پرتو پیشرفتهای
ت یا
تصاع��دی فناورانه در حوزه دیجیتال اس��ت که تجار 
تقریبا انجام همه امور را به صورت آنی برای میلیاردها نفر
در سراسر کره زمین ممکن ساخته است.
محل��ی س��ازی جهان��ی ( )Glocalizationواژه
ابداعی نویسنده کتاب اس��ت که احتماال در واکنش
به نگرانی ملت های دنیا از روند جهانی ش��دن  -که
در نظر آنان مساوی آمریکایی شدن است  -مطرح
می شود  .نویس��نده تالش دارد با مثال های
متعددی «جهانی س��ازی معکوس» را به
رخ بکش��د و پوش��یدن لباس ساری و
خوردن خوراک کاری را نمونه ای از
بقای فرهنگ ها بداند و برهمين
مبنا و با اين نگاه است كه مي
نويس��د «:اکن��ون مطلوب
تری��ن غ��ذای جهانی نه
بیگ مک بلکه پیتزا است
 .پیتزا چیست ؟ تکه صاف
خمیری که هر فرهنگی می
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توان��د اغذیه خاص خود را روی آن بگ��ذارد .در نتیجه ژاپن
پیتزای سوشی ،بانکوک پیتزای تایلندی و لبنان پیتزای خود
را دارد .سکوی جهان مسلط نیز به خمیر پیتزا شباهت دارد
که به فرهنگ های مختلف امکان می دهد طعم و چاش��نی
خود را به آن بزنند ».فریدمن در بخشي ديگر از كتاب خود از
اقتضائات ژئوپلتیک تسطیح جهان و از مدلهایی که خالف آمد
ژئوپلتیک سنتی موجود است ،سخن می گوید او مشخصا به
انتخابات  2005تایوان اشاره دارد که مردم از انتخابات مجدد
رئیس جمهوری وقت به دلیل ش��عارهای استقالل طلبانه او
به شکلی ناخودآگاه خودداری کردند (درحالی که منطقا هر
تایپه ای آرزوی استقالل دارد) او دلیل این رفتار یا انتخاب غیر
منطقی تایوانی ها را به الزامات تسطیح جهان نسبت میدهد
و آن را در پارادایم س��نتی  ،غیرمنطقی و در پارادایم جهان
مسطح کامال منطقی و موجه می داند .فريدمن تحلیل میکند
که اگر تایوان رسما از چین مستقل شود احتمال حمله نظامی
چین باال می رود و اقتصاد زنجیره ای شده منطقه به هم می
ریزد .شهروندان تایوانی اگرچه استقالل را دوست دارند ولی
نمی خواهند زندگی آنان دس��تخوش تالطمات جدی شود
و لذا عمال به اس��تیالی چین رای می دهن��د  .فریدمن در
كتاب خود زندگی آمریکایی ها را نيز شدیدا متاثر از دو تاریخ

میداند  11/9 :و ( 9/11فروریزی دیوار برلین و حمله القاعده
به برج های دوقلو) او این دو واقعه را که هر دو توانست بنایی
را فرو ریزد به ترتیب پندار ورزی خالق و پندار ورزی ویرانگر
مي نامد و مي نويس��د«:من مایل نیستم در جهانی زندگی
کنم که با انگاره ای نادرس��ت کوچک می شود  ،مکانهایی
ک��ه آمریکایی ها بتوانند بدون احتیاط به آنجا بروند کمتر و
کمتر شود  .دو خطر بزرگی که آمریکایی ها با آن مواجه اند
زیاده روی در حفاظت است ؛ یعنی ترس افراطی از 9/11که
ما را وادار کند تا به خاطر امنیت فردی  ،دور خودمان راحصار
بکش��یم و ترس افراطی از رقاب��ت در جهانی از جنس 11/9
که ما را وادارد تا به خاطر امنیت اقتصادی  ،خود را محصور
کنی��م ».بدين ترتيب به نظر مي رس��د ك��ه کتاب «جهان
مس��طح اس��ت» برای چند گروه خواندنی است  :آنان که به
دنبال درک و دریافت دقیق تر و جزئی تر از الزامات فناوری
اطالعات و ارتباطات هس��تند  ،آن��ان که روندهای جهانی را
دنب��ال می کنند  ،آنان که به دنبال فرصت های اقتصادی و
یا الگوگیری هستند  ،آنان که می خواهند بدانند روشنفکران
آمریکایی در چه چیزهایی از افراطیون متمایزند و چگونه در
مبانی اشتراک دارند و سرانجام ،روزنامهنگارانی که به دنبال
یادگیری و مالحظه نمونه کارهای درس آموزند.

ميدان بازي درحال تراز شدن است
گفتوگويي با توماس فريدمن درباره كتاب جهان مسطح است
ترجمه كيارش سعيديان
توم�اس فريدم�ن ،روزنام�ه ن�گار
آمريكايي و س�تون نوي�س روزنامه
نيويورك تايمز چندي قبل با نگارش
كتابي درباره آينده جهان و جهاني شدن از اصطالح
تازهاي استفاده كرد .فريدمن جهان آينده را «جهان
مسطح» خواند و پيشبينيهاي خود درباره آينده اين
جهان مسطح را در اين كتاب مكتوب كرد .آنچه درپي
ميآيد برگردان گفتوگويي است كه يكي از نشريات
با فريدمن درب�اره اين كتاب و اي�ده او درباره جهان
مسطح انجام داده است.
ش�ما ن�ام كت�اب خ�ود را « جه�ان مس�طح
است»گذاشته ايد .مقصود شما از جهان مسطح
چيست؟

ناندا نيلكاني در هند به من گفت كه «تام ،ميدان
بازي در حال تراز شدن است » .ذهن من درگير اين
عبارت ش��ده بود كه ناگهان عبارت ميدان بازي در
حال تراز ش��دن است به من تلنگري زد .به عبارت
ديگر جهان در حال مس��طح شدن است .نيروهاي
سياس��ي و تكنولوژي متعددي همگرا ش��دهاند و
طي يك برنام ه كاربردي تحت وب جهاني ،ميدان

ب��ازياي ارائ��ه كردهاند كه ب��دون در نظر گرفتن
جغرافي��ا ،فواصل و حتي در آيندهاي نزديك ،زبان،
اشكال مختلفي از همكاري را براي ما فراهم ميكند.
اين جهانيسازي دوره سوم است .در جهانیسازي
اول كه در حدود  1492آغاز شد ،دنيا از اندازه بزرگ
به اندازه متوسط تبديل شد و در جهانيسازي دوره
دوم كه در ابتدا ما را با شركتهاي چند مليتي آشنا
كرد ،از اندازه متوسط به اندازه كوچك تغيير كرد و
نهايتا حدود سال  2000جهانيسازي دوره سوم كه
دنيا از اندازه كوچك به ابعاد ناچيزي كاهش يافت.
بين اين كه شما بتوانيد به وسيل ه اينترنت تماسهاي
تلفني مسافت دور ارزانتري برقرار كنيد و اينكه به
وسيل ه كامپيوتر دستي در حاليكه تمام گوگل در
جيب شماست بتوانيد در رياض قدم بزنيد ،تفاوت
وجود دارد.

به همين دليل است كه شما «پيشنهاد فروش
س�هام» توس�ط نتاس�كيپ را يكي از موارد
ليست دهتايي مس�طحكنندههاي جهان قرار
دادهايد؟

من به س��ه دليل اين پيش��نهاد را ط��رح كردم.
نتاسكيپ سرزندگي را به اينترنت بخشيد و اينترنت
را چنان كرد كه ي��ك مادربزرگ هم ميتواند از آن

اس��تفاده كند درحاليكه نوه همين مادربزرگ هم از
آن اس��تفاده ميكند .دومين كاري كه نتاس��كيپ
انج��ام داد اين بود كه به مجموعهاي از پروتكلهاي
چ ش��ركتي
انتقال��ي باز جنب ه تجاري داد كه لذا هي 
نميتوانست فضاي مجازي را تحت مالكيت خود در
بياورد .و سومين مورد اين است كه نتاسكيپ باعث
رونق داتكام شد ،و انقالبي در دات كام راه انداخت
و س��رمايهگذاري بيش از تريليونها دالر را بر روي
كابلهاي فيبر نوري باعث شد.

احتماال كتاب شما اولين كتابي است كه توسط
يك متفكر خارجي نوشته شده و دربار ه اثرات
فروشگاههاي زنجيرهاي در تغيير دنيا صحبت
ميكند .چرا درنگاه ش�ما عرضهه�اي جهاني
اينقدر اهميت دارد؟

راستشفروشگاههايزنجيرهايمسطحكنندههاي
ب��اور نكردن��ياي هس��تند .م��ن بعد از هش��دار
هس��تهاي 2002در هند ب��ودم .در طول مذاكره با
وي��وك پائ��ول در ويپ��و ،او از يك��ي از بزرگترين
مشتريهاي آمريكايي خود ايميلي دريافت كرد با
اين مضمون ك��ه «ما به دنبال يك جايگزين براي
شما هستيم .ما نميخواهيم به دنبال جايگزين براي
شما باشيم .شما نميخواهيد ما به دنبال جايگزيني

جهان مسطحي كه مسطح نيست
گزارشي از نقد و بررسي كتاب «جهان مسطح است» با حضور شهيندخت خوارزمي و احمد عزيزي
چندي قبل كتاب «جهان مس�طح اس�ت»
نوشت هتوماسالفريدمنروزنامهنگارآمريكايي
كه احمد عزيزي ،ديپلمات پيشين ايراني آن را
به فارس�ي ترجمه كرده در يك جلس�ه نقد و
بررسي ش�د .در جلسه نقد كتاب ،مترجم آن
و شهيندخت خوارزمي ،استاد دانشگاه حضور
داشتند و هريك از زاويه مدنظر خود ،نقطه نظر
و نقد خود را به آخرين مكتوب فريدمن كه آن
را ميتوان به نوعي «تاريخ فشرده قرن بيست
و يكم» نيز دانست ،بيان كردند .در ادامه بخشي
از سخنان هر يك از اين دو را مرور ميكنيد.
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جهان مسطح نيست!

يكپارچگي جهان به روايت فريدمن عبارتند از
پيش از س�ال  1800ميالدي ،سال  1800تا 2000
و سرانجام از حدود س�ال  2000به بعد .حركت
جهان در دوره اول از بزرگ به ميانه و در دوران
دوم از ميانه به كوچك بوده است و در نهايت در
دوره سوم اين يكپارچگي جهاني از كوچك رو
به س�وي ريز دارد .محور و موتور اصلي جهاني
شدن در دوره سوم بر خالف دورههاي پيشين
افراد هستند .اين مسأله كه بيانگر اهميت فرد
در فرآيند جهانيسازي است تحول بزرگي به
ش�مار ميآيد و فريدمن تالش ميكند كه اين
ايده را در سرتاس�ر كتاب خودش بس�ط دهد.
اي�ن انقالبي از پايين به باالس�ت .در دورههاي
قبلي جهانيشدن ،اين كشورها و شركتهاي
غربي بودند كه تحول ايجاد ميكردند اما در اين
دوره افراد غيرغربي و غير س�فيد هستند كه
تأثيرگذار هستند .فريدمن اين دوره از جهاني
ش�دن را با دگرگونيهاي بنيادي كه در تاريخ
جهان اتفاق افتاده مقايسه ميكند .تفاوت اين

دگرگوني با گذشته اين است كه مثال با اختراع
چاپ ش�اهد بوديم كه تحوالت در طول دههها
اتف�اق افتاد در حالي كه تحوالت بعد از س�ال
 2000ب�ه صورت آني اتفاق افتاده اس�ت .البته
بايد توجه داشت كه تروريستها هم به انداز ه
هم ه كس�اني كه از فناوريهاي جديد استفاده
ميكنن�د در اين تحوالت نقش دارند .فريدمن
در جاي�ي از كتاب با اش�اره به عن�وان «جهان
مس�طح» توضيح ميدهد كه اس�تفاده از اين
اصطالح صرفا ب�راي جلب توجه مخاطب بوده
اس�ت و گرنه همه ما ميدانيم كه جان مسطح
نيس�ت .فريدمن تمامي ابع�اد مثبت و منفي
جهاني شدن راميبيند و به شتاب دگرگونيها،
به عنوان چالش عصر كنوني ،اهميت بسياري
ميده�د .اگر واقعا ي�ك روز غفلت كنيم قطعا
از اين قافله عق�ب ميمانيم .تاكيد زياد وي بر
نقش افراد در جهان مسطح به اين معناست كه
امروزه اين كوچكترها هستند كه نقشآفريني
ميكنن�د .فريدمن ده عامل را باعث مس�طح
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براي شما باشيم .كاري براي آن بكنيد!» و بالفاصله
من اثر آن را با تبديل شدن به جزئي از اين زنجيره
عرض ه جهان��ي بر روي رفتار جامع��ه تجاري هند
مشاهده كردم.
گويي زنجيرهه�اي جهاني عرضه براي القاعده
بيش از حد به كار ميآيد ،آيا اينطور نيست؟

القاع��ده چيزي بيش��تر از يك زنجي��ره عرض ه
تغييرپذير نيس��ت .آنه��ا همان پلتفرم��ي را اجرا
ميكنند ك��ه وال-مارت نيز اج��را ميكند .القاعده
چيس��ت؟ القاعده در قامت يك جنبش سياس��ي
مذهبي ،منبعي است كه زنجيره عرض ه جهاني را به
فروش ميرساند .اما ما با به انحصار كشاندن زنجيره
عرضه مخالف هستيم .شما يك بمبانداز ميگيريد و
آن را به بغداد اعزام ميكنيد و روز بعد يكي ديگر در
رياض ساخته ميشود.

كتاب ش�ما به شكل عجيبي نس�بت به هند و
چين خوشبين است ،مسطح كردن ،چه چيزي
به اين قسمت از جهان اضافه ميكند؟

شما همانقدري كه براي يك بچه در شانگهاي
خوش�بين هس�تيد ،درباره آمريكا خوش�بين
نيستيد؟

من براي كش��ورم نگرانم .اعتقاد من اين اس��ت
كه ما در وضعيت «بح��ران آرام» قرار داريم .اگر ما
هم اكنون جهت خ��ود را تغيير ندهيم و در دنياي
مسطح دست و پنجه نرم نكنيم ،رقابتي كه در آينده
بچههاي ما با آن روبهرو خواهند ش��د ،س��خت تر
ميشود و پيامدهاي اجتماعي اصالح نكردن بسيار
هنگفت خواهد بود.
اج�ازه دهي�د درب�ار ه انتقادهاي واردش�ده به
جهانيس�ازي صحبت كنيم .شما ميگوييد كه
نميخواهيد مخالف جنبش حذف جهانيسازي
باشيد ،چرا؟

من يك انتقاد به جنبش مخالفان جهانيسازي
دارم و درمقابل آنها هم به من انتقاد دارند ،ا ّما آنچه
باعث احترام من به اين جنبش ميشود انرژي آنها

م��ن قاطعانه باور دارم كه ق��دم بعدي در زمينه
پيشرفت غيرمنتظره در علوم زيستي ميتواند توسط
يك فرد  15ساله در مصر كه ژنوم انساني را بارگذاري
كرده است ،برداشته شود .بيل گيتس جمل ه خوبي
دارد كه پرسيده است ،شما بيست سال پيش ترجيح
ميداديد ي��ك دانشآموز متوس��ط در نيويورك يا
دانشآموزي نابغه در ش��انگهاي بوديد؟ بيست سال
پيش شايد دانشآموز متوسط در نيويورك را انتخاب
ميكرديد ،ولي امروز ش��ما به احتمال زياد ترجيح
ميدهيد كه يك دانشآموز نابغه در شانگهاي باشيد
زيرا ش��ما امروزه ميتوانيد اس��تعدادهاي خود را به
هرجايي از دنيا صادر كنيد.

ش�دن جهان ميداند و به اعتقاد او فروپاش�ي
دي�وار برلي�ن در صدر اين ده عامل ق�رار دارد
چراكه فروريختن ديوار برلين نگاه ما را به جهان
تغيير داد و موازنه قدرت را به سمت دموكراسي
تغيير داد .به عنوان مثال يكي از آثار اين اتفاق،
توس�عه اتحاديه اروپا از  15كشور به  25كشور
و ايجاد يورو به عنوان پول واحد اروپا و پس از
فروپاشي شوروي بود كه فروريختن ديوار برلين
از اولين جرقههاي آن بود.
شوك آگاهي در فريدمن
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شهيندختخوارزمي
م�ن كت�اب را خواندم و ب�ه فيلم�ي از آقاي
فريدمن در سايت اماي تي
هم دسترس�ي پيدا كردم
كه درباره همين كتاب بود.
همچنين نقدهاي�ي را كه
درباره كتاب نوش�ته شده
بودمطالعهكردم.بنابراينمنبراساساينمنابع
چند نكتهاي را طرح ميكنم .براي من مهم بود
كه بدانم انديشه «جهان مسطح» چگونه شكل
گرفته است .فريدمن در «نيويورك تايمز» كار
ميكند و سالها س�توننويس آن بوده است.
بيشترين تمركز او هم بر سياست خارجي و به
خصوص مباحث مربوط به تكنولوژي بوده است

ن مردم درباره جهان بيتفاوت نيستند .ا ّما
اس��ت .اي 
اگر ش��ما بخواهيد انرژي خود را براي كمك به فقرا
معطوف س��ازيد ،بهترين راه پرتاب سنگ به پنجره
مكدونالد يا اعتراض به جلسات بانك جهاني نيست.

شما در كتاب خود طرح مشخصي از يك دستور
كار حكومتي طرحريزي كرديد.

ش��ما نميتوانيد شهروند اين كش��ور باشيد و از
اين موضوع خش��مگين نباش��يد كه ما در لحظات
انعطافپذي��ري ق��رار داري��م در حاليك��ه به نظر
نميآيد كس��ي درباره نوع سياستهايي كه ما براي
از سرگذراندن مسطح كردن دنيا با كمترين اشتباه،
احتي��اج داريم ،صحبتي كند .ما ب��ه همان ميزاني
تمركز ،انرژي و فدا كردن استراتژي براي رسيدن به
توازن احتياج داريم كه قبال براي كمونيس��م صرف
كرديم .چالش امروز اين است.

اگ�ر بخواهيم ب�ه نظريه فريدم�ن عمل كنيم
براي فرزندان خود چه توصيههايي بايد داشته
باشيم؟

والدي��ن من هميش��ه به من ميگفتند«:ش��ام
خود را تمام كن ،مردم در چين و هند از گرس��نگي
ميميرند ».من ب��ه دخترانم ميگويم كه «تكاليف
خود را تمام كن ،مردم در چين و هند تش��ن ه شغل
شماهستند».

لحظ�هاي دوران كودك�ي خ�ود را تصور كنيد.
اگر فريدمن نوجوان ميتوانس�ت به سال 2005
بيايد،چه چيزي بيش�تر از همه ش�گفتي او را
برميانگيخت؟

اينكه شما ميتوانيد به سايت  PGA. comبرويد
و امتيازهاي بازيكنان گلف مورد عالق ه خود را ببينيد.
تحقق اين رويا ميتوانست خيلي شگفتي بيافريند.

ي فريدمن به
اما از  11سپتامبر به بعد فضاي ذهن 
كلي به هم ريخت .دغدغ ه او پس از اتفاق اين
ميشود كه چرا  11سپتامبر اتفاق افتاد .وي به
خاورميانه ميرود .بعد به فكر ميافتد از مردم
كشورهاي غيرغربي جهان دربار ه آمريكاييها
نظرخواهي كن�د .فريدمن درهن�د با مديران
عامل ش�ركتهاي بزرگ هن�دي -آمريكايي
حرف ميزند و اين امر باعث ميش�ود «شوك
آگاهي» در فريدمن ايجاد ش�ود .ميگويد من
متوجه ش�دم زماني كه ما آمريكاييها خواب
بودي�م ،اتفاق مهمي در گوش�هاي از جهان در
حال رخ دادن بوده است.
فريدمن يك ليبرال اس�ت ك�ه به مكانيزم
بازار و تجارت آزاد توجه دارد و از جمله اولين
حملههايي كه به او شده از جانب گروههاي چپ
بوده است .آنها ميگويند چرا فريدمن سراغ
كارگراننرفتهاست.بعضيبهاوگفتهاندفريبكار
اس�ت .همچنين گروهي معتقدند كه به رغم
نگاههايضدبوشفريدمناوتوجيهگرسياست
خارجي آمري�كا ب�وده و نظريهپردازيهاي او
زمين�ه را ب�راي حمله آمريكا به ع�راق هموار
كرده است .برخي هم با نيويوركتايمز مشكل
دارن�د و ميگويند حرفه�اي فريدمن ،همان
حرفهاي نيويوركتايمز اس�ت .با اينهمه در
نقد دي�دگاه فريدم�ن بايد گفت ك�ه جهاني

ش�دن نگاهي ميخواهد كه متناس�ب با ذات
اين پديده باش�د .اين ن�گاه بايد چند ويژگي
داشته باش�د :جامعمحوري ،يكپارچهنگري،
جهانينگ�ري و بيطرفي .من احساس�م اين
است كه فريدمن هيچ يك از اين ويژگيها را
ندارد .دغدغ ه فريدمن آمريكاست .به اعتقاد
من نگاه او جهاني نيس�ت و حت�ي در زمينه
هن�د ،چي�ن ،ايرلن�د و . . .ه�م در پسزمين ه
افكارش كمك به بهبود شرايط آمريكا نهفته
اس�ت و اين با دغدغ ه جهاني ش�دن جور در
نميآيد .به نظر من فريدمن جامعنگر نيست.
او ادعاي تبيين تحولي جهاني را در چارچوب
تحولي تمدني دارد اما در واقع فقط بخشي از
تحول را در بخش�ي از جهان تبيين ميكند.
فريدم�ن يكپارچهنگر هم نيس�ت .در بحث
تحول تكنولوژيك فقط به  ICTتوجه ميكند
يا مثال ب�ه روندهاي ديگر تح�ول عرصههاي
ديگ�ر تكنولوژي مثل هوش�مند ش�دن IT
توج�ه نميكن�د .انتق�اد ديگر اين اس�ت كه
فريدمن پديدهاي را تبيين ميكند كه به قول
فيزيكدانان كوانتومي از جنس موج اس�ت نه
ذره .او دارد سه مرحله جهاني شدن را در يك
فرآيند خطي نش�ان ميدهد .ح�ال آنكه اين
تالقي امواج اس�ت كه ميتواند امواج تحولي
جديد را به راه بيندازد.

آينده از آن كيست؟
كتاب به روایت نويسنده
ي��ك نس��ل پيش ،س��قوط
كمونيسم براي ما روشن كرد
كه دستورات دولتي نميتواند
ب��ه س��ادگي باع��ث رش��د
اقتصادي مداوم ش��ود .پس
* رهب��ران سياس��ي در چين،
يان برمر
روس��يه ،پادشاهيهاي عرب
حاش��يه خليج فارس و ديگر كشورهاي استبدادي،
براي افزايش رفاه و شكوفايي كشور و در نتيجه بقاي
دراز مدت خود ،با بي ميلي به اين نتيجه رس��يدند
كه چارهاي جز س��رمايهداري بر پايه بازار ندارند .اما
اگر آنها به نيروهاي بازار اجازه ميدادند كه برندگان
و بازن��دگان را مش��خص كند ،خط��ر قدرتگيري
سرمايهداران جديد شكل ميگرفت كه چالشي جدي
براي حكومتشان بود .پس آنها سرمايهداري دولتي را

ترويج كردند .در اين كشورها ،نخبگان سياسي وفادار
به دولت ،از شركتهاي دولتي و خصوصي استفاده
كردند تا بر تمامي بخشهاي اقتصادي مسلط شوند،
بخشهايی چ��ون نفت ،گاز طبيع��ي ،هواپيمايي،
كش��تيراني ،توليد برق ،توليد تسليحات ،ارتباطات،
فوالد ،معادن ،پتروشيمي و ديگر صنايع .آنها سرمايه
تمامي اين فعاليتها را به كمك صندوقهاي ذخيره
دولتي تامين كردند.
در اين روند ،دولت از بازارها استفاده كرد تا ثروت
توليد ش��ده را به آنجايي اختصاص دهد كه مقامات
سياسي ميخواستند .هدف نهايي آنها نه اقتصادي
– به حداكثر رس��اندن رشد – كه سياسي بود – به
حداكثر رساندن قدرت دولت و شانس رهبري كشور
براي بقا .و حاال ،با گسترش بحران اقتصادي در اروپا،
فلج ش��دن ژاپن از لحاظ سياسي ،و افزايش بيكاري

پايان بازار آزاد:
چه كسي
جنگ را ميبرد،
شركتها يا دولتها؟
نوشته :يان برمر
انتشاراتپورتفوليو
بهار 2010

و خشم عمومي در آمريكا ،چينيها با خيال تقريبا
راحت احياي اقتصادي را تجربه ميكنند .و اين براي
سران ديگر كشورها در جهان در حال توسعه بسيار
جذاب است.
* رئيس مركز تحقيقاتي اوراسيا و نويسنده
مجله فارن پالسي

جدال نویسنده و دیپلمات
مباحثه یان برمر و تام بارنت بر سر کتاب «پایان بازار آزاد»
تام بارنت ،ژئواستراتژیست نظامی آمریکایی و
یان برمر  ،نویس�نده کتاب «پايان بازار آزاد :چه
كسي جنگ را ميبرد ،شركتها يا دولتها؟» در
سلسله یادداشتهایی در «ورلد پولتيك ريويو»
به مباحثه بر سر مدعیات طرح شده در این کتاب
پرداختند .در ادامه ،نوشته تام بارنت ،پاسخ اولیه
یان برمر به او و سپس ادامه یادداشتنویسیهای
آنها در جواب به یکدیگر را میخوانید.
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نقد تام بارنت

تام بارنت

نگر
آینده

یان برمر

2

پاسخ یان برمر

اول در مورد عنوان كتاب .از ديد من ،ما
در چند دهه گذشته ،در يك جهان بازار آزاد
زندگي كرده ايم .شركتهاي چند مليتي به
كمك اقتصادهاي بازار آزاد به بازيگران اصلي
اقتصادي صحنه جهاني تبديل شده بودند و از
افزايشدسترسيبهسرمايه،مشتري
و كارگ��ر در كش��ورهاي
توس��عه يافته و در حال
توس��عه در سراسر دنيا
سود ميبردند .دولتها
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چين همچنان به رش��د خود ادامه ميدهد
و آمريكا در اين ميان بايد چه بكند؟ يان برمر در
كتاب تازه خود ميگويد كه آمريكا بايد همچنان
به خود و بازار آزاد اطمينان داش��ته باشد .معلوم
نيس��ت كه چرا برمر اس��م اين كتاب را گذاشته
«پايان بازار آزاد»! اين كتاب الغر اندام هر چيزي
است جز سوگنامهاي بر بازارهاي آزاد .او از ظهور
سرمايهداري دولتي حرف ميزند اما فقط به يك
هدف؛ تا ناگزير بودن نابودي آن را اثبات كند.
از دي��د برم��ر« ،چالشهاي كامال ت��ازهاي»
ب��راي دولتهاي��ي ب��ه
وج��ود آم��ده كه با
دموكراسي ميانه
خوش��ي ندارن��د.
ب��ر اس��اس اي��ن

تئوري ،بزرگترين ضعف س��رمايهداري دولتي در
بطن آن نهفته اس��ت :اينكه بقاي سياسي رژيم
را ب��ر كارآمدي اقتصادي و ابداع ترجيح ميدهد.
به نوش��ته برمر «اينكه رهب��ري چين در عقايد
كنونياش درباره نقش دولت در اقتصاد بازنگري
كند ،بس��يار محتمل تر از آن اس��ت كه رهبران
اياالت متح��ده از اصول بازار آزاد عقب نش��يني
اساسيبكنند».
ضعفهايي كه برمر براي سرمايهداري دولتي
ب��ه عنوان «تهديدات» بر ميش��مرد ،از اين قرار
است :جستجوي نوميدانه چين براي يافتن منابع
و ذخاير جدي��د در زمين ،باع��ث گرماي روابط
حامي-مشتري پكن با بي ثبات ترين و فاسدترين
دولتهاي آفريقا شده است .سرمايه گذاريهاي

چين در اين كش��ورها باعث شده ديكتاتورهاي
حاكم بتوانند از تحريمها يا انتقادات غربيها جان
س��الم به در برند .و باالخره ،سرمايهداري دولتي
چين ممكن است جلوي دستيابي اقتصاد جهان
به پتانسيلهاي توليد خود را بگيرد و اين يعني
تضعيف طبقه متوسط نوظهور جهاني .همين!
چين به دولتهاي مشكل دار با آمريكا كمك
ميكن��د و احتماال باقي جهان در اين روند كمي
فقيرتر ميش��وند .كل «جنگ مي��ان دولتها و
ش��ركتها» همين است .با خواندن اين كتاب –
كه عنوان كامال نادرستي دارد – شما باز به آينده
بازارهاي آزاد اميدوار ميشويد و البته توي ذوق تان
ميخورد ،چون دنبال چيز ديگري ميگشتيد.
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کتابخانه
یان برمر :
شركتهايچند
مليتيخصوصي
مجبورندبا
غولهايچيني
دولتي رقابت كنند.
سرمايهداري
دولتي چيز تازهاي
نيست ،اما از چند
سال پيش بسيار
تاثيرگذارشده
است

تام بارنت :
حزبكمونيست
چين طمع تداوم
حكومتيتك
حزبي را خواهد
داشت ،اما مردم
چين هم ولع زندگي
بهتر و ثروت
بيشتر را خواهند
داشت .و من شرط
ميبندم كه ولع
مردم بر طمع دولت
غلبه خواهد كرد

نگر
آینده
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هم روز به روز بي ربط تر ميشدند چرا كه ايدهها،
اطالعات ،مردم ،پول ،كاال و خدمات با س��رعتي
باورنكردني مرزها را پشت سر ميگذاشتند؛ آن هم
در اندازهاي كه پيش از اين سابقه نداشت.
من فكر ميكنم با قدرت گرفتن سرمايهداري
دولتي ما به نقطه بدون بازگش��ت رسيديم؛ اين
روند ،با صدمه بزرگي كه بحران اقتصادي اخير به
مدل بازار آزاد زد تركيب ش��د و نتيجه آن بحران
اعتماد است كه در آمريكا ،اروپا و ژاپن شاهد آنيم.
من نميگويم كه بازار آزاد بر باد رفته اس��ت .به
اعتقاد من ،قدرت دروني آن – و مش��كالت ذاتي
سرمايهداري دولتي – احتماال نتيجه جنگ ميان
اين دو را مش��خص خواهد كرد .اما اين يك روند
بلند مدت اس��ت و نتيجه آن اصال معلوم نيست.
به همين خاطر است كه نام كتاب با يك عالمت
سوال تمام ميشود.
م��ن اعتقاد دارم كه اوض��اع بازارهاي آزاد بدتر
خواهد ش��د ،و بعد آن ما وارد دوران بهبود بازارها
ميش��ويم .چين ممكن اس��ت روي يك حباب
نشسته باش��د ،اما نه شاهد تركيدن مثال حباب
مس��كن خواهيم بود و نه آن ط��ور كه گوردون
چان��گ در س��ال  2001در كت��اب جنجالياش
پيشبيني كرد مردم عليه دولت قيام خواهند كرد.
منظورم از حباب ،حباب كارگري در چين است
( 200ميليون مرد بدون اميد به يافتن همسر) يا
حباب زيست محيطي (نه آب ،نه زمين قابل زرع
و نه هوايي براي تنفس) و چندين و چند حباب
كوچك و بزرگ ناديدني ديگر .همه اينها جدياند
اما هيچ كدام در آينده نزديك سيستم كاپيتاليسم
دولتي چين را مورد تهديد قرار نخواهند داد .من
حاضرم با اطمينان كامل روي رشد قدرتمند چين
در دهه آينده هم شرط ببندم.
افزاي��ش غرور ملي ه��م در كوتاه مدت فقط
سيستم را قوي تر خواهد كرد .دوم اينكه وضعيت
بازاره��اي آزاد به خاطر رش��د ضعيف و بيكاري
فراينده در جهان توسعه يافته بسيار بدتر خواهد
ش��د كه اين به واكنش ش��ديد علي��ه تمايالت
ليبراليستي در اقتصاد منجر ميشود .همين حاال
هم در اروپا و اياالت متحده شاهد حمايت بيشتر از
توليدات داخلي و مواضع سخت گيرانه تر در حوزه
مهاجرت هستيم .در آمريكا فعال مقصر اصلي را
بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس ميدانند ،و
بعد از گلدمن س��اكس احتماال نوبت چين است
كه از دي��د آمريكاييها سياس��تهاي پولياش
به ضرر دالر اس��ت ،كاالهايش خطرناك اس��ت
و جلوي توازن تجاري دو كش��ور را ميگيرد .در
ديگر دموكراسيهاي بازار آزاد هم سياستمداران
براي جلب نظر راي دهندگان به سياس��تهايي
پوپوليستي روي ميآورند و اين هميشه به ضرر
سرمايهداري بوده است .مش��كل در اروپا و ژاپن
البته بزرگتر از آمريكاست.
خوش��بختانه كاپيتاليس��م دولت��ي واقع��ا
صادركردني نيست .استفنهالپر ،در كتاب خود،
«همراهي با پكن» ،مينويس��د كه كش��ورهاي
فراوان ديگري به چين خواهند پيوس��ت و از اين
الگو حمايت خواهند ك��رد .من اما اين طور فكر

نميكنم .س��رمايهداري دولتي ي��ك ايدئولوژي
نيست .سرمايهداري دولتي بيشتر مجموعهاي از
اصول مديريت است.
هيچ وقت نميتوان آن را با كمونيسم مقايسه
كرد ك��ه زماني به خي��ال محبوب اكث��ر مردم
زمين مبدل شده بود .سرمايهداري دولتي شبيه
كمونيسم نيست چون مانند آن در پاسخ به يك
بي عدالتي به وجود نيامده اس��ت .كاپيتاليس��م
دولت��ي براي تقويت اهرمه��اي دولتي و افزايش
س��ود دولت به وجود آم��ده و هدف آن تصحيح
اشتباهات تاريخي اس��ت .سيستم سرمايهداري
دولتي از يك كشور به كشور ديگر فرق ميكند،
چون نخبگان حاكم در مس��كوف پكن يا رياض
نيازهاي كامال متفاوتي دارند .و هيچ دو حكومت
معتقد به سرمايهداري دولتي را نميتوان پيدا كرد
كه منافع ش��ان كامال همراستاي هم باشد .پس
چون ايدئولوژي مش��تركي در كار نيس��ت و هر
دولت فقط به فكر منافع خودش است« ،همراهي
سرمايهداران دولتي» امكان نخواهد داشت .آنها
در عوض دولتهاي مش��تري خواهند داش��ت؛
مثال كشورهاي صادركننده نفت و گاز در آفريقا
و آمريكاي التين به شدت به دوستي نياز دارند كه
جيب پرپولي داشته باشد .و چين همين نقش را
برعهده گرفته است.

3

جواب تام بارنت

من هنوز معتقدم كه يان برمر در انتخاب
نام كتاب ،به فروش بيش��تر فكر ميكرده( .البته
اين گناهي كوچك است كه بخواهيد كتاب خيلي
خوبي ،خوب بفروشد ) .ضمنا اين اشتباه است كه
بگوييم «چند دهه گذشته» عصر طاليي بازارهاي
آزاد و ش��ركتهاي چند مليتي غربي بوده ،چرا
كه ش��ركتهاي ملي نفتي عضو اوپك يا كسب
و كارهاي دولتي و نيم��ي دولتي چيني به طور
ناگهاني س��ر برنياوردهاند .آنه��ا در طول همه آن
سالها حضور داشتهاند.
البته نميتوان منكر قدرت گرفتن آنها در طول
سالهاي اخير شد .اما اينكه تالش كنيم اين روند
را ناگهاني كنيم تا مثال خواننده خوش��ش بيايد
اشتباه اس��ت .در اكثر كشورها هنوز هم بخش
اعظم ثروت سيس��تم در اختيار بخش خصوصي
اس��ت و من معناي «نقطه بدون بازگشت» را در
جنگ ميان اقتصاد جهاني بازار آزاد و دولتهاي
تك حزبي حامي سرمايهداري دولتي نميفهمم.
بخصوص اينكه در همين كتاب اشاره ميشود كه
اين رژيمها واقعا ايدئولوژي قابل صدوري ندارند.
ما سه دهه جهانيسازي را پشت سر گذاشتهايم
كه از اختيارات دولتها كم كرده ،پس حاال بايد
منتظر ضدحمله آنها باشيم.
خوش��بختانه جهانيس��ازي ب��ه تع��داد
دموكراس��يهاي جهان اضافه كرده اس��ت و اين
شايد بزرگترين دس��تاورد آن بوده .ضمنا تعداد
زيادي از دولتهاي سابقا سوسياليستي سفرشان
به سمت دموكراسي و بازار آزاد را – به خاطر فقر
و سابقه تاريخي  -تمام نكردند و به راه حلهايي با
جوابهاي سريع تر روي آوردند.

بر اس��اس درس تاريخ من فك��ر ميكنم كه
كشورهاي تك حزبي كه دو يا سه نسل (يا چهار
يا پنج دهه)از تشكيل آنها گذشته دموكراسي را
تجربه خواهند كرد .اين يعني ما بين س��الهاي
 2020ت��ا  2030ش��اهد موج چه��ارم گذار به
دموكراسي خواهيم بود.

4

پاسخ نويسنده كتاب

ت��ام بارنت ميگويد س��رمايهداري دولتي
ناگه��ان به وجود نيامده و م��ا از مدتها پيش با
شركتهاي ملي نفتي عضو اوپك يا شركتهاي
دولتي چيني آش��نا بوده ايم .من با او موافقم .اما
مساله اصلي از ديد من ،نه حضور آنها ،كه افزايش
اهميت شان در سياست بينالملل و اقتصاد جهاني
بوده است .تا پيش از پايان جنگ سرد در دو دهه
پيش ،انزواي جهان كمونيستي محدوديتي جدي
بر ظرفيت توليد اقتصاد جهاني اعمال ميكرد ،اما
روندهاي اقتصادي بلوك شرق ،تاثير منفي اندكي
بر غرب ميگذاشت.
ام��روز ام��ا ما به ط��رز بي س��ابقهاي در هم
تنيدهايم .اقتصاد جهان بدون ش��ك براي رش��د
خ��ود در س��الهاي آين��ده ،به ش��دت بر چين
متكي خواهد بود .رش��د چي��ن هم بر صادراتش
به بزرگترين شركاي تجارياش – اتحاديه اروپا،
ژاپن و آمريكا  -وابس��ته بوده است .با اينكه چين
توانسته به كمك بستههاي عظيم محرك مالي از
بحران اقتصادي جان س��الم به در برد ،اما بحران
مال��ي غربيها باعث بيكاري – هر چند موقت –
ميليونها چيني شده است .بحران مالي يونان هم
پيوس��تگي منطقه يورو را واقعا به خطر انداخته
اس��ت .و حاال ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه
در آن شركتهاي دولتي – كه به مقامات دولتي
پاس��خگو هستند نه س��هامداران – بيش از سه
چهارم ذخاير نفت خام دني��ا را در اختيار دارند.
با رشد قدرتمند اقتصادي در بازارهاي رو به رشد،
تقاضا براي نفت به ش��دت افزايش يافته اس��ت.
اين يعني ش��ركتهاي دولتي نفت و گاز بسيار
بيشتر از گذشته بر استانداردهاي زندگي ما تاثير
ميگذارند .حاال شركتهاي چند مليتي خصوصي
مجبورند با غولهاي چيني دولتي رقابت كنند.
سرمايهداري دولتي چيز تازهاي نيست ،اما از چند
سال پيش بسيار تاثيرگذار شده است .به همين
خاطر ،به اعتقاد من ،اقتصاد جهاني در حال حاضر
در دورهاي سرنوشت ساز قرار گرفته است.

5

جواب آخر تام بارنت

حزب كمونيس��ت نميتواند تا ابد بر چين
حكوم��ت كند چون مردم ب��ه زودي جلوي آنها
خواهن��د ايس��تاد .و اين يعني ما ب��ه زودي – تا
مثال ده دوازده س��ال ديگر  -با چندين حكومت
تك حزبي مدافع كاپيتاليسم دولتي خداحافظي
خواهي��م ك��رد .حزب كمونيس��ت چين طمع
تداوم حكومتي تك حزبي را خواهد داش��ت ،اما
مردم چين هم ولع زندگي بهتر و ثروت بيشتر را
خواهند داشت .و من شرط ميبندم كه ولع مردم
بر طمع دولت غلبه خواهد كرد.

هواپبماي سال 2035

اخبار آینده

پژوهش��گران ام.اي.تي هواپيماهاي تجاري
جديدي طراح��ي كردهاند كه با افزايش حجم
بدنه و تغيي��ر موتور ،ميتواند ت��ا 70درصد از
مصرف سوخت بكاهد و سرعتش در مقايسه با
هواپيماهاي امروز فقط  10درصد كاهش داشته
باش��د .تيم ام.آي.تي در پروژهاي كه بخشي از
كمك  2/1ميليون دالري ناسا است ،اين طرح
را براي هواپيماهاي موسوم به “ان ”3+كه سه
نسل جلوتر از هواپيماهاي امروزي هستند ،در
نظر گرفته است .اين طراحي از آخرين فناوري
طراح��ي پيكربندي پيش��رفته بدنه هواپيما و
سيستم پيش��ران پيشرفته اس��تفاده ميكند
و پيشبيني ميش��ود تا س��ال  2035مصرف
سوخت هواپيماها را تا  70درصد كاهش دهد.

شارژ تلفن همراه
با انرژي گرمايي بدن
براس��اس گ��زارش اينديپندن��ت ،اپراتور تلفن
همراه «اورن��ج» در انگليس با همكاري گات ويند
شركت انگليسي انرژيهاي تجديدپذير چكمههاي

تلفن همراه آينده
طرح تلف��ن همراه برنده رقاب��ت «آينده را
طراح��ي كنيد» طرحي ويژه ش��ركت ال.جي
است كه ساختاري مانند يك جفت بال داشته
و براي دستيابي به امكانات تلفن همراه بالهاي
تلفن از هم باز ميش��وند .جزئيات اين گوشي
تلفن همراه شگفت انگيز هنوز مشخص نشده
اس��ت اما تيمي كه به خاطر طراحي آن برنده
رقابت طراحي آينده شده مبلغي برابر  20هزار
دالر دريافت كرده است.

يك باطري جديد
با  29آداپتور
باط��ري جدي��د ش��ركت چايناوي��ژن
( )ChinaVisionب��ا داش��تن  29آداپتور
مختلف كه در تصوير فوق ميبينيد هر دستگاه
ش��ارژي مثل موبايل Mp3،پلير ،دوربين،
لپتاپ و ...را شارژ ميكند .اين باطري چيني
با قيمت  148دالر ميتواند يک لپتاپ را براي
يك روز شارژ نگه دارد.

الستيكي ضدآبي ساخته است كه ظاهري شبيه به
چكمههاي معمولي دارند و ميتوانند گرمايي را كه
پاها در زمان راه رفتن توليد ميكنند به انرژي شارژ
تلفنهاي همراه تبديل كنند .انرژي الكتريكي كه
از اين راه توليد ميش��ود از طريق يك سيم نازك
پنهان به قسمت رويي ساق چكمه ميرسد و در اين
قسمت يك جيب در نظر گرفته شده است كه كاربر
ميتواند تلفن همراه خود را داخل آن قرار دهد .اين
جي��ب زماني كه كاربر در حال راه رفتن اس��ت به
طور خودكار تلفن همراه را شارژ ميكند .بنا به اين
گزارش ،براي اس��تفاده از تلفن همراه به مدت يك
ساعت ،كاربر بايد حدود  12ساعت راه برود.

سمعك جديد و رابطه صوت و استخوان

نگر
آینده

دارد .باتري اين وسيله نيز بين  6تا  8ساعت كار ميكند
و ميتوان آنرا دوباره شارژ كرد .حال آنكه سمعكهاي
قديمي فقط شدت صدا را تقويت ميكردند و به همين
دلي��ل براي افرادي كه حلزون گوشش��ان از كار افتاده
بود ،كارايي نداش��تند .بهترين وس��يلهاي كه در حال

شماره دوم  /تابستان 89

يك پژوهشگر ايراني ،سمعكي ساخته كه به راحتي
درون دهان قرار ميگيرد و صداي تقويتشده را از طريق
استخوانهاي صورت به حلزون گوش منتقل ميكند.
اين سمعك ويژه درمان ناشنوايي يكطرفه طراحي شده
است .پژوهشگري ايراني به نام امير ابوالفتحي ايده جالبي
براي ساخت سمعك ارائه داده كه در آن از استخوانهاي
صورت براي انتقال صدا استفاده ميشود .او ميدانست
كه استخوان ،رساناي خوبي براي صداست؛ پس به اين
فكر افتاد تا يك س��معك دهاني قابل جدا شدن بسازد
كه بتواند صدا را از دندانها و استخوانهاي سر به گوش
برس��اند .اين فكر در نهايت منجر به ساخت ساندبيت
شد ،سمعكي كه براي افراد مبتال به ناشنوايي يكطرفه
طراحي شده است .ساوندبايت از اكريليك ساخته شده
و روي يكي از دندانهاي آس��ياب فرد نصب ميش��ود.
ميكروفون نصبشده در گوش ناشنوا به شيوه وايرلس،
صداي ورودي را به يك دريافت كننده الكترونيكي كه

روي دندان نصب شده ،ميفرستد .سپس امواج صدا از
دندان و از طريق استخوانهاي آرواره به حلزون گوش
فرستاده ميش��ود كه وظيفه پردازش صدا را بر عهده

حاضر براي ناش��نوايي يك طرفه در بازار موجود است،
سمعك متصل به استخوان است كه مانند ساوندبايت
از اس��تخوان ب��راي فرس��تادن صدا به حل��زون گوش
استفاده ميكند ،اما نصب باها نياز به عمل جراحي دارد
ت��ا يك قطعه تيتانيومي در داخل جمجمه قرار بگيرد.
ساوندبايت ،شنوايي را به اندازه باها به فرد باز ميگرداند،
ب��ا اين تفاوت كه روش جديد نياز به جراحي ندارد .در
عوض شما به راحتي ميتوانيد آن را داخل دهان خود
ق��رار داده و از آن خارج كنيد .در آزمايشهاي اوليه در
بهمن گذشته ،بيماران اعالم كردند كه بعد از استفاده
از اين وس��يله ،ش��نوايي آنها بين  80تا  100درصد
برگش��ته و آنها به ندرت وجود اين وسيله را در دهان
خود احساس ميكنند .اگر اين دستگاه بتواند تائيديه
س��ازمان غذا و دارو ،اف.دي.اي را بگيرد كه چندان هم
دور از ذهن نيست ،در تابستان امسال و با قيمت 6هزار
دالر در اختيار بيماران قرار خواهد گرفت.
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اخبار آینده

كمك فنرهايي كه ضربهها را
تبديل به انرژي ميكنند
به گ��زارش نيويوركتايمز محققان توانس��تهاند
ن��وع جديدي از كمكفنرها را براي خودرو بس��ازند
كه ميتوانند به جاي اتالف انرژي ،آن را در ش��كلي
مفيد اس��تحصال كنند .اي��ن كمكفنرهاي جديد
توس��ط شركت لوانت ساخته ش��ده و اين توانايي را
دارند كه انرژي حاصل از دس��تاندازها و تكانهاي
جادههاي ناهموار را به الكتريسيته قابل مصرف براي
خودرو تبديل كنند .به گفته مدير اجرايي ش��ركت
توليدكننده اي��ن كمك فنرها ،گرچ��ه در نگاه اول
هزينه اين كمكفنر گرانتر از انواع معمولي آن است،
اما اين مبلغ اضافي از طريق بهبود بخشيدن به اقتصاد
مصرف سوخت به زودي برخواهد گشت .اين محصول
قرار است در تابستان  2011وارد بازار شود.

انرژي بادي توسط كشتي بادباني
گروهي از دانشمندان با استفاده از يك كشتي
بادباني توانس��تند انرژي بادي دريا را جمع آوري و
آن را با تبديل به هيدروژن براي توليد برق در روي
زمين مورد اس��تفاده قرار دهند .محققان دانشگاه
كاليفرنيا ايده يك كشتي بادباني را ارائه كردند كه
مجهز به ژنراتورهايي است كه ميتواند انرژي باد را
به هيدروژن تبديل كند .در اين سيستم ،بادبانها
كشتي را به حركت در ميآورد .اين حركت موجب
ميش��ود كه دو هيدروژنراتوري ك��ه داراي دو بال
نوسانگر زير آبي هستند با حركات آب ،انرژي توليد
كنند .س��پس اين انرژي به ژنراتور ديگري منتقل
ميش��ود و براي شكافتن آب به اتمهاي هيدروژن
و اكسيژن به كار ميرود .سپس اين انرژي بار ديگر
به برق تبديل ميش��ود .انرژي كه به اين ترتيب به
دس��ت ميآيد سه برابر بيشتر از انرژي است كه با
يك ژنراتور توربين معمولي بادي به دست ميآيد.

خودكاري از جنس سيب زميني
ش��ركت دي.ب��ي.اي با هدف تولي��د محصوالت
دوستدار محيط زيست اقدام به توليد خودكاري كرده
است كه به صورت زيس��تي  98درصد قابل تجزيه
بوده و از س��يب زميني س��اخته شده است .شركت
دي.بي.اي قصد دارد جايگزيني قابل قبول براي توده
خودكارهاي دور ريختني و س��مي ك��ه روزانه مورد
استفاده افراد مختلف قرار ميگيرد توليد كند .ابزاري
كه نه تنها خوب مينويسد و ظاهري خوشايند دارد
بلكه تنها خودكار جهان خواه��د بود كه  98درصد
قابل تجزيه زيس��تي اس��ت .خودكارهاي جديدي
كه گفته ميش��ود  98درصد قابل تجزيه هستند از
پالستيكهاي زيستي به دست آمده از سيب زميني
ساخته شدهاند و جوهر اين خودكارها نيز از فيبرهاي
تجزيه پذير زيس��تي توليد ش��ده اس��ت .بدنه اين
خودكار  100درصد قابل بازيافت بوده و با ساختاري
ويژه به منظور افزايش گنجايش بسته بندي از ميزان

هزينههاي مالي و زيست محيطي حمل و نقل خواهد
كاست .نكته جالب ديگر درباره اين خودكار كارخانه
توليد كننده آن است زيرا اين كارخانه كههاربس نام
دارد يكي از مس��تقل تري��ن كارخانههاي آمريكا در
زمينه انرژي است و با وجود اينكه از استاندارد زيست
محيطي  ISO 14001فراتر نيز رفته است به سرعت
در حال حركت كردن در مس��ير قطع كامل انتشار
كربن در محيط زيس��ت است .انرژي اين كارخانه به
واسطه توربينهاي بادي تامين شده و ديگر تجهيزات
كارخانه نيز تا بيشترين حد ممكن از منابع طبيعي
انرژي بهره بردهاند .بر اس��اس گزارش گيزمگ ،تنها
بخش غيرقابل بازيافت اين محصول نوك تيز خودكار
است كه بايد به صورت جداگانه از بدنه آن جدا شده
و معدوم شود .در عين حال بازيافت  98درصد باقي
مانده اين محصول نيز بايد در ساختمانهاي مجهز و
نه در فضاي باز و طبيعي انجام گيرد.

لباسهاي هوشمند از راه ميرسند
لباسهاي هوشمند به زودي قادر خواهند بود با
درك حاالت روحي كاربر خود و پخش موس��يقي
و تصاوي��ر آرام بخش ،به مصرف كنندگان خود در
مهار فشار ناشي از زندگي مدرن كمك كنند .نمونه
آزمايشي اين نوع از لباسها حالتهاي فيزيولوژيكي
از قبيل ضربان قل��ب و درجه حرارت بدن را تحت
كنترل خواهد داشت .اين لباسها به پايگاه دادههايي
اتصال دارند كه ميتواند براي درك حالت روحي و
احساس��ي كاربران اطالعات به دست آورده را مورد
بررس��ي قرار دهد .پس از بررس��ي اين اطالعات و
كش��ف حاالت روحي كاربر ،براي آرامش بخشيدن
به فرد مولتي مدياهاي مختلف از قبيل موس��يقي
يا تصاوير آرام بخش به نمايش��گرها يا بلندگوهاي
موجود در اين لباسها انتقال داده خواهند شد .اين
لباسها كه به عنوان بخشي از پروژهاي هنرمندانه به
نام  Wearable Absenceابداع شدهاند از نسوج
بافته شده از حس��گرهاي بيسيم ساخته شدهاند

ك��ه ميتوانند نش��انگرهاي بيولوژيكي متعددي را
از قبيل درجه ح��رارت ،ضربان قلب ،ميزان تنفس
و پاسخ گالوانيك پوست را نمايان سازند .اطالعات
اين نشانگرها به راحتي جمع آوري شده و به منظور
دستيابي به واكنشي مناس��ب از طريق تلفنهاي
هوشمند به پايگاه دادههايي كه از قبل توسط كاربر
بر روي اينترنت قرار داده شده است ،ارسال ميشود.
زماني كه وضعيت روحي خاص پوشنده اين لباس
بر اساس اطالعات پايگاه دادههاي ويژه فرد تعيين
ش��د ،پايگاه به منظور آرام كردن و يا كاستن فشار
روحي كاربر ،موس��يقي يا تصاوير آرام بخشي را بر
روي لباس ارس��ال خواه��د كرد .اي��ن لباسهاي
هوشمند كه توسط «باربارا لين» از دانشگاه كونكورد
در كانادا و «جنيس جفريز» از كالج استديو ديجيتال
ابداع ش��دهاند براي پخش اي��ن فايلهاي صوتي و
تصويري از نمايشگرهاي  LEDو بلندگوهاي داخلي
برخوردارند.

پرينتر سه بعدي در راه است
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انريكو ديني مخترع ايتاليايي و صاحب شركت
 monolite Ukltdپرينت��ر ب��زرگ و ۳بع��دي
اخت��راع كرده كه  D-shapeنام دارد .اين پرينتر
قادر است از بناهاي مختلف به وسيله نرمافزارهاي
كامپيوتري ،ماسه و چسبهاي غيرآلي پرينت تهيه
كند .اين پرينتر به وسيله اسپري كردن (پاشيدن)
اليههاي نازك ماسه و متعاقب آن اليههايي از ماده
منعقدكننده منيزيمي توس��ط صدها نازل كه در
س��طح زيرين آن قرار دارد ،اين پرينتها را تهيه
ميكند .چسب منيزيمي ماسهها را به سنگ سخت
تبديل ميكند ،ماسهها از پايين به باال و به صورت
الي ه به اليه روي هم قرار ميگيرند و در نهايت يك
مجسمه يا عمارت ماسهاي را شكل ميدهند .اين

پرينتر قادر است يك ساختمان را  ۴برابر سريعتر از
زماني كه توسط ابزار مرسوم ساخته ميشود ،ايجاد
كند .همچنين هزينههاي بناي عمارت به كمتر از
نصف تقليل مييابد .مواد زائد به وجود آمده در اين
فرآيند بس��يار كمتر از ميزان معمول است و ضرر
كمتري براي محيط زيس��ت دارد .ايجاد خمها و
ساختارهاي پيچيده كه توسط ابزار معمول سخت
و هزينهبر اس��ت ،براحتي با اين پرينتر امكانپذير
ميش��ود .انريكو ديني اين اختراع را با ايجاد يك
بناي ماسهاي در شهر  Pontederaبه ثبت رسانده
اس��ت .اين پرينتر در سطوح افقي و  ۴راه عمودي
حرك��ت ميكند .براي ايجاد هر اليهاي جديد هد
پرينتر به اندازه  ۵تا  ۱۰ميليمتر جابهجا ميشود.

اين پرينتر توسط نرمافزار  CADراهاندازي شده و
مواد به كار گرفته شده در اين پرينتر به اندازه بتون
محكم بوده و براي تقويت بناهاي ايجاد شده نيازي
به استفاده از تيرآهن نيست .ايجاد خمهاي داخلي
بنا ،ديوارهها و ستونهاي توخالي و كار با اين پرينتر
موفقيتآميز بوده است .اين مخترع ايتاليايي پس
از مذاكراتي با آژانس فضاي��ي اروپا ( )ESAقصد
دارد شكل تغيير يافته اين پرينتر را براي ساختن
س��نگپوشهاي قمري و ايجاد ي��ك بناي قمري
طراحي كند .هماكنون آزمايشها براي ساخت اين
پرينتر در اتاق خالء آغاز شده تا محققان مطمئن
شوند اين فرآيند در محيطهاي كمفشار با اتمسفر
پايين مانند ماه انجامپذير و شدني است.

بهترين راه پيشبيني آينده
ساختن آن است
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