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زمین و زمان هرگز از هیچ انسانی با هر میزان قدرت 
و شوكت فرمان نبرده و نخواهند برد و می چرخند و جلو 
می روند. این روزها، ایرانیان با همه دلخوری ها، اندوه و 
حسرت از روزگار ناخوش كسب و كار در سطح كالن، 
بنگاه و خانوار باز هم چشم به راه برپایی جشن نوروز 
هستند. با نو شدن روز و روزگار و طبیعت، ایرانیان چند 
روزی را در كنار هم سپری كرده و امیدهای تازه ای را 
جستجو می كنند و می خواهند از نو شدن طبیعت جان 
تازه ای بگیرند. ایرانیان در سال ۱39۷ روزهای ناخوش 
و غم انگیزی را تجربه كرده و شــهروندان به ویژه مزد 
و حقوق بگیران در دو نوبت بهار و زمســتان با حیرت 
و حسرت شاهد پرش بلند قیمت كاالها در محل های 
عرضه بودند. ایرانیان یک بار در بهار امســال به چشم 
دیدند كه نرخ هر دالر امریکا به ریال رشدی شتابان را 
تجربه كرد و به طور میانگین تا ۲/۵ برابر قیمت زمستان 
سال ۱396 به باال پرتاب شد. این اتفاق كه افتاد همه 
عرضه كنندگان كاال در هر وضعی كه بودند نرخ تازه ای 
برای كاالهای خود لحاظ كرده و با توجه به تثبیت مزد 
و حقوق كارگران و كارمندان، قدرت خرید شهروندان از 
دست رفت. برخی باور دارند در سال ۱39۷ قدرت خرید 
شهروندان دست كم ۵۰ درصد كاهش داشته و این اتفاق 
یعنی تهیدست تر شدن بدنه جامعه ایرانی. ایرانیان اما 
در زمستان امسال نیز به چشم دیدند كه میانگین نرخ 
هر دالر امریکا رشدی قابل اعتنا اما كم سرعت تر از بهار 
داشته و هنوز در نوسان است اما باز هم قیمت كاالها 
و خدمات افزایش یافت. اكنون در آستانه رسیدن بهار 
۱398 و نو شدن طبیعت ایرانیان در حوزه كالن اقتصاد 
و سیاست با چند ناروشنی به استقبال بهار می روند كه 

برخی از این ناروشنی ها را معرفی می كنیم.

 تکلیف ایران با تحریم
این یک واقعیت اســت كه غرب به رهبری ایاالت 
متحده امریکا به رغم همه تکه تکه شدن های دو سال 
اخیر اما هنوز ماهیــت خود را حفظ كرده و رهبری 
امریکا را قبول دارد. تکلیف ایران در ســال ۱39۷ با 
این قطب نیرومند جهان تعیین نشد وبه نظر می رسد 
در ســال ۱398 نیز چنین خواهد شد. ناروشنی در 
سیاست خارجی نسبت به غرب به ویژه امریکا برای 
كلیت جامعه ایرانی پیامدهایی دارد كه بخشی از آن 
بدتر شدن كسب و كارهاست. این واقعیت را باید قبول 
كرد. آیا ایران قرار اســت در ســال ۱398 زندگی در 
تحریم را ادامه دهد یا راهی برای عبور از آن در ذهن 
و فکر مدیران ارشد اداره كننده جامعه وجود دارد. این 

یک ناروشنی و ابهام بزرگ است كه ایرانیان با خود به 
سال آینده می برند.

 عادت به رشد منفی
رشد تولید ناخالص داخلی با وجود همه شالق هایی 
كــه بر تن آن خورده و می خــورد هنوز معتبرترین 
متغیر برای ارزیابی كامیابی یا ناكامی اقتصاد كشورها 
به حســاب می آید. آمار و ارقام ارایه شــده از سوی 
بانک جهانی و صنــدوق بین المللی پول و نیز مركز 
پژوهش های جهانی نشان می دهد رشد اقتصادی ایران 
برای دومین دوره دو ساله )پس از ۱39۱ و ۱39۲( با 
رشد منفی مواجه خواهد شد. این یک عالمت پرسش 
است آیا می خواهیم تهیدست شــدن شهروندان را 
برایشان یک عادت كنیم و با چشم های باز به سمت 
فقیرتر شدن ایران و شهروندان آن گام برداریم؟ در این 
صورت چه امیدی باید در دل و ذهن جوانان باشــد؟ 
ناروشنی كه رشد منفی اقتصاد ایجاد می كند بدترین 
میراثی است كه از سال ۱39۷ برای سال بعد می بریم.

 تکلیف بخش خصوصی
فعاالن بخش خصوصی ایران در سال ۱39۷ یکی 
از بدترین سال ها را در دهه  های اخیر سپری كرده و 
میراث بدی با خود برای ســال بعد می برند. در سال 
۱39۷ بوروكرات های دولتی و مدیران با نفوذ بنگاه های 
غول پیکر به همراه طرفداران برخی از كســانی كه با 
اقتصاد آزاد دشمن هستند روزگار فعاالن خصوصی را 
سیاه كردند. آنها توپ پرش شدید نرخ دالر و تبعیت 
بــازار كاال از نرخ تبدیل دالر به ریــال را كار بخش 
خصوصی معرفی كرده و پروژه ناكارآمد كردن اقتصاد 
از سوی خصوصی ها را كلید زدند. آیا قرار است سال 

۱398 این پروژه تکمیل شود؟

 بی دولتی
كاهش ســهم و نقش قدرت نهاد دولت نسبت به 
سایر نهادها در هر حوزه ای در سال ۱39۷ یک رخداد 
قابل اعتنا و محســوس بود. به نظر می رسد یکی از 
ناروشنی های سال ۱398 این است كه آیا باقی مانده 
قدرت دولت در سیاستگذاری های كالن اقتصادی و به 
ویژه دیپلماسی نیز زایل خواهد شد. این یک ناروشنی 
با پیامدهــای تاریک دارد كه باید آن را همین امروز 
دید و آنالیز كرد. در صورتی كه بی دولتی ادامه داشته 
باشد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و شهروندان 
نمی توانند به هیچ آدرسی در هیچ حوزه ای اعتمادكنند.

FATF 
ایــران باید بتواند از نهادهای بین المللی پولی برای 
چرخاندن اقتصاد خود اســتفاده كند. در حال حاضر 
بــه دلیل اینکه ایران عضو FATF )مقررات مبارزه با 
پولشویی در مسیر مبارزه با سازمان های تروریستی( 

نشده است در لبه پرتگاه ســقوط قرار دارد. در سال 
۱39۷ به رغم اعالم نیاز دولت به عضویت ایران در پالرمو 
به مثابه ماندن در زمین بازی پولی دنیا اما الیحه های 
تهیه شــده از سوی دولت در یک نهاد باالدستی گیر 

كرده و یک ناروشنی برای سال ۱398 خواهد بود.

 سیاست ارزی
واقعیت این اســت كه اقتصاد دولــت، بنگاه ها و 
خانواده ها به سیاســت ارزی و در قلب آن سیاســت 
معطوف به رفتار نرخ دالر در بازار ارز گره خورده است. 
در ســال ۱39۷ دولت نتوانست یا نخواست سیاست 
ارزی روشن، ثابت و با نوسان كم و كارآمد اتخاذ كند. 
پیامد سیاست ارزی عجیب دولت و بانک مركزی در 
سال ۱39۷ به هدر دادن میلیاردها دالر كمیاب در یک 
سردرگمی عجیب تر شد و هیچ اثر ملموس و مشخص 
بر جای نگذاشت. آیا در سال ۱398 این نقص بزرگ 
برطرف می شود؟ ناروشنی در این باره كسب و كار و 

زندگی ایرانیان را به باتالق می برد.

 مبارزه با فساد
در سال ۱39۷ شاهد بودیم كه فساد سیستماتیک 
در حوزه پولی، ارزی، تجاری چگونه به افزایش شکاف 
طبقاتی در ایران منجر شد. دیدیم كه دستیابی یک 
گروه كوچک به ثروت های بادآورده كه از سیاست های 
اقتصادی دولت سرچشمه می گرفتند راه را برای كار 
شرافتمندانه تنگ كرده و بذر فساد و تباهی در جامعه 
پراكنده شد. آیا در سال ۱398 شاهد كاهش گستردگی 
و ژرفای فساد با اتخاذ سیاست های روشن اقتصادی 
خواهیم بود؟ مبارزه با فساد باید نظام مند باشد و به 
ریشه های فساد یورش ببرد نه اینکه به شاخ و برگ ها 
حمله كند و اتفاقا زمینه رشد ریشه دارتر بسترهای فساد 
شــود. این یک ناروشنی بسیار بزرگ و یک دام پهن 
شده برای فعاالن اقتصادی در سال ۱398 خواهد بود.

 تجارت آزاد یا در بند
تجربه جهان معاصر نشان می دهد تجارت آزاد یک 
یاری دهنده بزرگ برای صلح جهانی، رشــد و توسعه 
اقتصادهای ملی و بهره مند شــدن فقیران جهان از 
بركت های این مقوله بوده است. تجارت آزاد می تواند 
نویدبخش باشد و انحصارهای داخلی در سمت تقاضا 
و در سمت عرضه را با چالش جدی مواجه كرده و سود 
شهروندان را افزایش دهد. اما تجارت آزاد در ایران در 
شرایط تحریم اقتصادی با ناآزادی و ناروشنی مواجه 
شده و روزنه های نفس كشیدن آن باریک تر شده است. 
آیا در سال ۱398 شاهد آزادی تجارت خارجی خواهیم 
بود یا اینکه مقوله واردات و مقوله صادرات با تحدید 
و تهدید مواجه خواهند شد؟ این یک مسیر را نشان 
می دهد كه روشنی یا ناروشنی آن برای سال ۱398 

تعیین كننده است.

ناروشنی های ناراحت کننده 1398

محمدصادق جنان صفت 
سردبیر



نکوداشت مرد اخالق و کار و تعادل
سیاســت در ایران به مثابه باالترین و 
موثرترین کنش افراد و احزاب و گروه ها 
راهي را براي جامعه ســاخته و آن را به 
جایي رســانده است که دوقطبي سفت 
و ســختي در میان کنشگران سیاسي 
پدیدارکرده است. خوب یا بد، این وضعیت 
دوقطبي موجب شــده است هرکدام از 
جناح هاي سیاسي با شماري از طیف هاي 
درون خود در مســائل مهم جامعه مثل 
نهادهاي  با  تعامل  و  سیاســت خارجي 
جهاني و همچنین مسائل مهم اقتصادي 
مثل اینکه راهبرد و اندیشه اقتصادي چه 
دوقطبي  این  نمي رسند.  تفاهم  به  باشد 
شدن کنش سیاسي و ایستادگي هرکدام 

از جناح ها برسر اصول خود کاررا به جایي 
درباره  اوقات  برخي  که  اســت  رسانده 
اینکه باید نکوداشت هاي ملي داشت نیز 
به تفاهم نمي رسند. اما در روز 29 بهمن 
این عادت درحال سفت شدن شکست و 
درنکوداشت عالء میرمحمد صادقي یکي 
از قدیمي ترین بازرگان – صنعتگر ایراني 
از هردوجناح سیاســي کشور آمدند و 
از این فعال خصوصي 87 ســاله تمجید 
رحیم صفوي  مثل  فردي  کردند. حضور 
فرمانده ســابق سپاه پاسداران و مشاور 
ارشد نظامي مقام رهبري در حال حاضر 
تا محمد دعایي روحاني که نزد طیف هاي 
گوناگون سیاسي و به ویژه نزد سیاسیون 

خارج از قدرت محبوبیت دارد و اسحاق 
جهانگیري معــاون اول رییس جمهور تا 
برخي از روحانیون بلندپایه سیاســي از 
براي شــاید  را  راه  گوناگون  جناح هاي 
شکستن قطب بندي هاي سفت و سخت 
درنکوداشــت هاي احتمالي دیگر هموار 
از  مطرح شده  برآیند صحبت هاي  کند. 
سوي شخصیت هاي سیاسي و اقتصادي 
این بود که حاج آقا عالء در دوران فعالیت 
خود فردي اثرگــذار در صنعت و تولید 
کشور بوده، کسي که در کنار فعالیت هاي 
اقتصــادي اش همواره مســوولیت هاي 
اجتماعي را انجام داده و به اصول اخالقي 

کسب و کار پایبند بوده است. 
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اسحاق جهانگیري معاون اول رییس جمهوري، 
حدادعادل از چهره هاي سرشناس اصولگرا، محمد 
عطریانفر از فعــاالن اصالح طلب، علي مطهري 
نماینده مجلس كه بیشــتر با دغدغه هاي خاص 
فرهنگي و سیاسي اش شناخته مي شود، محمد 
نهاوندیان معــاون اقتصادي رییس جمهوري و از 
تکنوكرات هاي دولتي ، سیدیحیي رحیم صفوي، 
دســتیار و مشاور عالي فرماندهي كل قوا در امور 
مرتبط با نیروهاي مسلح، مهدي كرباسیان رییس 
سابق ایمیدرو، محمد شریعتمداري و محمدرضا 
نعمت زاده  وزراي سابق و اسبق صنعت، معدن و 
تجارت، محمود دعایي، نماینده ولي فقیه در موسسه 
اطالعات و مدیرمسوول این روزنامه، محسن قرائتي 
از روحانیون سرشناس و همچنین جمع زیادي از 
چهره ها و فعاالن پیشکســوت اقتصادي در این 
مراسم نکوداشــت حضور پیدا كردند. همچنین 
در بخشي هم پیام علي الریجاني، رییس مجلس 
شوراي اسالمي، در تمجید از میرمحمد صادقي 
به صورت ویدئویي پخش شــد. در این مراســم 
شــخصیت میرمحمد صادقي و وجوه اجتماعي، 
سیاســي و اقتصادي اش كه در یک مسیر مداوم 
بر مدار اصول و اخالق كســب و كار شکل گرفته، 
مورد توجه واقع شد؛ خصیصه هایي كه باعث شده 
شخصیت او مورد توجه اندیشه هاي مختلف قرار 
گیرد. حاج آقا عالء به عنوان فردي معرفي شد كه 
در كنار ایجاد ارزش افزوده و خلق ثروت، همواره 
در حوزه عمومي به عنوان فردي خیر فعال بوده 
و مسوولیت هاي اجتماعي را فراموش نکرده، این 
ویژگي بارز او باعث شــده است كه حتي كساني 
كه به لحاظ فکري یا روشي با حاج آقا میرمحمد 
صادقي مخالف هستند به واسطه فضیلت فردي او، 
برایش احترام قائل شوند و از او در جایگاه فردي 
نام ببرند كه همیشــه براي مخالفان خود احترام 
قائل بوده و صحبت هاي آنها را شــنیده است. در 
كنار توجه به مســوولیت اجتماعي، یکي دیگر از 
ویژگي هاي این چهره پیشکسوت از نگاه ناظران، 
توجه ویژه او به حمایت از اقتصاد رقابتي و بخش 
خصوصي بوده اســت. به اعتقاد بسیاري سبک 
كاري حاج آقا عالء با بسیاري از هم نسالن خود و 

نسل هاي بعد از خود متفاوت بوده است. فعالیت او 
تنها در بخش توزیع محدود نمانده؛ بلکه در بخش 
تولید بسیار فعال و اثرگذار بوده است. تحلیلگران 
در این باره معتقدند مدل كاري میرمحمد صادقي 
با سبک سنتي بنکداران متفاوت بوده است. در واقع 
او مانند بنکداراني نبوده كه لزوما از كارخانه ها یا 
واردكننــدگان اجناس مورد نیازش را تهیه كند، 
از این زاویه مي توان گفت او كارآفرین تر از ســایر 
بنکداران اســت. یکي از نقاط عطف دوران كاري 
میرمحمد صادقي حضور و فعالیتش در دو نهاد 
»سازمان اقتصاد اسالمي ایران« و »اتاق بازرگاني 
ایران« بوده است. او به واسطه حضورش در سازمان 
اقتصاد اسالمي باعث ایجاد مسیري غیرمتعارف 
و متفاوت در بازار پول شــد. ساختار این سازمان 
به گونه اي طراحي شــد كه به سایر صندوق هاي 
قرض الحســنه وام بدهد. به اعتقاد بسیاري این 
الگوي جدید در بازار پول باعث شد كه به خیلي از 

نیازمندان به شکل قاعده مند كمک شود.

 پررنگ و کم رنگ
عال میر محمد صادقي حاال 8۷ سال دارد و نزدیک 
به 6۰ سال كسب و كار اقتصادي و مراودات سیاسي 
و رفتار نیکوكارانه و كمک به نهادهاي كارفرمایي و 
حمایت از بنگاه داران رادركارنامه اش مي توان دید 
كه هركدام از این مقوله ها دركانون توجه سخنرانان 
نشست نکوداشت او قرار گرفت. فرصت سخن گفتن 
براي كساني كه شور و شوق داشتند تا درباره یکي از 
بخش هاي كارنامه میر محمد صادقي سخن بگویند 
چندان نبود كه درباره نقش بي بدیل او و گروهي از 
صنعتگران مقاوم درباره مصادره كارخانه ها و ملي 
كردن بنگاه ها در ماه هاي بالفاصله پس از پیروزي 
انقالب اســالمي به تفصیل چیزي گفته شود. این 
رخــداد بزرگي بود كه دراوایل دهه ۱36۰ و دراوج 
انقالبي گري گروهي از مدیران جامعه رخ اتفاق افتاد. 
از سوي دیگر درباره ایجاد بانک خصوصي كه میر 
محمد صادقي از پیشگامان آن بود و سرانجام دراواخر 
دهه ۱3۷۰ بستر ان فراهم شد نیز درنکوداشت این 
بازرگان – صنعتگر كمتر گفته شــد و نقش و نگار 
كمرنگي داشــت. نیکوكاري ارادي و غیردستوري 

كــه ادب و آداب ویژه دارد و از رفتارهاي مدرن به 
حساب مي اید اما از خصلت هاي همیشگي و قدیمي 
میرمحمد صادقي بوده و هست. شماري از سخنرانان 
در این باره به تفصیل نکات و خاطره هایي را یادآوري 
كردند. امیر محمد صادقــي اما درهمه این 6دهه 
سپري شده از عمركاري خود اقدام هاي گوناگوني 
براي انباشت سرمایه صنعتي و تجاري برداشته است 

كه در این باره نیز كمتر گفته شد. 

 نمونه قابل دفاع و تعمیم
درهمه ده هاي تاریخ معاصر ازتاسیس دولت مدرن 
دردهه ۱3۰۰ تا امروز نوعي تابوي دفاع از بازگانان و 
تاجران و بانکداران و كارخانه داران درمیان نخبگان 
ایراني دیده مي شود. بوروكراتها و دیوان ساالران و 
سیاستمداران ایراني به هردلیل هرگز درروي صحنه 
و درحضور جمع حاضر نشده اند از این قشر حمایت 
كرده و بهانه اورده اند كه این قشــر ناسالمي دارد و 

رانت خواران درمیان آنها رخنه مي كنند و... 
در ابتداي این مراسم اسحاق جهانگیري، معاون اول 
رییس جمهوري با اشاره به جایگاه بخش خصوصي و 
برشمردن ویژگي هاي ممتاز عالءمیرمحمدصادقي در 
كسب و كار، به این پرسش پاسخ داد كه چه كساني 
بخش خصوصي را بدنام مي كنند؟او تصریح كرد كه 
باید میدان فعالیت به بخش خصوصي داده شود و در 
مورد افرادي سخن گفت كه بخش خصوصي را بدنام 
كرده اند. جهانگیري گفت كه باید حمایت ها شامل 
بخش خصوصي سالم و قانون مند شود و نه افرادي 
كه به دنبال رانت هستند.به نظر مي رسد میرمحمد 
صادقي نمونه قابل دفاع و قابل تعمیم براي معاون 
اول بــود كه با قاطعتي كمیاب از بخش خصوصي 
دفاع كــرد. معاون اول رییس جمهوري با تاكید بر 
اینکه بخش خصوصي واقعي باید به اخالق حرفه اي 
و مسوولیت اجتماعي خود توجه داشته باشد، گفت: 
بخش خصوصي ایران از توانمندي علمي و فکري 
بسیار خوبي برخوردار است و باید براي توسعه ایران 
در صحنه حاضر شــود. اسحاق جهانگیري با بیان 
اینکه شرایط اقتصاد كشــور شرایطي ویژه است، 
اظهار كرد: اقتصاد ایران از بیماري هاي مزمني رنج 
مي برد و با چالش هاي بزرگي در حوزه سیاســي، 
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اجتماعي و اقتصادي روبرو هستیم. وي با اشاره به 
رشد اقتصادي، رشد سرمایه گذاري و شاخص هاي 
اصلي اقتصاد كشور در چند دهه گفت: این آمارها 
حاوي این پیام اســت كه اقتصــاد ایران نیازمند 
اقدامات اساســي تر، هم در بخش ساختاري و هم 
در بخش عملکردي است. جهانگیري با بیان اینکه 
بخش خصوصي ایران از توانمندي فکري بســیار 
خوبي برخوردار است، تصریح كرد: بخش خصوصي 
ایران سابقه فعالیت طوالني دارد و ذیل آن نهادهاي 
مدني باســابقه شکل گرفته كه مي تواند با تکیه بر 
توانمندي ها، براي برون رفت از وضعیت فعلي كشور 
راه حل ارایه دهد. معاون اول رییس جمهور ضرورت 
توجه بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي به مسوولیت 
اجتماعي را مورد تاكید قرار داد و افزود: قوام و دوام 
جامعه به پیوندهاي اجتماعي است و توجه بخش 
خصوصي به مسوولیت اجتماعي باعث مي شود كه 
مردم در سخت ترین شرایط احساس تنهایي نکنند. 
اگر بتوانیم در جامعه به خوبي به مسوولیت اجتماعي 
خود عمل كنیم، نتیجه آن ارتقاي سرمایه اجتماعي 
است. وي ادامه داد: آقاي میرمحمد صادقي نمونه 
بخش خصوصي ســالم و خدمتگزار اســت كه به 
مسوولیت اجتماعي و اخالق حرفه اي به خوبي عمل 
كرده و ســال ها در كشور كارآفریني و خلق ثروت 
كرده است. ایشان در كنار كار اقتصادي، به مسوولیت 
اجتماعي خود نیز به خوبي عمل كرده و در بیشتر 
فعالیت هاي اجتماعي نظیر مدرسه سازي، ساخت 
بیمارستان، كمک به افراد بي بضاعت و پرداخت دیه 
حضور داشته است. جهانگیري با تاكید بر اینکه خلق 
ثروت نه تنها كار بدي نیست، بلکه كاري پسندیده 
اســت، افزود: مقام معظم رهبري نیز در بیانیه گام 
دوم انقالب این موضوع را به صراحت اعالم كردند 
كه نه تنها با تولید ثروت مخالف نیستند، بلکه مشوق 
این موضوع هستند و ابالغ سیاست هاي اصل 44 
نیز به این معنا بود كه بخش خصوصي سقفي براي 

رشد ندارد.
معاون اول رییس جمهور از اینکه عده اي در كشور 
با حســادت و به دور از آینده نگري در پي راهکاري 
براي زمین زدن افراد موفق هستند، ابراز تاسف كرد 
و گفت: باید بخش خصوصي میدان را به دســت 

بگیرد. بخش خصوصي كه آلوده و رانت خوار نیست. 
آنهایي كه بخش خصوصي نیستند، مي آیند و بخش 
خصوصي را بدنام مي كنند. معاون اول رییس جمهور 
با ذكر خاطره اي از میزان دریافت تسهیالت اقتصادي 
توسط یک فعال اقتصادي كه سه نسل از خانواده 
آنها فعالیت اقتصادي دارند، گفت: متاسفانه به دلیل 
وجود برخي خأل ها شــاهد بودیم كساني كه مدت 
كوتاهي به نام بخش خصوصي وارد اقتصاد كشور 
شدند، توانستند چند هزار میلیارد تومان وام بگیرند. 
باید با تدوین سازوكارهاي الزم مانع به وجود آمدن 

چنین شرایطي شد. 

 حسادت و اخالق 
یکــي از نکات قابــل اعتنایي كه معــاون اول 
رییس جمهور و از تکنوكراتهاي باسابقه جمهوري 
اسالمي دراین نکوداشت طرح كرد مقوله حسادت نزد 
كساني بود و هست كه توانایي دیدن ثروتمندان حتي 
كســاني كه از راهقانون و با رعایت اخالق حرفه اي 
و از مســیر سالم ثروت به دست اورده اند را ندارند. 
این یک مقوله بســیار جذاب است كه باید با طرح 
مباحث درمیان جمع هاي اینچنیني به مركز بحث 
تبدیل شــود و درباره آن كالبد شکافي شود. طرح 
بحث اخالقي در جمع هایي كه نیروهاي سیاسي و 

اقتصادي حاضرند مي تواند مفید باشد. 

 الگوي کار و اخالق 
غالمحسین شافعي رییس اتاق بازرگاني دیروز در 
مراسم نکوداشت یک بازرگان و صنعتگر نامدار ایراني 
نکات قابل اعتنایي را مطرح كرد. او بطور مشخص 
درباره دو مقله بسیار با اهمیت اخالق و الگو صحبت 
كرد. اوخطاب به اسحاق جهانگیري تاكیدكردسقوط 
اخالقي دركشور دهشتناک تر از سقوط اقتصادي 
رخ داده است و گفت باید در این باره بیندیشیم و 
ریشه یابي كنیم.شافعي تصریح كرد اگر اخالق نابود 
شود رشد و توسعه اقتصادي نیز به كارنمي اید. این 
عبارات شافعي با تشویق شدید حاضران درنشست 
نکوداشــت عالء الدین میر محمد صادقي مواجه 
شد.وي ادامه داد: وزن جلسه نشانگر آن است كه 
هنوز كرامت میان مردم جایگاه خاص خود را دارد 

و تعظیم به این واژه بزرگ ارزش خود را دارد. رییس 
اتاق بازرگاني ایران افزود: ارزش گذاري و احترام به 
اخالق و مسوولیت اجتماعي فعاالن اقتصادي در 
اتاق پایه گذاري شد و انتها ندارد؛ به خصوص اینکه 
آنچه حجم و كمال عمر انسان را مي سازد، جایي 
است كه انسان به سمت كارهاي خداگرایانه رفت، 
طول عمر ما، ســن و سال ما و عرض عمر، قیل و 
قال ما است. بلکه ارتفاع عمر ما پر و بال ما است و 
بنابراین هیچ انساني در طول تاریخ به دلیلي غیر از 
كرامت و شخصیت، همواره زنده نمانده است.شافعي 
گفت: مدیران ماندگار افرادي هستند كه تعادل بین 
احساس و منطق، معیشت و فضیلت به نفع انسان ها 
را برقرار ســازند. مدیراني مثل میرمحمدصادقي 
باور دارند كه هر انساني مي تواند یک پتانسیل در 
جامعه باشد. ایشان یک مدیر عاشق و عاقل و واقف 
به مسوولیت اجتماعي خود است. وي اظهار كرد: 
در شرایطي كه در آن قرار داریم، اوضاع اقتصادي 
آنقدر خطر بزرگي نیســت، موضوعي كه كمتر به 
آن توجه مي شود، سقوط اخالقي در جامعه است. 
همچنین مسعود خوانساري، رییس اتاق بازرگاني 
تهران در این مراسم با اشاره به شکل گیري مجلس 
وكالي تجار گفت: كوتاهي ما این بود كه ســابقه 
كهن بخش خصوصي را كه در بازســازي و آوردن 
صنعت و تجارت نقش داشته اند، اعالم نکردیم و البته 
ارایه نشان امین الضرب به فعاالن اقتصادي از جمله 
اقدامات براي بزرگداشــت كارآفرینان بوده است. 
رییس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به ویژگي هاي 
میرمحمدصادقي افزود: طي چهار ســال اخیر، در 
هیچ یک از جلسات هیات رییسه غیبت نداشت و با 
اشرافي كه 4۰ سال در اتاق ایران و تهران داشته اند، 
همه مصوبات را با حضور ذهن و حافظه قوي مورد 
بحث قرار مي داد. خوانساري گفت: فردي عصبانیت 
میرمحمدصادقي را ندیده است و مهم ترین ویژگي 
وي آن اســت كه اگرچه از صفر شروع كرده ولي 
هیچگاه زندگي قبل خود را فراموش نکرده و این 
الگو و اســوه اي براي افرادي است كه در صنعت و 
تجارت كار مي كنند. وي افزود: میرمحمدصادقي 
امروز مي تواند الگوي جوانان باشد؛ یعني او ثروت 

آفرید و سالم زندگي كرد.



 ایمان و اخالق
علــي الریجاني یکي از مدیران با ســابقه نظام 
جمهوري اســالمي ایران است كه در قوه مجریه و 
در قــوه مقننه فعالیت كرده و از نزدیک با مدیران 
پرشــماري آشنا است. الریجاني كه در این مراسم 
نمي توانست حاضر باشد با ارسال پیام ادر نکوداشت 
میرمحمد صادقي حاضر شــد. علــي الریجاني، 
رییس مجلس شــوراي اسالمي با ارسال پیامي به 
این مراسم با برشمردن صفات اخالقي و اقتصادي 
عالءمیرمحمدصادقي گفت: مشي ایشان در حوزه 
مســائل كارآفریني همراه با تعهد انقالبي و اخالق 
بوده است. الریجاني با اشاره به ویژگي هاي فردي و 
اخالقي وي در حوزه كسب و كار گفت: آنچه ویژگي 
آقاي میرمحمدصادقي را ممتاز مي كند آن است كه 
وي فردي كارآفرین بوده كه در حوزه فعالیت هاي 
اقتصادي صاحب سبک است و كارهایي انجام داده 
كه به توســعه كشــور كمک مي كند. به این معنا 
كه منجر به ایجاد توان اقتصادي از ســوي بخش 
كارآفریني كشــور مي شود. رییس مجلس شوراي 
اسالمي، عالءالدین میرمحمد صادقي را فردي مومن 
و با ایمان معرفي كرد و افزود: اینکه مسائل اقتصادي 
با اخالق و ایمان آمیخته مي شود، بسیار جذاب است؛ 
اگــر یک فرد با ایمان هر دو وجه اقتصادي و دیني 
را بــا هم همراه كند مورد توجه قرار مي گیرد؛ زیرا 
مراعات مسائل دیني را در اقتصاد داشته و بر نحوه 
كســب درآمد و چگونگي مصرف آن حساس شده 
است. وي ادامه داد: میرمحمدصادقي فردي خلیق 
است كه عصباني نمي شود؛ چراكه برخي افرادي كه 
دیندار هستند ممکن است عصباني هم بشوند، اما 
در اتاق بازرگاني نیز نوع گفت وگوي ایشان همواره 
همراه با متانت اسالمي بوده است. به گفته الریجاني، 
استقامت ازجمله خصوصیات بارز میرمحمدصادقي 
بوده و پیروي ایشــان از مشي مرجعیت از گذشته 
به چشم مي خورد. رییس مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: مشي ایشان در حوزه مسائل كارآفریني 
همواره با تعهد انقالبي و اخالق همراه بوده اســت 
كه باید در حوزه كارآفریني مورد توجه قرار گیرد. 
بنابراین خوب است كه رفتار و سلوک وي در مسائل 

اقتصادي تبیین شود.

 دنیاي جدید و مطهري 
علي مطهري، نایب رییس مجلس شوراي اسالمي 
نیز به ویژگي هاي عالءمیرمحمد صادقي اشاره كرد 
و گفت: میرمحمد صادقي فعال اقتصادي و كارآفرین 
و از دهه 3۰ با شــهید مطهري در ارتباط بود. وي 
افزود: اینکه میرمحمد صادقي در دهه 3۰ به سراغ 
شــهید مطهري رفته و از طریق ایشــان به شهید 
بهشتي رسیدند و سپس به موتلفه اسالمي رسیدند، 
نقطه ارزشمندي است. نایب رییس مجلس شوراي 
اسالمي اظهار كرد: عالء الدین میر محمد صادقي در 
خاطره اي نوشته است كه دیدار با شهید بهشتي مرا 

وارد دنیاي جدیدي كرد.

 حفظ بنیه اقتصادي کشور
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این 
مراسم گفت: در شــرایطي كه دشمنان در جنگ 
اقتصادي ما را هدف گرفته اند، بخش خصوصي باید 
همه توان خود را براي حفظ بنیه اقتصادي كشور 
قرار دهــد و دولت باید موانع را از ســر راه بخش 
خصوصي بردارد. غالمعلي حداد عادل افزود: بیش 
از 4۰ سال است ایشان را مي شناسم و از هنر ایشان 
در مدرسه سازي اطالع دارم. مرحوم پدرم مي گفت 
ما بازرگان و تاجر درســت هم داریم كه نمونه اش 
میرمحمد صادقي است. وي اظهار كرد: نمي خواهم 
عصمت براي حاج عالءالدین میرمحمدصادقي قائل 
شوم، اما او یک الگو براي همه فعاالن اقتصادي نظام 
است. میرمحمد صادقي نشان داد مي توان سالم و 

انقالبي بود و فعالیت اقتصادي كرد.

 خلیلي و تشکل ها
محسن خلیلي عراقي، رییس هیات مدیره انجمن 
مدیران صنایع نیز در این نکوداشــت عنوان كرد: 
اوایل انقالب كه انجمن مدیران صنایع را راه اندازي 
كردیم، به اتاق بازرگاني وارد شــدیم و با ماموریت 
شــوراي انقالب براي اتاق، روبرو شدیم كه حاج آقا 
میرمحمدصادقي هم جزو آنهــا بود. ما همکاري 
صمیمانــه اي را با آنها شــروع كردیــم. در اوایل 
انقالب، عده اي مي خواستند اتاق را تعطیل كنند اما 
هیات رییسه وقت تمام تالش خود را به كار بست تا 

این اتفاق نیفتد. ما ICC را تاسیس كردیم كه اگر 
آن اتاق تعطیل شد، یک اتاق دیگر داشته باشیم. ما 
توانستیم جلوي رفتار تند و ناپسند را بگیریم و از 
تعطیلي ممانعت كنیم. در آن زمان با بخش خصوصي 
رفتار مناسبي نمي شد و فعاالن اقتصادي با چشم 
گریان به اتاق بازرگاني مي آمدند. به آنها وطن فروش 
و زالوصفت مي گفتند. در همان دوره قانون حفاظت 
كه در حال اجرا شدن بود، با پیگیري هاي مستمر 
حاج آقا میرمحمد صادقي و البته دستور مقام معظم 
رهبري لغو شد. اگر این تالش نبود، مایي نبودیم كه 
نبودیم. او افزود: حاج آقا همیشه در جمع در نهایت 
صمیمیت و مهرباني، انســانیت را اشاعه مي دادند. 
با كمک ایشــان توانستیم اتاق ایران و كانادا را هم 
تاسیس كنیم. بسیاري از تشکل هاي دیگر نیز حاصل 
كار ایشان در بخش خصوصي است. اصغر جمعه اي 
نیز به نمایندگي از تشکل هاي اتاق ایران، خاطراتي را 
از تالش حاج آقا میرمحمدصادقي در تشکل گرایي و 
تاسیس چندین تشکل تخصصي بیان كرد. همچنین 
صمد حســن زاده به نمایندگي از اتاق هاي سراسر 
كشور متني در نکوداشت ایشان قرائت كرد. در انتهاي 
این مراسم حاج عالءالدین میرمحمدصادقي پشت 
تریبون قرار گرفت و ضمن تشکر از برگزاركنندگان 
این مراسم، گفت: به خداوند پناه مي برم كه اجازه 
ندهد گفته هاي دیگران را به خود بگیرم و تکبر در 
من رســوخ كند. من بنده كوچک خدا هستم. او 
افزود: وقتي به گذشته خود نگاه مي كنم مي بینم 
مي توانســتم كارهاي زیادي انجام دهم، اما ممکن 
اســت كوتاهي هم كرده باشم. من بنده ضعیف و 
كوچک خدا هستم و خود را بدهکار مي دانم. من خود 
را نزدیک به مرگ مي دانم و امیدوارم با كارنامه خوب 
به دنیاي بعد بروم. ضمن اینکه ابتدا مخالف برگزاري 
این مراسم بودم و برگزاري آن را ضروري نمي دانستم. 
البته دلیل برگزاري این مراسم بزرگداشت نیکوكاري 
بود و همین امر منجر به موافقتم با برگزاري آن شد. 
البته امیدوارم این كار كه شروع شده، ادامه یابد. او 
عنوان كرد: كار خیر در قدیم بیشــتر بود با اینکه 
وضعیت مالي ضعیف تر از حال حاضر بود. حیف است 
بخش خصوصي فقط به دنبال تجارت باشد؛ بلکه باید 

كارهاي خیر را نیز توسعه دهند.
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انتخابات نهم و اتاق آینده
1547 فعال بخش خصوصی از میان ده ها 
هزار کارخانه دار، بازرگان، معدن دار، باغدار 
و کشاورزان بزرگ در زمستان 1397 خود 
را مهیای به دســت آوردن یکی از 535 
نمایندگان می کردند. یک  کرسی هیات 
محاسبه کوچک نشــان می دهد تقریبا 
از هــر 3 کاندیدا در اتاق های سراســر 
کشــور یک نفر می توانست این لباس را 
پوشیده و در یکشــنبه پایان هر ماه در 
یکی از صندلی هــای قرمز طبقه 10 اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن ایران بنشیند و 
حرف هایی بشنود و حرف هایی به نمایندگی 
از همکاران خود بزند. انتخابات اتاق تهران 
با حضور 3348 فعال بخش خصوصی که 

می خواســتند 40 نفر از همتایان خود را 
به کرسی هیات نمایندگی اتاق پایتخت 
برسانند و رقابت های گروهی در آن از نکات 
جذاب مبارزه 11 اسفند بود. رای آوردن همه 
40 نفری که ائتالف برای فردا معرفی کرده 
بود یک اتفاق نادر و البته تکرار انتخابات 
قبلی با طعم شبه حزبی بیشتر بود. این گام 
اول برای شروع کار دوره نهم اتاق است و 
یک بخش هیجان انگیز و مهم آن در بهار 
یا اوایل تابســتان امسال است که در آن 
هیات رییسه اتاق ایران با رای مستقیم 

هیات نمایندگان منتخب برگزار می شود.
غالمحسین شافعی که در دو دوره حدودا 
دو ساله، ریاســت اتاق بازرگانی ایران را 

عهده دار بــوده، در این دوره نیز در اتاق 
مشهد بیشترین رای را کسب کرده است. 
او توانسته 595 رای را به خود اختصاص 
دهد. کیوان کاشفی که در دوره گذشته 
بود هم  ایران  اتاق  عضو هیات رئیســه 
 در این دوره در اتاق بازرگانی کرمانشــاه 
بــا 442 رای، بیشــترین رای را به خود 
اختصاص داده اســت. حسین پیرموذن 
یکی دیگر از اعضای هیات رییســه اتاق 
ایران است که در این دوره نیز با 162 رای، 
اردبیل  اتاق  نمایندگان  سرلیست هیات 
است. حسین سالح ورزی، نایب رییس اتاق 
ایران نیز در حوزه انتخابی خود با 106 رای، 

نفر اول انتخابات اتاق خرم آباد است. 
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نتایج انتخابات اتاق های 
بازرگانی صنایع، معادن و 

کشاورزی سراسر کشور

تاریخ هاي مهم انتخابات اتاق هاي 
سراسر کشور در اسفندماه 1397

هیات هاي  دوره  نهمین  انتخابات 
بازرگاني،  اتاق هــاي  نمایندگان 
صنایع، معادن و کشاورزي سراسر 
الي 18 روز  کشور، از ســاعت 8 
شنبه 11 اسفندماه 1397 در محل 
اتاق هاي شهرستان برگزار مي شود.
فهرست نهایي داوطلبان نهمین 
دوره انتخابات اتاق هاي سراســر 

کشور منتشر شد.

1 اسفند 1397
عضویت ۱8 ماهه؛ شــرط راي دهي 
در انتخابات دوره نهم اتاق هاي ساسر 

كشور

29 بهمن 1397
 انتخابات نهمیــن دوره هیات هاي 
نمایندگان اتاق هاي بازرگاني، صنایع، 
معادن و كشــاورزي سراســر كشور، 
از ســاعت 8 الي ۱8 روز شــنبه ۱۱ 
اســفندماه ۱39۷ در محل اتاق هاي 

شهرستان برگزار مي شود.
 طبــق اعــالم انجمن نظــارت بر 
انتخابــات، مدت زمان راي  گیري تا 3 
ساعت قابل تمدید است و شمارش آرا 
بالفاصله پس از پایان راي گیري انجام 
مي شود. همچنین نتایج انتخابات روز 

دوشنبه ۱۲ اسفندماه اعالم مي شود.
 تاریخ هــاي مهم فرآینــد برگزاري 
انتخابات به شرح زیر اعالم شده است: 

2
اعالم لیست نهایي
داوطلبان تایید صالحیت شده

 چهارشنبه ۱/۱۲/9۷
2

شروع تبلیغات
 8 روز قبل از اخذ رأي

 جمعه 8 صبح 3/۱۲/9۷
3

 پایان تبلیغات
۲4 ساعت قبل از روز راي گیري

 جمعه 8 صبح ۱۰/۱۲/9۷
4

روز انتخابات
9۷/۱۲/۱۱ اسفندماه

 شنبه 8 صبح الي ۱8
براي 3 ساعت قابل تمدید است

5
شمارش آرا

بالفاصله پس از اتمام مهلت اخذ راي
6  

 اعالم نتایج انتخابات
پس از اخذ صورتجلسه و تایید انجمن

7  
مهلت اعتراض به آرا در هیات نظارت

ظرف ۲ روز از تاریخ اعالم نتایج
آغاز مهلت: دوشنبه ۱3/۱۲/9۷

پایان مهلت: سه شنبه ۱4/۱۲/9۷
8

رسیدگي به اعتراض توسط هیات
 حداكثرظرف ۲ روز

 آغاز رسیدگي: چهارشنبه ۱۵/۱۲/9۷
پایان رسیدگي: پنج شنبه ۱6/۱۲/9۷

9
 مهلت اعتراض به نظر هیات

در انجمن
ظرف ۲ روز

آغاز مهلت: جمعه ۱۷/۱۲/9۷
پایان مهلت: شنبه ۱8/۱۲/9۷

10
  رسیدگي به اعتراض

توسط انجمن
 ظرف 3 روز

 آغاز رسیدگي: یکشنبه ۱9/۱۲/9۷
پایان رسیدگي: سه شنبه ۲۱/۱۲/9۷

11
  مهلت اعتراض به نظر انجمن

در شوراي عالي نظارت
ظرف ۲ روز

 آغاز مهلت: چهارشنبه ۲۲/۱۲/9۷
پایان مهلت: پنجشنبه ۲3/۱۲/9۷

12
  اعالم نظر شوراي عالي نظارت

به اعتراضات به نظر انجمن
 حداكثــر ظــرف 3 روز از زمان وصول 

اعتراض
آغاز رسیدگي: جمعه ۲4/۱۲/9۷

پایان رسیدگي: یکشنبه ۲6/۱۲/9۷
13

 صدور اعتبارنامه 
و اعالم نتیجه قطعي

 اعالم نتیجه قطعي یک هفته پس از 
پایان مهلت اعتراض و پس از تشخیص 

صحت انتخابات توسط انجمن

بوشهر
 گروه بازرگانی 

خورشید گزدرازی
علی اكبر شریف پور بوشهری

عبدالرسول ابراهیمی
حسین باباخانی

سیدحسین معروف
 گروه صنعت 

امیر شهریاری
سیدجبار موسوی

تدیر پورجم
سید محمدحسین عظیمی

مجتبی امیدی
 گروه معدن

عباس موحد فر
احمد مرادی

گروه كشاورزی
مختار قاسمی
حیدر رئیسی
حمزه بویرانی

اردبیل
  گروه بازرگانی 

عبدالرضا بیگناه
بهروز پورسلیمان

حمید شمع یار
حسن عرشی

حسین وثوقی ایرانی
مهدی وقار

 گروه صنعت
حسین )بهنام( پیرموذن

سیدناصر رئیس
حسن زرین قبا

علی عبداللهیان باروق
كمال فتحی بی طرف
 گروه معدن

محمدرضا حریری اردبیلی
لطیف محسنی ججین

گروه كشاورزی
عیسی شاهی زارع

عباد قضائی نیار
فرهاد صفری

خرم آباد
  گروه بازرگانی 

سپهدار كوشکی
ولی اله غالمی

محسن غیاثوند
سام محمدی

كاظم مرادی فرد
 گروه صنعت
ابراهیم اسفندیاری

اشرف السادات امیرموسوی
زهرا طهماسبی چگنی

بیچن نجاریه

 گروه معدن 
محمد خاكی

حسین سالح ورزی
 گروه کشاورزی 

احسان دارائی
مسعود كیل آبادی

احسان ناصر

رشت
 گروه بازرگانی 

علیرضا صنعت كار
هادی داداش زاده

مهران فکری
طاهر زمردنیا

غلمحسین نوروزنژاد
 گروه صنعت

حجت نقاش زادگان رشتی
امیر پورنصیر

سامان نظری معافی
ایرج محبوبی

عبدالنبی جرک
 گروه معدن

هادی تیزهوش تابان
محمدعلی شجاع پور

گروه كشاورزی
قاسم رضائیان
علیرضا آقازاده
بهمن لطیفی

زنجان
  گروه بازرگانی 

غالمحسین جمیلی
علی یگانه فرد

سید علیرضا حجاریان
محسن حمیدی
محسن عطائیان

گروه صنعت
علی باقرزاده خرسندی

غالمحسن حسن نژاد
محمود ضرابی

داود سقایی
صمد یوسفی اصل

  گروه معدن 
سهند علی فالحی

ولی اهلل منصوری
 گروه کشاورزی 

ابراهیم جمیلی
هاشم حاج  علی اكبری

مهدی رنگ رونا

کرمانشاه
 گروه بازرگانی

رضا سلیم ساسانی
نلسون حضرتی

جمشید رستمی
غالمرضا امیری

امیر صفیاری

اسفند 1397
دوره جدید
شماره 121

10

انتخابات نهم
نکوداشت
یادداشت

روزهای ایران

اخالق
بودجه 98

شرح صدر
چالش جمعیت
هوش مصنوعی

بازارها
انقالب چهارم



گروه صنعت
كیوان كاشفی

عبداهلل سخن سنج
ابوالحسن خلیلی

ابراهیم امیدی
بابک ترابی

گروه معدن
محمدعارف ابراهیمی

ابراهیم خمیسی
گروه كشاورزی

حیدر كدیور
ناصر مرادی

شهریار باوندپور چله

بجنورد
گروه بازرگانی

محمد صمدی
سعید پورآبادی
نورمراد یزدانی

حسنعلی مرادیان
رحمان بردی افروز

گروه صنعت
علی محمد جاجرمی

حیدر حیدریان
علی شریعت
بیگر پرهامی
زهرا معینی

گروه معدن
علی اصغر علی آبادی

عباس كاظمی
گروه کشاورزی

اشکان كاویانی
علی محمد ژاله مایون

امین یزدانی

زاهدان
 گروه بازرگانی

محمدشریف رخشانی اصیل
علی ریگی میرجاوه

امان اله شهنوازی
علی عظیم زاده

امان اله كهرازهی
گروه صنعت
لعل محمد بلوچ زهی

محمود تهی دست
محمد خدابخشی گنگان

عبدالحکیم ریگی میرجاوه
محمدعلی نشاطی

 گروه معدن
عبدالرحمن ریگی

غالم سرور نوتی زهی
گروه كشاورزی
سمت اله ریگی

عبدالغفور ریگی میرجاوه
محمد شهنوازی

شیراز
 گروه بازرگانی

صالح الدین ایزدفر
سید كاظم خاک ره

یلدا راهدار
غالمحسین شعرا

امین ماهرانی
گروه صنعت

عباس ابوقداره
جمال رازقی جهرمی

سهراب شرفی
نادر طیبی

سهیال محبی
گروه معدن

محمدصادق حمیدیان جهرمی
ابراهیم غالمزاده

گروه کشاورزی
هادی حنایی جهرمی

خسرو فرغان گران سایه
علیرضا قدرتی

آبادان
 گروه بازرگانی
محمدصادق جوهری

حسن افخمی
محسن براتی

سید حمیدرضا كاشی
سید ابراهیم یعقوب پور

گروه صنعت
مسعود خیاط زاده

غالمرضا اكبری زاده
محید پوركائد

ایمان غالمحسین زاده
ایمان دوست

گروه معدن
اسداهلل كردزنگنه

فرشید قربانی
گروه کشاورزی

احمد زارعی
رضا زیتون نژاد

احمد زارعی

تهران
 گروه بازرگانی
سیده فاطمه مقیمی

ناصر ریاحی
محمدرضا انصاری

عباس آرگون
محمد الهوتی

سید رضی میری
افشین كالهی
محمد امیرزاده

شهاب جوانمردی
مجید صدری

محمدرضا طالیی
مجید حسینی نژاد

مهدی شریفی نیک نفس
مهرداد عباد

محمد مهدی فنایی
 گروه صنعت 

هاله حامدی فرد
حسن احمدیان

سیدمحمد اتابک
محمدرضا زهره وندی

رضا پدیدار
علی نقیب

محمود نجفی عرب
حمیدرضا صالحی

محمدرضا نجفی منش
عباس علی قصاعی

علیرضا كالهی صمدی
هرویک یاری جانیان

فرزین فردیس
محمدحسن دیده ور
 گروه معدن

عالء میرمحمدصادقی
فریال مستوفی

محمدرضا بهرامن
سجاد غرقی

گروه کشاورزی
احمدرضا فرشچیان

كاوه زرگران
احمد صادقیان

حسن فروزان فرد
مهدی معصومی 

علی تقوی فر

کاشان
  گروه بازرگانی 

محمد توالیی
مسعود ابریشمی

مصطفی اصفهانیان
خلیل اهلل افشاری

سیدرضا الجوردی
گروه صنعت

سیدعلی دیانت
احمد فرهی

مرتضی محبوبی
عبدالرحیم مفیدی
سیدجواد سجادی

 گروه معدن
رضا فرزانه

محمداسماعیل مرندی
گروه کشاورزی

نرگس رحیم زاده
سیدتقی حجازی
مهدی كارگرنژاد

سمنان
 گروه بازرگانی

بهروز احمدی
مهدی جعفی

علی اصغر نمکی
كورش وفا

امیرحسین شقاقی خوش خلق
گروه صنعت

سعید تركمان دهنوی
شهرام پرویز

محمد نجفی سهی
عبداهلل اكبری راد
فرج اهلل معماری

گروه معدن
علی اصغر جمعه ای

حمید علوی

گروه کشاورزی
مهدی حداد

عبدالحسین دریانیان
مسعود اعوانی

ارومیه
 گروه بازرگانی

ابراهیم حق گوئی
احمد دلیری
نجات سنگی

امیرمسعود فاتحی
فریدون حمتی

 گروه صنعت 
حسن انتظار

علی اوالد یلمقانیان
محمدرضا رستمی

مهدی زنجانی میاندوآب
كاظم مرتاض

گروه معدن
محمدحسین قیسی

قاسم كریمی
گروه کشاورزی

صمدپور سلطانی
بهنام تاج الدینی

رضا سواری

بیرجند
 گروه بازرگانی

غالمحسین راستگونژاد
خالد اكبری زاد
عیرضا خامه  زر

علی اكبر فرامرزی
محمدمحسن موهبتی زهان

گروه صنعت
عبدالکریم امین زاده

احمدعلی هامونی
سیدعلی خیریه

بهرام ساتلیخ محمدی
نرگس خاتمی

گروه معدن
حمیدرضا امینی

علیرضا باقری
گروه کشاورزی

محسن احتشام
عبدالغنی نهتانی

سیدحسین خیریه

ساری
 گروه بازرگانی 

امیدحاجیان برنجستانکی
رضا رستمی

سید محمد جعفری
سید اسماعیل یزدان پناه

علی تقی پور
گروه صنعت

عبداله مهاجر دارابی
غالم عسکر بهزاد

سید مجید لطیفی
فردین غالمپور

سهراب پورمداح

گروه معدن
ایوب فالح نژاد

محمد اوایی بیشه
گروه کشاورزی

امیرمیران آملی
محمد چلنگری جویباری

موسی آقائی

قم
 گروه بازرگانی

رضا محمدبیگی
ابوالفضل رجبیان

احمد محمدی كاشانی
علیرضا آرحیمی
محمد آقاجانی

 گروه صنعت 
غالمحسین الهیاری

حسن آقاجانی
ابوالفضل خاكی

مصطفی كرمانی
سیدمحمدرضا بکائی
گروه معدن

علی خاكی
محمد حیدری

گروه کشاورزی
علیرضا راد

احمد زاهدی موحد
محمدرضا صدیق پور

یاسوج
 گروه بازرگانی 

مجتبی اندرزیان
منوچهر یاری

عبدالحسین تقویان
فرشید عزیزی
فتاح جاودانه

گروه صنعت
سید شمس اهلل هاشمی

چنگیز هاشمی
عبداهلل قبادی

عزیزاهلل رحیمی
وحید گرجی

گروه معدن
جبار كیانی پور
فرامرز خوبانی

گروه کشاورزی
لشگر آذرپیوند
امیر حسینی

عزیزاهلل فتحی

تبریز
گروه بازرگانی

مسعود بنابیان
رضا كامی

ناصر امجدی
قاسم قویدل
سونیا اندیش

گروه صنعت
یونس ژائله
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رسول بیوک
پرویز بیوک

علی سالک نجات
گروه معدن

مد حسن زاده
جمشید برزگر

گروه کشاورزی
محمود ابراهیمی
ابوالفتح ابراهیمی

سید یوسف حسینی

اصفهان
 گروه بازرگانی 

مسعود گلشیرازی
اكبر لباف

احمد پزنده
رضا برادران

مجتبی كاروان
گروه صنعت

فرشته امینی
بهرام سبحانی

محمدرضا رجائی
سید رسول رنجبران

اصغر اخوان مقدم
گروه معدن

سید عبدالوهاب سهل آبادی
احمد خوروش

گروه کشاورزی
حمیدرضا قلمکاری

غالمرضا اخوان فرید
محمد صادقی

کرج
گروه بازرگانی

رحیم بناموالیی
پرهام رضایی

مصطفی هاشمی
امیر فرشچی

شادی حاضری
گروه صنعت

فریبرز بینش پور
یداله مال میر
مجین غیاثی

محسن امینی
فایق زرافشان

گروه معدن
جعفر سلیمانی
شاهین ظهوری

گروه کشاورزی
حسن  خانی

احمد میرجلیلی
نبی اهلل نوری نسب

کرمان
 گروه بازرگانی
محمدحسین اكبری

فخری اله توكلی
سیدمحمد ابراهیم علوی

سید آرش علوی
حمید عزت آبادی پور

گروه صنعت
محمدعلی محمدمیرزائیان

سیدمهدی طبیب زاده
علی نقوی

علی عباسلو
عباس جبالبارزی سربیزن

گروه معدن
بابک اسمعیلی احمدآبادی

محسن ضرابی
گروه كشاورزی

حسن نجف آبادی پور
جلیل كاربخش راوری
سید محمدرضا ترابی

ایالم
 گروه بازرگانی

سعد حسینی
محمد ملکی

موسط فاطمی راد
نصرت اله الرتی

ادریس بابایی
  گروه صنعت
عدنان كرمی نصب

منصور رنجبری
سیدمحمد موسوی نسب

سجاد شیرخانی
اكبر ابراهیم نژاد

گروه معدن
شعبان فروتن

محسن چمن آرا
گروه کشاورزی

فرج امیدی
مجتبی غیابی

فرزاد فیض اللهی

گرگان
 گروه بازرگانی 

امیر عابدی
حلیم آل جلیل
علی صفرنچاد

عبدالصمد آخوندنژاد
عبدالحلیم ماهری

گروه صنعت
فرخ قبادی

علی محمد چوپانی
رضا مبصری

محمدعلی افشانی
حاج محمد زاودی

گروه معدن
رحمان قره باش

روح اهلل شاهینی
گروه کشاورزی

امیر یوسفی
ارزجان شمالی

هوشنگ آخوندی

مشهد
 گروه بازرگانی
ممدحسین روشنک

محمود سیادت
احمد زمانیان یزدی

محمود امتی
مجید محمدنژاد

 گروه صنعت 
غالمحسین شافعی

رضا حمیدی ازغدی
حسین محمودی خراسانی

محمدعلی چمنیان
غالمعلی رخصت

گروه معدن
محمدرضا توكلی زاده

حسین احمدی
گروه کشاورزی

علی شریعتی مقدم
مریم سراج احمدی

علی اكبر علیزاده قناد

همدان
 گروه بازرگانی

علی اصغر زبردست
محمد بشیری جالل

ناصر قنبر گنبدی
ابراهیم علی پناهی
عبدالحمید ایزدی

 گروه صنعت 
حسن بهرامی

سید مجید مختار موسوی
علی اكبر فالح
علیرضا زارعی

مسعود توتونچیان
گروه معدن

رحیم مرتضایی
محمدجواد سفیه آنی
گروه کشاورزی
خسرو طالبی رحیق

علی محمودی
امیر اسالمیه همدانی

سنندج
 گروه بازرگانی 

محمد هالكو
مصطفی فتحی

محمد دلسوز اخگر
امید حوریجانی

قادر كریمی
 گروه صنعت 

سید كمال الدین حسینی
فاروق كیخسروی

اقبال صادقی
فرهاد سعیدی
عطاءاهلل جویا

گروه معدن
شوذب جباری

علی اكبر عبدالملکی
گروه کشاورزی

بختیار صالحی
خالد فرجیان
ستار كشاورز

قزوین
 گروه بازرگانی

مهدی بخشنده
سید علی حسینی

حسین ساروخانی
مصطفی عادلی فر

محمد رضا فاروقی
 گروه صنعت 

مجید آهنگریان
منوچهر آزادمنش

مهدی عبدیان
نیما بصیری

محمدرضا ماشاءاللهی
گروه معدن

اصغر آهنی ها
امیر عادل طاهرخانی
گروه کشاورزی

علیرضا كشاورز قاسمی
مهدی جباری

سعید حالج یوسف زادگان

یزد
گروه بازرگانی

فتاح جاودانه
منوچهر یاری تلزالی
عبدالحسین تقویان

فرشید عزیزی طاس احمدی
مجتبی اندرزیان

 گروه صنعت 
 عزیزاهلل رحیمی

عبداهلل قبادی
چنگیز هاشمی
وحید گرجی

سید شمس اهلل هاشمی
 گروه معدن 

جبار كیانی پور
فرامرز خوبانی

گروه کشاورزی
لشکر آذرپیوند
عزیزاهلل فتحی
امیر حسینی

اراک
بازرگانی

عماد مردانی
حیدر پیمان فر

منوچهر توسطی
محمدرضا محمدی
بهرنگ عقیلی نسب

صنعت
علیرضا بشارت

حمیدرضا مهدی نیا
علیرضا خلیلی
ابوالفضل بابایی

سیدسعید رضوانی
گروه معدن

محمدحسین حیدری
بهنام نیک فر

كشاورزی
حامد امینی مصلح آبادی

ناصر بیگی
مجتبی جاللوندی

خرمشهر
بازرگانی

هانی فیصلی

كاظم بهران احمدی
محمدجواد مومن

فضال شنیور
عبدالرضا مریح زاده رابع

صنعت
مرتضی جزایری اصل

امین فرطوسی
عبود طیبی
امیر خلفی

عبدالمنعم كعبی نژاد
گروه معدن

سید مصطفی موسوی
سعید حمداوی

كشاورزی
طاهر سبحانی
احمد سریفات

محمد عسکری صابر

شهرکرد
بازرگانی

بهنام علیخانی
شهریار حیدری پور

فرج اله نجفی سرپیری
له بخشــی  ا هلل  حبیــب ا

هفشجانی
ســید كورش هاشمی گل 

سفیدی
صنعت

آیت اهلل احمدی
بهرام اله بخشی هفشجانی

حسین ایزدی بروجنی
فرهاد اخوان بروجنی

یوسف ابوطالبیان سورشجانی
گروه معدن
شهرام زارع فارسانی

عبدالکریم كریمی فیل آبادی
كشاورزی

مسعود ناصری بروجنی
دبیر رضایی سورشجانی

اردوان طهماسبی گندمکاری

اهواز
بازرگانی

شهال عموری
علی حمولی طرقی

سیروس عبیاوی
محمد عبیاوی

عبداهلل شماخته
صنعت
محمدجواد امانی

سید هیبت اهلل اصولی
صادق سواعدی

نعمت اهلل نوری گلنگشی
مهدی رحیمی

گروه معدن
شاهرخ شیشه گر

خیریه نیسی
کشاورزی
همایون كوت زاده

سید سلطان حسینی امین
نادر بهشتی نسب
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ایــران ســرزمین بــزرگ و 
تحلیل  و  اســت  شگفت انگیزی 
سیاســت،  ومتن  بطن  در  آنچه 
اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی 
آن در جریان است کاری پیچیده 

و سخت است. 
در دوران سیاسی این سرزمین 
قدیمــی جریان هــا، طیف ها و 
که  دارند  وجــود  گروه هایــی 
می تواندن در یک لحظه از تاریخ 
بیاینــد، کاری کنند و موثر واقع 
شوند و غیب شــوند. در بطن و 
الیه های پنهان کسب و کار در ایران 
منافع، تعارض ها، همســویی ها، 

و  پیدا  هدف های  و  واگرایی هــا 
پنهانی در میان فعاالن اقتصادی، 
بوروکرات،  موثر  و  نیرومند  قشر 
تکنوکرات هایــی که حاال برخی 
از آنها 40 سال ســابقه فعالیت 
دارند وجود دارد که باید با دقت 
و  تا خط ها  کالبدشکافی شــود 
ایران  در  شــود.  پدیدار  ربط ها 
روزهایی وجود دارد که کســی 
از آنها اطالع پیــدا نمی کند اما 
سرنوشت سازند و جریان درست 
می کنند و روزهایی نیز هستند که 
آنها متفاوت است.  باطن  و  ظاهر 
اثرگذار دولت  در میان مــردان 

رفته اند  و  آمده  افرادی  دوازدهم 
نماینده یک جریان  کدام  که هر 
فکری یا گــروه اقتصادی بوده و 
اکنون نیســتند. رخدادهایی در 
دل بانک مرکزی، سازمان برنامه 
و بودجه، نهاد ریاست جمهوری، 
وزارت خارجــه به صورت پیدا و 
پنهان بوده و هستند که هر کدام 
بر سرنوشت ایران و ایرانیان موثر 
بوده اند. روزهایی در ایران وجود 
داشــته اند که آثار و پیامدهای 
پرونده  دارد.  ادامه  تا سال ها  آن 
پیش رو برخی از روزها را بازتاب 

داده است.

الیه های پیدا و پنهان روزهای ایران

یادداشت
نکوداشت

انتخابات نهم

روزهای ایران
اخالق

هوش مصنوعی
بازارها

انقالب چهارم

بودجه 98
شرح صدر

چالش جمعیت
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انتخابات نهم
نکوداشت
یادداشت

روزهای ایران
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بودجه 98

شرح صدر
چالش جمعیت
هوش مصنوعی

بازارها
انقالب چهارم

هنوز جشن نوروز ادامه داشــت كه بازار ارز در 
هفته دوم فروردین ۱39۷ سركش و عاصی شد و 
نرخ ارزهای معتبر به ویژه نرخ تبدیل دالر به ریال 
ســودای رسیدن به ابرهای دوردست آسمان را در 
دســتور كار قرار داد. در یک چشم برهم زدن نرخ 
تبدیل هر دالر امریکا به ســرعت به 6۰ هزار ریال 
رســیده بود كه آن روز نامــدار ناپیدای مرموز در 
دولت دوازدهم از راه رسید. روزی كه مسعود نیلی 
اقتصاددان ایرانی را ناگزیر كرد به رییس خود انتقاد 
كند و از او بخواهد متن صحبت های آن روز بد را 
برای شهروندان منتشر كند. در آن روز كه باید بین 
۱۵ تا ۲۰ فروردین ۱39۷ باشد تصمیم این شد كه 
دولت با حراج دالرهای ذخیره شده خود در بانک 
مركزی به قیمــت هر دالر 4۲۰۰ تومان فراخوان 
عمومی به همه ایرانیان قدرت نمایی كرده و به بازار 

ارز اخطار كند كه باید نرخ ها را پایین بکشد. 
به این ترتیب بود كه اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور به عنوان مرد قدرتمند اقتصادی – 
سیاسی دولت یازدهم لباس پیشگام در اعالم نتایج 
تصمیم روز تا ابد به یادماندنی دولت را برعهده گرفت 
و خود را در آتش دالر سوزاند. او اعالم كرد دولت و 
بانک مركزی آنقدر ارز دارند كه هر فردی هر میزان 
دالر به قیمت 4۲۰۰ تومانی برای واردات بخواهد 
دراختیارش می گذارند. آیا این سیاستمدار كرمانی 
كه پله های ترقی تا رسیدن به مرد دوم قوه مجریه 
را در یک دوره كوتاه سپری كرده بود نمی دانست 
نــام و آوازه خود را در آتش دالر می ســوزاند؟ آیا 
مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهور در اقتصاد 
و یار قدیمی جهانگیری به او توضیح نداده بود این 
كار و این پیشگامی خودزنی به حساب می آید و او 
نمی تواند بازار مهار گسیخته دالر را با این حرف ها 
رام كند؟ هر چه بود جهانگیری در این آتش سوخت 
و البته تنها نبود. پس از او محمدباقر نوبخت رییس 
ســازمان برنامه و بودجه كه باید كار تدبیر اقتصاد 
و اندیشــه اقتصادی را به برنامه تبدیل كند نیز به 
میدان آمد و همان حرف های جهانگیری را تکرار 
كــرد كه البته در محاق ماند و دالر 4۲۰۰ تومانی 

به نام جهانگیری در تاریخ ثبت شد. 
تنها یــک ماه زمان كافی بود كه معلوم شــود 
سیل درخواست و تقاضا برای دریافت دالر 4۲۰۰ 
تومانی با هدف توجیهی واردات سرتاسر میهن را 
درنوردیده و در شهرهای كوچک و مراكز استان ها 
یک صف طوالنی برای ثبت سفارش تشکیل شده 
است. محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت وقت در همــان روزها اعالم كرد میزان 
ثبت سفارش در یک دوره 3 ماهه نخست ۱39۷ 
نسبت به مدت مشابه ۲ برابر و به ۲۰ میلیارد دالر 
رسیده اســت. این استقبال از دالر 4۲۰۰ تومانی 
جــز برای دولت و به ویژه رییس آن كه می گویند 

اصرارهــای وی در آن روز ناپیدای گم تا امروز راه 
را برای تصمیم به تخصیص دالر 4۲۰۰ تومانی باز 
كرد آشکار بود. در حالی كه نرخ هر دالر امریکا در 
بازار ارز هر روز به سمت باال می رفت و با حیرت و 
تعجب همگانی حتی تا مرز هر دالر ۱9 هزار تومان 
نیز پیش رفت اما دولت دوازدهم هنوز اصرار داشت و 
هنوز در اسفندماه ۱39۷ و با وجود اینکه پیامدهای 
فسادآلود و رانت خیز آن آشکار شده است كه این 

كار باید انجام شود. 
اســتدالل دولت این بود كه اگر نرخ دالر برای 
واردات كاالهــای اساســی از 4۲۰۰ تومان فراتر 
برود نرخ تورم بــه صورت تصاعدی افزایش یافته 
و شــهروندان با تهدید مواجه می شوند. دولت در 
واقع با توزیع دالر با قیمت 3۰ درصد قیمت بازار 
ارز می خواســت نرخ كاالهای اساسی را مهار كند 
اما گزارش ارایه شــده از سوی مركز پژوهش های 
مجلس و همچنین مشاهدات روزمره شهروندان و 
بانک مركزی نشان داد و می دهد كه این تخصیص 
هرگز به هدف مهار تورم كاالهای اساســی منجر 
نشده اســت و اتفاقا برخی از كاالهایی كه واردات 
آنها با دالر 4۲۰۰ تومانی بود با شتاب بیشتری به 
بــاال رفتند. حاال و پس از آنکه گزارش ها به دولت 
رســید كه دالرهای كمیاب خود را به ســودایی 
باطل به حراج گذاشــته است نوبت روشن كردن 
توپخانــه علیه واردات از طرف دولت، رییس بانک 
مركزی و ســایر مقام های ارشد دولت بود. حسن 
روحانــی رییس جمهــور ایران چندیــن بار و به 
مناسبت های گوناگون تیغ انتقادهای تند را كشید 
و به واردكنندگان حتی عنوان خیانتکار را هبه كرد 
و تصریح كرد دالرهای ارزان را گرفتند و كاال وارد 
نکردند یا اگر هم كاال وارد كردند به قیمت دالر بازار 

آزاد عرضه كردند. رییس بانک مركزی كه جانشین 
سیف شده بود نیز همین را بارها تکرار كرده است 
و نمی خواهد قبول كند كه سیاست ارزی نامساعد 

و ناكارآمد است كه تقاضا را دامن می زند. 
مردان دولت دوازدهم كه حاال در نیمه دوم سال 
عباس آخوندی ومسعود نیلی كه هواداران شفافیت 
و توزیــع دالر به قیمت واقعــی بودند را كنار زده 
بودند هنوز باور دارند كه سیاست ارزی درستی را 
ادامه می دهند. در حالی كه پیامدهای هدر دادن 
دست كم ۱4 میلیارد دالر 4۲۰۰ تومانی یا بخشی 
ازآن گریبان اقتصاد و جامعه ایرانی را رها نمی كند. 
رییس سازمان برنامه و بودجه در اسفندماه تاكید 
كرد اگــر واردكنندگان قول دهند كه دالر 4۲۰۰ 
تومانــی را گرفته و با آن كاال وارد كرده و با همان 
نرخ و كمی ســود در بازار عرضه كنند می توانند 
تقاضا كنند و دولــت نیز مابه التفاوت قیمت دالر 
4۲۰۰ تومانی تا نیما را از آنها نمی گیرد. این رفتار 
و این نگاه رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
كشور بدون تردید ریشه در این دارد كه نرخ تورم 
با دالر بیش از 4۲۰۰ تومانی برای كاالهای اساسی 

مهارناپذیر خواهد بود.
فعاالن اقتصادی و كارشناســان و اقتصاددانان 
امیدوارند روزی پرونده این روز گم شده باز و معلوم 
شــود كه چه كسانی روز توســعه فساد را با نیت 
خیرخواهانه در ایران دامن زدند. به نظر می رســد 
پیامدهای بدیمن تخصیص دالر ارزان به بازار كه 
یکی هم رشد شکاف درآمدی و رشد رانت خواری 
بوده و هست سال های سال در جامعه خود را نشان 
دهد. چیزی كه آزاردهنده است و تردیدافکنی ها 
درباره روز تاریخی گم شده و مرموز در كوتاه مدت 

و احتماال بلندمدت است.

آن روز مرموز و گم شده
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در دنیای امروز شمار اندكی از كشورها هستند 
كــه اقتصاد آزاد را هنــوز در راهبردهای خود 
برای توسعه كشور قبول نکرده اند. برخی از این 
كشورها كه شمار آنها اندک است بازمانده های 
دوران جنگ سردند كه به اردوگاه سوسیالیسم 
پیوسته و با وجود ســپری شدن چند دهه از 
پایان جنگ هنوز دولــت و حزب حاكم همه 
نیروی مادی و فکری اقتصاد را در چنگ دارد. 
كشورهایی مثل كوبا و كره شمالی و تا اندازه ای 
ســوریه و ســودان در خاورمیانه از این دست 
كشورها به حساب می آیند. در خاورمیانه و نیز در 
برخی از كشورهای جهان مثل ونزوئال كه درآمد 
حاصل از صادرات نفت یک درآمد فوق العاده و 
دراختیار دولت است نیز فعالیت های اقتصادی 
تحت امر دولت اما با كمی تفاوت قرار دارد. در 
میان كشورهای جهان می توان با جرات گفت 
اقتصــاد ایران یک استثناســت. اقتصاد ایران 
دســت كم 6 دهه است در چنگ و اختیار نهاد 
دولت از یک طرف و نهادهایی باالتر از دولت از 
سوی دیگر قرار دارد. در ایران، به دلیل فقدان 
احزاب حامی بورژوازی و به دلیل توده ای بودن 
عنصر سیاست، قدرت مستقر در دولت، مجلس 
و قوه قضاییه هرگز حاضر نمی شوند شهروندان 
را رها كرده و از صاحبان سرمایه حمایت كنند. 
به این ترتیب اســت كه بورژوازی ایران برای 
فعالیت خود باید ناچار ساز خود را با ساز دولت 
كوک كند و تا اندازه زیادی از سیاست های دولت 
تبعیت كند و البته در این میان بکوشد راه هایی 

برای توسعه خود بردارد. 
بسیار دیده و شنیده ایم كه مردانی در ایران 
پیدا می شوند كه به یک گروه از دولت نزدیک 
شــده و با آنها سازگار می شوند و ضمن اینکه 
كســب خود را دنبال می كننــد به دولت نیز 
كمک میکنند. این افراد اما در مقاطعی از زمان 
و به ویژه در روزهایی كه مجادله سیاستمداران 
جناح های گوناگون به اوج می رسد یا روزهایی 
كه اقتصاد كالن با بحران مواجه می شــود به 
وســط رینگ آورده و آنها وادار می شــوند كه 
اندوخته های خود را كه بر اساس رانت و فساد 
به دست آورده اند رو كرده و دراختیار قرار دهند. 
امیر خسرو یکی از این سلطان ها بود كه چند 
سال پیش اعدام شد و سلطان بابک زنجانی كه 
ســلطان نفت نامیده می شود االن چند سالی 
است زندان است و گفته می شود اگر پول هایی 
كــه دراختیارش قرار دارد را پس بدهد ممکن 
است در حکم او تخفیف صورت گیرد. شهرام 
جزایری از این دست افراد كه البته در اندازه های 
كوچک در معرض رانت و فساد بود. حمیدرضا 
باقری درمنی كه در زمان انقالب اسالمی فقط 

9 ســال داشت و در ۱9 دی ماه امسال به دار 
مجازات آویخته شد یکی از این سلطان ها بود كه 
وصل به بانک ها بوده و نزدیک به ۲ هزار میلیارد 
تومان بدهی بانکی داشته است. سلطان سکه به 
نام وحید مظلومین نیز در سال ۱39۷ بساطش 
برچیده و اعدام شد. در اسفندماه امسال حسین 
هدایتی مشهور به عابربانک در حال محاكمه 
است و كسان دیگری در صف قرار دارند كه به 

اتهام فساد اقتصادی محاكمه شوند. 
روند فزاینده كشف سلطان و سلطان كشی در 
ســال ۱39۷ به دلیل تشدید تحریم ها و عدم 
تعادل در بازارهای ایران اســت و از آنجایی كه 
به شهروندان فشــار وارد می شود باید با اعدام 
این افراد راه را برای ثروت اندوزی بســت. این 
سلطان كشی و این مفسدكشی در حوزه اقتصاد 
البته مسبوق به یک دیدگاه سیاسی است كه بر 
اساس آن باید هرچند گاه چند مفسد اقتصادی 
را دار زد تا درس عبرت برای دیگران شده و آنها 
از مسیر نادرست برگردند. آیا روند سلطان كشی 
در پاییز و زمستان ۱39۷ روزهای خاصی برای 
ایران رقم زدند وهمین جا متوقف می شــود. 
برخی دیدگاه های بدبین تر می گویند این روند 
می تواند به یک جریان عمومی تبدیل شده و 
شاید روزی سراغ بیشتر كسانی كه در دهه های 
اخیر ثروتمند شــده و یا از وضعیت اقتصادی 
استفاده كرده و با رانت خواری صاحب هزاران 
میلیارد تومان ســرمایه شده اند بروند و به این 
ترتیب شاید هزاران میلیارد تومان از اموال این 
افراد در این روزهای سخت به كار دولت بیاید. 
فرض كنید بر اساس پژوهش و تحقیق معلوم 
شود كه هزار ثروتمند ایرانی وجود دارند كه از 

راه رانت خواری و فساد ثروت جمع كرده اند و این 
احتمال وجود داشت كه بتوان به طور میانگین 
از هر كدام ۱۰ میلیارد تومان پول به نفع كشور 
گرفت كه معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد 

شد كه رقم اندكی نیست. 
فعاالن اقتصادی می گویند روند سلطان كشی 
باید از جایی متوقف و به جای اینکه مدام سلطان 
تولید و اعدام شود بهتر است به سراغ قانون ها و 
سیاست های اقتصادی رفت. آن طور كه دولت 
ادعا دارد در سال ۱39۷ میلیاردها دالر ارز به 
قیمت ترجیحی به كسانی داده شده است تا كاال 
وارد كنند و در بازار بفروشند اما آنها از این كار 
اجتنــاب كرده و ارز را در بازار آزاد فروخته و یا 
كاال وارد كرده به دالر آزاد فروخته اند... این گونه 
است كه ســلطان متولد می شود و سلطان ها 
دستگیر می شوند. وقتی كه نرخ بهره بانکی در 
ایران بســیار كمتر از نرخ تورم است و دریافت 
اعتبارات از بانک ها یک امتیاز است و وقتی گفته 
می شود صدها نفر دانه درشت داریم كه مطالبات 
آنها به سمت سوخت شدن پیش می رود و وقتی 
معلوم می شود كسانی بوده اند كه می دانسته اند 
نرخ تعرفه واردات كدام كاال ممکن است افزایش 
یابد و آن كاال را وارد كرده اند می توان حدس زد 
كه ثروت بادآورده ای فراهم خواهد شد. كسی یا 
گروهی منکر این نیست كه رانت خوار و فاسد 
اقتصادی شناسایی و دستگیر و اعدام شود اما 
نخبگان می گویند ایــن روش مبارزه می تواند 
ترس در دل كارخانه داران ریشه دار و اصیل ایران 
بیندازد و كار را سخت كند. آیا روند سلطان كشی 
به یک جریان دایمی تبدیل خواهد شد؟ روزهای 

سلطان كشی آیا در راه است؟

روزهای سلطان کشی



ایران ســرزمین پهنــاور با 8۲ میلیون نفــر جمعیت و یکی از 
قدرت های بزرگ در منطقه خاورمیانه و غرب آسیاست كه تاریخ 
طوالنی را پشت سر گذاشته و جغرافیای آن خاص و دارای عناصر 
پیچیده ای از سیاست در الیه های پیدا و پنهان است. این سرزمین 
و شهروندان آن به همران حاكمیت دست كم 4۰ سال است كه در 
صدر اخبار سیاسی جهان قرار دارند و رفتارها و تصمیم هایی كه در 
درون مرزهای ملی اتخاذ می شود سرچشمه دگرگونی در منطقه 
و در بخش قابل اعتنایی ازجهان اســت. سرزمین ایران در جایی 
ازجهان واقع شده است كه از سال های پس از جنگ جهانی دوم 
محل اعتنای اردوگاه سوسیالیســتی جهان و همزمان دنیای آزاد 
بوده است و هم اكنون نیز چین و روسیه به مثابه قدرت های شرق 
جهان و آمریکا و اتحادیه اروپا به مثابه نمایندگان غرب خواســتار 
حمایت ایران هســتند و عالقه دارند از قدرت و اعتبار این كشور 

در نبرد با دیگری استفاده كنند. 
ایران دارای منابع غنی نفت و گاز اســت كه با وجود همه فراز و 
فرودها هنوز از اســتراتژیک ترین كاالهای مورد نیاز جامعه جهانی 
و كاالی اصلی تامین انرژی برای صنعت و كشاورزی و معدن و راه 
است. ایران به لحاظ جمعیت با همه كشورهای حاشیه خلیج فارس 
برابری می كند و از نظر كیفیت جمعیت نیز با همه كشورهای منطقه 
و حتی آسیا – به جز چند كشور – قابل مقایسه است سرزمین ایران 
با داشتن منطقه ای مثل بندر و منطقه چابهار یکی از راهبردی ترین 
مناطق را دراختیار دارد و همسایگی ایران با بیش از ۱۵ كشور جهان 
یک مزیت باالی دادوســتد در ســطح منطقه است. با این همه، اما 
شوربختانه ایران در موقعیت ممتازی در مقایسه با داشته هایش قرار 
ندارد و در وضعیتی به سر می برد كه هرگز هیچ فرد و گروه منصف 
و منعطف و كارشناسی آن را بهترین موقعیت نمی داند. عناصر اصلی 
قوام دهنده هر جامعه مثل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی 
در ایران وضعیتی نامساعد دارند و به همین دلیل است كه نمی توان 
ادعا كرد ایران در بهترین روزهای خود قرار دارد. در حوزه سیاست 
داخلی ایران آنقدر تشــتت و پراكندگی و تضادهای آشــتی ناپذیر 
وجود دارد كه حتی در برابر سخت ترین مسایل گرفتاركننده هستی 
این مرز و بوم نیز اتفاق نظر وجود ندارد. در سیاســت خارجی نیز 
دیدگاه هــای متضاد راه را بــرای هماوردجویی منطقی و مبتنی بر 
خرد جمعی ناهموار كرده است. در اقتصاد و كسب و كار شهروندان 
نیز در روزهای خوب قرار نداریم و برخی سیاست های اقتصادی كه 
دولت اتخاذ كرده است تنفس شهروندان را به شماره انداخته است. 
رشد منفی اقتصادی بدترین رخدادی بود كه می توانست گریبان 
ایران را بگیرد كه گرفت و در سال ۱39۷ برای ایران بال درست كرد. 
سرمایه گذاری در ایران از نفس افتاده است و از سرمایه گذاران بزرگ 
و كوچک خارجی كسی به ایران نیامده و در داخل نیز شوقی برای 
بزرگ تر شــدن بنگاه ها دیده نمی شود. در حوزه فرهنگ نیز شاهد 
گسســت میان اراده سیاست ورزان و مدیران اصلی با بدنه جامعه به 
ویژه جوانان ایرانی هستیم. رشد روزافزون آسیب های اجتماعی مثل 
اعتیاد، خالف های كوچک و بزرگ، ازدواج سفید، مهاجرت به خارج 
از كشور نیز از گرفتاری های ایران امروز است كه در مسایل اجتماعی 
خود را نشــان می دهد. ایران در روزهایی قرار دارد كه به هر دلیل 
توانایی سازگاری با كشورهای حاشیه خلیج فارس را ندارد و عالوه 
بر این ناســازگاری، متاسفانه مناسبات به نقطه سرحدی نامناسبی 
رســیده اســت. ایران نمی تواند به هر دلیل از مزیت های خود مثل 
گردشگری به مثابه یک صنعت پول ساز استفاده كند. ایرانیان در حالی 
ناگزیر شده اند در صف های طوالنی برای خرید گوشت قرمز وارداتی 
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بایســتند كه سال های طوالنی است می خواهیم خوداتکا شویم. در 
حالی كه هزاران هکتار اراضی زیر كشت در ایران با بهره وری ناكافی 
مورد استفاده قرار می گیرند ایران یکی از بزرگ ترین واردكننده های 
نهادهای دامی اســت. در حوزه حمل و نقل نیز شاهد تصادف های 
جاده ای هســتیم و در حمل و نقل هوایی نیز به دلیل گرفتار شدن 
در تار و پود شــبکه شركت های بین المللی توانایی بازسازی ناوگان 
را از دست داده ایم. در حالی كه ایران باید در مسیر رشد غیرتورمی 
قرار بگیرد تا فاصله اش با تركیه، عربســتان و امارات بیشــتر نشود 
اما شــاهد ركود تورمی برای بار دوم در كمتر از یک دهه هســتیم. 
همه اینها را كه كنار هم قرار می دهیم تصویری نه چندان روشــن 
از امــروز ایران در برابر دیدگانمان قــرار می گیرد و این برای مردم 
ایران آزاردهنده است. در حالی كه ایران می توانست از سال ۱393 
تا ۱396 بهترین بهره برداری را از پدیده ای مثل برجام داشته باشد 
اما شوربختانه این پدیده به بدترین شکل نه تنها موجب خیر و بركت 
نشد بلکه به یک پدیده آسیب رسان تبدیل شد كه در دو سوی آن 
سرســخت ترین مخالفان و وفادارترین افراد صف كشیده و هر كدام 

ساز خود را كوک كردند. 
این روزهای آسمان ایران ابری است و البته باران و برق ندارد و 
تنها آلودگی و سوز و سرمایش استخوان ها را آزار می دهد. ایران 
می توانست از ورود بیش از ۲۰۰ گروه اقتصادی كه می خواستند در 
این مرز و بوم سرمایه گذاری كنند برای اقتصاد تضعیف شده خود 
بهره برداری كند كه نگرد. روزهای ایران آفتابی نیست و آسمان آن 
در شب ستاره باران نمی شود و باید از این حالت عبور كرد. ایران 
نمی تواند تا چند سال دیگر به همین اندازه های اقتصادی بسنده 
كند و اگر دیر بجنبد بی تردید ابهت سیاسی و نظامی خود را در 
برابر دیگران از دســت می دهد. هر سرزمینی در غیاب اقتصاد رو 
به رشــد و پررونق تنها چند سال می تواند تاب آور باشد و پس از 
آن در ســرازیری قرار می گیرد و شهروندانی ناراحت و خشمگین 
ســاكن آن خواهند بود كه دنبال راه های فرار می گردند. روزهای 
ایران با پشــتوانه میلیون ها جوان ترقی خــواه كه آرزوی زندگی 
مادی در ســطح باالتری دارند باید آفتابی شــود و درخشندگی 
آن به چشــم آید. نباید به امارات متحده عربی حسادت كرد كه 
به ســرعت تولید ملی خود را به اندازه ایران می رساند بلکه باید 
حسرت ایران را خورد كه با رشدهای منفی اقتصادی در موقعیت 

دشواری قرار می گیرد. 
این قابل قبول است كه نظام سیاسی آمریکا به مثابه یک ابرقدرت 
با نظام سیاسی ایران ناسازگار شده و از هر راهی برای تضعیف ایران 
اســتفاده می كند و با تحریم های گســترده روزنه های كسب و كار 
ایرانیان را می بندد اما در مقابل ایران نیز باید بتواند از امکانات بقیه 
جهان اســتفاده كند و باید برخی راه ها را برای دادوستد با اتحادیه 
اروپا، با ژاپن، با كانادا یا اســترالیا یا كره جنوبی باز نگه دارد. نباید 
در ســایه تحریم ها خوابید و مدام از اینکه آمریکا نتوانست صادرات 
ایران را صفر كند خرســند بود و از یاد برد كه صادرات نفت نصف 
شده است. 8۲ میلیون شهروند ایرانی را نمی توان با وعده های بلند 
و دورپروازانه راضی نگه داشت و باید به حال امروز آنها نیز رسیدگی 
شــود. پرونده ایران در سال ۱39۷ پر از رخدادهای شگفت انگیز در 
حوزه اقتصاد كالن، اقتصاد خانوارها و بنگاه ها و در سیاست خارجی 
و در حوزه مسایل فرهنگی و اجتماعی بوده است كه نوشتن در باره 
آنها ضرورت تمام عیار دارد، اما از حوصله این نشــریه خارج است و 
بایــد در زمان خوبی به آن پرداخت. در صفحه های بعدی برخی از 

مهم ترین روزها و رخدادها را بررسی خواهیم كرد.



روحانی هم با اقتصاد 
لج بازی کرد

حســن روحانی چهارمین رئیس جمهور 
ایران پس از ســال های جنگ به شــمار 
می آیــد. او دومین دوره ریاســت خود بر 
قوه مجریه و دولت را از تابســتان ۱396 
شــروع كرده و تــا بهــار ۱4۰۰ در این 
منصب باقی خواهد ماند. حسن روحانی تا 
پیش از اینکه رئیس دولت در ایران شود 
یک دوره طوالنی را در باالترین نهادهای 
امنیتی ســپری كرده بــود اما در منصب 
ریاســت جمهوری با واقعیت های بزرگی 
روبه رو شد كه هرگز تصور نمی كرد. یکی 
از این واقعیت های سرســخت در موضوع 
اقتصاد بود و هســت. برخالف تصوری كه 
سیاستمداران دارند، متغیرهای اقتصادی 
با همه نرم و ســبک بــودن اما هرگز تن 
به خواســته آنها نمی دهند. رفتار هزاران 
هزار بازیگر اقتصادی در سطوح گوناگون 
با امیــال، اراده و آرزوها و خواســت های 
خودشــان سازگار می شود و كاری به این 

ندارند كه رئیس جمهور چه می خواهد.
یک كارگر می خواهد با كمترین ساعت 
كاری بیشــترین مزد را دریافت كند و در 
همین مســیر می اندیشد و عمل می كند، 
یک صاحب كارخانه نیز عالقه شدید دارد 
كمترین مــزد را پرداخت كند و كاالیش 
را با بیشــترین قیمت در بازار بفروشد و 
كمتریــن مالیات را پرداخــت كند. یک 
كشاورز می خواهد گندم یا چغندر یا عدس 
تولیدی خود را با باالترین قیمت بفروشد 
و در مقابل كود، ســم و بذر را با كمترین 

قیمت خریداری كند. 
این داســتان را می توان برای كارمندان 
عالی رتبه دولت و كارمندان و مدیران میانی 
صدها دستگاه دولتی نیز تکرار كرد كه هر 
كدام عالقمندند بیشترین فایده را ببرند و 
كمترین زحمت را بکشــند. رئیس  دولت 
ایران شاید در 6 ســال تازه سپری كرده 
با هیچ كــدام از كارگر، صاحب كارخانه، 
كشــاورز یا مدیر برخورد رودررو نداشته 
است اما آثار و پیامدهای آن را در عمل و 
در رفتار متغیرهای اقتصادی دیده است. 
روحانــی در پیام نوروزی خود در ســال 
۱39۷ روزهــای آفتابی را برای اقتصاد و 
سیاست ایران ترسیم كرد و تاكید كرد كه 
در سال ۱39۷ – همانند سال ۱396 – دو 
هدف كاهش نــرخ بیکاری و كاهش نرخ 
فقر است. روحانی تصریح كرد می خواهیم 
در ســال ۱39۷ و تا پایان دولت دوازدهم 
مبارزه با فقر ادامه پیدا كند. اما این آرزوی 
روحانی شــوربختانه هرگز عملی نشد و 
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به دلیل از دســت رفتــن قدرت خرید 
میلیون ها شهروند به دلیل رشد قیمت 
ارز و قیمت كاالها، فقر گسترده تر شد. 
البته درباره اینکه بیکاری كاهش یافته 
یا افزایش باید منتظر تولید آمارهای با 

دقت باال بمانیم.

 دالر و سرگردانی رئیس
بدون تردید یکی از چالش های اصلی 
حســن روحانی به عنوان رئیس دولت 
در ســال ۱396 سیاســت ارزی بود و 
این داستان تا آخر اسفند ادامه داشت. 
در حالــی كه در اعضای كابینه به ویژه 
آنهایی كه رفتند با صراحت گفتند توزیع 
دالر ارزان در فضای داغ بازار آزاد دالر 
از اندیشه های شخص رئیس جمهور بود 
اما او در دی ماه ۱39۷ در یک نشست 
اداری در استان گلستان تاكید كرد: »من 
به طور شخصی مخالف توزیع هر دالر به 
قیمت 4۲۰۰ تومان بودم اما چون 3۰ 
اقتصاددان روی آن اجماع داشتند آن 
را پذیرفتم. بعدها، مسعود نیلی دستیار 
ارشد اقتصادی رئیس جمهور و یکی از 
افرادی كه در مظان اتهام دالرپاشــی 
بود از رئیس جمهور خواســت محتوای 
مذاكرات روزی كه درباره دالر تصمیم 
گیری شــد را به اطــالع افکار عمومی 

برساند كه این كار انجام نشد.

 روحانی و واردکنندگان
حســن روحانی در شــروع فعالیت 
تبلیغاتی خود در سال ۱39۲ توانست 
اتاق  محمــد نهاوندیان رئیــس وقت 
بازرگانــی ایران را همراه خود كند و با 
اســتفاده از موقعیــت و نفوذ كالم وی 
همراهی فعاالن خصوصی را برای خود 
دســت و پا كند. بر اســاس رفتار و به 
ویــژه گفتارهای روحانی وی یک دوره 
ماه عســل را به ویژه در حرف و نظر با 
بخش خصوصی داشت و این ماه عسل 
البته دوام زیادی نداشــت و در ســال 
۱39۷ به مجادله رسید. حسن روحانی 
رئیس دولت ایران به دلیل نوع نگاه خود 
یا به دلیل تاثیرپذیری از سیاست های 
همکارانش در نهادهای اصلی اقتصاد به 
ویژه در نیمه دوم سال ۱39۷ یا به دلیل 
فشارهای سیاسی كه از ناحیه رقبا بر او 
وارد شــد سرانجام توپ رشد نرخ تورم 
را به زمیــن بازرگانان انداخت و گفت 
واردكننــدگان از دولت و بانک مركزی 

دالر 4۲۰۰ تومانــی گرفتند اما با این 
ارزهــا كاال وارد نکردند یا وارد كردند و 
بــه قیمت های روز فروختند و این یک 

عامل اصلی گرانی است.

 روحانی و صادرکنندگان
رئیس جمهــور ایران پــس از آنکه بر 
توزیــع دالر به قیمــت 4۲۰۰ تومان 
اصــرار كــرد و دید كه نتایــج خوبی 
نداشــته است و قیمت كاالها همچنان 
رونــد فزاینده را تجربه می كنند تالش 
كــرد نرخ دالر را در بــازار آزاد كاهش 
دهــد. یکی از كارهایــی كه وی كرد و 
بــر روی آن پافشــاری می كند اجبار 
صادركنندگان به فروش ارزهای حاصل 
از صادرات به قیمت دولت ســاخته در 
شبکه های نیما و سما است. نیما و سما 
دو شبکه و دو نهاد تاسیس شده از سوی 
بانک مركزی بوده و هســتند كه برای 
خریداری ارز صادركنندگان تاســیس 
شــدند. این نهادهای فنی – اطالعاتی 
اما بــا اقبال صادركننــدگان حتی در 
سطح صادركنندگان بزرگ پتروشیمی 
قــرار نگرفت و آنها از ایــن كار امتناع 
كردنــد. او تصریح كرد: »امروز در بازار 
ارز التهاب وجود دارد و بخشــی از این 
التهــاب به خاطر آمریکاســت، اما من 
به عنوان رئیس دولــت اعالم می كنم 
بخشی از التهابات بازار ارز ازداخل است. 
صادركننــده چه دولتــی یا خصولتی، 
ارزی را كه باید دراختیار شــبکه نیما 
قرار دهد بعدها ارایه می كند و این كار 
خیانت به كشور است. حدود 4۰ میلیارد 
دالر صــادرات غیرنفتی داریم، 6 ماه از 
سال گذشته اســت و باید ۲۰ میلیارد 
دالر به بانک مركزی و در ســامانه نیما 
می آمد، چقدر آمده؟ بله آنها جنایتکارند 
و جنایــت می كنند امــا خودمان چه 
كرده ایم.« به این ترتیب حسن روحانی 
به عنوان رئیس جمهور صادركنندگان را 
جنایتکار نامید كه ارز خود را به شبکه 
نیما نمی فروشند و موجب می شوند كه 
در درون دولت تغییرات صورت بگیرد.

 روحانی و قیمت ها
یکی از بزرگ ترین رخدادهای اقتصاد 
ایران در ســال ۱39۷ در حوزه قیمت 
نســبی كاالها یا تحوالت نرخ دالر بود. 
نرخ هر دالر آمریکا از نیمه دوم فروردین 
ماه در خط استارت افزایش قرار گرفت 

و در یــک دوره زمانــی كوتاه هر دالر 
حتی به ۱9 هزار تومان نیز رسید. نرخ 
ارز با آمــدن همتی به بانک مركزی تا 
انــدازه ای آرام گرفت امــا بار دیگر در 
بهمن ماه در مدارافزایش افتاد. در هر دو 
مقطع تابستان ۱39۷ و زمستان ۱39۷ 
تولید و عرضه كاال تحت فشــار نرخ ارز 
در مســیر افزایشی قرار گرفت و شاهد 
جهش قیمت ها بودیم. حسن روحانی اما 
به جای اینکه این موضوع را به مثابه یک 
درد درمان ناشدنی از ضعف ریال به پول 
تلقی كند و راهی برای آرام كردن پرتاب 
دالر پیــدا كند و به ویژه در مواجهه با 
شــهروندان رعایت ناراحتی آنها را كند 
در یک سخنرانی عمومی گفت قیمت 
كاالهــا در ایران در مقایســه با قیمت 
كاالها در كشورهای دیگر ارزان است و 
به همین دلیل قاچاق می شــود اما این 
سخن رئیس دولت با انتقاد مواجه شد 
و شــمار زیادی از كاربران شبکه های 
اجتماعی سخن وی را غیركارشناسانه 

خواندند. 
روحانــی اما توجه نکــرد كه چگونه 
است گوشــت مرغ و گوشت گوسفند 
و گوساله از برزیل و استرالیا با هواپیما 
به تهران می رســد و با قیمت پایین تر 
عرضه می شــوند. رئیس جمهور حسن 
روحانی بدون توجه به مقایسه دقیق و 
كارشناسانه قیمت های نسبی تولید كاال 
در ایران و سایر كشورها نقد منتقدان را 

غیركارشناسی تلقی كرد.

 ناشناسی اقتصاد
واقعیت این اســت كه حسن روحانی 
همانند رئیس جمهور قبلی در شــرایط 
دشوار كه قرار گرفت به جای استمداد 
از اقتصاددانان به مســخره كردن آنها 
پرداخت و تصریح كرد آنچه در دنیای 
واقعــی می گذرد بــا آنچــه در ذهن 
اقتصاددانــان وجــود دارد تفاوت دارد 
و گفت تئوری های اقتصاد در شــرایط 
ایــران جــواب نمی دهد. ایــن داوری 
روحانی نشــان داد كه سیاستمداران با 
هر گرایش و با هر آینده نگری تاب آوری 
كمی در برابر رخدادهای اقتصادی كه 
خارج از اراده آنها حركت می كند نشان 
می دهند و در گفتار و رفتار واكنش هایی 
نشــان می دهند كه حاكی از ناشناس 
بودن تحوالت در روندها و اندیشه های 

اقتصادی است.



 نوبخت 
نمونه خطاي راهبردي

ســازمان برنامه و بودجه به مثابه یک نهاد فرادولتي در سال هاي 
پس از جنگ دوم جهاني در برخي از كشورها ازجمله ایران با هدف 
پیگیري سیاست هاي اقتصادي بین سوسیالیسم و بازار تاسیس شد. 
هدف از تاسیس این نهادها كمک به توسعه و عمران كشورها از مسیر 
دادن كمک هاي اعتباري غرب به ویژه امریکا بود. امریکایي ها عالقمند 
بودند این سازمان بتواند جریان اقتصاد در ایران را گونه اي سامانهي 
كند كه در مسیر خود نوعي عمرن و آبادي از راه دولت را پیاده سازد. 
نخستین رییس این سازمان نیز كه با اعتماد امریکایي ها شروعت به 
كار كرد به لحاظ شخصي و باورهاي اقتصادي واجد شرایط ایستادگي 
در برابر نهاد دولت و سازمان هاي آن را داشت و همین كار را انجام 
داد. ابتهاج در یک دوره نسبتا بلندمدت توانست یک نهاد برنامه ریزي 
و یک نهاد مسوول تنظیم بودجه هاي ساالنه منضبط را اداره كند. 
اقتدار وي و اشراف سازمان برنامه به فعالیت دستگاه ها و سازمان ها و 
بنگاه هاي دولتي به اندازه اي شد كه بسیاري از مدیران با او و با فلسفه 
وجودي سازمان برنامه و بودجه مخالف شدند. پس از پیروزي انقالب 
اسالمي این سازمان فراز و فرودهاي حیرت انگیزي داشت و حتي با 
انحالل مواجه شد. محمدباقر نوبخت، یکي از چهره هاي سیاسي پس 
از جنگ كه سال هایي را در مجلس قانونگذاري سپري كرده بود در 
بهار ۱393 از طرف رییس جمهور روحاني به ریاست سازمان برنامه 
و بوجه رسید. اندیشه، عقاید و رفتار و گفتار رییس سازمان برنامه و 
بودجه در سال ۱39۷ بر سیاستگذاري اقتصادي در ایران موثر بود 
و هست. بررســي كارنامه نوبخت نشان مي دهد كه سیاستگذاري 
اقتصادي در باالترین ســطح چگونه عقبگرد داشته یا به جلو رفته 
است. متاسفانه رفتار و تصمیم ها و گفتارهاي ریاست سازمان برنامه 
و بودجه نشان مي دهد سیاستگذاري در باالترین سطح برنامه ریزي 
كشور هنوز مبتني بر اندیشه هاي نوعي پوپولیسم و ساده انگاري است 
كــه به رانت خواري در جامعه دامن مي زند. دو تصمیم و دو فراز از 
گفتارهاي منجر به عمل ریاست سازمان برنامه و بودجه را مي توان 

به مثابه نمونه هاي قابل سرایت در اینجا طرح كرد.

 توزیع بسته هاي صدقه اي 
در روزهاي داغ شــهریورماه ۱39۷ و دراوج ناراحتي شهروندان از 
مارپیچ تورم دالر و كاالها كه كســب و كار ایرانیان را در غبارها گم 
كرده و شهروندان ایراني خشمگین بودند محمد باقر نوبخت با بسته هاي 
خوشبختي خود خبرساز شد. وي از اختصاص 3۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه براي اجراي برنامه ها و بسته هاي اقتصادي دولت خبر داده و 
گفته است: ۱3 میلیارد دالر از این مبالغ براي ۲۵ قلم كاالي اساسي، 
 دارو و نهاده هاي كشاورزي اختصاص خواهد یافت كه معادل ریالي 
آن ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است كه ۷۵۰۰ میلیارد تومان این 
مبلغ به ۵ قلم كاال اختصاص خواهد یافت. دولت در حدود ۲9 تا 3۰ 
هزار میلیارد تومان بودجه براي اجراي برنامه ها و بسته هاي تهیه شده 
اختصاص داده است. وي البته جز این مورد یک فهرست از ۵ بسته 
را ارایه كرده است كه شامل حمایت از تولید و حمایت از پیمانکاران 
و حمایت از گروه هاي كم درآمد است كه جز همان بسته باالیي بقیه 
در دست اقدام است. نوبخت كه حاال یکي از فرماندهان واقعي اقتصاد 
دولتي است هرگز نگفت منابع تامین این ارقام  كجاست ؟ آیا در بودجه 
۱39۷ این رقم دیده شده است یا ناگهان و براساس شرایط ، سازمان 
برنامه و بودجه تصمیم گرفته است این رقم را براي بسته هاي حمایتي 
تامین كند؟ آیا قرار است منابع الزم از محل پس انداز هاي شهروندان 
در بانک ها برداشته شود ؟ آیا دولت درآمد تازه اي از محل فروش نفت 
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یا دالر گران به دست آورده است ؟ در هرصورت باید محل تامین منابع 
به صورت شــفاف توضیح داده شود تا عدم تعادل تازه پدیدار نشود.

سازمان برنامه و بودجه توضیح نداد آیا این ۲۵ قلم كاال از محل تولید 
داخلي خریداري خواهد شد و متولي این خرید كدام نها د ، سازمان 
یا موسسه و شركت دولتي است؟ فروشندگان چگونه انتخاب شدند؟ 
آیــا  با توجه به اعالم رقم دالري، احتمال داشــت این میزان كاال از 
محل واردات تامین شده باشد. در این صورت باز هم مي توان پرسید 
سازمان متولي خرید این ۱3 میلیارد دالر ادعایي كیست و قرار است 
این ۲۵ قلم كاال از مسیر كدام شبکه توزیع و چگونه به دست مردم 
برسد.رییس سازمان برنامه و بودجه نگفت از ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان 
باقــي مانده براي حمایت از تولید ، حمایت از پیمانکاران ، حمایت از 
فقرا ، سهم مثال بخش تولید چقدر است و سازوكار اختصاص هر رقم 
به این بخش و اولویت پرداخت چیست و آیا این محل بازكردن راه 

رانت تازه و تبعیض بین بنگاه هاي تولیدي نخواهد بود؟

 پول پاشي دالري 
داستاني كه رییس سازمان برنامه ریزي و بودجه درباره دالر ادامه 
توزیع دالر 4۲۰۰ توماني در زمستان ۱39۷ به آن اعتقاد داشت و 
وآن را بازگــو كرد این بود: »حدود ۱4 میلیارد دالر ارز به كاالهاي 
اساســي اختصاص یافته كه مبلغ ریالي آن حدود 6۰ هزار میلیارد 
تومان مي شود و دولت حاضر شده این مابه  التفاوت را از واردكنندگان 
و تولیدكنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت كاالها نیز افزایش 
نیابد.« یک محاسبه ســاده نشان مي دهد این ۱4 میلیارد دالركه 
قرار است با دالر 4۲۰۰ توماني میان تولیدكنندگان و واردكنندگان 
توزیع شود و نمایندگان مجلس نیز آن را براي سال ۱398 دربودجه 
گذاشــتندو با لحاظ كردن میانگین قیمت هردال دراندازه ۱۱۲۰۰ 
تومان براي كل ســال ۱398 هرتولید كننده یــا واردكننده اي كه 
به دالر 4۲۰۰ توماني دسترســي داشته باشد بدون هیچ زحمتي 
۷۰۰۰ تومان رانت به دســت آورده است. اگرعدد۱4 میلیارددالر را 
در۷هزارتومان ضرب كنیم به عدد شگفت انگیز ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان رانت مي رسیم كه این یک رقم شگفت انگیز است. این ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان رانت احتمالي به چه كساني داده خواهد شد و 
آقاي نوبخت و كارشناسان و مدیرانش با كدام ساز و كار مي خواهند 
بفهمند كدام واردكننده چه كاالیي آورده و به چه قیمت فروخته ا و 
كجا فروخته است ؟ آیا قرار است دستگاه شرف یابي به آنها سنجاق 
شود یا قرار است از آنها تست راستي آزمایي گرفته شود؟ تجربه همین 
چند ماه تازه سپري شده و اعتراض هاي چند باره رییس دولت كه 
بارها برزبان آورده اســت كه دولت به برخي دالر 4۲۰۰ توماني داد 
اما آنها یا كاال نیاوردند؛ یا كمتر از ارزي كه گرفته بودند كاال آوردند 
یا كاال آوردند اما با قیمت باالتر به بازار عرضه كردند را نشنیده ایم؟ 
آیا ریاست سازمان برنامه ریزي كشور این همه فریاد رییس جمهور را 
نشنیده است كه به واردكنندگان انتقاد مي كند دالر4۲۰۰ توماني 
گرفتید ولي كاال وارد نکردید؟ چرا درس نمي گیریم و مي خواهیم 
باز هم ارزكمیاب را به قیمت ارزان و كمتر از نصف قیمت ارز حتي 
نیمایي به شماري افراد بدهیم و سپس آنها را نکوهش كنیم. بعید 
است كه آقاي نوبخت پیامدهاي دهشتناک مثل صف بستن براي 
بهره برداري از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از سوي آگاهان و 
خبرداران و گستره شدن فساد را نبیند مگر اینکه دالیل خاصي باشد 
كه وي مي داند و ما نمي دانیم و ایشان هم صالح نمي بیند درباره آن 

دالیل خاص توضیح دهد.

مردان اهل سیاست و كساني كه قدرت را دوست دارند برایشان تفاوت 
نمي كند در كدام مقام و منصب باشند. آنها به نفس قدرت عالقه دارند و 
البته این دوست داشتن نباید نکوهش شود. به نظر مي رسد عبدالنصر 
همتي رییس بانک مركزي ایران از مرداد تا امروز نیز یکي از همان مردان 
است كه روزي معاون رییس سازمان صدا و سیما بود و روزگاري رییس 
بیمه مركزي و حاال رییس بانک مركزي. سیاستمداران اما یک اشتباه 
راهبردي دارند و آن كم انگاري خرد و هوش شهروندان به ویژه در امور 
اقتصادي است. همتي نیز شوربختانه با همین تصور بود كه درچند ماه 
از دوران ریاستش بر بانک مركزي چند تصور نادرست خود را برزبان 
آورد و تصمیم هاي اشتباه گرفت. با توجه به اینکه تصمیم و گفتار رییس 
بانک مركزي بر سرنوشت كسب و كار ایرانیان موثر بوده و هست برخي 

از این نکات را یاد آور مي شویم. 

  نادیده انگاري خرد شهروندان 
همتي به هردلیل باوركرده بود سرمایه گذاري روي دالر براي شهروندان 
ایراني سرمایه گذاري خوبي نیست زیرا دولت و بانک مركزي براي بازار 
ارز برنامه دارند و نرخ تبدیل دالر به ریال را كاهش خواهند داد و حتي 
ممکن اســت آن را به زیر ۱۰ هزار تومان برســانند. وي به مردم پند 
پایشــان را به بازار دالر نگذارند زیرا با زیان مواجه مواجه مي شوند اما 
در روزهاي پس از ۲۲ بهمن كه نرخ تبدیل هر دالر امریکا به نزدیکي 
۱4هزار تومان رسید شهرونداني كه دالر خریداري كرده بودند خرسند 
شدند و البته به داوري همتي بیش از پیش بدبین شدند. ایرانیان تجربه 
همه ۱3 سال اخیر از شروع كار دولت احمدي نژاد تا زمستان امسال را به 
چشم دیده اند و یادشان مي آید چگونه و دراوج تاكیدهاي رییس جمهور 
پیشین و رییس كل بانک مركزي وي چگونه نرخ هردالر از ۱۰۰۰تومان 
سال ۱384 به حدود ۵هزار تومان و دردولت دوازدهم چگونه از حدود 
4هزار تومان به ۱4هزار تومان افزایش یافته است.یک محاسبه ساده 
نشان مي دهد نرخ سود سرمایه گذاري دردالر از ۱384 تا امروز به طور 
متوسط نزدیک به ۱۰۰ درصد در سال بوده ا ست و همین براي اینکه 
حرف همتي نادیده گرفته شود یا شهروندان برداشت همراه با برداشت 
بدبینانه به این اندرز داشته باشند كافي است. عقل معاش شهروندان 
را نباید براي بلندمدت كمانگاشت و تصور كرد شهروندان كم مي دانند. 

 تهدید صادرکنندگان 
یکــي از رفتارهاي غیرقابــل باور همتي دراین ماه هــا این بود كه 
خواست صادركنندگان را مقصر گراني نرخ ارز نشان دهد. او با تهدید 
صادركنندگان اشــتباه بزرگي انجام داد. رییس كل بانک مركزي روز 
گذشــته با بیان اینکه صادرات ریالي یعني خروج سرمایه، آن دسته 
از صادر كنندگاني را كه ارز وارد كشــور نمي كنند و در واقع در خروج 
سرمایه از كشور نقش دارند، تهدید به برخورد قضایي كرد.رییس كل 
بانــک مركزي با بیان اینکه صادرات ریالي یعني خروج ســرمایه، آن 
دســته از صادر كنندگاني را كه ارز وارد كشور نمي كنند و در واقع در 
خروج ســرمایه از كشور نقش دارند، تهدید به برخورد قضایي كرد. او 
پیش تر نیز در جلسه اي گفته بود میزان این صادرات به اصطالح ریالي 
۱۱ میلیارد دالر است كه از كشور خارج مي شود و دست بانک مركزي 

همتي و ادامه 
تصورات نادرست 



را نمي گیرد. وي ضمن تقدیر از تالش فعاالن 
اقتصادي و بازرگاني در توسعه صادرات كشور 
تأكید كرد كه مصوبه سران قوا اختیارات الزم 
را به بانک مركزي براي پیگیري قضایي اعمال 
این مصوبه، یعني آوردن ارز صادرات غیر نفتي 
به چرخه اقتصاد داده است كه البته امیدوارم 
بانک مركزي به هیچ وجه مجبور به استفاده 
از این اختیار خود نباشــد.ظاهراً عبدالناصر 
همتي اختیارات كافي را از سران سه قوه براي 
برخورد با صادركنندگان ریالي و شركت هایي 
كه دالر هاي صادراتي خود را به داخل یا براي 
واردات تخصیص نمي دهند، گرفته اســت. از 
همین رو وي از افزایش عرضه ارز براي تأمین 
واردات طي روز هاي آینده خبر داد و اعالم كرد 
كه از ابتداي امسال بیش از ۲۷میلیارد دالر از 
طریق بانک مركزي و سامانه نیما براي واردات 

تأمین شده است.

 آدرس اشتباه
درحالي كه رییس بانک مركزي ایران گفته 
بود نسبت به همتاهاي خود كمتر حرف خواهد 
زد اما او با فعال كردن صفحه اینستاگرامي به 
وعده اش وفا نکرد. همتي رییس بانک مركزي 
ایران روز۲۲ بهمن درراهپیمایي عرف شــده 
جمهوري اسالمي ایران شركت كرد و پس از 
آن دریک پیام دراینســتاگرام از خرســندي 
شــهروندان نسبت به فعالیت چندماهه خود 
نوشت و توضیح داد: »سوالي در ذهن برخي بود 
كه درست است بانک مركزي نمي خواهد قیمت 
دالر پایین بیاید؟ گفتم نعوذباهلل! مگر ممکنه؟ 
براي بانک مركزي در كنار تقویت ارزش پول 
ملي، ثبات در بازار و ممانعت از نوســان نیز 
مهم است، ولي این بدان مفهوم نیست كه از 
كاهش نرخ ممانعت كرده یا در پي افزایش آن 
باشیم.« عبدالناصر همتي بابیان اینکه باید راه 
چاره دیگري براي این موقعیت زماني یافت، 
تأكید كرد: امروز ثبات بازار ارز براي كشــور 
امري بسیار ضروري است. كارشناسان همان 
روز به این سخن همتي واكنش نشان داده و 
تاكید كردند این نوشته همتي یک آدرس به 
بازار ارز است كه به دلیل افزایش تقاضاي ارز 
براي واردات احتمال افزایش قیمت بازهم بیشتر 
از این وجود دارد. برخي كارشناسان باور تصریح 
كردنــد دولت از این افزایش نرخ دالر به ریال 
منتفع شده و دالرهاي در اختیار خود را باقیمت 
باالتر عرضه مي كند و بخشــي از نیاز خود به 
ریال را برطرف مي كند. ثانیاً با این دامنه جدید 
نرخ تبدیل دالر به ریال مي توان فتیله قیمتي 
نیما را تا اندازه اي باالكشید و صادركنندگان را 
تشویق كرد حاال با نرخ هاي باالتر دالر خود را 

به شبکه نیما عرضه كنند. كاربرد دیگر این نرخ 
تازه، منصرف كردن متقاضیان ارز براي برخي 
فعالیت هاي كمتر مهم مثل مسافرت به خارج 

یا واردات كاالهاي لوكس نیز هست. 

 تغییر عددها 
عبدالناصر همتي رییس بانک مركزي ایران 
در دیــدار با رییس جمهور در مجمع عمومي 
این بانک گفته اســت »در هفت ماهي كه به 
بانک مركزي آمده ام تحت شدیدترین تحریم ها 
به ویــژه در مرداد و آبان ماه قرار گرفتیم كه با 
تدابیر اتخاذشــده نرخ ارز ظرف این هفت ماه 
درمجموع ۱۲ درصد افزایش داشته درحالي كه 
رییس جمهور امریکا گفته بود كه پول ملي ایران 
را نابود خواهد كرد. به جز جو رواني، هیچ چیز 
دیگري بر بازار ارز اثرگذار نیست و فاكتورهاي 

اقتصادي نشان مي دهد توانستیم بازار را متعادل 
كرده و عرضه و تقاضا در بازار پول را به نحوي 
رقم بزنیم كه در ثبات نســبي به سر ببریم.« 
درفرداي روزي كه همتي ادعاكرد دالر در مدت 
ریاست وي بربانک مركز تنها ۱۲ درصد رشد 
كرده است یک سایت تحلیلي نوشت: در روز 
8 اسفندماه قیمت هر دال در بازار آزاد و بنابر 
روایت خبرگزاري تسنیم كه نرخ دالر را تقریبا 
دركرانه پایین منتشر مي كند - ۱33۰۰ تومان 
است كه نسبت به قیمت دالر در ششم مردادماه 
امسال افزایش قابل توجهي دارد. یک محاسبه 
ساده نشان مي دهد نرخ تبدیل هر دالر امریکا 
به ریال ایران از روزي كه همتي ریاست بانک 
مركزي را دراختیار گرفته است تا امروز 8 اسفند 
حدود 4۰ درصد افزایش را تجربه كرده است نه 

۱۲ درصد مورد ادعاي ریاست بانک مركزي.
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دونالد ترامپ یک فعال اقتصادی مشــهور در 
ایاالت متحده آمریکا بود، اما آرزوهای بلند سیاسی 
نیز داشت. این تاجر آمریکایی با كمک دوستانش 

و اســتفاده از شــبکه های اجتماعی گسترده 
و انتخاب شــعارهای توده پسند توانست بر 
رقبای جمهوریخواه خود غلبه كرده و خود 
را به صف اول مبارزه با دموكرات ها برساند. 
رقیــب اصلی او از حــزب دموكرات یک 
خانم نامدار در دنیای سیاست آمریکا بود: 
هیالری كلینتون، وزیر خارجه دولت نخست 

اوباما و همسر رئیس جمهور اسبق این كشور. 
شهروندان آمریکایی ضرب و آهنگ شعارهای 

ترامپ را می پسندیدند و رای بیشتری در مجموعه 
آرای الکترال به او تعلق گرفت و رئیس جمهور شد. 
یکی از شعارهایی كه دونالد ترامپ در طول مبارزه 
انتخاباتــی تکرار می كرد و روی آن پای فشــاری 
می كرد خارج كردن آمریکا از قرارداد مشــهور به 
»برجام« بود. برجام نام مخفف برنامه جامع اقدام 
مشترک است كه پس از یک مذاكرات ماراتن وار 
میان مقام های ایرانی و مقام های ۵ كشور آمریکا، 
روسیه، انگلستان، فرانسه، چین و آلمان امضا شده 
بود. بر پایه این قرارداد ایران متعهد شــد برنامه 
تولید انرژی هســته ای خود را مطابق با خواست 
كشورهای یادشــده گونه ای تنظیم كند كه آنها 
خیالشان آسوده باشد كه به بمب اتم دست پیدا 
نمی كند. در مقابل آمریکا نیز تعهد داد رژیم گسترده 
تحریم های اقتصاید علیه ایران را متوقف و كاهش 
دهد. همچنین گرو كشورهای ۱+۵ متعهد شدند 
تحریم های وضع شده از طرف سازمان ملل متحد 

و تحریم های اروپایی را لغو كنند.
دونالد ترامپ اما اعتقاد داشت و دارد كه برجام 
یک قرارداد به ســود ایران بوده است و این كشور 
از فرصت لغو تحریم ها استفاده كره و با استفاده از 
فضای باز دادوستد تجاری و افزایش صادرات نفت و 
میزانی از منابع ارزی متوقف شده خود فعالیت های 
موشکی را توسعه داده و در مجادله های منطقه ای 
توســعه طلبی كند. ترامپ و حلقه یــاران پیدا و 
پنهانش پس از آنکه توانستند قدرت را به دست 
گرفته و وارد كاخ سفید شوند موضوع خروج آمریکا 
از پیمان برجام را دوباره در دستور كار قرار دادند. 
مدیران سیاست خارجی و مدیران دولت در شورای 
امنیت آمریکا از هر فرصتی برای طرح خروج آمریکا 
از برجام را مطرح می كردند و البته خواسته هایی 
را نیز برای عبور از این شعار ارایه داده و روی آنها 
اصرار داشتند. دونالد ترامپ كه تشنه كامیابی در 
سیاست خارجی و یک دستاورد بزرگ برای ذخیره 
كردن و استفاده از كارت طالیی برای انتخابات 4 
ســال بعد بود به مقام های ایرانی توصیه می كرد 
گفت وگوهای دوجانبه و تازه ای با آمریکا داشــته 
باشند. مقام های ایرانی اما این خواسته رئیس جمهور 

آمریکا را خارج از عرف دیپلماتیک دانسته و هرگز 
حاضر نشدند گفت وگوی دوباره را بپذیرند.ترامپ 
روز ۱8 اردیبهشــت ماه ۱39۷ در یک سخنرانی 
۱۱ دقیقه ای و با لحنی تند اعالم كرد كشورش از 
امروز دیگر در پیمان برجام عضویت ندارد و خروج 
از برجــام را اعالم می كنم. ترامپ در همان چند 
دقیقه اما تصریح كرد تحریم هایی كه در چارچوب 
این توافق لغو شده بود را بار دیگر علیه ایران اجرایی 
خواهد كرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اما 
در واكنش به تصمیم ترامپ گفت شاهد یک تجربه 
مهم بودیم و به همان نتیجه ای رسیدیم كه در 4۰ 
سال گذشته شاهد آن بودیم. این تجربه بار دیگر 
پیمان شکنی آمریکا و ایستادگی بر پیمان از سوی 
ایران را نشان داد. روحانی در همان سخنرانی خود 
اما پایه های یک دورهجدید از گفت وگوها میان ایران 
با اتحادیه اروپا و ایران با چین و روسیه را پایه گذاری 
كرد و گفت من به وزارت خارجه دستور دادم در 
چندروز آینده با امضاكنندگان اروپایی و همچنین 
چین و روسیه وارد گفت گو شود. اگر در این مدت 
كوتاه با این شركا به برجام رسیدیم به اجرای آن 
ادامه می دهیم، در غیر این صورت تصمیم جدیدی 
خواهیم گرفت. مردم ایران نگران نباشند زیرا پیش 
از این پیش بینی كرده بودیم ترامپ به تعهدات خود 
پایبند نباشد و بر اساس آن تصمیم های الزم را اتخا 
كــرده بودیم. تصمیم كه در زمینه ارز گرفتیم در 
همین راستا بود. آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد 
داشــت و ارزمورد نیاز را به خوبی تامین خواهم 
كرد. در كاالهیا اساســی نیــز هیچ نگرانی نباید 

وجود داشته باشد.
با این همه و با وجود دلگرمی كه رئیس جمهور 
ایــران روز بعد از خروج آمریــکا از برجام داد اما 
شهروندان ایرانی با برگشت به همین حرف ها در 
سال های ۱39۱ و ۱393 كه رئیس جمهور وقت به 
شکل دیگری آن را بیان می كرد نگران بودند. رفتار 
ایرانیان در مقابل خروج آمریکا از برجام با آرزوهای 

دولت سازگار نشد و هر كس هر میزان توان داشت 
خرید كاال و خرید ارز را در دســتور كار قرارداد. 
ایرانیانی كه تجربه تلخ تحریم سال ۱39۱ راهنوز 
در ذهن داشتند روزهای پس از ۱8 اردیبهشت 
حتی با شتاب و اضطراب خرید انواع كاالها 
را دردستور كار قرار داده و نگرانی خود را 
به رخ مقام های دولت می كشیدند. بدون 
چون و چرا باید بپذیریم روز ۱8 اردیبهشت 
ماه ۱39۷ در تاریخ معاصر ایران یک روز 
تاریخی خواهد بود. در همین روز بود كه 
ترامپ تهدید كرد در یک دوره ۱۲۰ روزه همه 
تحریم های قبلی را سر جای خود برمی گرداند 
و در یک مهلت 6۰ روزه از شركت های آمریکایی 
خواســت از دادوســتد با ایران امتناع كنند. این 
تهدیدهای آمریکایی پیامدهای خود را بر سیاست 
داخلی ایران، بر سیاست خارجی كشور، بر بازارها، 
بر رفتار و گفتار شــهروندان و بر مناسبات میان 
نهادهای اداره كننده جامعه برجای گذاشت. برخی 
از سیاستمداران منتقد دولت پیش از خروج آمریکا 
از برجام تاكید داشتند كه این رئیس جمهور بلوف 
می زند و قصد ترساندن ایران را دارد. اما برخالف این 
تحلیل و برخالف انتارات در میان احزاب و گروه ها 
و مســووالن ایرانی در همــان روز بود كه وزارت 
خزانــه داری آمریکا اعالم كرد امروز دونالد ترامپ 
تصمیم خود را برای خروج از برجام اعالم كرد و ما 
نیز دنبال این هستیم كه شرایز بازگرداندن تحریم ها 

را بررسی كنیم و جزییات آن را آماده سازیم.
هنوز ســاعت هایی برای اعالم خروج آمریکا از 
برجام مانده بود كه نخســت وزیر كانادا از ترامپ 
خواســت از این كار اجتناب كند و اتحادیه اروپا 
تهدید كرد در برابر این خواست آمریکا می ایستد 
و روســیه و چین تصریح كردند خروج آمریکا از 
برجام شرایط را سختمی كند. وزیر خارجه ایران 
نیز ساعتی قبل از اعالم خروج ترامپ به او هشدار 
داد كه اشتباه نکند و پیمان منعقده میان ایران و 
۵ كشور بزرگ عضو شورای امنیت را برهم نزند. 
روز بعد از روج ترامپ ســیف وعــده داد بازار ارز 
را در تعادل نگه مــی دارد. نوبت امیدواری اش را 
برای همراهی نکردن اروپا با ترامپ بیان كرد... اما 
شوربختانه، بازارهای كاال، بازار سرمایه، بازار ارز و 
سایر بازارها از آرزوهای مدیران ایرانی تبعیت نکردند 
و روز آغاز مارپیچ تورم – ركود كلید زده شــد. آیا 
می شد كاری كرد كه دونالد ترامپ خروج آمریکا 
از پیمان برجام را اجرایی نکند؟ برخی باور دارند 
كه ترامپ از همان روزی كه وارد مبارزه انتخاباتی 
شد و گفت پیمان برجام را پاره خواهد كرد تصمیم 
خود را گرفته بود و امکان برگشت وجود نداشت. 
برخی از تحلیلگران باور دارند اما می شد كه با برخی 
تمهیدات و دیپلماسی منعطف تر كاری كرد كه ۱8 

اردیبهشت ماه جور دیگری می شد.
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رئیس جمهور سرسخت و انعطاف ناپذیر آمریکا در 
برابر ایران روز ۱3 آبان ۱39۷ به وعده ۱8 اردیبهشت 
خود عمل كرد و رژیم تحریم های اقتصادی علیه ایران 
را برگرداند. در فاصلــه ۱۲۰ روزی كه ترامپ تهدید 
كرده بــود در پایان آن همه تحریم ها را برمی گرداند 
و كاری می كند كه صادرات نفت ایران به صفر برسد. 
مقام های دو كشور به شکل های گوناگون یکدیگر را 
متهم می كردند. مقام هــای ایرانی در همه این ۱۲۰ 
روزی كه ترامپ گفته بود در پایان آن اجازه نمی دهد 
اقتصاد ایران روزنه ای برایش باز بماند تالش می كردند 
با اروپایی ها به توافق برسند، اما تا روزهای آخر اسفندماه 
آن چیزی كه ایرانی ها می خواستند از سوی اروپایی ها 
اجرا نشــد. در حالی كه دولت آمریکا تصور می كرد و 
شاید تظاهر می كرد در حد فاصل اردیبهشت تا آبان ماه 
نرخ هر دالر آمریکا از مرزهای قابل تصور عبور و شاید 
حتی به ۲۰ هزار تومان برسد، اما بازار ارز به هر حال 
در رفت و برگشت هایش به دامنه ای كه مورد انتظار 
بود نرسید. مقام های ایرانی در فاصله ۱۲۰ روز وعده 
و تهدید ترامپ راه های متفاوتی را برای ادامه صادرات 
نفت در بازار جستجو كردند و راه های عرضه نفت در 
بازارهای ناشناس را به مثابه یک راهبرد دنبال كردند. 
در فاصله ۱۲۰ روزی كه ترامپ از برجام خارج شد تا 
۱3 آبان كه دولت آمریکا به طور رســمی شركت ها و 
كشورها را تهدید كرد اگر با شركت های ایرانی دادوستد 
كنند با جریمه مواجه شــده و بازار آمریکا را از دست 
می دهند. غول های اروپایی به مرور از ایران خارج شده 
بودند. شركت های اروپایی، ژاپنی، كره ای و حتی چینی 
و روسی بین بازار كوچک و محدود ایران كه تازه  از سوی 
مقام های اقتصادی و سیاسی ایران هر روز در هر مقطع 
با محدودیت های تازه ای مواجه می شود و بازار بزرگ 
و كوه پیکر آمریکایی بازار آمریکا را انتخاب كردند. پژو 
فرانســه كه در دوره قبلی تحریم ها نیز ایران را ترک 
كرده بود ولی فعالیت اندكی را باقی گذاشــته بود به 
همراه برخی از شــركت های دیگر خودروساز ایران را 
در همین فاصله ترک كردند. شرک بزرگ تولیدكننده 
هواپیما در جهان یعنی شركت ایرباس فرانسه كه به 
تازگی با ایران قرارداد بسته بود نیز اعالم كرد از بازار ایران 
می رود. شركت خط و تحریم شکن توتال فرانسه نیز به 
رغم همه چانه زنی ها با مقام های موثر آمریکایی برای 
ماندن در ایران سرانجام سرمایه اش را به ایران نیاورد 
و رفت. از طرف دیگر و با وجود ایســتادگی مقام های 
سیاسی اروپایی به ویژه وزیران خارجه فرانسه و آلمان 
اما شركت های آلمانی نیز چند روز بعد از شركت های 
فرانســوی با اكراه و اجبار اعالم كردند دیگر در ایران 
سرمایه گذاری نخواهند كرد و از بازار ایران رفتند. در 
این دوره ۱۲۰ روزه و با تمهیدات اندیشــیده شده از 
سوی مدیران درگیر در داستان تحریم ایران بازار نفت 
نیز فضای عجیبی را سپری كرد. در حالی كه انتظار 
ایــن بود بازار نفت پس از كاهش صادرات حدود یک 
میلیون بشکه در روز ایران با كاهش عرضه مواجه شده 

و قیمت ها به سوی باال خیز بردارند اما این گونه نشد. 
آمریکایی ها توانستند مقام های عربستان سعودی را 
ترغیب كنند كه دست كم در حرف و در اخبار اعالم 
كنند حاضرند كمبود صــادرات نفت ایران در بازار را 
جبران كنند و همین گونه نیز شد. مقام های عربستان 
در یک رفتار عجیب و در حالی كه می دانستند با این 
كار و با این حرف ها ممکن است قیمت نفت در بازارها 
به پایین افتد اما اعالم كردند حاضرند ۲ برابر میزان نفت 
عرضه نشده ایران نفت به بازارهای جهانی عرضه كنند. 
مقام های روسیه نیز به عمد یا به سهو در این بازی نفتی 
به زیان خود و ایران عمل كرده و با عربستان سعودی 
سازگار شدند. وعده عرضه نفت بیشتر از طرف این دو 
كشور و همچنین ورود پنهان عراق به بازار نفت موجب 
شد قیمت ها در محدوده ای كه ایران می خواست استقرار 
پیدا نکند و به پایین تر از قبل هم بیفتد. این نیرنگ 
اقتصادی آمریکا موجب شد درآمد حاصل از صادرات 
نفت ایران برخالف تصور مقام های ارشد برنامه ریزی 
با تنگناهای تازه ای مواجه شود. از طرف دیگر در حد 
فاصل ۱۲۰ روزی كه آمریکا تهدید كرده بود اقتصاد 
ایران را فلج می كند، انتقال ارزهای حاصل از صادرات 
نفت نیز با سختگیری تازه ای كه از سوی همه بانک های 
اروپایی، چینی، اماراتی و تركیه انجام شد دشوارتر شده 
است. ایرانی ها در این روزهای سخت همه نیروی فکری 
و مادی خود را برای ایجاد راه های فرار از تحریم به كار 
گرفتند اما در صحنه عمل آشکار چیزی دیده نشد. ایران 
در همه این دوران تالش كرد با اروپا به تفاهم برسد و از 
امکانات این اتحادیه برای شکستن دیوار تحریم استفاده 
كند اما مقام های اروپایی نیز از ایران می خواستند برخی 
مالحظات آنها را در عمل اجرا كند. به طور مثال رهبران 
اروپایی به مقام های ایرانی بارها یادآور شدند كه باید از 
حجم آنچه دخالت ایران در خاورمیانه می نامیدند كم 
كنند كه با مخالفت ایران مواجه شد. مقام های اروپایی 
از ایران خواســتند و می خواهد كه دست كم مقررات 
مربوط به مبارزه با پولشویی یا همان FATF را قبول 
و اجرایی كنند، كه آن هم از طرف ایران اجرا نشد. در 
فاصله ۱۲۰ روز از زمانی كه ترامپ تهدید كرد ایران را 
در بدترین موقعیت تحریم قرار خواهد داد قیمت طال 
و ســکه، ارز و سایر كاالها در ایران با شتاب به سوی 
افزایش رفتند و بیم آن می رفت كه ایران وارد یک دوران 
ابرتورمی شود كه مقام های ایرانی این را قبول ندارند. در 
فاصله ۱۲۰ روز از ۱8 اردیبهشت تا ۱3 ابان قیمت تمام 
شده تولید صنعتی در ایران روندی فزاینده را تجربه كرد 
و به باالترین اندازه رسید و همین مساله موجب شد 
كه قیمت مصرف كننده كاالها نیز شتاب بگیرد. رهبران 
اقتصاد ایران در این ۱۲۰ روز تالش كرده اند مانع از رشد 
شتابان تورم شده و با دادن وعده های ارزانی و توزیع كاال 
میان اقشار تهیدست مانع از عمل شدن بخش روانی 
تورم شوند. در فاصله ۱۲۰ روزی كه آمریکا از برجام 
رفت و تهدید خود مبنی بر بازگشت تحریم ها را اجرایی 

كرد روزهای سختی بر ایرانیان گذشت.
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اخالق در محاق
روزی کــه قرار بود از زحمت ها و 
سابقه و کارنامه عال محمد صادقی 
اتاق قدردانی شود کسی کمتر  در 
باور می کرد غالمحســین شافعی 
رئیــس اتاق ایران بــا آن صالبت 
اخالق جامعه  درباره سقوط  بتواند 

هشدار دهد. 
اما رئیس اتــاق ایران ضمن همه 
بحث هایی که طــرح کرد و از الگو 
بودن  میــر محمد صادقی یاد کرد 
خطاب به معاون اول رئیس جمهور  
گفــت که ایرانیان نگران ســقوط 
اقتصادی هستند اما سقوط اخالقی 

بیشتر از سقوط اقتصادی جامعه را 
جهانگیری  اسحاق  می کند.  نگران 
نیز در این روز درباره اخالق و اینکه 
باید کسب و کارها با اخالق سازگار 
باشــد تاکید کرد. شمار دیگری از 
ســخنرانان این همایش بر رعایت 
اخالق در داد و ستد تاکید کردند. 
واقعیت این است که جامعه ایرانی در 
وضعیت نامساعدی قرار گرفته است 
و اخالق جامعه به دلیل سیاست های 
اقتصادی ناکار آمد در ذیل اقتصاد 
حکومتی و اقتصاد دولتی به محاق 
رفته اســت. االن اگر به هر ایرانی 

مراجعه و از او در این باره پرســش 
 کنید پاســخ های نــا امید کننده 
اعتماد  بــه دولت  می دهند. مردم 
ندارند، دولــت به بازرگانان اعتماد 
تولید  بــه  کنندگان  نــدارد،وارد 
کننــدگان تعــارض دارند،مصرف 
کنندگان به تولید کنندگان بی اعتماد 
شده اند...همه این بی اعتمادی ها از 
بی اخالقی و سســت شدن اخالق 
جامعه ســر چشــمه می گیرد. در 
پرونده پیش رو رابطه اخالق با کسب 
و کار از سوی کارشناسان  در کانون 

توجه قرار گرفته است.  
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من ابتدا فرضیات اصلی را عرض می كنم و بعد وارد بحث می شوم یک فرض این است 
كه رابطه وسیعی بین حقوق و اخالق وجود دارد. مبنای حقوق اساسا اخالق است. فرضیه 
دوم این است كه حاكمیت قانون در ایران دچار شکست شده است. ما مکررا با شکست 
قانون در ایران روبرو هستیم و ایده عمومی این است كه قانون در ایران دچار مشکالت 
بنیادین است. فرضیه سوم این است كه قانون در ایران امکان مهار قدرت را ندارد. لذا 
هر كسی قدرت بیشتری دارد امکان فرار بیشتری از قانون دارد فرضیه چهارم این است 
كه آنچه می تواند قدرت را به قانون پایبند و موظف به اجرای قانون كند وجود نهادهای 
مستقل از قدرت است. نهادهای اجتماعی كه حیات آنها به قدرت وابسته نباشد. تا قدرت 
را به رعایت قانون موكلف كنند. ولی باز هم یک دوری ایجاد می شود. وجود این نهاد های 
مستقل از قدرت باز به این برمی گردد كه باید یک وجدان عمومی و یک اخالق عمومی 
در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند این نهاد ها را به وجود بیاورد به این ترتیب این 
چند فرضیه ما را به اهمیت اخالق عمومی می رساند. زیرا بدون اخالق عمومی قانون 
نداریم و نهاد مستقلی كه بتواند قدرت را كنترل كند نیز نداریم. آیا نداشتن حاكمیت 
قانون بحثی امروزی است یا بحثی تاریخی؟ چرا كه این بحث تاریخی بودن موضوع 
بحث مهمی است و بعد از این به آن می پردازیم. و چرا این بحث امروز و مهم است؟ 
آیا این بحث یک بحث ذهنی و نظری است یا كامال به امروز ما برمی گردد؟ می دانیم 
كه مدرنیته وقتی در قالب مشروطه وارد ایران شد در میانه راه مسیر منحرف شد و به 
ایجاد یک استبداد انجامید و در ادامه توسط انقالب اسالمی متوقف شد. در حال حاضر 
وضع مبهمی داریم. به این معنی كه بین مدرنیته غربی ســرگردانیم و از طرفی بین 
ناسیونالیسم ایرانی و از طرفی بین امت اسالمی قرار گرفته ایم. یعنی یک مدرنیته ای 
شروع شد و آمد و تبدیل شد به استبداد و متوقف شد و ما امروز در وضعیتی كه حد 
اعالی چند پارگی را در جامعه مشاهده می كنید قرار داریم. نکته بسیار مهم وجدان 
چند پاره ایرانی است كه در میان این چند قطب سرگردان است و این فقط در حوزه 
نظر نیست. این باعث شده است تمام شئون اجتماعی تنزل پیدا كند می بینید كه در 
جامعه مسایل مطرح می شوند ولی هیچ مسال های حل نمی شود. اگر به پیرامون خود 
نگاه كنید متوجه می شوید صد ها مساله مطرح شده است و در حوزه های اقتصادی و 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و هر حوزه ای مساله مطرح می شود ولی قابلیت حل آن 
را نداریم. چون منظومه فکری مورد نیاز برای حل مساله بین چند قطب متحیر است. 
وقتی می گویم اخالق مساله امروز ما است دلیلش این است كه اساسا در وضعیتی قرار 
گرفته ایم كه امکان حل مساله نداریم و هر مسال های را با هر نظریه ای مطرح و حل 
كنیم، دو نظریه كه با هم مخالف هستند. بنابر این مساله همچنان در جامعه به قوت 
خود باقی می ماند. اگر تمدن یک ملت نتواند مسال های را حل كند نشان دهنده این 
است كه دچار چالش كارایی و ناكارآمدی است. بنابر این مسال های نیست كه بتوان به 
راحتی از آن گذشت شاید بسیاری عالقمند باشند راهکاری سریع برای مسائل داشته 
باشند ولی تا این مساله حل و فصل نشود راهکارهای ارائه شده فقط می توانند مساله 
را تعمیق كند و هیچ نتیجه ای جز تعمیق گرفتاری و بیشتر كردن و پیچیده تر كردن 
گرفتاری به دست نمی آید. بنابر این در چنین فضایی، به فهم من مهم ترین و مبرم ترین 
وظیفه روشنفکری در ابتدا بازگشت انتقادی به خویش است. منظور من این نیست كه 
هم رنگ فکری با جهان شویم، چون این هم رنگ شدن ما را به لبه ای از پرتگاه می برد 
و اصرار غیرانتقادی بر سنت ما را دچار جمود و توقف مطلق می كند. بنابر این چاره ای 
نداریم و باید در مورد نحوه بودنمان بیندیشیم و به شیوه بودنمان فکر كنیم. و خودمان 
نسبت خودمان را با عقل تعیین كنیم. باید بدانیم نسبت ما با عقل نقاد چیست و چه 
نســبتی با این مفهوم داریم. من دنبال پاسخ دادن به چنین پرسش های پیچیده ای 
نیستم. این نوع پاسخ دادن نشان از نشناختن پرسش است.یک پرسشگری درست. از 
پاسخ سطحی و فوری به مساله  پیچیده بسیار بهتر است. از لفظ مدرن شروع می كنیم. 
مدرنیته چیست؟ مدرنیته یک آگاهی از خود است كه من در حال حاضر اینجا ایستاده 
ام. ولی همین جمله كوتاه من كی هستم و این لحظه از زمان چه لحظه ای از تاریخ 
است و اینجا كجاست اهمیت دارد. سه سوال و سه مضمون بسیار پیچیده در آن وجود 
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دارد و می گویند با این تعریف مفهوم مدرنیته، شما 
بدانید كه گذشته تمام شده و گذشته ای نیست و 
بازگشت به گذشته غیرممکن است. این مقوله دو 
دستور دارد، انقطاع از گذشته، و فکری یعنی اینکه 
گذشته تمام شده و در این لحظه تاریخی كه در اینجا 
ایستاده ای این موقعیت هیچ ارتباطی با گذشته ندارد. 
یعنی حرف آنها متضمن یک انقطاع تاریخی است. 
نکته دوم این است كه تالش نکن در رویاها بمانی 
بلکه موقعیت خود را در زمان و مکان حاضر بیاب 
و ببین كجا ایستاده ای، بنابراین رهنمود آنها به ما 
رهنمودی انقطاعی اســت. از این حرف ها می توان 
فهمید مدرنیته به معنای آگاهی از شروع دورانی تازه 
است. بریده از گذشته متکی بر عقل و خرد ناب كه 
حاكمیت فرد را بر جهان مفروض فرض می كند و فرد 
را سرور جهان می داند و هر پدیده اجتماعی دیگری 
را ناشی از فرد می داند. بنابراین پدیده های اجتماعی 
چیزی نیستند جز یک قرارداد اجتماعی و آنچه وجود 
دارد فرد است. با مفهوم كلی متفاوت است و جهانی 
دیگر است. می گوید اگر فرد محدودیتی را می پذیرد 
و قبول می كند تابع قانون باشد باید براساس یک 
قرارداد و مبادله چنین كاری را انجام  دهد. می گوید 
مــن كاری را انجام می دهم و در برابر آن امنیت و 
رفاه به دســت می آورم. بنابر این اگر فرد می پذیرد 
بخشی از آزادی خود را به دیگری واگذار كند در برابر 
یک قرارداد است پس آنچه اصالت دارد اصالت فرد و 
آزادی فرد است. نکته دیگری كه در مفهوم مدرنیته 
مهم است این است كه این مدرنیته توانسته است دو 
عقل را با هم تركیب كند. عقل ابزاری و عقل خرد 
ناب انتقادی. با عقل ابزاری فن آوری و تکنولوژی را 
ایجاد كرده اســت و با عقل خرد ناب و با عقل ناب 
تمام نظم نوین جهانی را بنیانگذاری كرده اســت. 
می خواهم به بحث خودمــان برگردم و اینها را به 
عنوان مقدمه  عرض كردم تا بگویم ما چرا مجبوریم 
تا به این مسائل بپردازیم و نپرداختن به این مسائل 

ما را چگونه در عدم حل مساله گرفتار می كند.
تمام مدعای ما در این جلسه این است. وقتی این 
مفاهیم وارد ایران شــده است یک سری پروژه های 
ناتمام را شروع كرده اســت. پروژه نیمه تمام آزادی 
پروژه نیمه تمام فردگرایی؛ فردگرایی مسئوالنه ای كه 
در نهاد مدرنیته غرب وجود دارد در ایران به فردگرایی 
لجام گسیخته بدون مسئولیت بدون تعهد نسبت به 
كا جامعه تبدیل شــده است. هر كدام از این مسائل 
وارد ایران شده است به یک پروژه نا تمام تبدیل شده 
اســت. همه اینها را به صورت وارونه داریم ولی هیچ 
كدام از اینها در پایان كار نمی تواند مسال های را حل 
كند. من از اینجا وارد بحث می شوم چرا اینطور استً؟

از طرفی آیــا ما می توانیم ارتباط خود با مدرنیته 
را قطع كنیم؟ شــاید به شکلی ظاهری بگوییم بله 
ولی چه اتفاقــی رخ می دهد؟ هزینه فرصتی ایجاد 
می شود كه این هزینه فرصت تاب و توان و مقاومت 
همــه را از بین می برد. یک علت به وجود آمدن این 
وضعیت برمی گردد به اینکه ما نتوانسته ایم بین حوزه 
عمومی و خصوصی در ایران تفکیلی قائل شویم بین 
اخالق عمومی و خصوصی تفکیکی قائل نشده ایم و 

این ریشه بحث است. زیرا آنچه كه موجب حاكمیت 
قانون و نهادهای مدنی می شود و می تواند نهاد مستقل 
از دولت را ایجاد كند اخالق عمومی اســت اخالق 
قراردادی است كه جوامع غربی آن را خلق كرده اند 
و ما هنوز نتوانسته ایم در ایران بین حوزه عمومی و 
خصوصی و بین اخالق عمومی و اخالق خصوصی یک 
تفکیک قائل بشویم. مشکلی كه وجود دارد این است 
كه غربی ها وقتی این تفکیک را انجام دادند گفتند 
بخشی از آزادی خود را با قانون و با نظم های مختلف 
مبادله می كنیم، مشــروط بــه اینکه در چهارچوب 
مبادله عمل كند و نه در خارج از مبادله و بر اساس 
قرارداد اجتماعی در حــوزه قرارداد اجتماعی عمل 
كند. پیچیدگی بحث در این است وقتی مدرنیته وارد 
جهان سوم می شود در همه جا دچار گرفتاری است. 
به محض اینکه نهاد های اجتماعی بر اساس قرارداد 
متولد شدند فورا نهاد مستقل می شوند. این نکته نیاز 
به تامل دارد گفته می شود دولت ناشی از حاكمیت 
ملت است. افراد تصمیم می گیرند كه دولت ایجاد كنند 
ولی به محض تشکیل دولت نهادی مستقل ساخته 
می شــود یک شخصیت حقوقی مستقل دارد ما در 
قانون شركت ها بحثی داریم. كه ده نفر با هم شریک 
می شوند و شركتی را ایجاد می كنند این شركت یک 
شخصیت حقوقی مستقل از آن ده نفر دارد. تا قبل 
از به وجود آمدن وابسته به اراده ده نفر بود ولی بعد 
از به وجود آمدن شخصیتی مستقل دارد. حال وقتی 
این شخصیت مستقل وارد عمل می شود معیار كار و 
فعالیت و ارزیابی او معیار فعالیت فردی نیست. بنابر 
این معیار موفقیت فرد و شركت با هم متفاوت است.

معیار موفقیت فرد و معیار اخالقی فرد ایثار و گذشت 
و فداكاری اســت ولی معیار موفقیت هیات مدیره 
خوب رعایت فرامین و دستورات و مصوبات است دو 
عالم و دو نظام متفاوت است. اگر سیستم نظارتی و 
حسابرسی وجود نداشته باشد و شما همه چیز را به 
تقوای فرد واگذار كنید آیا چنین شــركتی می تواند 
كار كند؟ پرهیزگار بودن در حوزه خصوصی خود فرد 
معنی دارد اینجا چیزی كه مهم است این است كه 
مدیرعامل تابع نظرات هیات مدیره و مجمع باشد و 
حافظ سهام و حقوق موسسان و سهامداران باشد این 
اخالق با آن اخالق دو موضوع كامال متفاوت اســت. 
مشکل ما در ایران این است كه هنوز نتوانسته ایم بین 
اخالق عمومی و اخالق خصوصی تمیز قائل شویم. در 
ایران به هر دو موضوع، اخالق می گویند ولی در مبدا 
بحث به این دو موضوع دو جایگاه متفاوت می دهند. 
لذا تلویزیون صبح تا شــب تمام مدیران عمومی را 
نصیحت می كند كه آدمهای خوبی باشند، چون اصال 
با اخالق عمومی آشنایی ندارند. ما در همین ابتدای 
كار دچار یک گرفتاری و سردرگمی هستیم. می بینیم 
كه در رسانه ما اگر كسی از قانون تبعیت نکند چندان 
مهم نیست ولی در در حوزه اخالق خصوصی و مسائل 
شخصی باید رعایت كننده اصول باشد. غربی ها از كجا 
شروع كرده اند؟ در بحث مدرن و بحث ایران شهری 
باید از حوزه مدرن شروع كنم و بعد به بحث برگردم. 
غربی ها گفته انــد مهم ترین مبنای اخالقی آزادی و 
برابری انسان ها است. آنها گفته اند سه مبنا دارند آزادی 

برابری و حق حیات. همه انسان ها وقتی به دنیا می آیند 
آزاد و برابر هســتند و همه حق زندگی دارند مفهوم 
حق زندگی یعنی حق تصرف در طبیعت را دارند و 
حق دارند از خدمات هم استفاده كنند. بنابراین اینها 
معیار های اصلی اخالقی هستند. نباید هیچ اتفاقی 
در جامعــه رخ بدهد كــه نتیجه این اتفاق منجر به 
سلب آزادی و سلب برابری و سلب حق حیات از هر 
كسی بشود و در غیر این صورت از نظر دنیای مدرن 
دچار شکست اخالق شده ایم. حق حیات حق اصلی 
انسان ها است و انسان ها برای زندگی حق دارند خود 
را دوست داشته باشــند. در غیر این صورت تالشی 
نمی كنند. بنابر این سلســله مراتب مبنای اخالقی 
خواهد بود. این موارد بر اساس قانون طبیعت تعمیم 
داده می شود. قانون طبیعت به چیزی گفته می شود 
كه عقل خارج از احساس می تواند آن را كشف كند. 
بنابر این ما یک سری حق طبیعی داریم و یک سری 
قانون طبیعی داریم. قانون طبیعت بر مبنای عقل است 
و بنا به گفته كانت هر چیزی كه توسط عقل پذیرفته 
شود در خودش دارای معیار اخالقی است. چون كه با 
قانون و با حق طبیعی سازگار است. انسان حق دارد از 
مواهب طبیعت استفاده كند و براساس یک مبادله آزاد 
می تواند از دسترنج دیگران نیز بهره برداری كند و این 
تحت عنوان حق تصرف در طبیعت و حق استقدام از 
آن یاد می شود. در زندگی اجتماعی تمام قراردادهای 
اجتماعی در هر سطحی باید از طبیعت تبعیت كنند 
هر قرارداد اجتماعی كه ضد قانون طبیعت باشد فاقد 
ارزش است. قانون طبیعت می گوید همه آزاد و برابر 
هستند و هیچ كس نمی تواند قانونی را وضع كند كه 
آزادی و برابری افراد را زیر ســوال ببرد. در واقع این 
نگاهی به مفهوم غربی حوزه اخالق بود. آیا می توانیم 
ادعا كنیم از امروز همه مدرن می شویم معلوم است 
كه نمی توانیم پس آنطور كه گفته می شد گذشته را 
فراموش بکنید این شدنی نیست. اینکه ببینیم امروز 
كجا ایســتاده ایم كفایت نمی كند. مدرنیته كاالی 
وارداتی نیســت. نکته بعدی این است كه نمی توان 
از اتفاقات رخ داده در غرب چشــم پوشــی كرد به 
همان دلیل كه عباس میرزا بعد از شکست از روس ها 
فهمید. به قول یکی از مورخان نقطه صفر مدرنیته 
در ایران شکست ایران در جنگ با روس ها بود چون 
فاصله قدرت آنقدر زیاد بود كه امکان حفظ تمامیت 
ارضی وجود نداشت. این همان هزینه فرصت است لذا 
مجبور شد دو معاهده گلستان و تركمانچای را امضا 
كند سپس سراسیمه به دنبال نوسازی و مدرن كردن 
ایران رفت. بنابراین تمام داستان ما این است كه ما 
نمی توانیم مدرنیته را وارد كنیم و از طرفی نمی توانیم 
در ها را ببندیم و مقاومت كنیم بنابر این تنها بحث ما 
این است كه مجبوریم نسبت نظام معرفتی خود را با 
نظام معرفتی مدرن بسنجیم و در این سنجش شاید 
بتوانیم به یک سنتز جدید و به یک بازتولید جدیدی 
برسیم تا با آن خود را باز تعریف كنیم و قدرت ادامه 
حیات و قابلیت مقاومت در مقابل جهان را داشــته 
باشــیم وگرنه اگر این كار نتوانیم این كار را بکنیم 
در همین وضعیت فعلی قرار می گیریم اغتشــاش و 
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 حوزه عمومی و خصوصی و ایران شهری
از اینجا به حوزه اندیشه ایران شهری برمی گردم 
در این حوزه به دنبال دو سه نکته هستم. جا پاهایی 
پیدا كنم كه در آنها مفهوم اخالق عمومی از مفهوم 
اخالق خصوصی تفکیک شده باشد. من می خواهم 
ببینم آیا می توانم در اندیشه ایارنشهری دستاویزهایی 
را پیدا كنم كه در آنجا مفهوم قدرت ملت مستقل از 
قدرت دولت وجود داشته باشد. چون تمام داستان 
نهاد مدرن همین اســت. نهاد اجتماعی مستقل از 
قــدرت وجود دارد كه در عمــل می تواند قدرت را 
مجاب به تبعیت از قانون بکند بنابر این من دو چیز 
می خواهم اینکه به دنبال چنین نهادهایی بگردم و 
چنین اخالقی كه بتوان با آن قدرت را نقد كرد یا نه؟ 
اگر بتوانم این ها را پیدا كنم شاید بشود در مواجهه 
با مفاهیم مدرن آنها را بازتولید كرد و بتوان تعریفی 
جدید براساس نظام معرفتی جدید از آنها ساخت. 
باید برگردم و ببینم چه چیزی به دست می آورم، در 
بحث حوزه اخالق عمومی و نهاد مستقل از قدرت 
چه چیزی به دست می آورم. وقتی به حوزه اندیشه 
ایرانشهری برمی گردید در این حوزه بنیاد معرفتی و 
اساس معرفت و شناخت از جهان در دو اصل بیان 
می شود. یزدان شناخت و كیهان شناخت. ما بیشتر 
در اصل دوم و كیهان شناسی توجه داریم. بر اساس 
ایــن دو اصــل دو ارزش اخالقی و بنیادین تعریف 
می شوند. یکی داد و دیگری دهش است. بنابراین 
باید ببینیم داد و دهش كه در واقع دو اصل اخالقی 
بنیادین در اندیشــه ایرانشهری است و مبنای آن 
معرفت یزدان شناسی و درواقع كیهان شناسی است 
كدامند؟ ایرانی های قدیم به روشنایی باور داشتند 
و بــه پیروزی او در نبرد با تاریکی ایمان داشــتند. 
واین برخاســته از نظام معرفتی آنها بوده است. در 
آن چهارچوب های ذهنی مفهومی به نام اشح وجود 
دارد. اشح یعنی داد و راستی و روشنایی و در برابر 
اشح چیزی وجود دارد به نام دروج كه بعدها ما آن 
را به دروغ تبدیل كردیم. دروغ به معنی قیام و اقدام 
بر علیه نظم كیهانی است. هرچیزی كه خالف نظم 
كیهانی است دروغ است و هر چه كه با نظم كیهانی 
هم راستا است اشح نام دارد. كم كم تقارنی ذهنی در 
میان قانون طبیعت و مفهوم كیهان شناسی ایجاد 
كنید و به تدریج تناســبی بین این دو پیدا كنید. 
البتــه كه فهم ایرانیان قدیــم و این فهم از كیهان 
همراه با فهم یزدان شناسی بود لذا در فهم ایرانیان 
كیهان همه اشیا و بحث ها از پدیده ها در عالم هستی 
عالوه بر شــکل فیزیکی دارای یک روح بودند. یک 
حقیقت ذات كه آن به نیروی اشح و روشنایی فهمیده 
می شــد. بنابراین آنها دو الیه از ارتباط برقرار كرده 
بودند یک الیه روبنایی بین پدیده های فیزیکی در 
عالم كیهان و یک الیه در عالم معنا بین این پدیده 
برقرار شده بود لذا كسی كه دارای جام جهان بین بود 
می توانست ماهیت پدیده ها را بفهمد و نه فقط شکل 
ظاهر پدیده ها را یعنی می توانست یک الیه به عقب 
برود و ارتباط بین حقیقت پدیده ها در سطح جهان 
را بفهمد. لذا نه فقط در ادبیات قدیم بلکه در ادبیات 
اسالمی نیز دیده می شود در شعر حافظ می خوانیم: 

مشکل خویش بر پیز مغان بردم دوش/ گو به تایید 
نظر حل معما می كرد// دیدمش خرم و خندان قدح 
باده به دست/ وندرآن آینه صد گونه تماشا می كرد// 
گفتم این جام جهان بین به تو كی داد خدا/ گفت آن 
روز كه این گنبد مینا می كرد.// یعنی جام جهان بین 
فهم از ارتباط بین پدیده ها است و وظیفه قدرت عمل 
مطابق فهم كیهان شناسی بوده است. اگر قدرت از 
قواعد كیهانی تخطی می كرد این مفهوم بی توجهی 
به نظام طبیعی كیهان شناخت است و مفهوم آن به 
معنی خروج از داد و عدل و پشت كردن به نیروی 
روشنایی و راستی است. از شعر فردوسی چند نمونه از 
این بحث برای شما می آورم. در داستان های شاهنامه 
داستان بســیار جالبی وجود دارد وقتی هوشنگ 
قدرت را به دســت می گیرد فردوسی گفت: چنین 
بنشســت بر جایگاه مهتری/ چنین گفت بر تخت 
شاهنشهی// به فرمان یزدان پیروزگر به داد و دهش 
تنگ دســتان كمر بالبر و این وظیفه قدرت داد و 
دهش اســت. داد به مفهوم عدل است و دهش به 
معنای حق تصرف و حق بهره برداری از طبیعت در 
چهارچوب قانون كیهان شناسی است. برای بخشیدن 
چیزی باید از منابع كیهانی و منابع طبیعت استفاده 
كنید. دهش در دل خود حق تصرف در چهارچوب 
قوانین كیهان شناسی از طبیعت و استخدام عوامل 
را دارد. مشروعیت قدرت نیز تا وقتی است كه به این 
دو اصل داد و دهش پایبند است. باز نمونه دیگری 
كه فردوســی به آن تاكید می كند وقتی است كه 
درواقع مشروعیت قدرت از جمشید گرفته می شود 
جمشید قدرتی افسانه ای در شاهنامه است می گوید 
تا وقتی كه جمشید سخن نادرست نگفته بود همه 

چیز در كنترل او بود.

 استقالل از قدرت
در مفهوم بعدی به دنبال این هستم كه بدانم آیا ما 
در اندیشه های ایران شهری مفهومی برای استقالل 
از قدرت داریم. نهادی ملی و ملتی مستقل از قدرت 
داریم یا نه؟ این هم یکی از آن مفاهیمی است كه 
برای رویارویی و برای مقابله با پدیده مدرنیته به آن 
نیاز داریم. دو داستان قابل تامل از شاهنامه برای 
شما بازگو می كنم. یکی داستان رویارویی رستم 
با كیکاووس اســت. توجه به شــاهنامه به عنوان 
منبعی از اندیشه ایرانی جالب است. داستان از این 
قرار است كه كیکاووس عاشق زنی به نام سودابه 
اســت داستان شبیه یوسف و زلیخا است. سودابه 
چشم داشتی به سیاوش پسر كیکاووس دارد. و در 
این داستان سیاوش مجبور می شود جالی وطن 
بگوید و به سمت توران برود و در حوزه افراسیاب 
وارد شود و افراسیاب سیاوش را می كشد و خبر به 
ایران می رســد اولین كسی كه خبر به او می رسد 
رستم است رستم در شاهنامه نمادی از ملت است. 
رستم بعد از شنیدن این خبر منتظر دستوری از 
طرف شــاه نیست و سپاهی فراوان بر پیل و كم ز 
كشمیر و كابل شدند. او یکی از نمونه هایی است كه 
می بینید به عنوان نماینده ملت به طور مستقیم با 
قدرت درگیر می شود. كاووس كه در تخت شاهی 

نشسته است دم برنمی آورد. بنابر این داستانی داریم 
كه شخصیتی و نهادی را نشان می دهد كه مستقل 
از قدرت است. داستان دیگری كه در شاهنامه داریم 
باز تا حدی مفهوم نهاد مستقل از قدرت را تبیین 
می كند این داســتان رویارویی رستم و اسفندیار 
است. این داستان نیز بسیار جالب است. لهراسب 
فوت می كند و گشتاسب پسرش بر تخت می نشیند 
و اســفندیار به پدر خود می گوید تو بیش از ۱۲۰ 
سال پادشاهی كرده ای و باید كنار بروی و پادشاهی 
را به من بدهی و او هر روز یک بهانه می آورد و در 
انتهای كار می گوید تو باید رستم را در بند كنی و 
برای من بیاوری و اگر اینچنین كنی من قدرت را 
به تو تحویل می دهم اینجا باز رویارویی مستقیمی 
بین قدرت و رستم به عنوان نماینده ملی ایران در 
می گیرد. نکته ای درس آموز در این حکایت وجود 
دارد كه قابل تامل است. وقتی گشتاسب به اسفندیار 
می گوید برو او می پرسد برای چه به مردی همی ز 
آسمان بگذرد همی خویشتن كهتری نشمرد یعنی 
در واقع از من مستقل است كه در پیش كاووس كی 
بنده بود ز كیخسرو اندر جهان زنده بود به شاهی ز 
گشتاسب نیارد سخن كه او تاج نو دارد و ما كهن 
می گوید از من كه گشتاسب هستم اسمی نمی برد 
و زیر بار ما نمی رود اسفندیار می داند این كار بسیار 
پرمخاطره است ولی نمی تواند فهم درستی از انچه 
كه در جامعه رخ می دهد داشــته باشد به پدرش 
می گوید همی دور مانی ز رستم كهن براندازه باید 
كه رانی سخن تو با شاه چین جنگجوی و نبرد از آن 
نامداران برانگیز گرد... او می گوید اگر تو از من تاج 
می خواهی این كار را بکن این حکایت نشان می دهد 
شــاه به دنبال این است كه هر قدرت مستقلی را 
كال نابود كند. اسفندیار با بی میلی می رود و برای 
خداحافظی از مادرش حركت می كند چند جمله 
مهم از فهم ما درباره قدرت مســتقل وجود دارد. 
این جمالت نشان می دهد كه ما در حوزه ادبیات 
درباره نهاد های مستقل مطالبی داشتیم. اسفندیار 
بــا مادرش كتایون خداحافظی می كند مادر به او 
نصیحت می كند كه ایــن كار را نکند و می گوید 
نمی توانــی از پس او بر بیایی این كار را انجام نده 
اسفندیار تمام عشق خود به تاج و تخت را جلوی 
دیــده دارد و اینها را نمی بیند. با روانی متزلزل و 
وجدانــی به مادر می گوید دل من را نشــکن من 

می دانم این كار كار خطایی است 
در برخی از بحث ها گفته می شــود اســفندیار 
رویین تن بود به این معنی كه اســلحه بر او كارگر 
نبود. یک مفهوم دیگر این اســت كه یعنی هم او 
آدم بسیار قدرتمندی بود و هم خود را آسیب ناپذیر 
می دید بنابر این رویین تنی به مفهوم آسیب ناپذیری 
مطرح است یعنی هم پشتیبانی مغان را دارد و هم 
قدرت دربار را دارد و هم خود فردی قدرتمند است 
پس بنابر این رویین تن است و وقتی گفته می شود 
تنها جایی كه رویین تن نبود چشــم او بود به این 
معنا اســت كه با چشم خود نمی توانست تحوالت 
اجتماع را ببیند و لذا همان ناحیه لطمه می خورد 
چون او قدرت بینایی و دیدن تحوالت را نداشت. 
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اخالق، قربانی اقتصاد متمرکزنشانه های اقتصادی غیراخالقی

شاید بهتر باشد سؤال را این طور مطرح كنیم كه 
نشانه های اقتصادی اخالقی بودن جامعه چیست؟ 
چون نشانه های جامعه بی اخالق بی شمار است و 
نشانه های اخالقی بودن جامعه كم شمار. هر كدام 
از ما می توانیم در ذهن خود چندین و چند مصداق  
از بی اخالقی  در همه حوزه ها بشماریم اما یادمان 
نیست آخرین بار چه زمانی اخالقی رفتار كرده ایم 

یا با ما اخالقی رفتار شده است. 
وقتی از اخالق صحبت می كنیم منظورمان رفتار 

مبتنی بر تعقل و استدالل است با در نظر گرفتن این نکته كه این رفتار و سلوک، منافع 
دیگران را ضایع نکند.طبیعی است افراد اجازه دارند برای خوشبختی و سعادت خود 
تالش كرده و منافع خود را بیشینه كنند اما این یک واقعیت است كه منافع شخصی 
با منافع جمعی گره خورده است. نظریه های اخالقی آن جا كه با رفتارهای اقتصادی 
پیوند می خورند تأكید دارند كه هركس باید بتواند منافع خود را بیشینه كند اما گاهی 
ممکن است بیشینه كردن منافع ما، هم به زیان خودمان و هم به زیان جامعه تمام شود. 
به طور مثال درست است كه حداكثر كردن منافع برای ما ایرادی ندارد اما زمانی كه 
كشور در مضیقه ارزی قرار دارد،درست نیست كه ارز در خانه انبار كنیم. یک معامله گر 
یا یک تاجر یا حتی یک فروشنده اگر دارای چارچوبی اخالقی باشد، تالش خواهد كرد 
تا منافعش را بر اساس منافع دیگران بیشینه كند.خط قرمز فعال اقتصادی اخالق گرا، 

زیان دیگران یا زیان جامعه است.
اما یکی از دالیل اصلی یا شاید اصلی ترین دلیل ترویج فساد و بی اخالقی در جامعه 
امروز ما درجه باالی تمركز و دخالت زیاد دولت در اقتصاد است. در نتیجه این دخالت ها 
و سیاستگذاری ناكارآمد، بنگاه های ما امروز به شدت آلوده شده اند و در نتیجه اخالق 
از بازارهای ما رخت بربسته است. ساختار فعلی مدام در حال تولید رانت است و تالش 
برای شفافیت آن نتیجه بخش نیست چون اقتصاد دولتی اصالح ناپذیر است. این فساد 
باعث شده بنگاه های سالم نیز به بیماری دچار شوند.در نتیجه فعالیت سالم غیر ممکن 
شده است.به نظر من نظام قیمت گذاری بزرگ ترین ترویج كننده دروغ سیستماتیک 
در كشور ماست كه تولیدكنندگان و تجار را وادار به عبور از مرزهای اخالق می كند هر 
روز در نانوایی، سوپرماركت، قصابی، رستوران و حتی در بیمارستان و داروخانه با انواع 

دروغ های ناشی از قیمت گذاری مواجه می شویم. 
داستان از اینجا شروع می شود كه دولت نمی تواند میان درآمدها و هزینه های اداره 
كشور تعادل برقرار كند در نتیجه بودجه دچار كسری می شود. كسری بودجه باعث 
می شــود بدهی دولت به بانک مركزی یا به طور غیرمستقیم، بدهی بانک ها به بانک 
مركزی افزایش پیدا كند كه برآیند این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و 
در نهایت افزایش تورم است. دولت به جای اینکه فکری به حال كسری بودجه كند تا 
دخل و خرجش برابر شود، سركوب بازار را در دستور كار قرار می دهد و سیاست كنترل 
قیمت ها را كلید می زند و به تولیدكنندگان هشدار می دهد كه افزایش قیمت كاالها 
را نمی پذیرد و با متخلفان به شدت برخورد می كند. تولیدكنندگان كه نمی توانند با 
دولت به توافق برسند، از مقدار كاال كم می كنند یا كیفیتش را پایین می آورند. مثال 
تولیدكنندگان دستمال كاغذی ناچار می شوند دستمال كمتری در جعبه قرار دهند و 
برخی تولیدكنندگان شیر نیز ناچار می شوند آب بیشتری به محصول خود اضافه كنند. 
همین اتفاق در خیلی از صنایع غذایی دیگر هم رخ داده. مثال  هوای بیشــتری وارد 
چیپس و پفک شده و بطری های نوشیدنی را هم سر خالی كرده اند. وقتی قیمت نان 
به ابزار تعزیر و برخوردهای امنیتی سركوب می شود،نانوا از كیفیت و اندازه نان می زند.

وقتی قیمت شیر سركوب می شود،تولید كننده به آن می بندد. این دولت است كه همه 
را به دروغ گویی و عبور از مرزهای اخالقی وادار می كند.جامعه ما در مسیر خوبي حركت 
نمي كند. اخالق و اخالقیات پشت سیاست گذاري هاي نادرست و تغییر نظام تمایالت 
مردم و فشارهاي سنگین زندگي گم شده است.دیگر گرفتن رشوه مذموم نیست.ندادن 
رشوه و پول چاي بد و ناهنجار است.این ناهنجاري و بلبشو در نهادهاي تولید كننده 
خدمات دولتي و غیر دولتي،قبل از هرچیز نشانه اي بر سیاست گذاري هاي نادرست 
در قیمت گذاري و تعیین حقوق و دستمزد است.در ساختاري كه بازار به درستي كار 

نکند و قیمت سركوب شود، اول اخالق كسب و كار مي میرد.

نخســتین قربانی اقتصــاد متمركز اخالق و 
كرامت فرد اســت. مکاتب جماعت گرا آنچه را 
كه »منافع جمعی«، »خیر عمومی«، یا »منافع 
ملی« می خوانند بر حقوق تک تک افراد جامعه 
مقدم شمرده و آگاهانه آماده اند حقوق فردی هر 
شــهروندی را كه الزم ببیند نقض كنند. هدف 
همواره وسیله را توجیه می كند. این تفکر چند 

اشکال اساسی دارد:
۱- با طبیعت بشر در تضاد است.

۲- كســانی كه قرار اســت برای جامعه و عموم و عــوام تصمیم بگیرند خود 
انســان جایزالخطا هستند، لذا مانند سایر انسان ها اولویت هایی دارند و منافعی و 

خویشاوندانی و...
3- منافع جامعه، آن طور كه در نظر فرد ناآشنا می رسد، همگن و یکسان نیست. 

در ادامه توضیح بیشتر خواهم داد.
تجربه جامعه بشری نشان می دهد به ویژه درتاریخ معاصر انسان ها در ۲ مسیر و 
در ۲ نوع اقتصاد می توانند فعالیت كنند. یک راه كسب درآمد در چارچوب مکاتب 
فردگرا و دیگری در چارچوب مکاتب جماعت گراست. در مکاتب فردگرا فقط یک 
راه برای كســب آنچه در اســالم روزی حالل خوانده می شود، وجود دارد؛ باید به 
دیگر افراد جامعه خیری برسانیم؛ كاالیی یا خدماتی ارائه كنیم كه یا كیفیت بهتری 
نسبت به رقبا داشته باشد یا ارزان تر از محصوالت و خدمات آنها باشد. در نقطه مقابل 
چنانکه در احواالت امروز كشور می بینیم، در چارچوب مکاتب جماعت گرا ثروت در 
گرو اقناع یک سیاستمدار دیوانساالر دولتی است. كافی است بتوانید شرایط الزم 
را برای دریافت بخشــی از جدیدترین بسته حمایتی دولت از این و آن صنعت یا 
دریافت یکی از ده ها نوع یارانه دولتی فراهم كنید و بتوانید مسوولی را قانع كنید تا 
به نفع محصوالت شما و به ضرر ده ها میلیون نفر ایرانی تعرفه جدیدی وضع كرده 
و قیمت محصوالت مشابه خارجی را باال ببرد یا واردات آن را به هر بهانه ای ممنوع 
كند. محصوالتی كه هم كیفیت بهتری و هم قیمت ارزان تری دارند. نگاه كنید به 
خوردروهایی كه امروز در ایران می رانیم یا به داروهای بی كیفیت ایرانی كه میلیون ها 
بیمار مجبورند به عوض داروی باكیفیت و ارزان مصرف كنند. كافی است بتوانید 
مسوولی را قانع كنید تا تصمیم بگیرد مردم چه نیاز دارند یا ندارند. چه می خواهند 
یــا نمی خواهند. چه حق دارند یا ندارند و... به بهانه خیر عمومی یا منافع ملی تا 
بدین وسیله برای خود ثروت و منفعتی كسب كنند. در نتیجه این حمایت ها مردم 
ایران مرفه تر نیســتند، هیچ كدام از صنایع داخلی قوی تر و رقابت پذیرتر از چهل 
سال پیش نیستند. در نتیجه این حمایت و خیرخواهی انگشت شماری از مردمان 

كشور بیش از پیش و به بهانه فقرا و ضعفا ثروتمند شده اند.
اگر افراد آزاد باشند برای خوشبختی خود و خانواده و خودشان بکوشند، در نتیجه 
برای حذف به جامعه با یکدیگر رقابت خواهند كرد. در نقطه مقابل اگر تصمیم راجع 
به زندگی تمام اعضای جامعه در انحصار مشتی سیاستمدار درآید در نتیجه ناراستی ها 
در جامعه ایجاد خواهد شد و نفع شخصی در گرو اقناع سیاستمداران خواهد بود.

برای اخالقی كردن جامعه یک راه حل فردی است كه در آن فرد برای منفعت 
خویــش تالش می كنند و در عمل به جامعه خدمت خواهند كرد. دومی راه حل 
جماعت گرا اســت كه در آن عده انگشت شــماری، خستگی ناپذیر و حتی پس از 
بازنشستگی، اصرار دارند به جامعه خدمت كنند و در عمل برای عده محدودی از 
جیب تمام اعضای جامعه رانت و ثروت ایجاد می كنند. اولی داوطلبانه است و دومی 
اجباری در اجبار هیچ فضیلت اخالقی وجود ندارد در حالی كه تالش برای خلق ار 
زش و ثروت و بهبود زندگی و معاش خانواده، هر چند در نظر عده ای خودخواهانه 

فرض می شود، همه فضیلت است. 
نتیجه اینکه وقتی چارچوب اجباری جماعت گرا را جایگزین انتخاب داوطلبانه 
فردی كردیم. فارغ از آنکه نیت ما خیر است یا غیر، عمال تیشه به ریشه بنیان های 
اخالقی جامعه خواهد زد. آنچه امروز مالحظه می كنیم نتیجه طبیعی و گریزناپذیر 
اقتصاد برنامه ریزی شده متمركز است و سابقه تاریخی سایر كشورهایی كه چنین 

نظام های اقتصادی ای را آزموده اند نیز گواهی بر این مدعا است.

محمد ماشین چیان| کارشناس اقتصادی|محسن جالل پور |تحلیلگر مسائل ایران|
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نصراهلل محمدحسین فالح|
گرچه تاكید بر رعایت قواعد اخالقی در 
كسب و كار و رعایت حقوق ذینفعان تجاری 
چــون صداقــت، رازداری، رعایت پیمان، 
پركــردن پیمانه، داشــتن انصاف، نیرنگ 
نکردن، اندازه نگاهداشــتن و مانند آن در 
فرهنگ ما و در بســیاری از فرهنگ های 
ریشه دار جهانی ریشه ای كهن دارد اما نگاه 
علمی به جنبه های اخالق حرفه ای، به ویژه 
در مهندسی به مفهوم امروزی آن، تنها به 
نیم قرن گذشــته برمی گردد. توجه دادن 
مدیران و مهندسان به مسئولیت های ایشان 
در برابــر جامعه نیز عمری كوتاه تر از این 
دارد. در واقــع بعد از یک دوره كم توجهی 
مهندسان و كنشگران اقتصادی به انسان ها 
و پیامدهای مصرف نادرست منابع محدود 
كــره زمین اكنون رویکــردی متفاوت را 
شاهد هســتیم، پدیده ای كه رونق اخالق 

)Ethics Boom( خوانده می شود.
در یــک جامعه نســبتا همگن و با ابعاد 
فرهنگی به ســامان، تعاریــف مفاهیم و 
وجوه اخالق مداری تا حد زیادی روشــن 
اســت. برای نمونه مرزهای حالل و حرام، 
حقوق مردم، انصاف و سود متعارف، اصراف 
و تبذیر و مانند آن در یک جامعه مسلمان 
از ابهــام زیادی برخوردار نیســت. اما در 
پی گسترده شــدن دادوستدهای تجاری 
در ســطح جهان، بخشــی از این مفاهیم 

با محدودیت شــناخت و كاربــرد روبرو 
می شود. خوب در همه جای سپهر گسترده 
گیتی یک تعریــف ندارند. گاه تعاریفی از 
اخالق حرفه ای كه متکی به باورهای یک 
آیین های خاص در بخش دیگری از گیتی 
باورمندان خود را از دســت می دهدف یا 
حداقل از ارزش و اولویت پیشین برخوردار 

نیست.
خوشــبختانه در عصر حاضــر توجه به 
اخالق حرفه ای تنها محدود به مهندســی 
نیســت. در نیــم قرن اخیــر و در پیآمد 
جهان،  در  تکان دهنــده ای  رویدادهــای 
ضرورت توجه ســاختار یافتــه به اخالق 
حرفــه ای، در تمام شــاخه های مرتبط با 
كســب وكار از جمله پزشکی، حسابداری، 
گردشگری، نظامی گری، بانک داری و مانند 
آن دیده می شود. در برخی از صنوف منشور 
اخالقی تدوین شده، و ضوابط آن در شکل 
سوگندنامه یا آیین نامه های حرفه ای و یا 
تدوین اســتانداردهای خاص انجام شده 

است.
گســتردگی پیوندهای تجــاری جهانی 
ایجــاب می كند كــه ضوابطی روشــن، 
تفســیرناپذیر و قابــل اندازه گیــری در 
حوزه های اخــالق حرفه ای بوجود آورد با 
آن درجــه از پایداری و دقت كه كاربردی 

جهانی داشته باشد.
نارضایتــی مــردم و جامعــه از پاره ای 

رویدادهای بنگاهی، از زیربنایی ترین علل 
گرایــش به اخالق حرفــه ای از جمله در 
حوزه های مهندسی است. چرایی این توجه 

از جنبه های گوناگون قابل بررسی است:
۱. كاربرد دستاوردهای فکری و اجرایی 
مهندسان بسیار وســیع و متنوع و دامنه 
دخل و تصرف آنان در طبیعت، و زندگی 
انسان ها بسیار گسترده است. بنابراین هر 
نوع پنهان كاری و نادرستی در ایفای نقش، 
می تواند جامعه و طبیعت را با چالش هایی 

گسترده و فاجعه بار روبرو كند.
۲. توسعه فن آوری های تولید انبوه كاال و 
اطالعات آثار نقش مهندسان را به عنوان 
طراح، كاربر و یا بــازرس و تنظیم كننده 
گــردش امور، در همــه مراتب اجتماعی 

تشدید كرده است.
3. ضریب نفوذ اجتماعی مهندســان در 
جامعه، كه حاصل اعتماد به عملکرد صحیح 
گذشتگان است، با مصوبه های قانونی شدت 
یافته است. این گستردگی نفوذ و اطمینان، 
جامعه را در برابر نومهندســان كم دفاع و 

آسیب پذیر كرده است.
4. هشیاری و حساسیت سرمایه گذاران، 
مصرف كنندگان كاال و خدمات، طرف های 
تجاری و دیده بان اجتماعی نسبت به هزینه 
آســیب های احتمالی افزایش یافته است. 
دقت و كاربرد ابزار رسانه ای و كنترلی آنان  
به حدی پیشــرفت كرده كه دیگر تنها به 

اهمیت پایبندی به اخالق حرفه ای



31
no.121
Mar 2019

تحلیل عملکرد مهندسان بر اساس نتیجه 
بسنده نمی كنند.

۵. وجوه فعالیت های مهندسی و آثار آن 
به حدی پیچیده و گوناگون شده است كه 
پایبندی مهندســان به قواعد كلی اخالق 
عمومی، برای تصمیم گیری درست در گاه 

رویارویی با بحران كفایت ندارد. 
فرآورده هــای  مشــترک  ویژگی هــای 
مهندسی چون ابزار، محصوالت، خدمات 
و طرح ها و جهان شمولی بسیاری از اصول 
اخالقی معتبــر در این حرفه، این فرصت 
را به دســت می دهد كــه قواعد و اصول 
مشــتركی را طراحی كرد. می توان انتظار 
داشت تا همه اعضای خانواده مهندسان در 
سرتاسر جهان به آن اصول مشترک پایبند 
باشــند. این ضوابط برای سهل كردن امر 
داوری كارهای مهندسی در سراسر جهان 

نیز كاربرد خواهد داشت. 
تجربه جهانی استانداردسازی كیفیت كاال 
و خدمات تجربه ای موفق بود. هزینه های 
تجاری با تدوین استانداردها كاهش یافت و 
موجب روانی دادوستد شد. تدوین و رعایت 
آیین نامه ها و ضوابط اخالق حرفه ای نیز 
میســر اســت و به روانی بیشتر تبادالت 
تجاری در سطوح ملی و جهانی می انجامد.

بنگاه هــای تجاری برای تضمین رشــد 
پایدار خود به برتری های رقابتی نیاز دارند. 
پایبندی یک كنشــگر اقتصادی و یا یک 
بنگاه  به قواعد اخالقــی، ابزاری قدرتمند 
بــرای رقابــت در اختیــار وی می گذارد. 
مهندسان كه یا مدیر و یا كارمند بنگاه های 
تولیــدی و تجــاری هســتند همزمان با 
پایبندی به تعهدات اخالقی در حرفه خود، 
باید به رعایت تعهدات و اهداف بنگاه متبوع 
خود نیز مقید باشــند. در پــاره ای موارد 
نمی توان مرز روشنی بین اخالق حرفه ای 
یک كارمند و تعهــدات بنگاه متبوع وی 
قائل شد. همچنین گاه ممکن است توان 
عملی كارمند بــرای رعایت اصول اخالق 
حرفه ای با تعهدات بنگاهش برهم منطبق 
نباشد. برای پرهیز از تعارض احتمالی كامال 
ضروری است كه همزمان با اعالم اهداف و 
مشی اخالقی بنگاه، قواعد اخالق حرفه ای 
بــرای كاركنان در همه ســطوح از جمله 
مهندسان نیز به روشنی معلوم باشد. این 
هم راستایی باید به گونه ای مستمر پایش 
شود و ابزار الزم برای راهنمایی فردی كه 
ممکن است دچار تعارض شود در اختیار 
وی قرار گیرد. از یک كارشناس مهندسی 
در یک بنگاه كه فروشنده خدمات مشاوره و 
یا طراحی است، رازداری باالتری نسبت به 

یک مهندس تعمیركار در واحدی عمومی 
انتظار می رود. بهترین شیوه برای جلوگیری 
از این گونه تعارضات افزایش مهارت های 

داوری در افراد است.
اشــتهار به تعهد اخالقــی، تهدیدهای 
اجتماعی بر علیه سازمان و فرد و هزینه های 
بازاریابی را كم می كند. این ویژگی هزینه 
جدا شدن مشتری از بنگاه و روی آوری وی 
به رقبا را باال می برد و به سود بنگاه خواهد 
بود. وجود تعهد اخالقی در یک ســازمان 
همبستگی درونی كاركنان و رابطه كاری 
آنان را تقویت و رهبری سازمانی را ساده تر 
می كند. این وضعیت با روان كردن جریان 
كار، در ســازمان و بیرون آن، هزینه های 
تولیــد و هزینه های تبــادالت تجاری را 

می كاهد. 
با تاكید پیشنهاد می شود تا برای ترویج 
اخالق در بین كاركنان بنگاهمان آنان را 
در معرض جریان های اطالعاتی و آموزش 
هدفدار قرار دهیم. هر یک از ما نیاز داریم 
خود را وارد این گونه جریان ها و رویدادها 
كنیم. انجــام هزینه در این راســتا یک 
سرمایه گذاری ســودمند است. افزایش 
اطالعات با هدف آگاهی یافتن از عوارض 
دیرپای اقدامات نادرست و یا سود بردن 
از امتیاز انجام درست كار، به ترویج اخالق 
مهندسی بسیار كمک می كند. مربیان و 
ترویجگران اخالق عمومی بیشتر از ابزاری 
چون نگران كردن و ترساندن و تا حدودی 
بشارت نشاط روانی، بهره می گیرد، برای 
ایجاد انگیزه در مهندسان و ترویج اخالق 
حرفــه ای، نیاز به بیان اعداد و ارقام قابل 
اندازه گیری و تشریح پیامدهای ملموس 
تصمیمات آنان است. داشتن اطالعات از 
افزایش یا كاهش تلفات مالی، حیوانی و 
آسیب های انسانی در صورت رعایت یا عدم 
رعایت یــک نکته خاص فنی بیش از هر 
پند و توصیه، روان یک مهندس را هدف 
قرار می دهد. دانستن هزینه های ناشی از 
افشــای اسرار حرفه ای و یا كتمان كردن 
محاسبه و اندازه گیری نادرست كه بنگاه 
دیگری را گرفتــار و مهندس دیگری را 
بیکار كرده برای تشــویق و ترغیب دیگر 
هموندان او به رعایت اصول اخالقی كمک 

بسیار می كند. 
سازوكارهای زیر برای آموزش مهندسان 
و ترویج اخالق حرفه ای بین ایشان كاربرد 

دارد:
۱. مطالعه پدیده و رویدادهای تکنولوژیک 
و مهندســی نویــن، شــامل ویژگی های 
تســهیل گرانه و مفیــد آنها بــر كاهش 

پیامدهــای نامطلوب انســانی، اجتماعی 
و زیســت محیطی و عــوارض نامطلوب 
به كارگیری شیوه های مهندسی در گذشته 
و در محیط های دیگر. در این گونه مطالعات 
اطالع از هزینه های ترمیم عوارض نامطلوب 

و مدت اثرگذاری آنها بسیار مفید است.
۲. مطالعــه آثار نامطلــوب رویکردهای 
مهندسی بر حوزه های دیگر اجتماعی مانند 

اقتصاد، بهداشت و فرهنگ
3. اطــالع از اســتانداردها و معیارهای 
حفاظت كننده از محیط زیست و انسان ها 
و ایمنی فضاهــای كار و تولید. آگاهی از 

چرایی تدوین استانداردهای مزبور
4. مطالعــه قوانین ملــی و جهانی ناظر 
بــر حقوق مصرف كننــدگان و تمركز بر 

تاریخچه تدوین آن 
۵. حضور در تشکل های حرفه ای داخلی 
و جهانی و مشــاركت فعال در دادوســتد 
دانسته های دیگر اهالی صنف و برخورداری 

از تجارب تلخ و شیرین آن ها
6. حضور در همایش ها، گردهمایی ها و 

سخنرانی های مرتبط با اخالق حرفه ای
یک انســان متعادل از رساندن زیان به 
خــود، جامعه و انســان های دیگر پرهیز 
دارد. اطمینــان دادن به وی از ســودمند 
بودن پایبندی به اخالق حرفه ای، وسوسه 
ســودجویی آنی او را می كاهد. همچنین 
نشاط ناشــی از رعایت اخالق در ساختن 
جامعه ای امن و كم خطر، سالمت روحی 
مهندسان را باال می برد. با آنچه در اهمیت 
پایبنــدی به اخالق در حرفه مهندســی 
برشمرده شــد، گنجاندن آموزش اخالق 
حرفه ای در دروس دانشگاهی بسیار مفید 
خواهد بــود. آگاهی یافتن مهندســان و 
دیگر دانشگران از مسئولیت های اجتماعی 
و قواعد اخالقی ایشان در كار، بسیاری از 

مشکالت جامعه را خواهد كاست. 
ذهن ما باغچه است

گل در آن باید كاشت
و نکاری، گل من

علف هرز در آن می روید
زحمت كاشتن یک گل سرخ

كمتر از زحمت برداشتن
هرزگی آن علف است

زنده یاد مجتبی كاشانی
 

۱. در تهیــه این نوشــته از كتاب اخالق 
در مهندســی تالیف چارلز هریس، مایکل 
پریچرد و مایکل رابینز، ترجمه رضا رضایی 
از انتشارات شركت انتشارات فنی ایران در 

مواردی بهره برده ام.



حسین حقگو|
رابطــه »فروپاشــي اخالقي« و »فروپاشــي 
اقتصــادي« به عنــوان دو بحران حــاد كنوني 
كشــورمان و قضاوت راجع بــه اینکه وضعیت 
»اخالقي« جامعه وخیم تر از وضعیت »اقتصادي« 
است، به گمانم نیازمند آن است تا اصوال رابطه این 
دو حوزه را با یکدیگر مشخص نمائیم تا از منظري 
دچار دوگانه سازي اشتباه انشا دوران مدرسه یعني 
»علم بهتر است یا ثروت؟« نشویم و معالجه اشتباه 
بــراي بیمار تجویز نکنیم. چرا كه اگرچه این دو 
حــوزه رابطه این هماني با یکدیگر ندارند اما در 

ارتباط عمیق و وسیع با همند.
»فروپاشي اقتصادي« جوامع، اگر ناشي از یک 
وضعیت خاص تاریخي مثال حمله و هجوم نیروي 
خارجي نباشــد، بدون شک در ارتباط عمیق با 
»نظام اخالقي« و ارزشــي آن جامعه اســت و 
بالعکس.به طوري كــه نمی توان نظام پیشــرفته 
اقتصــادي را تصور كرد كه نظام اخالقي منحط 
و ویراني داشــته باشد و یا نظام اخالقي موفق و 
كارآمدي را نمی توان ســراغ گرفت كه بر بستر 
اقتصــادي بحران زده و مملــو از فقر و فالكت و 
عقب ماندگي حیات داشــته باشد. در اینجا باید 
این نکته را متذكر شــد كه منظور از اخالق نه 
ارزش هایي ثابت و همه زماني و مکاني بلکه اصول 
و ارزش ها و هنجارهایي است داینامیک و وابسته 
به زمان و مکان. از این منظر اخالق و ارزش های 
اخالقي در هند با ارزش ها و هنجارهاي اخالقي 
در كشور همسایه آن چین و یا یک كشور اروپایي 
متفاوت است چنانکه طبعا تعامل و واكنش مردم 
این ســرزمین نسبت به اوضاع اقتصادي و شاید 
تبعیض ها و یا فقر و ثروت منتشر در این جامعه 

با كشورهاي دیگر متفاوت است.)۱(
اندیشــه اقتصادي مدرن بر محور انسان آزاد 
شکل گرفته است. چنانکه آدام اسمیت به عنوان 
بنیانگذار علم اقتصاد خود یک فیلسوف و مدتي 
نیز اســتاد فلســفه اخالق در دانشگاه گالسکو 
اســکاتلند بود. وي در كتــاب »نظریه عواطف 
اخالقي« می گوید كه رفتار اخالقي هر انســاني 
مبتني بر حس همدردي یا همدلي است و اخالقي 
بودن یعني مطابق همدردي رفتار كردن. بر این 
اساس طبق نظریه اسمیت انسان ها زماني قادر 
خواهند بود جامعه اخالقي بنا كنند كه خود در 
جامعه ای آزاد زندگــي كنند. همچنین فعالیت 
آزادانه انســان ها در جامعــه آزاد تنها ضمانت 
اخالقي بودن جامعه خواهد بود و دیگر آنکه در 
جامعه غیرآزاد، اخالقیات و اخالق گرایي رشــد 
نمی كند و به جاي آن شاهد بي عدالتي خواهیم 
بود. آمارتیاســن نیز »توسعه« را به مثابه آزادي 
می داند و معتقد است: »فرآیند توسعه اقتصادي 
و اجتماعي با آزادي و افزایش آن رابطه مستقیم 
دارد«. در نظــر وي همچنیــن آزادي به مفهوم 
قدرت انتخاب و شامل آزادي از قید جهل و فقر 
و بردگي و.اســت. در واقع رشد توانمندي های 
انساني سبب افزایش امکان انتخاب های او و این 
نیز ســبب توسعه فراگیر تر و عدالت و ارتقا نظام 
اخالقي جامعه می شــود.)۲( نقطه مقابل آن نیز 
كامال قابل مشاهده است یعني آنجایي كه آزادي 
انسان به بند كشیده می شود و انتخاب های انسان 
محدود تــر می گردد و محدودیت ها و انحصارات 
و فســادها و... شکل می گیرد شــاهد رواج بي 
اخالقي هــا و نابهنجاري هــا و بردگي و بندگي 

انسان ها می باشیم.

جان الک نیز بر آزادي انســان تاكید می كند 
و آن را ســر چشــمه بهبودي زندگي اقتصادي 
می داند. چنانکه نظریه سیاســی او نیز بر مبنای 
قرارداد اجتماعی و جامعه مدني است. به عقیده 
الک، انســان ها زمانــی در یــک جامعه مدنی 
یا سیاســی می زیند كــه در آن جامعه، قدرت 
محافظت از دارایی های آنها وجود داشــته باشد 
و هیــچ تعدی بر مالکیت افراد انجام نگیرد. این 
مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه افرادی كه در 
وضع طبیعی زندگی می كنند با صرف نظر كردن 
از حقوق طبیعــی خود آن را در اختیار اجتماع 
بگذارند و از وضع طبیعی گذر كنند.پیش شرط 
الزم برای تشکیل این جامعه یا به عبارتي جامعه 
مدنی در اندیشه الک، وجود اصل »رضایت« است. 
هنگامی كه انسان ها از وضع طبیعی وارد جامعه 
مدنی میشوند و قدرتشان را در اختیار اجتماع می 
گذارنــد باید با »رضایت« از حقوق طییعی خود 
گذركنند تا قوانین جامعه مذكور مشروعیت اجرا 
داشته و در صورت لزوم افراد خطاكار را جزا دهد. 
الک معتقد است كه بشر با حق آزادی، برابری و 
استقالل زاده می شود پس بنابراین به طور فطری 
محکوم و متبوع قدرت انسان و یا گروهی دیگر 
نیست و حاكمیت سیاسی تنها بر پایه ی افرادی 
كه رضایت دارند ایجاد می شود، و تابع و پیرو آنها 
به شمار می روند. و كسانی كه بر این حاكمیت 
رضایت نداده اند بنده و فرمان بردار آن نیســتند 
و هیچ گونــه تعهد اخالقی مبنی بر اینکه نیروی 
خود را با قدرت و نیروی اجرایی مشترک پیوند 
دهند ندارند حتی اگر در چارچوب آن حکومت 
 و در میــان كســانی كه بر آن شــرایط رضایت 

داده اند زندگی كنند. )3(
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اخالق و اقتصاد از مناظر 
سوسیالیسم و لیبرالیسم

آنگاه كه از نســبت اخالق و اقتصاد سخن گفته 
می شود، منظور این اســت كه توضیح داده شود، 
كنشــگران اقتصادی بر پایه چه توجیه و منطقی 
برخی كارها را صواب و روا می دانند و برخی دیگر را 
ناصواب و ناروا. به همین علت معنا و مفهوم اخالق 
و اخالقی بودن در مکاتب فکری مختلف فرق دارد. 
در این نوشتار كوتاه تالش شده است، بدون ورود به 
اختالفات نظری مکاتب مختلف و داوری درباره آنها، 
رابطه اخالق و كامیابی ها و ناكامی های اقتصادی از 

منظر دو شاخه اصلی تفکر اقتصادی، یعنی سوسیالیسم و لیبرالیسم توضیح داده شود 
و آنگاه به این پرسش پاسخ داده شود كه موضوع اصلی در اقتصاد، پدیده های تکنیکی 
مانند رشد اقتصادی و اشتغال و تورم و امثال اینهاست یا موضوع مهم تری در میان است 

كه تکنیک ها حاصل و برآیند آن هستند.
اخالق اقتصادی سوسیالیستی: اخالق سوسیالیستی بر این شالوده استوار است كه همه 
اشکال نظم اقتصادی غیرسوسیالیستی بر شالوده ستم و نابرابری استوارند و طبعا غیرعادالنه 
و غیر اخالقی اند. سوسیالیست های پیش از كارل ماركس، با رجوع به مفاهیم رحم و شفقت 
معتقد بودند برای نجات انسان ها از رنج عظیم فقر و گرسنگی »باید نظم عادالنه تری برپا 
شود كه محرومان را از رنج برهاند.« كارل ماركس قدمی پیش تر نهاد و گفت تهیدستان 
و محرومان الزم نیست چشم به رحم و شفقت اغنیا بدوزند و مسیر محتوم تاریخ، آنان را 
از این رنج خالص خواهد كرد. این سخن ماركس در نظریه ماتریالیسم تاریخی او ریشه 
دارد كه مطابق آن، جهان از مراحل كمون اولیه و برده داری و فئودالیســم عبور كرده و 
از قرن هجدهم وارد مرحله سرمایه داری شده و قهرا از این مرحله هم عبور خواهد كرد 
و سرمایه داری خواه ناخواه جای خود را به سوسیالیسم و سرانجام كمونیسم خواهد داد. 
طبق این نظریه ماركس، هر كس كه به تسریع این حركت كمک كند كاری اخالقی كرده 
است و هر كس مقابل این حركت بایستد كارش غیراخالقی است. اخالق اقتصادی لیبرال: 
دستگاه اخالقی لیبرالیسم، فارغ از دسته بندی های آن كه بعضا با هم تفاوت بنیادی دارند، 
بر مفاهیم بنیادی آزادی و مالکیت استوار است. طبق این نظر لیبرال ها، انسان ها دارای سه 
حق بنیادی هستند كه خداوند یا طبیعت به آنان ارزانی داشته است. این سه حق عبارتند 
از حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی برای برخورداری از دو حق قبلی. پس هر كس 
كه برای بقا و تحکیم این حقوق سه گانه بکوشد، كاری اخالقی كرده است و هر كس مانع 
بهره مندی دیگران از این حقوق شــود، كارش غیراخالقی است. طبق این دو معیار، كه 
از منظرهای متفاوت و معارض وضع شده اند، جانمایه اقتصاد اخالق است و سایر شئون 
اقتصادی فقط در پرتو اخالق معنا و مفهوم دارند. طبق آموزه های سوسیالیستی، به ویژه 
نوع ماركسی آن، شکوفایی اقتصادی هدف نیست، بلکه هدف، رهایی انسان ها از چنبره 
مناسبات ظالمانه و غیراخالقی است كه نتیجه قهری آن هم شکوفایی اقتصادی است. 
طبق آموزه های لیبرالی هم شکوفایی اقتصادی هدف نیست و مثال رشد اقتصادی در سایه 
فاشیســم، وضع مطلوبی نیست. هدف آزادی انسان است كه شکوفایی اقتصادی نتیجه 
قهری آن است. بدین ترتیب، می توان گفت جوامع با هر یک از نظام های سوسیالیستی یا 
لیبرال اداره شوند، آنچه آنان را به سوی زوال و نیستی می كشاند، تکنیک های اقتصادی 
نیست بلکه دوری گزیدن آنها از معیارهای اخالقی است. اتحاد شوروی بدان جهت فرو 
ریخت كه رهبران آن به اخالق لیبرالی اساســا باور نداشــتند و از اخالق سوسیالیستی 
برداشت هایی داشتند كه هم با سرشت انسان ناسازگار بود و هم ربط وثیقی به آموزه های 
بزرگان سوسیالیســم نداشت. بزرگان سوسیالیسم یا متفکران قبل از ماركس بودند كه 
ایجاد برابری را از مناظر خیرخواهانه و مبارزات سندیکایی دنبال می كردند یا متفکران 
پــس از ماركــس بودند كه تحقق برابری را تابعی از جبر تاریخی و حركت قهری تاریخ 
می دانستند نه زور و اجبار سیاستمداران. جوامع به اصطالح كاپیتالیستی هم بدان جهت 
دچار بحران های ادواری می شــوند كه رهبران سیاسی آنها به بنیان های اخالقی اقتصاد 
آزاد و در راس آنها پرهیز از مداخله گرایی دولت در سازوكارهای بازار پایبند نیستند و با 
سلب آزادی از كنشگران بازار، مرتکب عمل غیراخالقی می شوند و اختالل های ادواری در 

نظم بازار، حاصل همین عدول از اخالق بازار آزاد است.

بر این اساس می توان چنین داوري نمود كه »اخالق« و »اقتصاد« در 
روزگار ما كه با گسترش و تعمیق بازارهاي آزاد و رقابتي مواجه ایم،ضرورتي 
است انکارناپذیر و اختالف و جدایي این دو از یکدیگر سرآغاز بسیاري از 
ناپایداري ها و عقب ماندگي ها. در واقع سازوكار و مناسبات اقتصادي تنها 
در چارچوب قواعد و مالحظات اخالقي، ثمر بخش بوده و سعادت و رفاه 
بشري را تضمین می كند و بدون اخالق نمی توان جامعه ای را شکل داد 

و نظام اقتصادي موفقي را پایه ریزي نمود. 
 در این میان به گمانم بد نیست با توجه به جایگاه انتشار این مطلب 
یعني »اتــاق ایران« از یکي از راه و روش ایــن هم آمیزي و هم افزایي 
تحول ســاز اخالق و اقتصاد، یعني »مســئولیت اجتماعي شركت ها« و 
»اخالق كســب و كار« یاد كرد. شــیوه هایي كه فعاالن اقتصادي را در 
مســیري انساني و اخالقي به تکاپو در آورده و همساز و هماهنگ شان 
می سازد تا ضمن كسب منفعت فردي و بنگاهي، توسعه ای خردمندانه 

را براي جهان به ارمغان آورند.
دو گزارش منتشــر شده در كشورمان در چند ماه اخیر به نظر ارتباط 
اخالق و اقتصاد و تاثیر این دو بر یکدیگر را بخوبي نشــان می دهد. در 
گزارش »آینده پژوهي ایران 9۷« از ۱۰ مســئله اول ایران، فرســایش 
ســرمایه اجتماعي و فســاد در كنار ناهنجاري ساختاري اقتصاد ایران 
و بحــران ناكارآمــدي عملکردها در رتبه های بــاال و در كنار هم قرار 
می گیرند)4(. همچنین است گزارش اخیر وزارت اقتصاد از نزول شدید 
سرمایه اجتماعي در سال های اخیر، در پیوند با افزایش ناكارامدي های 
اقتصادي و امتیازدهي حدود ۱۱ از ۲۱ براي 3۱ اســتان كشور.در این 
گزارش آن تعریفي از سرمایه اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است 
كــه به »نهادهــا، روابط و هنجارهایي مربوط می شــود كه كنش های 
متقابل اجتماعي را از حیث كمي و كیفي شکل می دهند و بدون وجود 
ان طي كردن راههاي توســعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و 

مشکل است.«)۵(. 
در مجموع شاید بتوان گفت اخالق و اقتصاد در اقتصاد مدرن اینگونه 
بــا هم می آمیزند كه نظام بازار براســاس منطق هم ســویی منافع )یا 
اهداف( فردی و جمعی عمل می كند یعنی انسان ها را در مسیر خدمت 
به همدیگر سوق می دهد. طبق این منطق به طور معمول پاداش بیشتر 
از آن كسی است كه بیشترین تقاضای بازار )عموم مصرف كنندگان( را 
برآورده سازد. پاداش هر كس متناسب با رضایتی است كه برای دیگران 
فراهم می آورد و... بدیهي اســت در این زنجیــره، ضعف و یا نقصان و 
ناكارآمدي هر حلقه، كل زنجیره را با مشــکل مواجه می كند و تصویر 
نامناسبي از حركت اجتماعي به تصویر می كشد. بدین ترتیب هر تالش 
براي بهبود وضعیت اقتصادي جامعه و فراهم آوردن امکان كار و كسب 
و معیشــت سالم اجتماع تالشي است اخالقي. لذا اگر قرار است جامعه 
از فروپاشي اخالقي رها شود و درجه تب آن پایین بیاید، باید به سراغ 
درمــان بیماري های مهلک اقتصــادي اش رویم و نه آنکه به موعظه و 
پند و نصایح اخالقي بپردازیم، راه و روشي كه سخت در آن خبره ایم! 

توضیحات:
۱ – »به طور خالصه می توان گفت اخالق هرگاه به صورت جمع به 
كار می رود، بـه معناي جمیع یا مجموعه ای از خصلت ها و ویژگی هاي 
نفسانی یک فرد )یا گروه یا جامعه یا دین( است كه منشأ و مصدر نوع 
خاصی از سلوک و زندگی می باشد؛ اما اگر به صورت مفرد به كار رود، 
به معناي خصلت یا صفت نفسـانی است كه منشأ و مصدر نوع خاصی 
از عمل و رفتار است. به عبارت دیگر، انجـــام فعـل خاصـی را تسهیل 
می كند«- علم اخالق و فلسفه اخالق؛ تأملی درباره حوزه هاي مختلف 
مطالعاتی – فصلنامه معرفت اخالقي، ســال اول، شماره سوم، تابستان 

۱389، ص ۷ 
۲-تاریخ عقاید اقتصادي- دكتر فریدون تفضلي - نشر ني

3- جامعه مدني از نگاه جان الک – فرشید حسن زاده- سایت بورژا 
4- آینده بان-  ۱39۷

۵- دنیاي اقتصاد- 9۷/۱۲/۲
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یک- چرا به جایی رسیدیم که رئیس اتاق 
بازرگانی با صراحت به معاون اول ریاســت 
جمهوری می گوید بدتر از سقوط اقتصادی در 

حال حاضر سقوط اخالقی است؟ 
نقش نهاد دولت در این كاهش رفتارهای اخالقی 
چیست؟ به ویژه درباره اینکه به هر حال بخشی از 

مهم ترین تصمیم ها را دولت می گیرد. 
ســقوط اقتصادی یک فرد یا یک شركت جزو 
اتفاقات روزمره جوامع مختلف اســت. در بسیاری 
جوامع برای بازگشت افراد و شركت های ورشکسته 
به ورطه اقتصاد، راه ها و تمهیداتی اندیشیده شده 
است و بازگشت آنان به روال عادی زندگی اقتصادی، 
امری محتمل است و معموال بســیاری از افراد و 
شركت های موفق در جهان، چنین نشیب و فرازی 

را در زندگی اقتصادی به دفعات تجربه كرده اند. 
در مورد دولت ها نیز چنین نشــیب و فرازی را 
شاهدیم و در دوران پنجاه ساله اخیر، ارتقای بسیاری 
كشورهای جهان از فقر و حضیض اقتصادی به اوج 

قله های موفقیت را شاهدیم. 
دلیل اصلی بازگشــت افراد، شــركت ها و حتی 
دولت های مشــکل دار از نظر اقتصادی، لنگری از 
جنس امید و اخالق است. امید آنها را به تالش مجدد 

و بیشتر وامی دارد و اخالق هدایتگر راه آنهاست. 
در مورد افراد و شــركت ها شکست خورده، عدم 
وجود امید و تالش، آنها را متضرر می سازد و قوانین 
و مقــررات جامعه عدم رعایت اخالق را برای آنان 
دشوار می ســازد لیکن در مورد دولت ها وضعیت 
بسیار پیچیده تر و دشوارتر است. در سقوط اقتصادی 
دولت ها همیشه امکان بازگشت هست لیکن سقوط 
اقتصادی توام با سقوط اخالقی بازگشت را بسیار 

دشوار و بلکه غیرممکن می نماید. 
عدم وجــود امید و اخالق در جامعه و رســوخ 
ناامیدی در مردم نسبت به آینده، افراد را به تالش 
برای بیرون كشیدن گلیم خویش از آب به هر قیمت 
وامی دارد به خصوص آنکــه بدانند برای خطاها و 

سوءاستفاده ها بازخواستی در كار نیست. 
در جامعه ما تقریبا عالمتی برای امیدواری به چشم 
نمی آید و بر عکس همه نشانه ها تشدیدكننده ناامیدی 
است و در این بین قدرتمندان نیز اخالق را به كناری 
نهاده اند و تالش می كنند در دریای طوفان زده برای 
خود طعمه بزرگی صید كرده و در گوشه دیگری از 
جهان برای خود و خانواده شــان زندگی دیگری را 
بنیاد نهند. از ســوی دیگر بیکاری و تورم باال منجر 
به فروپاشــیدن اخالق در فرودستان جامعه خواهد 
شد و آنان را مستعد هر گونه بزهکاری خواهد كرد. 
در چنین هرج و مرجــی هنجارها و بنیادهای 
اخالقــی جامعه رنگ باخته و فــرو می ریزد و كار 

ساماندهی اقتصاد را دشوار تر می سازد. 
چشم انداز تیره در روابط بین المللی، ناهماهنگی 
گسترده مدیران كشور و وعده های توخالی و بی پایه 
آنان درباره رفع مشکالت، مردم را ناامیدتر می سازد و 

متاسفانه آنان را به این نتیجه می رساند كه بر ناصیه 
این كشتی نور رستگاری نیست. 

اقتصاد غیراخالقی شدن  نشانه های  دو- 
جامعه به ویژه در حوزه بازرگانی و فعالیت های 

اقتصادی چیست؟ 
وجود ســلطان های پنهان و آشکار، اتهام فساد 
مسئوالن رده باالی دولتی و منسوبین آنها، برخی 
نمایندگان مجلس، عدم رسیدگی قانع كننده نهاد 
قضاوت، فروریختن قبح فساد و اختالس، تکرار هر 
روزه فســادهای جدید در شبکه های اجتماعی و 
رسانه ها و عدم تکذیب این موارد از سوی مسئوالن، 
اخبار تقلب های ثبت سفارش ها و وام های بانکی، 
گزارشــات اختصاص ۲۰ میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ 
تومانی و عدم پیگیری آن توسط مسئولین، مطرح 
شدن عدم برگشت ارزهای صادراتی به كشور، فساد 
گسترده در شــهرداری، سازمان مالیاتی و تامین 
اجتماعی و اخبــار زمین خواری ها و كوه خواری ها 
و ده ها مورد دیگر مردم كشــور را به بدنه دولت و 

كارگزاران آن كامال بدبین ساخته است.
از سوی دیگر همین انتخابات اخیر اتاق های بازرگانی 
و تقلبات كشف شده در صدور كارت های بازرگانی برای 
انتخابات و موضوع قدیمی كارت های بازرگانی یکبار 
مصــرف و تقلبات و بدهی مالیاتی برخی كارت های 
بازرگانی و همچنین افشاگری های برخی كاندیداهای 
اتاق علیه یکدیگر، ناامیدی مردم را تشدید می كند.  
متاسفانه حساســیت حکومت درباره مسایلی مانند 
حجاب و در مقابل چشم پوشــی و اغماض از فساد و 
اختالس هنگفت مامورین دولتی و تناقض های شبیه 

آن موجب ناامیدی بیشتر مردم را فراهم می سازد.
سه- اگر بخواهیم اقتصاد را با اخالق سازگار 
کنیم نهاد خصوصی و نهاد دولت چه کارهایی 

می توانند انجام دهند؟ 
هیچ زمانــی را در اقتصاد ایران به دشــواری و 
پیچیدگــی این زمــان به یاد ندارم و متاســفانه 
راه حل های برون رفت از این وضعیت بســیار دور 

از دســترس بنظر می رســند. برای برون رفت از 
این وضعیت نیازمند اقدام همه جانبه و مسئوالنه 
همگانی هســتیم كه ایجاد چنیــن وفاقی خود 
غیرممکن می نماید. مهم ترین نیاز كشور به ایجاد 
اعتماد عمومی است تا بتوان با ایجاد پشتوانه مردمی 
گام های این مسیر دشوار را پیمود. برای ایجاد اعتماد 

عمومی اقدامات زیر می تواند راهگشا باشد: 
- شفافیت هنوز در این میانه نقش كلیدی دارد و 
به آن امید بسیار هست كه با شفافیت بتوان اعتماد 
ملی را بازسازی كرد. شفافیت در وام ها و تسهیالت 
بانکی و اعالم اسامی مثال همه وام گیرندگان باالی 
۱۰۰ میلیون تومان می تواند گام اولیه و اساسی در 

این راه باشد. 
- آزادی مطبوعات و رســانه ها در زمینه فساد و 
انتقاد صریح از همه مســئوالن نقش بی بدیلی در 

ایجاد اعتماد عمومی در مردم خواهد داشت. 
- ایجــاد احزاب واقعی كــه هر یک می توانند با 
مانیفست خود راهگشایی برای مسایل مردم داشته 
باشند و طرفداران آن راه را زیر یک پرچم و مبارزه 

مدنی برای تحقق آن گرد آورند. 
- قانونی سازی تشویق فاش كنندگان فسادها با 

جایزه نقدی و تامین امنیت
- شــفافیت در اقدامات دستگاه قضا در زمینه 
فساد و برگزاری محاكمات علنی با پخش مستقیم. 
- تســهیل ایجاد ســازمان های مــردم نهاد در 
زمینه های مختلف و به كارگیری این نیروی عظیم 

در رفع معضالت اجتماعی و اقتصادی 
- تصحیح و تلطیف رابطه با جهان از پیش نیازهای 

اساسی برون رفت از وضع دشوار فعلی است. 
در این زمینه اتاق می تواند خود در شفاف سازی 
پیشگام باشــد و با درج حقوق و مزایای همه 
مدیــران و كاركنان و هزینه ها و ماموریت های 
اتاق و اعالم ابعاد فعالیت اقتصادی نمایندگان 
منتخب اتاق ها در سایت اتاق، الگوی شفافیتی 

برای كشور معرفی كند.

درباره اخالق
لطفعلی بخشی| نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران|
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آنچه بودجه ندارد شفافیت است
بودجه های ســاالنه در ایــران به دالیل 
گوناگون از جمله به دلیل اینکه یک دولت 
بزرگ بر اقتصاد كشــورحاكمیت دارد و در 
ســال های تازه سپری شده نیز شركت های 
كوه پیکــر در تملــک نهادهــای عمومی 
با  غیردولتی رشد شگفت انگیزی داشته اند 
بیشترین ناشفافی تدوین و تصویب می شوند.

بودجه های ســاالنه  در ایــران به دالیل 
گوناگون از جمله به دلیل اینکه یک دولت 
بزرگ بر اقتصاد كشور حاكمیت دارد و در 
ســال های تازه سپری شده نیز شركت های 
كوه پیکر درتملک نهادهای عمومی غیردولتی 

رشــد شگفت انگیزی داشته اند با بیشترین 
ناشــفافی تدویــن و تصویب می شــوند. 
ایرانی درایــن دهه های اخیر  اقتصاددانان 
بارها تاكید كرده اند را ه نجات اقتصاد ایران 
تا اندازه قابل اعتنایی به بریدن دست و پای 
دولت از كســب و كارها و خصوصی ساز ی 
واقعی اســت اما این توصیــه اقتصاددانان 
هرگز لباس عمل نپوشــیده است. درحالی 
كه دردهه ۱3۷۰ مدیران ارشــد ســازمان 
برنامــه و بودجه و بانک مركزی درمســیر 
راهبرد كاهش نقش دولت دراقتصاد  بودند 
اما درحال حاضر این راهبرد كنارگذاشــته 

شده است. بودجه ۱398 درشرایط تحریم 
 گســترده آمریــکا تدوین شــده و درآن 
تاریکی ها  و ابهام های شگفت انگیز و بزرگی 

دیده می شود.
دكتر علی چشمی استاد اقتصاد دانشگاه 
فردوسی مشهد درباره تاریکی ها و ابهام های 
بودجه ســال آینــده ایــران، دكتر محمد 
قاســمی درباره كاســتی های نظام بودجه 
ریزی و كارشــناس همکار با اتاق بازرگانی 
ایران درباره كارآمدتر شــدن الیحه بودجه 
مسائل با اهمیتی را مطرح كرده اند كه در 

این پرونده می خوانید.
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دکتر چشمی|
با توجه به اهمیت موضوع شفافیت  و 
ارتباط آن با بودجه  ســعی می کنم از 
زوایای دیگری به مســاله نگاه کنم. به 
عبارتی می توانیم در بحث شفافیت به 
عوامل موثر در این بحث بپردازیم و از این 
منظر تحلیل کنیم که  چه ساختار های 
نهادی باعث می شوند بودجه ساالنه  یک 
کشور شفاف باشد یا نباشد؟! یا بازیگران 
مختلف هر کدام چه نقشی در شفافیت 
کلی اقتصادی دارند و یا از زاویه دیگر 

آثار شفافیت بر بودجه چیست؟!
بحث دیگر این است که چطور اقتصاد 
و بودجه را شفاف می کنیم؟! و اقتصاد 

برای شفافیت به چه فنونی نیاز دارد؟!
سطح بحث در این جا عملگرایانه است 
و ما قبول داریم اندیشه های مختلفی 
وجود دارد ولی ســعی می کنیم وارد 
سطح اندیشه نشویم حتی به محتوای 
مطالب وارد نشویم و بیشتر صحبت از 
شکل و شمایل موضوع و بحث شکل 

گیری شفافیت است.
قبل از هر چیــز باید بر این موضوع 
تاکید کنم که بودجه ریزی که فن و فنون 
خاص خود را دارد یک نوع هنر است و به 
عبارت دیگر چگونگی به نمایش درآمدن 
نتایج یک حکمرانی است. بحث بودجه 
ریزی ویترین و آینــه تمام عیار یک 
حکمرانی است. وقتی از شفافیت بودجه 
ریزی صحبت می کنیم از شفافیت کل 

نظام حکمرانی و جنبه های سیاسی و 
اقتصادی و حجتی ابعاد فرهنگی موضوع 

صحبت می کنیم.
در این نوشته روی فن و هنر بودجه 
ریزی از زاویه شفافیت متمرکز می شویم. 

شفافیت سه مرحله دارد.

 ۱. بحــث تولیــد اطالعــات ۲. پردازش 
اطاالعات تولید شده 3. دسترسی شهروندان 

به اطالعات عمومی
بودجه یکی از ابزار برنامه ریزی اقتصادی در 
كشور است كه  می تواند درباره  این باشد كه 
چه كارهایی در حوزه عمومی انجام می شود  
و نتایج و پیامد ها چه خواهد بود. به نظر می 
رسد بودجه دستگاه ها و شركت های وابسته 
به دولت و سازمانها و شركت های شبه دولتی 
و عمومی از سطحی باالتر رفت چون عموم 
مردم در آن سازمان یا شركت ذی نفع هستند 
باید در جریان عملکرد و برنامه آن سازمان یا 

شركت قرار بگیرند.
گلوبال اوپن دیتا  در رده بندی خود از  94 
كشــور  از نظر شفافیت ایران را  در رتبه 6۷ 
قرارداده  اســت. این موسسه  6 مولفه را در 
نظر می گیرد و صرفا بر وجود و عدم وجود 
اسناد متمركز است. كه آیا برای عموم قابل 
استفاده هستند یا نه؟! به عنوان مثال در ایران 
از لحاظ آمار های ملی كه از ســایر مولفه ها 
شفاف تر اســت 8۵ درصد  شفافیت وجود 
دارد. در آمار های ملی ۵ مولفه در مورد ایران 
وجود داشته  و یا در مورد كیفیت هوا و یا در 

مورد قوانین ملی و یا در مورد بودجه دولت 
كه از نظر این شاخص 4۵ درصد  شفافیت 
وجود داشته است. البته این شاخص چندان 
شــاخص قــوی در دنیا نیســت. در مورد 
بحث های قانون گذاری و ثبت شركت ها تا 
حدی شــفاف بودیم ولی در بقیه مولفه ها 
هیچ شــفافیتی برای ایران گزارش نشــده 
اســت. به طور مثال در مورد نتایج انتخابات 
ایران شفافیت الزم را ندارد در مورد انتخابات 
آمریکا یک سری نقشه ها وجود دارد و شما 
مــی توانید لحظه به لحظه و حوزه به حوزه 
نتایج انتخابات را ببینید. و نتایج به صورت 
لحظه ای مشــخص می شود. در مورد ایران 
شفافیت در انتخابات گزارش نشده است چون 
 اینها به وقت جستجو اسنادی پیدا نکرده اند.

در بحث بودجه ریزی در مورد مخارج دولت 
ما شفافیت نداریم. در مورد بودجه ریزی 4۵ 
درصد  شــفافیت گزارش شده است ولی در 
مورد مخارج دولت این شفافیت وجود نداشته 
اســت. و یا در مورد بحث مالکیت زمین و 
دعوا هــای مرتبط با زمین و زمین خواری و 
كاربری اراضی كه موضوعاتی پیچیده است 
شــفافیت كم است و ما می دانیم كه بحث 
زمین یکی از چالش های عمده در كشور است.

یک موسسه همکاری بین المللی كه فعالیت 
پایش باز بــودن بودجه ها را انجام می دهد 
و موسســه نسبتا معتبر تری است. در سال 
۲۰۱۷ تعداد ۱۱۵ كشور را بررسی كرد. در 
این بررسی پرسشنامه ای با ۱4۵ سوال وجود 
دارد. سه مولفه برای آنها مهم است تا شفافیت 

اسفند 1397
دوره جدید
شماره 121

36

انتخابات نهم
نکوداشت
یادداشت

روزهای ایران

اخالق
بودجه 98

شرح صدر
چالش جمعیت
هوش مصنوعی

بازارها
انقالب چهارم



بودجه ای را اندازه بگیرد. آیا اسناد بودجه و یا 
به طور دقیق اطالعات بودجه ای در دسترس 
عموم قرار دارد یا نه ویژگی شفافیت اصلی 
است. ۱۰9 سوال به این موضوع بر می گردد 
و با جزئیات می پرســد، آیا عموم در تنظیم 
اسناد بودجه ای مشاركت دارند و مولفه سوم 
در مورد نهاد های نظارتی است كه در یا بیرون 
نظارت كنند.  در این تعداد سوالها برای آنها 8 
مرحله در بودجه ریزی اهمیت دارد. از مرحله 
تنظیم اولیه بودجه شروع می شود تا پیشنهاد 
بودجه به مجلس و تا تصویب بودجه و تا سند 
گزارش بودجه برای شــهروندان ادامه دارد.  
چند سال اســت مركز پژوهشها  بودجه به 
زبان ساده را برای مردم تهیه و كنترل می كند.  
در ایران چند سال است كه  اسناد پیشنهاد 
بودجه و مصوبه بودجه  برای شهروندان تهیه 

می شود و بقیه گزینه ها را نداریم.

 بودجه شفافیت نروژ
كشور نروژ به این دلیل كه كشوری نفتی 
است گزارش آن برای ما اهمیت دارد كه من 
در این سه مولفه آن را آوردم. در مولفه اولیه 
كه در دسترس بودن اطالعات بود بخصوص 
در 8 مرحله بودجه ریزی 8۵ درصد شفافیت 
اطالعات دراد ولی در مورد مشاركت عمومی 
در بودجه ریزی چون باید نظرات ذی نفعان 
مختلف بیاید و در برنامه های مختلف دیده 
شود می بینیم كه مشاركت در خود نروز هم 
چندان زیاد نبوده است. بسیاری از كشور ها 
در این مولفه همچنان ضعیف هستند. ولی در 
بحث نظارت های بودجه ای می بینیم اوضاع 
بسیار خوب بوده و 9۱ درصد  شفافیت وجود 
دارد. رتبه و وضعیــت و نمره او هم در این 
سال ها همیشه فزاینده بود. 8 مرحله بودجه 
ریزی را اگر با اســناد مرتبط در نظر بگیریم 
نروژ فقط در مرحله اول كه اسناد بودجه ریزی 
را قبل از تنظیم بودجه منتشر می كند دیر 
عمل كرده و اسناد دیر منتشر شده و به همین 
دلیل مشاركت عمومی پایین است در بحث 
بودجه برای شــهروندان در دو سال اول می 
بینیم نروژ چنین سندی را برای شهروندان 
تهیه نمی كرده ولی در بقیه سال ها جز مرحله 
اول باقی مراحل را پوشــش داده و وضعیت 
خوبی پیدا كرده است. شاخص هایی هم در 
مورد مدیریت منابع طبیعی وجود دارند این 
شاخص ها در حال گسترش هستند معیار های 
مختلفی در نظر گرفته شده است. در این مورد 
با نروژ و كشور امارات متحده عربی مقایسه 
شــده و باز وضعیت نروژ بهتر است. باز می 
بینیم كه ایران از لحاظ بحث ایجاد درآمد و 
ارزش و بحث مدیریت منابع گزارش شده از 

امارات بهتر است. این گزارش های این شاخص 
است ولی در مورد محیطی كه فعالیت های 
مرتبط با منابع طبیعی و نفت و گاز ما انجام 
می گیرد وضعیت خوبی نداشتیم. 34درصد 
ما ولی ۷8درصد امارات بود. ما در مولفه های 
حکمرانی خوب هم وضعیت مطلوبی نداشتیم. 
حتی امارات در زمینه بحث نفت و گاز اوپن 
دیتا دارد ولی دیتا های ما محدود و محرمانه 
است. حتی نظام های بسته ای مثل امارات 
نیز در این زمینه شفافیت دارند ولی ما این 

شفافیت را نداریم.

 بودجه ایران و برخی ناشفافی ها
به سراغ بودجه ایران می رویم. و در برخی 
جاها مقایسه هایی با ایاالت متحده داریم. در 
مورد ایران توسط مركز پژوهش های مجلس 
و آقای دكتر سبحانیان گزارش خوبی تهیه 
شــد و بحث های خوبی در مورد شــفافیت 
بودجه مطرح شــد. ما در ایران نمی دانیم 
بودجه ما كسری دارد یا ندارد كسری بودجه 
چقدر است  وقتی دریافتی ها با پرداختی ها 
مساوی می شوند دولتی ها در این وضعیت می 
گویند ما كسری بودجه نداریم. در صورتی كه 
دریافتی ها و پرداختی های هر شخص حقیقی 
و حقوقی با هم برابر است و گاهی دریافتی های 
شما از محل قرض گرفتن است  و این قرض 
گرفتن همان كســری بودجه است. معضل 
خزانه ای چند گانه بودن درآمد نفت را داریم. 
نفت سهمی ۱4درصد به شركت ملی نفت می 
رود و ۲۰درصد به صندوق توسعه ملی می 
رود و بقیه به خزانه دولت می رود. باز شركت 
ملی نفت یک مقدار مالیات و یک مقدار سود 
سهام می دهد و همه اینها سر جمع نمی شود 
تا ما بدانیم درآمد های نفتی ما چقدر است و 
هركدام چقدر بر می دارند، موضوعی وجود 
دارد كه جزو موضوعاتی است كه به آن توجه 
نمی شــود هرچند كه در جای خود اهمیت 
دارد و آن بحث مالیات ها و نهاده های بنیاد 
انقالب اسالمی است. چرا می گویم نباید به 
انها توجه كنیم، خود من جزو افرادی بودم كه 
در این دو سه سال هربار صحبت از شفافیت 
می شد به همین توجه می كردم درحالیکه 
ارزش این رقم در مقابل بقیه ارقامی كه غیر 
شفاف هستند. خیلی زیاد نیست و شاید یک 
مصداق باشد كه اگر روی آن دست بگذاریم 
بقیه مسائل شفاف شوند ولی اگر فقط روی 
همین موضوع دســت بگذاریم این مساله 
جزوآدرس های اشتباهی خواهد بود كه پیگیر 
شده ایم. این مورد هم در گزارش های مركز 
پژوهش آمده و دیده شده است. مطرح كرده 
اند كه جزئیات بودجه شــركت های دولتی 

مشخص نیست. گزارش مركز پژوهش ها از 
این زاویه به مساله نگاه می كند كه هزینه ها 
مشخص نیست. اینکه چقدر حقوق پرسنل 
این شركت ها است یا مولفه ای پر اهمیت كه 
چقدر بهره می پردازند. این اجزای هزینه ای 
مهم هستند. و یا برخی سهامداران غیر دولتی 
دارند و اینها مشخص نشده است. و یا گروه 
بندی شركت ها كه رتبه بندی دقیقی نیست. 
و یا اطالعات طرح ها و پروژه های استانی كه 
بسیار مهم هستند ولی جزئیات آنها شفاف 
نیست. در بودجه ریزی اصل تهدیدی بودن 
مخــارج وجود دارد یعنی مخارج حد دارد و 
شما وقتی كنار آن یک می گذارید یعنی از 
این یک باالتر نمی توانید بروید. و این جزو 
ابهامات بودجه ما است. عدم واریز برخی از 
منابع عمومی به خزانه دولت كه مواردی بسیار 
خاص مطرح شــده است. مثل مساله بنادر. 
سر جمع منابع و مصارف كه این واقعا نوبرانه 
بودجه امسال است البته یک سال دیگر هم 
این تکرار شده بود بودجه دو سر جمع دارد. 
و اگر این چنین باشــد بودجه ریزی و اصل 
تهدیدی بودن مخارج چــه لزومی دارد. یا 
نامشخص بودن تعداد كاركنان دولت و میزان 
حقوق و دستمزد آنها نیز مساله مهمی است. 
)اســالید و نمودار در مقایسه بودجه ایران و 

آمریکا نشان می دهند(
در مورد بودجه ایران چیزی كه  سال هاست 
ما را اذیت می كند یعنــی واگذاری دارایی 
سرمایه ای واگذاری دارایی مالکیتی تملک 
دارایــی ســرمایه ای و... عنوان ها خود غیر 

شفاف هستند.
  در این جا یک سطر عنوان،برای بودجه ای ها

اهمیــت زیادی دارد و تفــاوت آن ۷۱ هزار 
میلیارد تومان اســت. در بودجه 4۷۰ هزار 
میلیارد تومانی اینکه بگوییم منابع عمومی 
دولــت و یا منابع بودجه عمومی دولت. و یا 
بحث ارقام دو بار منظور شده و منابع بودجه 

كل كشور و امثالهم.
 بر اساس بودجه  98 هیچ پیشبینی برای 
سال های آینده از خود بودجه نداریم. و هیچ 
پیش بینی از متغیر هــای اقتصادی نداریم  
خیلی از من می پرســند سال بعد نرخ ارز 
چگونه اســت؟! تولید چه می شود؟! اشتغال 
چگونه خواهد بود؟! به چه سمتی می رویم؟! 
كدام فعالیت را انجام بدهیم؟! تولید كننده 
نمی داند باید مواد اولیه بخرد و یا مواد اولیه 
بفروشــد؟! فروشنده نمی داند اجناس خود 
را شــب عید بفروشد یا نگهدارد و سال بعد 
بفروشــد؟! استخدام كند یا اخراج كند؟! در 
حقیقت چون دولت ما نمی داند ســال بعد 
37و ســال های بعد چه كاره است و نمی تواند 
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برای آن پیش بینی كند و از اوضاع اقتصادی 
سال های بعد اطالعی ندارد عموم مردم هم 

توانایی این پیش بینی ها را ندارند.
براســاس ارقام بودجه دولــت 3۲۰ هزار 
میلیارد تومان هزینه دارد. ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد دارد كه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
از آن از محل مالیات ها و سود سهام و فروش 
كاال ها و... است. پس وقتی سر راست كنیم 
۱۱۰ هزار میلیارد تومان كسری جاری دارد. 
یعنی درآمد های دولت از هزینه های آن كمتر 
است. ولی درآمد های نفتی در واگذاری دارایی 
سرمایه ای نشسته است و رقم آن ۱4۰ هزار 
میلیارد تومان است. اگر آن را به دولت بدهیم 
سی هزار میلیارد تومان مازاد دارد. و این رقم 
را می تواند طرح های تملک دارایی سرمایه ای 
و یا طرح های عمرانی اجرا كند ولی می بینیم 
رقم طرح های عمرانی 6۰ هزار میلیارد تومان 
است. علت این است كه به صورت خالص 3۰ 
هزار میلیارد تومان قرض می گیرد یا به عبارت 
دیگر ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی 
مالــی قرض می گیرد ولی ۲۵ هزار میلیارد 
تومان از قرض های خود را پس می گیرد. من 
ارقام را رند كرده ام و 3۰ هزار میلیارد تومان 

می شود كسری بودجه دولت ایران.

 مالیات و رشد اقتصادی
اگر موضوع را به همین ترتیب ادامه بدهیم 
اولین عدم شــفافیت در كشور این است كه 
ما مولفه های اصلــی بودجه را برای مردم و 
ذی نفعان شــفاف نمی كنیم. در مورد نفت 
بسیار صحبت می شود ولی یکی از مولفه های 
اصلی مالیات ها است. چرا ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان مالیات باید گرفته شود؟! در اقتصادی 
كه به دلیل كاهش درامد های نفتی و بخاطر 
آیتم های مختلف و تحریم ها به سمت ركود 
حركت كرده است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
مالیــات به چه دلیل اســت؟! آیا در اقتصاد 
آمریکا تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده 
است؟! فعاالن اقتصادی و شركت ها و مشاغل 
مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده می گویند 
بر اساس آن مالیات خود را می آمارها نشان 
می دهند ما پیش بینی از اقتصاد خود نداشتیم 
و مولفه های مهم مثل مالیات ها را برای مردم 
شفاف نکرده ایم و به همین صورت تصمیم 
گرفته ایم. نسبت درآمد های مالیاتی دولت 
به تولید ملی است. در كنار نرخ رشد مالیات 
اقتصادی سال 8۰ و 8۱ را در نظر می گیریم. 
در سال 8۰ نرخ رشد اقتصادی ما پایین است. 
زیر ۲درصد ولی نسبت مالیات های ما نسبت 
به 8۱ بیشتر است. در سال 8۲ هم به همین 
ترتیب بود. مالیات بر شركت ها معموال دو سال 

تاخیر دارد. مثال مالیات بر عملکرد شركت ها 
در ســال 9۵ امسال دریافت می شود گاهی 
وقتی به اختالف بکشــد ۱۰ تا ۱۵ سال نیز 
تاخیــر دارد. این وقفه را نیز تا حدی باید در 
نظر گرفت. این نمودار نشان می دهد در سالی 
كه رشد بیشتری داشتیم اتفاقا بر اساس تولید 
ملی مالیات كمتری گرفته ایم. در سال هایی 
كه منفی است نسبت مالیاتی ما تقریبا نسبت 
به سال های ماقبل خود بیشتر و بیشتر شده 
است. این چه سیســتم اقتصادی است كه 
وقتی فعــاالن اقتصادی كمتر كار می كنند 
مالیات بیشتری از آنها گرفته می شود؟! در 
بودجه آمریکا این را می بینیم كه در این باره 
فرض های  اقتصادی تنظیم بودجه ها به چه 
صورت است. از ۲۰۱6 تا ۲۰۱8 یکی بحث 
تولید ملی اســت و چهار پنج سطر اول كال 
بحث تولید ملی است. اگر دولت ما دو مولفه 
را مشخص كند یکی  خودش و شركت ها و 
وابستگانش چقدر نرخ هزینه بهره می پردازند 
و دوم این كه چقدر بهره دریافت می كنند. 
دولت بهره بگیر جزو نوبرانه های سیســتم 
حکمرانی دنیا اســت. دولت خود از حسابها 
بهــره نمی گیرد ولی شــركت های دولت و 
شهرداری ها بهره می گیرند. و چیزی پیچیده 

تر این اســت كه برخی با وجود اینکه بهره 
زیادی می دهند بهره زیادی می گیرند. این 
جزو عجایب این كشور است. این كار را انجام 
می دهند چون بهره بده برای آن قســمت از 
سیستم كه بهره می دهد منافع دارد و بهره 
بگیری برای آن قسمت از سیستم كه بهره 
را می گیرد منافع دارد. یعنی در یک شركت 
دولتی این بخش ها چندان با هم هماهنگ 

نیستند. قوه قضاییه بهره می گیرد.
بحث بسیار مهمی است كه می شود تثبیت 
كننده خودكار یا به عبارتی وقتی اقتصاد وارد 
ركود می شــود خود به خــود دولت مالیات 
بیشتری می گیرد و كسری بودجه بیشتری را 
متحمل می شود و كسری بودجه از این طریق 
باعث می شود اقتصاد از حالت ركود خارج شود 
این مولفه وجود دارد. به عبارتی وقتی اوضاع 
اقتصادی خوب نیســت مالیات كمتری می 
گیرند. چرا نسبت مالیات به جی دی پی عوض 
می شود؟! مگر اینکه ما قانون جدیدی داشته 
باشیم كه نرخ ها و پایه های مالیاتی را افزایش 
بدهد به طور مثال ما در ایران از سال ۷8 به بعد 
پایه های مالیاتی را طبق مالیات بر ارزش افزوده 
گسترش دادیم و این خود را در نسبت مالیاتی 
ما تا حدی نشان داده است ولی تا حدی با بقیه 

 تاریکی ها  
۱ - منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه و خزانه چندگانه نفت

۲ - مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی و مالیات شركت ها و مؤسسات وابسته به 
آستان قدس رضوی

 3 - جزئیات بودجه شــركت های دولتی به معنای عدم تفکیک هزینه های عملیاتی و 
غیرعملیاتی و اطالعات سایرسهامداران

4 - عدم شفافیت اطالعات طرح ها و پروژه های استانی
 اعتبارات بودجه استانی به صورت سرجمع برای هراستان ارائه می شود كه راساً توسط سازمان

برنامه تهیه می شود و شاخص ها و معیارهای تعیین اعتبارات هر استان مشخص نیست
۵ - ردیف بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱398

 6 - عدم واریز منابع عمومی به خزانه دولت
۷ - سرجمع منابع و مصارف بودجه

8 -  نامشخص بودن میزان حقوق و دستمزد كاركنان دولت و تعداد آنها
 ابهام درکسری بودجه

دربودجه تدوین شده بودجه سال ۱398 وبه ویژه درباره كسری بودجه ابهام های جدی وجوددارد. 
دراین بودجه معلوم نیست كسری بودجه چقدر است؟ معلوم نیست  چقدر به بدهی دولت اضافه 
خواهد شد؟ معلوم نیست  مانده بدهی دولت چقدر خواهد شد؟ وباالخره معلوم نیست  دولت بابت 

این بدهی چقدر هزینه بهره باید بپردازد.
 توزیع استانی مبهم

دربودجه ۱398 فقط حدود  ۵درصد از بودجه عمومی دولت ایران از نظر تقسیم بندی 
معلوم اســت و  مابقی بر اساس بعضا روابط ناسالم نخست بین استان ها و سپس بین 
شهرستانها توزیع می شود. دراین بخش چانه زنی های مخربی در تنظیم، تصویب و حتی 
اجرای بودجه بین مسئوالن دولتی، مدیران ادارات و نمایندگان مجلس خودنمایی می كند. 
نمایندگان مجلس با اهرم تهدید به سئوال، تذكر و استیضاح وزیران تالش می كنند تا 

سهم بیشتری از بودجه برای استان و شهرستان خود بگیرند.
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مالیات ها جایگزین شده است. و نرخ بیکاری 
پیش بینی شده است بنابر این مهمترین عدم 
شفافیت در بودجه ما این است كه دولت پیش 
بینی از اقتصاد نــدارد بنابر این مبنایی برای 
ترسیم ارقام اصلی بودجه نداشته است. ولی 
این كار را انجام داده اســت در نتیجه ارتباط 
بین بودجه ریزی با سیاست گذاری اقتصادی 
قطع اســت. و این ارتباط با سیاست گذاری 
پولی وجود ندارد. و با سیاســت گذاری مالی 
از طریق مالیات ها و مخارج به همین ترتیب 
است. با سیاست گذاری ارزی نیز این ارتباط 
برقرار نیست. وقتی  بودجه شركت های دولتی 
۷۰درصد افزایش پیدا كرده وقتی پرســیدند 
گفتند كه بخاطر تغییر مبنای محاســباتی 
درامد ها و هزینه های شــركت های دولتی به 
دلیل تغییر نــرخ ارز این ارقام به این صورت 
جدید شده است. و ما این افزایش های عجیب را 
می بینیم. یا نرخ ارز كه روی طرح های عمرانی 
و برخی بودجه های جاری اثر می گذارد. این 
نرخ ارز چه اثری بر بودجه 98 داشته است و 
تغییرات احتمالی آن چه تاثیرات دیگری خواهد 
داشت. این سواالت در سیاست گذاری ارزی 
ما و در بودجه ما كامال مبهم است. ما گزارش 

تحلیلی از دولت نمی بینیم..

 بحث کسری بودجه
بحث كســری بودجه كه تــا حدی به ان 
اشاره كردم این ابهام همیشه وجود دارد ما 
نمی دانیم بدهی دولت ما چقدر است. اوج 
گزارش دهی در نمایه گرهای اقتصادی بانک 
مركزی اســت كه بر اساس همین واگذاری 
دارایی مالی و یا قرض گرفتن و تملک دارایی 
مالی و باز پرداخت قرض ها این را نشان می 
دهد. فقط خالص واگذاری دارایی مالی نشان 
می دهد كه چقدر در آن سال دولت مجبور 
شده اســت قرض بگیرد. تعهدات داخلش 
نیســت و یا پروژه انجام شده است و پولش 
را نداده اند. كسی بازنشست شده و پولش را 
نداده اند. دولت یک تعهد به تامین اجتماعی 
داشته و پرداخت نکرده است. و موارد دیگر 
به این معنی كه تعهدات داخل این نیست. 
فقط نشــان می دهد كــه از طریق فروش 
اوراق چقدر بدهکار شــده است واگذاری ها 
جای خود دارد. در سال ۱396 چون محقق 
است ۲۷ هزار میلیارد تومان خالص استقراض 
دولت بوده است. با احتساب فروش ظرفها و 
شركت های دولتی در 9۷ مصوب 3۲ هزار 
میلیارد تومان بود. نکته برجسته فروش اوراق 
مالی اسالمی است. می بینیم كه این رقم در 
سال ۱394 در حدود ده هزار میلیارد تومان 
و در سال 9۵ رقم ۵4 هزار میلیارد تومان بود. 
در سال 96 رقم 44 هزار میلیارد تومان بود 
و در 9۷ كمتر شده است ولی ارقام معموال 
از مصوب خود بیشتر است این منبع است 
و منبع ها معموال تخمینی هستند. در دنیا 
برای استقراض قاعده مالی قرار می دهند و 
شما نمی توانید بیش از آن استقراض كنید 
در آمریکا سقف بدهی دارند و این موضوعی 
بسیار چالشی بین كنگره و رئیس جمهور 
اســت ما در نبود قاعده مالی باز هستیم. ما 
اصل تخمینی بــودن را رعایت می كنیم و 
هرچقدر بیشتر توانستی اوراق می فروشیم 
۱۰۰ هزار تومان به پیمانکار می دهیم و او 
در بازار با سررسید دوساله ۱۰۰ هزار تومان 
را در فرا بورس به 6۰ هزار تومان می فروشد. 
بهره ســاده اش در برخی از روزها باالی 3۰ 
درصد بود و بهره مركب مثل سود بانکگی ها 

می شد در حدود ۲۵ درصد.
چرا پیمانکار با 3۵درصد تنظیم می كند؟! با 
اینکه این بهره در بودجه دولت شفاف نشده 
و دیده نمی شود اما در عمل محقق می شود. 
پیمانکار این سود را به حساب دولت می زند 
و ارزش پروژه را باالتر می گیرد. بنابر این این 
یکی از عدم شفافیت های مهم در بودجه است. 
این هزینه مالی است كه دولت ایران متحمل 

می شود و در سیستم بودجه پنهان است.

 فقدان اطالعات تاریخی
نکته بعدی این اســت كــه بودجه ایران 
اطالعات تاریخی ندارد. در آمریکا آمار اكسل 
متغیر های اصلی بودجه از ۱۷89 وجود دارد. 
یعنی از زمان استقالل آمریکا وجود دارد. بقیه 
اجزای بودجه از ۱9۲۰ فایل اكسل در بودجه 
دارند. در ایران ما نمی دانیم روند های تاریخی 
بودجه به چه صورتی بوده اســت به عبارتی 
طبق اسناد موجود اصال قابل استخراج نیستند. 
آیا می توان گفت كه ما به آموزش و پرورش 
بودجه بیشتری داده ایم یا كمتر؟! حتی نمی 
توانیم با صراحت به كمک دولت بگوییم كه 
طرح اصالح نظام سالمت چه ابعاد بودجه ای 
برای دولت داشــت. وقتی شما عملکرد ها را 
ندارید این اطالعات گمراه كننده است. این 
اطالعات ما را به نتایج خوبی نمی رساند. به 
طور مثال كار دیوان محاسبات تفریق بودجه 
اســت. چه كاری برای مــا انجام می دهد؟! 
تبصره های بودجه را تفریق می كند و گزارش 
می دهد یعنی تبصره ها به عنوان ســركاری 
ترین قســمت بودجه ایران است. هم هیات 
وزیران و هم نمایندگان مجلس ســركار این 
تبصره ها هستند. و بعد به دیوان محاسبات 
می رود و ان بنده خدا ها هم سركار می روند. 
و گزارش تطبیق ارقام بودجه را نمی دهند یا 

منتشر نمی كنند من ندیده ام.
 نکته بعدی كه در بودجه ایران شفاف نیست 
این است كه ما توزیع جغرافیایی بودجه ایران 
را نداریم. آنچه به بودجه اســتانی می رسد 
فقط ۵درصد است ولی باز هم نمی دانیم این 
۵درصد صرف چه اموری می شــود. ما نمی 
دانیم 9۵درصد بقیه چگونه صرف می شــود 
و ســهم هر استانی به طور مثال از آموزش و 
پرورش چیست؟! و آیا بودجه متناسب با تعداد 

دانش آموزان و معلمان است یا نه؟!
شهرستان ها نیز به همین صورت است. این 
موضوع باعث شده است روابط پیچیده ای به 
وجود بیاید بخشی حقوق و دستمزد است به 
طور مثال نماینده مجلسی كه بتواند چند معلم 
را در اموزش و پرورش اســتخدام كند سهم 
بیشتری را به استان خود اختصاص داده است. 
در مواردی حقوق و دستمزدی نیست و وزیر 
تهدید به سوال و استیضاح و تذكر می شود. 
شواهدی وجود دارد كه نماینده مجلس بودجه 
اموزش و پرورش را گرفته است و تبدیل به 
هدیه ای برای دانش آموزان آن استان كرده 
اســت و روی آن برچسب زده شده است كه 
هدیه نماینده مجلس. چون این مکانیزم ها 
طبق قواعد منســجمی انجام نشده است و 
شفاف هم نشده است. و مشخص نیست كه 
39سهم آموزش و پرورش هر شهرستان و استانی 
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و   اختصاصی  اعتبارات  ناشفافیت   
متفرقه

 دربودجه ۱398 منابع قابل اعتنایی تحت 
عناوین اعتبارات اختصاصی و متفرقه لحاظ 
شده كه تاریک،ناشــفاف و مبهم به حساب 

می آیند كه برخی از آنها عبارتند از
یکم  - رقمی حدود  ۷۰هزار میلیارد تومان 

بودجه اختصاصی دستگاه های اجرایی
دوم - ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه متفرقه 

در الیحه بودجه ۱398 شامل  
 -اعتبار طرح های مربوط به سفرهای مقام 

معظم رهبری:  ۱۰۰۰میلیارد تومان
- زیربناهای مناطق كمتر توســعه یافته، 

حاشیه ای و بحرانی:  ۱3۰میلیارد تومان
- كمــک به هزینه های اجتنــاب ناپذیر و 

ضروری:  ۱۲۰میلیارد تومان
 - طرح و اجرای برنامه های كاهش آسیبهای 

اجتماعی:  4۵۰میلیارد تومان
- ایجــاد اشــتغال گســترده و مولــد:  

3۰۰۰میلیارد تومان
-مشــاركت سازمان گســترش صنایع در 
طرح های مناطق محروم:  4۰۰میلیارد تومان
 -مابه التفاوت نرخ ارز:  ۲۰۰۰میلیارد تومان

 -ســود و كارمزد اوراق بهــادار داخلی و 
خارجی:  646۵میلیارد تومان



چقدر است.یکی از مواردی كه در بودجه ریزی 
دنیا وجود دارد این اســت كه بودجه را به دو 
قسمت تقسیم می كنند یک بخش بودجه ای 
كه دولت مجبور است آنها را بپردازد. قابلیت 
تصمیم گیری ندارد ولی یک قسمت قابلیت 
برنامه ریزی و تصمیم گیری دارد. در آمریکا 
به آن بخش صالحدیدی می گویند به عبارتی 
می گویند ما برنامه های خــود را در دفاع و 
آمــوزش و تامین اجتماعی چه معین كرده 
ایم.  چقدر می خواهم این ها را كم كنم و یا 
اضافه كنم. حال ما در ایران مقدار قابل تصمیم 
گیری را شفاف نمی كنیم. و چیز عجیبی به نام 
بودجه های متفرقه داریم. برخی كم كرده اند 
و برخی منتقل كرده اند این در جداول اصلی 
امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان شده است. یا 
بودجه های اختصاصی كه دنیای دیگری دارد. 
شفاف نمی شود و در اختیار خود دستگاه ها 
اســت. تصمیم گیری می تواند با خود آنها 

باشد ولی بحث شفافیت چیز دیگری است.

 متفرقه ها
تمام اشکاالتی كه تا اینجا عرض كردم در 
متفرقه ها شدیدتر است. ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار مربوط به سفر های مقام معظم رهبری 
این اعتبارات چطــور در مورد آنها تصمیم 
گیری می شــود؟! چانه زنی هــای نماینده 
مجلس با مدیر های استانی و شهرستانی و 
شركت های دولتی با سازمان برنامه و بودجه 
در حقیقت انگار رقمی شفاف نشده است و 

چیزی تصویب نمی شود.
زیربناهای مناطق كمتر توســعه یافته و 
حاشــیه ای و بحرانی باید دید اینها چطور 
تعریف می شود و در كدام استان هستند كدام 
استان بیشتر می گیرد. و اگر استانی بیشتر 

گرفت آیا این دریافت جایی ثبت می شود.

 کمک به هزینه های اجتناب ناپذیر و 
ضروری 120 میلیارد تومان

طرح و اجرای برنامه های كاهش آسیب های 
اجتماعی 4۵۰ میلیارد تومان در زمان دولت 
آقای احمدی نژاد ۱۵۰۰ میلیارد تومان كمک 
به بهبود شاخص های فرهنگی بود. بر سر این 
گوشت قربانی دعوایی بود. این هم ماجرایی 
مشابه است. كاهش دادن آسیب های اجتماعی 
چیز خوبی است. ولی باید مشخص شود برنامه 
چیست و چه كسی می خواهد كاهش بدهد؟! 
هــر نهاد و هر كدام و هر اســتان چقدر می 
گیرند؟! این ها شفاف نیست و بر اساس چانه 

زنی ها صورت می گیرد.
ایجاد اشتغال گسترده و مولد 3۰۰۰ میلیارد 
تومان باز با مفهوم و كاركرد مشکلی نداریم 

ولی با مکانیزم و شکل مساله داریم.
به ســراغ نفت و شــركت ملی نفت ایران 
برویم. از جمله اطالعاتی كه در ســایت این 
شــركت وجود دارد گزارش های مالی است 
كه از روی صورت های مالی تهیه شده است. 
گزارش ها از ۲۰۰۷ به این طرف به طورت پی 
دی اف و پرزنتیشن و پركست و ترنسکلیک 
وجود دارد. و اطالعات خوبی می دهد. نکته 
دیگر این اســت كه از ۱9۷۲ به بعد یعنی از 
سال تاسیس شــركت اطالعاتی وجود دارد. 
صورت های مالی استاندارد های خاص خود را 
از جنبه حسابداری و حسابرسی دارد. سررسید 
بدهی های خود را تا ۲۰۰3 اســتخراج كرده 
اند كه هر بدهی كی می رســد و باید برای 
آن برنامه باز پرداخت داشــته باشند. وقتی 
به منو های شركت نفت ایران می رسید این 
منو ها به شما نشــان می دهند كه نباید به 
دنبال اطالعات گزارشی باشید. عکس و فیلم 
انتصابات كاركنان امور ورزش مقاالت تخصصی 
و ستاد اقامه نماز و مشاور مدیر عامل در امور 
بانوان و... من طبق قانون آزادی دسترسی به 
اطالعات در سامانه صورت مالی شركت ملی 
نفت ایران را درخواست كردم. همان روز یا روز 
بعد به من پاسخ دادند كه اطالعات درخواستی 
شما محرمانه است. میلیارد ها تومان صرف 
حسابرس می شود كه صورت های مالی شركت 
ملــی نفت ایران را تهیه كند و این اطالعات 
محرمانه است. تنها چیزی كه وجود دارد یک 

سطر در پیوست سه شركت های دولتی است. 
كه نصف همان سطر را نیز سانسور كرده اند 
در آن سطر می بینیم كه 6۱۲ هزار میلیارد 
تومان در آمد شركت ملی نفت است كه حتی 
از بودجه عمومی دولت بیشتر است. و در آن 
سطر می بینیم كه تسهیالت بانکی اخذ شده 
چیزی در حدود 64 هزار میلیارد تومان و به 
صورت وام داخلی و خارجی اســت. و سایر 

دریافت ها و ذخایر و اندوخته ها و چه و چه
هزینه های سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومان 
بازپرداخت وام و تسهیالت 6۷ هزار میلیارد 
تومان داخلی و ۱3 هزار میلیارد تومان خارجی 
است. هزینه ها هم سانسور شده است. گفته اند 
مجموع بدهی های شركت ملی نفت تا پایان 
سال 96 در حدود 48 میلیارد دالر بوده است 
و این هم حدس است و نظر كارشناسی نیست 
چون نگفته اند از كجا به این نتیجه رسیده 
اند. این شفافیت در بزرگترین شركت ما است. 
سایر شركت ها هم به همین صورت است. دریغ 
از یک برگ گزارش حسابرســی شده یعنی 
گزارش دهی باید بر چه معنایی تعیین شود 
اگر بر مبنای حجم مبادالت مالی نیســت؟! 
این حجم های عجیب یعنی این شركت ها در 

بهشتی از عدم شفافیت هستند.
در حالیکه تا این دیتا ها وجود نداشته باشد 
تحلیل ما از اوضاع اقتصادی عمال نمی تواند 

با واقعیت سازگار باشد.
شركت های آب سه جور هستند اب منطقه 
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ای ها دولتی هستند آب و فاضالب روستایی ها 
دولتی هســتند و توزیع آب های شهری كه 
شــما قبض آب را به آنها پرداخت می كنید 
غیر دولتی هستند. دولتی ها زیان ده هستند 
و نیمچــه رقمی در بودجــه دارند ولی غیر 
دولتی ها هیچ اسنادی در فضای عمومی منتشر 
نمی كنند. دولت یک چیزی در حدود 4۵ هزار 
میلیارد تومان خرج می كند اعتبار اختصاص 
داده اســت و اگر به ردیف وزارت آموزش و 
پرورش نگاه كنیم می بینیم آنجا درج شده 
است. 44 هزار میلیارد تومان، 46 هزار میلیارد 
تومان درج شده است و ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
شركت نوسازی توسعه مدارس خرج می كند. 
4۰۰ میلیارد تومان هم نهضت سواد آموزی 
ولــی در ظاهر دولت فصل اموزش و پرورش 
را كم نوشته است. رقم ها باید بیشتر باشد در 
متفرقه ها رقم پاداش بازنشسته ها را داریم كه 
با اولویت آمــوزش و پرورش 3۵۰۰ میلیارد 
تومان است. دولت چهل هزار میلیارد تومان 
به صندوق بازنشستگی كشوری می پردازد. 
بازنشسته های آموزش و پرورش داخل اینها 
نیز هستند. داستان این صندوق ها جای خود 
دارد. چرا بودجه آموزش و پرورش نسبت به 
سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
پیدا كرده است. در سال 9۷ فصل آموزش و 
پرورش سیزده میلیارد تومان بود. ولی آموزش 
و پرورشی ها ناراضی هستند؟! چون این ارقام 
هیچ ارزشی ندارد. و ما نمی توانیم برنامه دولت 

برای آموزش و پرورش را با آن تحققی كنیم. 
این رقمی اســت كه در آن فصل می نشیند 
و با بقیه رقم ها هم خوانی آن چنانی ندارد و 
یا می گویند شما نتوانسته اید كشف كنید و 
این یعنی بودجه شفافیت آنچنانی ندارد. این 
گفته شده است كه یعنی دولت بودجه هدف 

مندی را شفاف كرده است.
در قســمت آخر وضع موجود ما اســت 
ما یک نظام پیشرفته دسترسی باز نوینی 
نیستیم ما نظامی هستیم كه بیش از انکه 
از پوپولیســم ضربه ببینیم از روابط حامی 
پیرو دچار آســیب هســتیم دموكراسی 
شــکننده و بروكراســی بزرگ ناكارآمد و 
سیاستگذاری منفعل و سردرگم رسانه های 
وابسته و...  جناب مومنی با كلید واژه های 
دقیقتــر این ها را بیــان كردند »محققان 
وابســته« و نمایندگان مجلس وابســته و 
فعــال در درون همین بروكراســی كه به 
دنبال استخدام هستند تشکل های بخش 
خصوصی بنگاههای اقتصادی و ما در این 
شرایط هستیم بازیگران شفافیت باید این 
روابط را به هم بریزند روزنامه نگاران به ویژه 
روزنامه نگاران پژوهشگر باید در این زمینه ها 
كار كنند. در آمریکا یک خبرنگار از طریق 
نقشه های ماهواره ای میزان برق رسانی به 
روستا ها و مناطق آمریکا را استخراج كرده 
است. خبرنگاران مستقل و گروه های جامعه 
مدنی و تشکل های خصوصی و افراد مرجع و 

كمپین های خاص می توانند برای شفافیت 
گام به گام برنامه داشته باشند اگر بودجه 
شفاف نیست خود ما هم می توانیم بودجه 
شــفاف تهیه كنیم. كار پیچیده ای نیست 
بودجه به زبان ساده برای عموم توسط یک 
موسسه حل می شود یا قانون دسترسی آزاد 
به اطالعات ظرفیت خوبی دارد. در ماده ۲9 
قانون و در برنامه ششم توسعه سامانه ای 
پیش بینی شده است و جامعه باید اینها را 
بخواهد. برخی از گروه ها در جامعه پیگیر 
این موضوع هستند. ماده 64 قانون برنامه 
ششم توسعه می گوید باید یک سامانه برای 
شفاف ســازی طرح های پژوهشی طراحی 
شود سامانه سمات راه اندازی شده است ولی 
در این سایت هیچ چیزی نیست ولی ارقام 
پژوهش در بودجه دولت مشاهده می شود. 
زیر هر اموری فصلی به نام پژوهش وجود 
دارد.  من همه اینها را جمع بستم و 3۵۰۰ 
میلیارد تومان هزینه شد. فصل پژوهش های 
پایه در امور آموزش و پرورش ۲۰۰۰ میلیارد 
تومــان و فصل پژوهش های توســعه ای 
۲8۵۰ میلیارد تومان بود جمعا در بودجه 
98 83۵۰ میلیــارد تومان صرف پژوهش 
خواهد شــد. در هر صورت پژوهش از آن 
قسمتهایی است كه روابط حامی پیرو كامال 
تعمیق می شود و ما نمی توانیم محققینی 
مستقل داشته باشیم. شفاف شدن همین 
ارقام می تواند در موضوع انفعال محققان 
كمک كننده باشد و رانت شویی های عجیبی 
كه در بحث های پژوهش وجود دارد. حتی 
یک رسانه مستقل می تواند جامعه را متحول 
كند. تحقیق مک میلیان و زویدو جالب است 
دستیاری داشته كه ریز دفتر اطالعات او بود 
و روی آدم ها قیمت می گذاشــته است و به 
طور متوسط ماهانه به سیاستمدار ها 3۰۰ هزار 
دالر به قضات ۲۵۰ هزار دالر و به رسانه ها 3 
میلیون دالر می پرداخته است سیاستمدار ها 
ارزانتر از رسانه بودند و سیاستمداران مخالف 
رئیس جمهور رشــوه بیشتری می گرفتند. 
كانال تلوزیونی كه بیشترین مخاتب را داشت 
ماهانه یکو نیم میلیون دالر رشوه دریافت می 
كرد این محققان بررسی كرده اند كه پرداخت 
رشــوه برای خرید رســانه به مراتب باالتر از 
ســایرین بود. آنها توانستند بگویند كه چرا 
مونته سینوس رئیس اطالعات نتوانست یک 
كانال تلوزیونی را كه به انتقاد از رژیم سیاسی 
ادامه می داد بخرد. و همان كانال شــواهدی 
را منتشر كرد كه رژیم آلبرتو فوجی مونی در 
پرو سقوط كرد. شفافیت این پتانسیل را دارد 
كه هنر و فنون حکمرانی را مردم به حکمرانان 
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ســند بودجه مهم ترین ابزار دولت برای تحقق 
اهداف و سیاســتگذاری های اقتصادی محسوب 
می شود و به طور كلی چشم انداز عملکرد یک ساله 
دولــت را برای كلیه بازیگران اقتصادی روشــن 
می كند. با عنایت به آنکه در سال پیش رو اقتصاد 
كشور درگیر شرایط تحریمی است، اهمیت توجه 
به برنامه ریزی دولت در قالب ســند بودجه 98 
به نحوی كه بتواند نقش درخور توجهی در راستای 
خنث یسازی اثر تحریم ها و بهره گیری هر چه بیشتر 
از ظرفیت های بخش خصوصی ایفا كند، دوچندان 
می گــردد. با توجه به آنکه، نظام بودجه ریزی در 
مرحله تدوین الیحه بودجه 98 نیز، از نقطه نظرات 
كارشناسی بخش خصوصی )اتاق ایران، اتاق اصناف 
و اتاق تعاون( استفاده كرده است، از این رو، هدف 
از گزارش پیشرو، ارزیابی ارقام كالن الیحه بودجه 
پیشنهادی و مقایسه شیوه تنظیم آن با رویکرد 

پیشنهادی اتاق ایران است.
اهم نکات حاصل شده از بررسی الیحه بودجه 

پیشنهادی به شرح زیر است:
- بودجه كل كشــور در الیحه بودجه 98،رشد 
بیش از 39 درصد را نشــان میدهد. كه ناشی از 
رشــد ۵۲ درصدی بودجه شركت های دولتی و 
رشد ۷.83 درصد بودجه عمومی دولت است. این 
در حالی اســت كه انتظار بر این بود كه دولت به 
علت محدودیت های درآمدی كه ناشی از شرایط 
تحریمی است اقدام عاجلی برای تعیین تکلیف 
شركت های دولتی به ویژه شــركت های دولتی 
زیان ده انجام دهد، اما با اســتناد به رشد صورت 
گرفته در بودجه شركت های دولتی در این زمینه 

اهتمامی از سوی دولت در الیحه بودجه 98 دیده 
نمی شود.

- منابع بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه 98 
برابر 4۰۷.۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه 
نسبت به قانون بودجه سال ۱39۷ معادل ۵.4۱ 
درصد رشد یافته است. لذا با در نظر گرفتن تورم 
34 درصدی برای سال آینده براساس پیش بینی 
صندوق بین المللی پــول می توان نتیجه گرفت 
كه الیحه پیشنهادی به صورت انقباضی تدوین 

شده است.
- منابــع حاصــل از فروش نفــت در الیحه 
پیشنهادی حدود ۱4۲ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده است كه موجب شده وابستگی بودجه به نفت 
به 3۵ درصد افزایش یابد. درحالی كه پیش بینی 
می شود تحریم ها محدودیت های زیادی را بر قیمت 
نفت ایران، مقدار فروش نفت كشور و دسترسی به 
پول های حاصل از صادرات این منبع ایجاد كند و 
بخشی از منابع برآورده شده از این محل در سال 

98 تحقق نیابد.
- منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در 
الیحه بودجه 98 نســبت به قانون بودجه سال 
9۷،به میزان ۱9.۱۰ درصد كاهش یافته اســت. 
البته باید اشــاره كرد كه ایــن میزان كاهش در 
واگذاری دارایی های مالی نشان دهنده كم شدن 
میزان انتشار اوراق تعهدزا نیست، بلکه به واسطه 
انتقال منابع حاصل از كاهش سهم صندوق توسعه 
ملی به ردیف درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی 
سرمایه حاصل شده است. شایان توجه است كه 
دولت در قسمت برآورد منابع حاصل از واگذاری 

دارایی های مالی، پیش بینی كرده بخشی از منابع 
صندوق توسعه ملی در این زمینه مورد استفاده 
قرار گیرد كه به علت عدم قابلیت پیش بینی منابع 
نفتی در ســال آتی، صرفا عدد ۱ مقابل آن درج 
شده است. این به آن معناست كه منابع حاصل از 
واگذاری دارایی  های مالی در عمل می تواند بیشتر 

از رقم مندرج در الیحه بودجه باشد.
- درآمدهای مالیاتی در الیحه، معادل ۱۵3.۵۷ 
هزار میلیارد تومان برآورد شــده و نسبت به رقم 
مصوب ســال قبل از رشد 8 درصدی و نسبت به 
پیشبینی عملکرد سال جاری رشدی ۱9 درصدی 
را ثبت كرده اســت. با توجه به آنکه پیش بینی 
صندوق بین المللی پول حاكی از آن اســت كه 
اقتصاد كشور در سال ۲۰۱8 رشد ۱.۵- درصد را 
تجربه خواهد كرد و مركز پژوهش های مجلس نیز 
رشد اقتصادی در سال ۱39۷ حداقل ۵.۵- درصد 
و حداكثر ۲.6- درصد پیش بینی كرده است؛ لذا 
با در نظر داشــتن شرایط ركودی حاكم بر بازار، 
می توان نتیجه گرفت كه در ارقام اســتحصالی 
دولت از محل درآمدهای مالیاتی برای سال آتی 
بیش برآورد وجود دارد كه می تواند بودجه 98 را 

در عمل با كسری مواجه سازد.
- افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه 
پیشنهادی، از طریق افزایش ۲9 درصدی مالیات 
بر درآمد، ۲۷ درصدی مالیات بر كاال و خدمات و 
۱8 درصدی مالیات بر ثروت دنبال شده است و 
با در نظر گرفتن شرایط ركودی و تحریمی پیش  
روی اقتصاد كشور مالیات بر اشخاص حقوقی و 
مالیات بــر واردات به ترتیب به میزان 8.4۲ و ۵ 
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درصد نسبت به سال قبل كاهش یافته است، اما 
در این زمینه باید خاطرنشان ساخت، كه كاهش 
8.4۲ درصدی فشار مالیاتی بر اشخاص حقوقی 
ناشی از كاهش 4۵ درصدی مالیات علی الحساب 
اشخاص حقوقی دولتی و كاهش 4 درصدی مالیات 
بر عملکرد شركت های دولتی است، درحالی كه 
مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی به میزان 
۵4 درصد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 
نزدیک به 6 درصد با رشد مواجه شده است. با توجه 
به آنکه افزایش مالیات نهادها و بنیادهای انقالب 
اسالمی اقدامی است در راستای گسترش پوشش 
مالیاتی و هدفمند كردن معافیت های مالیاتی از این 
زاویه اقدام صورت گرفته در این زمینه در الیحه 
بودجه، مورد تأیید بخش خصوصی است؛ هرچند 
رقم مطلق در نظر گرفته شده برای مالیات نهادهای 
مذكور تنها 4.4 درصد از كل مالیات بر درآمد را 
شامل می شــود كه قابل توجه نیست. اما شایان 
توجه است كه رشد مالیات شركت های غیردولتی 
در شرایطی كه ركود و تورم بر اقتصاد كشور سایه 
افکنده است و مشکل كمبود نقدینگی مهم ترین 
چالش تولیدكنندگان بخش خصوصی است، به 
معنای تحمیل فشار مضاعفی بر تولیدكنندگان 
بخش خصوصی بوده بــا وظیفه دولت مبنی بر 
تسهیل محیط كسبوكار در شرایط دشوار كنونی 

و پیش رو چندان سازگار نیست.
- مجموع مجوزهای داده شده به دولت جهت 
انتشار اوراق مالی در الیحه بودجه 98،معادل 49 
هزار میلیارد تومان است، درحالی كه در بند »ن« 
تبصره »۵«  ســقف استفاده دولت از اوراق مالی 
برای مصارف بودجه عمومی حداكثر معادل سقف 
پیشبینی شده در جدول 4 ماده )۷( قانون برنامه 
ششم توسعه تعیین شده است، لذا منابع حاصل 
از فروش و واگذاری اوراق مالی تنها تا سقف 44 
هزار میلیارد تومان در جداول كالن الیحه بودجه 
98 منعکس شده است. این نحوه عملکرد دولت 
درواقع توسعه بازار بدهی به منظور تأمین كسری 
خود از طریق انتشار اوراق بهادار است كه موجب 
كاهش دسترسی نهادهای سرمایه گذاری خصوصی 

به منابع مالی می شود.
- الیحه بودجه 98 به صورت دو سقفی تدوین 
شده و گویای نا اطمینانی دولت نسبت به محقق 
شــدن بخشــی از محل های درآمدی برای سال 
آینده اســت. مطابــق با بند »ب« مــاده واحده 
الیحه، به دولت اجازه داده شده تا عالوه بر سقف 
4۰۷.۷۷ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده 
برای مصارف عمومی، از محل وصول مازاد منابع 
عمومی این قانون )به ویژه منابع حاصل از صادرات 
نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز(، 
اصالحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از 
صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی الیحه را تا 
سقف 4۰ هزار میلیارد تومان افزایش و جهت تقویت 

توان دفاعی و تخصیص اعتبارات ردیف های مندرج 
در جدول شماره »۲۱« الیحه هزینه كند. با توجه 
به آنکه پیش بینی می شود برداشت مازاد از منابع 
عمومی برای تحقق سقف دوم بودجه امکان پذیر 
نباشــد و اصالحات ساختاری ماهیت درآمدزایی 
نداشته و در بهترین حالت كاهش هزینه ها را به 
دنبال داشته باشد، لذا تنها راهی كه دولت می تواند 
از طریق آن اعتبارات ســقف دوم را تأمین نماید، 
برداشت از صندوق توسعه ملی می باشد. ازآنجاكه، 
دولت در سقف اول بودجه نیز برای بخشی از منابع 
صندوق توســعه ملی برنامه ریزی كرده است و با 
توجه به محدود بودن منابع این صندوق، لذا تداوم 
این گونه رویکرد از ســوی دولت ماهیت وجودی 

صندوق توسعه ملی را زیر سوال خواهد برد.
- مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه سال 
98 برابر 4۰۷.۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده 
كه نسبت به قانون بودجه سال ۱39۷ بیش از ۵ 
درصد افزایش یافته است. بررسی ها حاكی از آن 
است كه هزینه های جاری دولت سهم ۷9 درصدی 
از مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده 
و بــا توجه به آنکه پرداخت هــای مربوط به رفاه 
اجتماعی و جبران خدمت كاركنان بخش عمدهای 
از هزینه های جاری دولــت را در الیحه به خود 
اختصاص داده اند و این دو جزء نســبت به قانون 
بودجه سال قبل به ترتیب ۲۰ و ۲9 درصد افزایش 
یافته اند، می توان گفت كه تعهدات اجتناب ناپذیر 

در الیحه بودجه 98 افزایش یافته است.
- تملــک دارایی هــای ســرمایه ای در الیحه 
پیشنهادی معادل رقم سال قبل در نظرگرفته شده 
است، این در حالی است كه اقتصاد كشور در سال 
آینــده درگیر تورم بیش از 34 درصد خواهد بود 
و این مسأله در عمل حکایت از كاهش اعتبارات 
حقیقی طرح های عمرانی و ركود در فعالیت های 
عمرانــی به علت تحلیل رفتن بخشــی از منابع 
پیش بینی شده درازای تورم و افزایش هزینه ها را 
دارد. بر این اساس پیش بینی می شود نارسایی در 
تخصیص اعتبارات عمرانی در سال آتی شدت یابد 
و دولت در اتمام طرح های عمرانی ناتمام بر اساس 

برنامه زمانی تدوین شده با ناكامی مواجه شود.
- تملک دارایی های مالی در الیحه پیشنهادی 
به میزان ۱9 درصد كاهش یافته است. البته باید 
خاطر نشــان ساخت كه این كاهش ناشی از كم 
شدن میزان اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق 
نیست، بلکه ۷۷ هزار میلیارد ریال از اعتبار برای 
این كار در قالب جدول ۲۱ و به عنوان هزینه قابل 

انتقال به سقف دوم معرفی شده است.

 پیشنهادهای اتاق ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران 
بر اساس مأموریت قانونی محوله و رسالت ملی و 
در راستای بهره مندی از فرصت پیش آمده، هم با 

شركت در سلسله جلسات بودجه و هم به واسطه 
اعالم نظرهای كارشناســی، به نظام بودجه ریزی 
كشور خاطرنشــان كرد كه برای غلبه بر شرایط 
ویژه اقتصاد كشــور و بهبود فرآیند بودجه ریزی، 
ضروریست الیحه بودجه 98،بر اساس مجموعه ای 

از اصول به شرح زیر تدوین و تنظیم گردد:
*ضرورت تغییر نگاه به بودجه ریزی كشــور و 
تبعیت از اصل تقدم منابع بر مصارف: متأسفانه 
بودجه ریزی در كشور به شیوه ای معکوس ازلحاظ 
منطق بودجه ریزی صورت می گیرد. به نحوی كه 
بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره 
دولت ها ابتدا مصارف خود را برآورد كرده و بر اساس 
آن به دنبال منابع درآمدی بوده اند. درحالی كه در 
شرایط نابســامان اقتصاد كشور الزامیست سند 
بودجه ۱398،بر اساس منابع درآمدی قابل حصول 
و پایدار تدوین و تنظیم شود، نه مصارف بودجه، تا 
از این گذر دولت با مدیریت منابع و مصارف خود تا 
حد امکان از قرض گرفتن از بانک مركزی و انتشار 
اوراق بدهی برای پوشش هزینه های جاری خود 
در سال 98 جلوگیری كند. چراكه توسل دولت به 
روش های مورد اشاره موجب انتشار امواج تورمی به 
اقتصاد می شود و پایداری محیط مالی كسب وكار و 
ثبات اقتصاد را با چالش مواجه می سازد. ازاین رو، 
در تدوین الیحه بودجه ۱398،ضرورت تغییر نگاه 
به بودجه ریزی كشور و تبعیت از اصل تقدم منابع 

بر مصارف بیش ازپیش احساس می شود.
*تدوین الیحه بودجه 98 به صورت واقع بینانه: 
نظــر به اعمال مجــدد تحریم ها بر فضای كالن 
اقتصــاد، كاهش درآمدهای اســتحصالی دولت 
در ســال ۱398 چــه از زاویه درآمدهای حاصل 
از صادرات نفــت )به علت كاهش صادرات نفت 
و افزایــش هزینه برای دســتیابی به منابع مالی 
حاصل از صادرات نفت( و چه از زاویه درآمدهای 
حاصــل از مالیات ها )به علت خروج شــركت ها 
خارجی، جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در 
صنایع، كاهش واردات مواد اولیه و واسطه ای، از 
دست دادن بازارهای صادراتی، نوسانات گسترده 
در نرخ ارز و بــاال رفتن هزینه های تولید و... كه 
ضربات جبران ناپذیری را به بدنه تولید كشور وارد 
ساخته است( محتمل است. ازاین رو، ضروریست 
دولت با در نظر گرفتن شرایط تحریمی نسبت به 
تدوین الیحه بودجه ۱398 بر اساس سناریوهای 
بدبینانه اقدام كند. بر این اساس پیشنهاد می شود 
برای دستیابی به سند بودجه ای واقع بینانه، منابع 
درآمدی به درســتی و بر اساس واقعیات جامعه 
برآورد شــوند و از بیش برآورد كردن درآمدها و 
غیرواقعی و كم جلوه دادن هزینه ها پرهیز گردد. 
چراكه عدم توجه به این مسأله در سنوات گذشته، 
همواره دولت ها را با كسری بودجه و به كارگیری 
روش های تورم زا به منظور پوشش كسری بودجه 

مواجه ساخته است.



*افزایش شفافیت در تخصیص های بودجه ای: 
شفاف ســازی تخصیص های بودجه ای تمامی 
دســتگاه ها و نهادهای دولتــی و خارج از قوه 
مجریه، كاهش حجم ردیف های متفرقه و ارائه 
ارقام مربوط به منابع و مصارف ارزی، می تواند در 
مدیریت هزینه كرد دولت در الیحه بودجه ۱398 
مؤثر واقع گردد. چراكه روند كنونی در ارتباط 
با موارد مورد اشاره گویای آن است كه بخش 
قابلتوجهی از دخل وخرج سازمان های دولتی 
بدون نظارت مجلس انجام می شود. همچنین، 
تعیین ســقف برای افزایــش تخصیص های 
بودجه ای، می تواند از انبســاط بی رویه بودجه 
دولت در ســال 98 جلوگیری كند. از ســوی 
دیگر، مشروط ساختن تخصیص های بودجه ای 
به دســتگاه ها، بر اســاس میزان درآمدزایی و 
اثرگذاری آنها در اقتصاد )بودجه ریزی بر مبنای 
عملکــرد( می تواند ضمــن صرفه جویی های 
بودجه ای برای دولــت، موجبات تأثیرگذاری 

بیشتر تخصیص های بودجه ای را به ارمغان آورد.
*درنظرگرفتن منابع بودجه ای جهت پوشش 
نوســانات نرخ ارز: با توجه به نوسانات شدید و 
دفعتی در نرخ ارز طی نیمه اول ســال جاری، 
اتاق ایران از دولت محترم خواســتار طراحی و 
اجرای سازوكاری برای پوشش خطرات افزایش 
ســاالنه بیش از ده درصد نــرخ ارز در بودجه 
سنواتی، برای بنگاه های اقتصادی دریافت كننده 
تسهیالت ارزی می باشد. الزم به ذكر است كه 
تدوین آیین نامه پوشــش نوسانات نرخ ارز بر 
اساس تبصره )3( ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید 
و بند )ت( ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه 
تکلیف شده است، اما تاكنون اقدام اجرایی در 

این زمینه صورت نگرفته است.
*كاهــش هزینه های غیرضــروری و ایجاد 
تعادل بین درآمدهــا و هزینه ها: با عنایت به 
اینکه دولت در سال ۱398 با انواع بحران های 
داخلی و خارجی مواجه اســت و شرایط فعلی 

كشــور گویای آن اســت كه درآمدهای قابل 
حصــول دولت به علت اعمال مجدد تحریم ها 
در ســال ۱398 نسبت به ســنوات گذشته 
كاهش خواهد یافت ازاینرو، الزامی است دولت 
تا حد امکان از هزینه های غیرضروری اجتناب 
كند و هزینه كردهای خــود را اولویت بندی و 
بر اســاس اولویت های تعیین شده هزینه كند. 
همچنین، ازآنجاكه ایجاد تعادل میان درآمدها 
و هزینه ها در بودجه ریزی، بدون چابک سازی 
دولت محقق نخواهد شــد و در شرایط حاضر 
كمبود منابع مالی، مهم ترین محدودیت دولت 
در بودجه ریزی اســت. لذا، پیشنهاد می شود 
الیحه بودجه ۱398، با جهت گیری به سمت 
كوچک سازی و چابک سازی دولت تدوین شود.

*كاهش وابستگی الیحه بودجه 98 به نفت: 
وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت 
نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد كشور طی 
چند دهه اخیر گشته است. اغلب سال هایی كه 

شاهد رشد درآمدها بوده ایم، مخارج دولت به 
صورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سال هایی 
كه درآمدهای نفتی كمتر از میزان قابل انتظار 
بوده، با كسری های چشمگیر مواجه شدهایم. 
اهمیت توجه به كاهش وابستگی الیحه بودجه 
۱398 به نفت عالوه بر تمامی موارد مورد اشاره 
از آنجا بیشتر نمایان می شود كه بدانیم، اعمال 
مجدد تحریم ها به اقتصاد كشور موجب می شود 
هم صادرات نفت كاهش یابد و هم دســتیابی 
به درآمدهای حاصل از صادرات نفت با هزینه 
باالتری امکان پذیر گردد، كه برآیند تمامی موارد 
مورداشاره، گویای كاهش منابع درآمدی دولت 
است، ازاین رو، ضروری است الیحه بودجه 98 
با توجــه به كاهش درآمدهای نفتی و در نظر 
گرفتن ســایر درآمدهای پایدار، باثبات و قابل 
تحقق، همچون گسترده نمودن پایه های مالیاتی 
جدید نظیر مالیات بر مجموعه درآمدها و مالیات 

بر عایدی سرمایه تدوین شود.

*بازنگری در ساختار شــركت های دولتی: 
با توجه به آنکه گســتردگی حــوزه فعالیت 
شــركت های دولتی، در اغلب مــوارد عرصه 
فعالیــت بخش خصوصی را بــا تنگنا مواجه 
ســاخته و گاهاً به از میدان به در شدن بخش 
خصوصی توانمند منجر گشــته و ضمن آنکه 
بررسی عملکرد شركت های دولتی گویای آن 
است كه این شركت ها در انجام برخی از امور از 
كارایی و اثربخشی الزم برخوردار نمی باشند و 
نظر به آنکه دولت در سال 98 به منظور جذب 
منابع به طورجدی دچار محدودیت اســت و 
ازنظر مصارف نیز به علت شرایط تورمی اقتصاد 
با افزایش هزینه روبرو است، لذا اتاق بازرگانی از 
نظام برنامه ریزی انتظار دارد در سال 98،بازنگری 
اساسی در فرآیند بودجه ریزی شركت های دولتی 
را در دســتور كار قرار دهد. پیشنهاد مشخص 
اتاق ایران در این زمینه آن اســت كه ساختار 
شــركت های دولتی باید اصالح شود، مدیران 
شــركت های دولتی بر اساس شایسته ساالری 
انتخاب شــوند. تجدید ارزیابــی دارایی های 
شــركت های دولتی در دستور كار قرار گیرد، 
بررسی شود كه آیا شركت های دولتی بر اساس 
اهداف و مأموریتشــان اداره می شــوند یا نه و 
درنهایت پیشنهاد می شود شركت های دولتی 
زیان ده تعیین تکلیف شــوند، تــا از این گذر 
وضعیت نابسامان این شركت ها بسامان شده 
و تا حدی از بار مالی بر بودجه كاســته شود و 
درآمدهای آزاد شــده از این طریق در راستای 
تحقق اهداف دولت در بخش بودجه عمومی و 

حاكمیتی صرف گردد.
*هدفمند كردن معافیت های مالیاتی: یکی از 
مشکالت عمده كشور در ارتباط با درآمدهای 
مالیاتی، معافیت های بســیاری از فعالیت ها و 
نهادها از پرداخت مالیات است. ازآنجاكه بسیاری 
از معافیت های مالیاتی كه در كشور وجود دارد، 
در خدمت تولید نمی باشــد. به عبارت دیگر، 
این نوع معافیت هــای مالیاتی، افزایش تولید 
ملی را به همراه نداشــته اســت و بسیاری از 
نهادهای عمومی و ارگان های دولتی به دالیل 
مختلفی نظیر عدم شــفافیت و یا برخورداری 
از رانت، از پرداخت ســهم مالیاتی خود سرباز 
می زنند، لذا همه فشار مالیاتی را به بخشهایی 
كه به طور شــفاف در اقتصاد عمل می كنند، 
نظیر تولیدكننده ها وارد می سازند. بنابراین، با 
توجه به شــرایط خطیر اقتصاد كشور توصیه 
می شود در تدوین الیحه بودجه 98 رفتارهای 
تبعیض آمیز بین فعالیت ها و نهادها در پرداخت 
مالیات، صورت نگیرد و با شفاف سازی درآمدهای 
همه فعالیت ها و ارگانها، پیشنهاد می شود در 
معافیت های مالیاتی موجود تجدیدنظر شود 
و معافیت ها تنها به بخش هایی اختصاص داده 
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شوند كه به افزایش تولید ملی منجر خواهند 
شد. چراكه می توان با اعطای معافیت های بیشتر 
به بخش هایی كه در خدمت تولید ملی هستند و 
حذف معافیت های ناكارآمد، گامی مؤثر در جهت 
افزایش تولید ملی و درنتیجه، افزایش درآمدهای 
مالیاتی برداشت. راهکار پیشنهادی اتاق، در این 
زمینه لغو معافیت های مالیاتی نهادهای عمومی 
غیردولتی كه دارای كاركردهای اقتصادی بوده 
و از منابع درآمدی باالیی برخوردار هســتند و 
با اینکه از توانایــی پرداخت مالیات برخوردار 
می باشند اما در زمره نهادهایی قرار گرفته اند 
كه معاف از مالیات می باشند در شرایط حاضر 
ضروریست، این نهادها میزان مالیات پرداختی 

خود را بپردازند.
*كاهش فشــار مالیاتی بر اشخاص حقوقی 
غیردولتــی: برای نیل به ایــن مهم اتاق ایران 
گسترش دامنه شمول مالیات، به جای تحمیل 
فشار مالیاتی بر بخشهای تولیدی را پیشنهاد 
می كند. درواقع، دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی 
از طریق انجام اقداماتی همچون ساده ســازی 
و شفاف ســازی قوانین، مقررات و فرآیندهای 
مالیاتی و اتصال سیســتم های اطالعاتی اداره 
امــور مالیاتی، بانک هــا و بانک مركزی، ثبت 
اســناد، وزارت رفاه، گمرک و وزارت صمت در 
جهت افزایــش درآمدهای مالیاتی اقدام كند. 
همچنین ازآنجاكه با توجه به شرایط ركودی 
اقتصاد كشــور امکان دریافت مالیات بیشتر از 
پایه های فعلی مالیاتی میسر نیست، اتاق ایران 
پیشنهاد می كند نظام برنامه ریزی به جای فشار 
بر اشخاص حقوقی غیردولتی، پایه های مالیاتی 
جدیدی را تعریف كند. به عنوان مثال، اعمال 
مالیات بر عایدی سرمایه كه می توان آن را بر 
بازار مســکن، طال و ارز اعمال كرد، در الیحه 
بودجه 98 ضروریست. همچنین، افزایش نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده برای كاالهای خارجی 
كه مشــابه داخلی دارند یا كاالهای منتخب 
خارجی كه مشــابه داخلی ندارند، اما لوكس 
محسوب می شوند، می تواند در دستور كار نظام 

برنامه ریزی كشور قرار گیرد.
* تعیین نرخ ارز بر اساس سیاست های پولی 
و نه سیاســت های بودجه ای: بررسی عملکرد 
دولت در این زمینه طی سنوات گذشته گویای 
آن اســت كه نــرخ ارز و تعیین تکلیف آن در 
بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجه ای 
دولت ها مشخص شده است. این مسأله باعث 
عدم پیش بینی پذیری سیاست های ارزی برای 
فعاالن اقتصادی گردیده است. درواقع دولتها بر 
اساس اینکه چه میزان در سال آتی هزینه دارند 
و چه میزان نفت می توانند در طی یک سال به 
فروش برســانند، نرخ ارز را تعیین می كنند تا 
هزینه ها و درآمدها باهم تراز شوند. ازاین رو، به 

دولت پیشنهاد می شود در الیحه بودجه ۱398 
برای جلوگیری از ابهام در فضای كسب وكار، از 
این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری نماید. نرخ 
ارز باید بر اساس سیاست های پولی و نه بر اساس 

وضعیت مالیه دولت تعیین گردد.
*جلوگیری از انتشــار بی رویه اوراق تعهدزا: 
بررســی های كارشناســی مركز پژوهش های 
مجلس  گویای آن است كه دولت برای پوشش 
هزینه های غیرمتعارف خود و در راستای تراز 
كردن سند بودجه در سنوات اخیر، منابعی را از 
محل انتشار اوراق مشاركت و اسناد خزانه، بیش 
از توان خود، در نظر گرفته كه این مسأله خطر 
عدم توازن وضع مالی دولت در سال های آتی را 
در پی دارد. همچنین، بررسی تركیب كسری 
بودجه دولت نشان می دهد كه با تغییر تركیب 
كسری بودجه دولت در سال های اخیر، به سمت 
استفاده از اوراق تعهد زا در تأمین كسری بودجه، 
شــاهد تغییر ماهیت كسری بودجه دولت به 
بدهی دولت هستیم كه می تواند به بحران بدهی 
در ســال های آینده تبدیل شود. این در حالی 
است كه دولت تاكنون سازوكار مشخصی برای 
مدیریت دیون خود ارائه نکرده و در مقابل برای 
پوشش هزینه های جاری، به میزان چشمگیری 
به حجم بدهی های خود افزوده است. تداوم این 
رویه به معنای گسترش بخش عمومی در آینده 
و جایگزینی آن بهجای بخش خصوصی خواهد 
بود كه باروح حاكم بر سیاست های كلی اصل 
44 مغایــرت دارد. ازاینرو از ســوی اتاق ایران 
پیشنهاد اكید می شــود كه نظام بودجه ریزی 
در تدوین الیحه بودجه ســال 98،از گسترش 
بدهی هــای آتی دولت و شــركت های دولتی 
جلوگیری كند. چراكه، كســری بودجه دولت 
و شركت های وابسته كه از طریق استقراض و 
فروش اوراق مشاركت و سایر اوراق مالی تأمین 
می شود، ضمن آنکه به انباشت و گسترده شدن 
بدهی دولت می انجامد و خطر بحران بدهی ها را 
برای سال های آتی ایجاد می كند، در عمل حجم 
منابع در دسترس كارآفرینان را كاهش میدهد 

و دولت را جایگزین بخش خصوصی می كند.
*لزوم برقراری تــوازن بین امکانات و تعداد 
پروژه های عمرانی: بررسی عملکرد برنامه های 
بودجه ســنواتی گویای آن است كه تصویب 
طرح های عمرانی بر اساس مالحظات سیاسی و 
بی توجهی به مطالعات امکان سنجی پروژه ها بوده 
كه این مسأله با ایجاد تأخیر در مراحل مختلف 
اجرای طرح ها، حجم عظیمــی از پروژه های 
عمرانی بعضاً متوقف را به اقتصاد كشور تحمیل 
كرده اســت. بر این اساس و با توجه به شرایط 
ویژه اقتصاد كشور پیشــنهاد می شود كه در 
الیحه بودجه 98 از تعریف و تصویب طرح های 
جدید خودداری شود، تا موازنهای بین توانایی ها 

و اهــداف موردنظر به وجود آید. همچنین، در 
فرآیند تصویب پروژههای جدید در الیحه بودجه 
98،پیشنهاد می شود ضمن حصول اطمینان از 
ضرورت كار و مطابقت آن با اهداف برنامه، ارتباط 
منطقی بین تعــداد و میزان اعتبار پروژه های 
عمرانی جدید دســتگاه های اجرایی و تعداد 
و میزان اعتبــار پروژه هایی كه به بهره برداری 

رسیده اند ایجاد شود.
*استفاده از ظرفیت های مشاركت عمومی 
و خصوصی: بــا توجه به عدم توفیق دولت در 
بهره مندی از ظرفیت های مشاركت عمومی و 
خصوصی در طی ســنوات گذشته این نتیجه 
حاصل می شود كه صرفاً در نظر گرفتن فهرستی 
از پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی 
در لوایح بودجه ســنواتی نمی تواند در ترغیب 
بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این 
بخش مؤثر واقع گردد. لذا، به منظور استفاده 
از ظرفیت های بخش خصوصی در الیحه بوده 
98 ضروریست ضمن تهیه فهرستی از طرح های 
دارای اولویت، دولت نسبت به ارائه تضمین های 
الزم بــرای ایجاد اعتمــاد به بخش خصوصی 
گام هایی استوار بردارد. در این راستا اتاق ایران 
به استمرار تبصره ۱9 و رفع چالش هایی كه در 
اجرایی شدن تبصره ۱9 پیش روی فعاالن بخش 
خصوصی وجــود دارد، تأكید دارد. همچنین، 
دولــت باید در الیحه بودجه 98 تمهیداتی در 
زمینه راه اندازی بازار الکترونیکی طرح های قابل 
مشاركت، شفاف ســازی در فرآیند مشاركت، 
پوشش ریسک و ارائه بسته های حمایتی متنوع 
در نظر گیرد. از زاویه ای دیگر، ضروریست دولت 
با تعاملی سازنده با بخش خصوصی نسبت به 
شناسایی چالش ها و جمع آوری خواسته های 
بخش خصوصــی به منظــور ورود به عرصه 
فعالیت های مشاركتی اقداماتی را در دستور كار 
قرار دهد، تا از این گذر دولت بتواند بر معضل 

طرح های عمرانی نیم هتمام فائق آید.
درنهایت، اتاق ایران در سلسله جلسات بودجه 
با تأكید بر شرایط ویژه اقتصاد كشور، شرایطی 
كه در آن اقتصاد كشــور هم در سطح داخلی 
با انواع بحران ها و نااطمینانی ها مواجه است و 
هم در فضای بین المللی از روابطی گسترده و 
مسالمت آمیز برخوردار نیست، به دست اندركاران 
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی كشور تأكید كرد 
كه سند بودجه 98 باید بر اساس اهدافی نظیر 
حمایت از تولید داخل، ایجاد فرصت رقابت برای 
بخش خصوصی و توسعه صادرات بخش های 
مولد تدوین گردد. چراكه این اهداف می تواند 
در شــرایط بحرانی كنونی، برنامهریزی دولت 
را به گونه ای آرایش دهد كه از اثرات تحریم ها 
بر فعالیت هــای تولیدی تا اندازه قابل توجهی 

كاسته شود.



اصالح ساختار بودجه

دکتر محمد قاسمی|
گفت وگو درباره نظام بودجه ریزی ایران در 
محافــل و نهادهای گوناگــون مثل دولت و 
مجلس و نهادهای مدنی در كانون توجه قرار 
گرفته است. یکی از محورهای گفت وگوهای 
كارشناسان این است كه اگر قرار باشد ساختار 
بودجه ریزی اصالح شــود، چه باید كرد و از 
كجا باید شروع كرد. برای اینکه بتوانیم به این 
پرسش اساسی جواب دهیم، نخست برخی از 
روندهای بودجه را بررسی می كنیم. موضوع 
بعدی در این گفت وگوها این اســت كه چرا 
بودجه ریزی در ایران به رغم اینکه دولت ها و 
مجلس های ایران گرایش های سیاسی گوناگون 
داشته اند به این شکل و ماهیت درآمده است.

 روندها
یک بحث این است كه هزینه های اداره كشور 
یا هماه هزینه های جاری رشد شگفت انگیز 
دارد و متاســفانه هزینه های عمرانی روندی 
كاهنــده را تجربه می كننــد و این یک روند 
شده است. نسبت هزینه هایجاری به مصارف 
عمومی، رشد یافته و در میانگین 8۰ درصد 
دور می زند و هزینه هــای عمرانی با روندی 
كاهنده در میانگین ۲۰ درصد پرسه می زند. 
این اعداد به قیمت های اسمی بود. اگر بتوانیم 
آن را به قیمت واقعی )با سبد مصرفی دولت( 

تبدیل كنیم، هزینه های جاری به قیمت های 
ثابت چندان افزایش نیافته است. اعداد نشان 
می دهند كه قدرت خرید دولت در سال ۱396 
به قیمت ثابت به اندازه همان سال ۱39۵ است. 
معنای این حرف این اســت كه دولت برای 
هزینه های اداره كشــور نیز چندان پیشرفت 
نکرده است. هنگامی كه به موضوع بحث های 
عمرانی می رسیم این واقعیت بیشتر به چشم 
می آید. یعنی هزینه های عمرانی به قیمت های 

حقیقی بسیار كمتر شده است. 
در ســال ۱396 دولت با قیمت های واقعی 
كمتر از ســال ۱383 در طرح های عمرانی 
سرمایه گذاری كرده است. به این ترتیب اگر 
می گوییم دولت در ســال ۱398 قرار است 
رقمــی را به هزینه هــای عمرانی اختصاص 
دهــد و اگر به قیمت های حقیقی برگردانیم 
می بینیم كمتر هزینه كرده است. یعنی 6۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه اختصاص یافته به 
طرح های عمرانی در مقایسه با سال ۱383 به 
دلیل افزایش قیمت كاالهایی مثل سیمان، 
آهن، میلگرد و... كه ۵ برابر شده اند كمتر شده 
است. اگر كســری بودجه به معنای فنی در 
كانون توجه قرار دهیم، همه منابع را اگر لحاظ 
كنیم چنین عمل كردیم كه همه درآمدهای 
نفت و مالیات را كه در بودجه آمده اســت را 
وصول كرده و محقق كرده ایم ولی باز هم این 

درآمدها نسبت به هزینه ها كسری دارد و ما 
همین را كسری بودجه می نامیم. و در همین 
صورت نیز كسری بودجه وجود داشته است.

از سال ۱38۱ تا ۱383 این كسری بودجه 
از حســاب ذخیره ارزی تامین شده است. از 
سال ۱389 تا ســال ۱394 كسری بودجه 
از راه فروش سهام شركت های دولتی تامین 
شد. موقعی كه دیگر سهام شركت های دولتی 
برای فــروش به انتها رســید، از اوراق مالی 
اســتفاده كرده و اســتقراض كرده ایم. وقتی 
اوراق منتشر می شود تعهد برای دولت فعلی و 
بعدی ایجاد می شود. نتیجه روشن است. اگر 
تفاضل درآمدها و اعتبارات هزینه ها را كسری 
عملیاتــی بدانیم با شــتاب در حال افزایش 
یافته است. این روند افزایشی در شرایطی رخ 
می دهد كه در همه سال ها و در همه اسناد بر 
كاهش آن تاكید شده است. چه اتفاقی افتاده 
است كه چنین روندی را می بینیم و از طرف 
دیگر ارقام انتشار اوراق بدهی و فروش سهام 
شركت های دولتی را كه معموال نباید بخشی 
از درآمد بدانیم جمع كنیم و فروش نفت كه 
هدر دادن ثروت است نسبت اقالم یادشده به 
كل هزینه ها در حدود ۵۰ درصد از هزینه های 
صورت گرفته از محل های ناسالم بوده است. 
اگر شبیه سازی كوچک انجام دهیم، اگر قرار 
باشد همین روند ادامه یابد كسری ها بزرگ و 
بزرگ تر خواهد شد و وضعیت بدتر خواهد شد.

 مشکالت کجاست؟
دقت در روندهای اقالم بودجه های ساالنه 
در همین حد نشــان می دهد كه نشانه های 
تنگناها به طور كامل دیده می شــود. حاال به 
این موضوع می پردازیم كه سرچشــمه این 

مشکالت چیست؟
اگر این آسیب شناسی انجام نشود معنایش 
این است كه باز هم شعار اصلی بودجه ریزی 
را بدهیم اما كاری انجام ندهیم. زمانی گفتته 
شد كه می خواهیم در سال ۱38۰ بودجه ریزی 
را اصالح ساختار كنیم. خوب در آن زمان چه 
كردیم؟ به نظر می رسد باز هم در پوسته وسطح 
ماندیم وبرخی اصالحات شکلی و لفظی انجام 
شــد. به طور مثال نام هزینه های جاری را به 
اعتبارات هزینــه ای تغییر دادیم. هزینه های 
عمرانی را نام دیگری گذاشتیم. در سال های 
جلوتر گفته شد می خواهند بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکــرد انجام دهیم و هر چه می گفتیم 
این یک روش اســت و اصالح ساختاری به 

بگو بودجه ات چگونه است تا بگویم چه کسانی بر شما حکومت می کنند
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حساب نمی آید. حاال چرا به اینجا رسیدیم؟ 
چون درک دقیقی از نظام بودجه ریزی وجود 
ندارد. هر داده در بودجه یک مکعب اســت. 
یک رویه این مکعــب، تركیب مصارف ها را 
نشان می دهد. یک رویه می گوید نظام اداری 
چگونه برای اداره همین مصارف سازماندهی 
شده است. یک رویه دیگر این است كه مبانی 
حقوقی ایجاد وظایف نظام اداری كدامند. یک 
رویه دیگر نشان می دهد موازین فنی چیست؟ 
هر داده در بودجه یک مکعب اســت. بودجه 
ابعــاد شــش گانه ای دارد. بودجه یک پدیده 
چند وجهی اســت. در همه این شش وجه 
مکعب مشکالت ساختاری وجود دارد. از رویه 
مصارف، وابســتگی منابع به درآمدهای نفت 
اســت كه در برخی از سال ها به دلیل نوسان 
قیمت نفت، تعادل بودجه را به هم می ریزد. 
نظام طبقه بندی بودجه نیز مشکالت متعدد 
دارد. در سنت های قبلی منابع درآمدی مثل 
منابع حاصل از مالیات، منابع درآمدی حاصل 
از فروش نفت و سایر منابع درآمدی به خزانه 
ریخته می شــود و پس از آن هر كس زودتر 
رســید از این منابع برمی دارد. توجه نداریم 
كه آیا پول نفت را می توان به افزایش حقوق 
بازنشســتگان اختصاص داد. آیا نمایندگان 
مجلس حق دارند در یک نشست و برخاست 
سازمان تامین اجتماعی را موظف كنیم فالن 
فعالیت را مطابق قانون بودجه انجام دهد. یکی 
از جاهایی كه باید روی آن تاكید شود این است 
كه در اصالح ساختاری باید این امکان وجود 
داشته باشد كه منابع را تفکیک كنیم و مصارف 

بودجه بر اساس این تفکفک ها انجام شود. 
مثال بزنم تا موضوع روشــن تر شود. فرض 
كنید یک شــركت دولتی در یک شهرستان 
وجــود دارد كه مجمــع عمومی آن تصمیم 
گرفته اند یک تیم فوتبال تاســیس كنند. آیا 
یک شركت دولتی حق دارد جنین مخارجی 
انجام دهد. جالب است كه در همین شركت 
دولتی كه نمی خواهم اسمش را بیاورم 3۰۰ 
میلیون تومان برای خرید یک بازیکن هزینه 
كرده بود، در حالی كه همان سال زیان ده بود. 
یعنی در همان سال از جیب مردم برای این 
كار پول خرج كردند. چه كسی به این هیات 
مدیره حق داده است از جیب شهروندان برای 
چنین كارهایی هزینه كنند. درآمدهای حاصل 
از نفت یک آبشار درست كرده است كه از محل 
درآمدهای آن وزارتخانه ای تاسیس كنیم یا 
یک ســازمان یا شركت درست كرده ایم و در 
هر شهرســتان و در هر استان این سازمان ها 
تاسیس شده اند تا هر گاه خواستیم به جایی 
برویم یک جایی باشد كه دولتی ها را تحویل 
بگیرد. این یک واقعیت تلخ است كه هیچ كدام 

از ایرانیــان اعــم از رئیس جمهور تا یک فرد 
عادی در كشور برای كسب درآمد حاصل از 
صادرات نفت قطره ای عرق نریخته و رحمتی 
نکشیده است تا ارزش آن را بداند. اتفاقی كه 
افتاده این است كه نظام اداری بسیار گسترده 
درست كرده ایم كه كوهی از نیروهای اداری 
وجود دارند كه معلوم نیست كل كاری كه انجام 
می دهد برای همه مردم و برای همه كشــور 
است. روزی هم كه خواستیم دولت الکترونیک 
درست كنیم همان روش عرضه گرایی را ادامه 
داده و حاال به جای كاغذ و قلم به هر كارمند 
یک رایانه داده  ایم. دولت الکترونیک یعنی اینکه 
باید تقاضایی برای خدمتی باشد تا عرضه آن 
صورت بگیرد نه اینکه ما عرضه كنیم و تقاضا را 
فراهم كنیم. روش های عرضه كاالهای عمومی 
را تغییــر می دهیم و این ادامه دارد. در قانون 
اساسی تاكید شده است تامین آموزش وظیفه 
دولت است، اما آیا عرضه آموزش رایگان همین 
یک روش را دارد. مهم این است كه باید رضایت 
مصرف كننــدگان را تامین كنیم. روش های 
آموزش در دنیا دگرگون شــده اســت اما در 
ایــران دگرگونی نداریم. از نقطه نظر حقوقی 
نیز بودجه ریزی ایران تنگناهای اساسی دارد. 
در نظام های مدرن وقتی مجلس قانونگذاری 
بودجه را تصویب كرد معنایش این است كه 
چانه زنی تمام شده اســت. اما در ایران یک 
نماینده مجلس یا یــک مدیر دولتی باید تا 
۱۲/۲9 هر سال دنبال این باشد كه آن بودجه 
تصویب شده را حاال دریافت كند. استقالل قوه 
مقننه و قوه مجریه با این نظام بودجه ریزی زایل 
شده است. بســتر استقالل قوای اداره كننده 
كشــور از یکدیگر در نظام بودجه ریزی باید 
دیده شود. قانون بودجه ریزیم داریم؟ نداریم؟ 
به همین دلیل اســت كه یک رئیس جمهور 
می گوید من می خواهم بودجه را خالصه كنم 
و چند بر كاغذ می دهد و یک رئیس دولت چند 
كتاب را به عنوان بودجه ارایه می دهد. بودجه 
از نظر مسایل اقتصادی نیز اشکاالت ساختاری 
دارد. بودجه های ســاالنه ایران سیاست های 
مالی، سیاســت های پولــی و ارزی را بازتاب 
نمی دهد. در قانون بودجه انبوهی از مقررات و 
ماده ها و پنجره ها می گذاریم كه درباره هر چیز 
در آن صحبت می شود و هر سال این بحث ها 
تکرار می شود و در انتها نیز به این می رسیم 
كه سیاســت های مالی بر سیاست های پولی 
غلبه می كند. اگرچه دولت ها انکار می كنند، 
اما واقعیت این است كه با كاهش ارزش پول 
ملی در برابر ارزهای معتبر كســری بودجه 
تامین شــده اســت. اگر دنبال این نیستید، 
چگونه می توانید هزینه های سرسام آور بودجه 
را تامین كنید. رشد درآمدهای دیگرمثل درآمد 

مالیاتی معلوم است و رشد آن نیز معلوم است. 
درآمد حاصل از صادرات نفت و رشد آن نیز 
معلوم است. تنها مجلی كه میتوان نام آن را 
واقعا درآمد متغیر نامید همان جایی است كه 
در آن ارزهای معتبر انحصاری دولت به فروش 
می رسد. این اتفاقی است كه در آن روندها به 
ضرر قدرت خرید شــهروندان عمل می كند. 
تاسیسات حقوقی پرشماری ساخته ایم كه در 
عالم واقع وجود ارد اما جایشان در بودجه های 
ساالنه خالی اســت. من می پرسم چرا جای 
شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیادها 
و نهادها در بودجه نیســتند. اگر می خواهیم 
سیاست مالی كارآمد داشته باشیم باید كاركرد 
نهادهای یادشده از نظر مالی در یک جا و در 
یک دولت تعیین شــود تا عدم تعادل پدیدار 
نشــود. این روزها كه موضوع چندگانه بودن 
محل های تصمیم گیری در سطح كالن مالی 
مورد توجه قرار گرفته اســت، خوب است به 
این مساله توجه عملی داشته باشیم. از مسیر 
بودجه است كه می توان یک نهاد سیاستگذار 
برای مسایل مالی تدارک دید. نمی توانیم چند 
نهاد سیاستگذار مالی داشته باشیم و انتظار 

تعادل هم باشد. 
آخرین موضوع، نظارت های مالی و عملیاتی 
است. در حال حاضر ۲۰ نهاد نظارتی بر بودجه 
داریم. امــا روش ها و هدف های این ۲۰ نهاد 
متفاوت است. دیده ایم كه دولت برای انجام 
كاری به یک مدیر خود جایزه داده است،  اما 
دیوان محاسبات همان مدیر را جریمه كرده 
است. معیارها و استانداردهای نظارتی نداریم. 
نظــارت عملیاتی نداریم و اگر داشــتیم كه 
محیط زیست در ایران چنین وضعی نداشت. 
عــدم نفع ها در طرح های عمرانی ندیده ایم و 
البی ها كار می كنند. می گویند پول نفت چه 
می شود. من می گویم پول نفت در ایران هزینه 
ناكارآمدی می شود. اگر قرار است بودجه ریزی 
اصالح شود نمی توان به این سند كه یک عکس 
از یک لحظه است و سند چگونگی حکمرانی 
را نشان می دهد اكتفا كرد. مشهور است كه 
بودجه ات را نشان بده تا من بگویم چه كسانی 
بر شــما حکومت می كنند. اگر می خواهیم 
كژی ها و كاستی های نظام حکمرانی را ببینیم 
بهترین محل برای دیدن همان بودجه ساالنه 
است. این بودجه های ساالنه است كه كشوری 
مثل ایران كه دارای ثروت های طبیعی قابل 
توجه و درآمد هنگفت اســت به یک اقتصاد 
ناكارآمد تبدیل كرده اســت. من نمی خواهم 
بگویم با پول نفت كاری نشــده و تاكی دارم 
سطح باالی توسعه انسانی كه اكنون داریم از 
همین پول ها به دست آمده است. اما تصریح 
می كنم با این میــزان درآمد حاصل از نفت 



می توانستیم سطح باالتری از رشد و توسعه 
را به دســت بیاوریم. نظام بودجه ریزی ایران 
اما منابع متعلق به میلیون ها ایرانی را به یک 
ستانده قابل دفاع تبدیل نکرد. بودجه باید به 
این سوال جواب دهد كه كشور با چه هزینه ای 
اداره می شود و با كدام كیفیت اداره می شود. 
بودجه ریزی ایران اما گونه ای است كه به این 

دو سوال جواب نمی دهد.

 چگونگی اصالح ساختار
منظور از ســاختار بودجه چیست؟ وقتی 
از ســاختار بودجه ریــزی صحبت می كنیم 
منظورمان عبــارت اســت از صالحیت ها، 
اختیارات و مســوولیت های دست اندركاران 
تدوین وتصویب الیجه بودجه كه شــخص 
رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس تا عوامل 
فنی را شامل می شود. بخش اول ساختار همان 
اســت. آن چیزی كه به این دست اندركاران 

جهت می دهد شــرایط نهادی است. منظور 
از شــرایط نهادی چیســت؟ مراد از شرایط 
نهادی، شرایطی اســت كه بر نحوه انتخاب 
دســت اندركاران موثر است. به عبارت دیگر 
مقصود نظــام انتخاباتی حاكــم بر انتخاب 
نمایندگان مجلس و رئیس دولت اســت. آیا 
الگویی برای این كار داریم؟ به پرسش نخست 
برمی گــردم: چرا به رغم اینکه گرایش حاكم 
بر دولت ها تفاوت داشــته و چرا در حالی كه 
گرایش های مجلس در هر دوره تفاوت هایی 
یا ودره های دیگر دارد نظام بودجه ریزی ایران 
همان است كه هست. چون بستر نهادی در 
ایران تفاوت نکرده است. در عمل در شرایط 
نهــادی و با آن چارچوب هــا نتیجه خواهد 
بود. ســاختار انتخابات مجلس گونه ای است 
كه نماینده مجلس به یک كارپرداز عمرانی 
تبدیل می شــود و دنبال این است كه برای 
حوزه انتخاباتی خود پول جمع كند. در این 

صــورت چه تفاوتی می كند نماینده مجلس 
دكترای اقتصاد داشته باشد یا تحصیالت دیگر. 
االن جز چند شهر كشور بقیه اعضای مجلس 
كسانی هستند كه دنبال منابع مالی و تامین 
ساخت وسازند. این افراد به طور طبیعی وقتی 
به مسایل نگاه می كنند چه می بینند. یکی از 
چیزهایی كه آنها را آزار می دهد تفاوت اساسی 
میان مناطق برخوردار و مناطق محرومی است 
كه آنها از آنجا به مجلس راه یافته اند. به این 
ترتیب اســت كه آنها دنبال منابع بودجه  ای 
می روند تا میزانی كه می توانند را به شهرستان 
خود انتقال دهند. حاال برای چنین افرادی باید 
چگونه گفت كه باید پول نفت را برای كارهای 
مهم تر هزینه كرد. وقتی به این افراد مسایل را 
می گوییم آنها جوابشان این است كه اگر من 
این پول نفت را از طریق بودجه به شهرستان 
نبرم نماینده شهر دیگر این كار را می كند و 
آن وقت به من می گویند نماینده ای هســتم 

كه توانای یندارم. اگر قرار است بودجه ریزی 
كشور اصالح ســاختاری شود باید برویم به 
سرچشمه ها برسیم ونظام انتخابات را گونه ای 
كنیم كه دست اندركاران تدوین و تهیه بودجه 
از رئیــس دولت گرفته تا نماینده مجلس تا 
یک مدیر منطقه ای افراد كارشناسی باشند. 
باید حواس مان باشد اگر در چارچوب نهادی 
نتوانیم عدم تعادل های منطقه ای را برطرف 
كنیم كاری نمی شود. كرد. 6۰ سال است كه 
می خواهیم نظام بودجه ریزی را اصالح كنیم. 
اما نمی توانیم. چرا؟ می گویند بودجه فعلی دارد 
كشور را اداره می كند، پس به آن دست نزنید. 
بازخوانی بودجه سال های ۱3۵8 تا ۱3۵9 
یــک واقعیت تکان دهنده اســت. در مقدمه 
بودجه ریزی ســال ۱3۵8 تصریح شده است 
كه قرار نیست نفت بفروشیم و با آن كارهای 
عجیب انجام دهیم، قرار نیســت با پول نفت 
سازمان اداری را بزرگ كنیم، قرار نیست در 

جمهوری اسالمی نفت بفروشیم و دولت را اداره 
كنیم، قرار نیست كه پول نفت تزریق كنیم 
و مردم را راضی نگه داریم. در مقدمه بودجه 
۱3۵8 آمده اســت كه اگر قرار است چنین 
كارهایی كنیم، چرا انقالب كردیم. هدف های 
مهمی داشتیم. اما به محض اینکه پول نفت 
به مشام رسید شعارها عوض شد. محورهای 
اصالحــی اول این اســت كه صالحیت های 
دست اندركاران بودجه روشن شود و محدوده 
فعالیت های دولت روشن شود. باید به صراحت 
بپذیریم كه بودجه برای دولت قید وبند درست 
كند و دولت حق نداشته باشد پول نفت را هر 
طور كه شد خرج كند. در دهه ۱38۰ دیدم 
كه درآمدهای نفتی عظیم را دولت هر گونه 
خواست خرج كرد و كسی هم نپرسید كه چرا 
پول نسل های بعدی را این گونه خرج كردی. 
پرسش هایی هست كه نظام حکمرانی كشور 
هرگز آنها را نمی پرسد. باید همه منابع و همه 
مصارف بودجه در چارچوب باشد و باید معلوم 
شود كه شکل حقوقی دستگاه های عمومی چه 

نسبتی با بودجه دارند. 
توصیه می كنم عدم تمركز صورت پذیرد. 
اگر قرار باشد كه هر پولی به تهران بیاید و از 
اینجا توزیع شود به همان جایی می رویم كه 
تا امروز رفته ایم. ما در ایران مدیریت عمودی 
را تفسیر و تعریف كرده ایم ولی مدیریت افقی 
را به حال خودشــان رها شده اند. چه كسی 
گفته است مدرسه سازی و مدرسه داری تنها 
و تنهــا در اختیارات وزیر آموزش و پرورش و 
بیمارستان سازی و بیمارستان داری در حوزه 
وظایف وزیر بهداشت است؟ آیا شهرداری ها 
نمی توانند ایــن كار را انجام دهند. اگر مردم 
ببینند مالیات هایشان در همان محل هزینه 
می شود به دادن مالیات تمایل بیشتری نشان 
می دهند. نظام نظارتی تاكنون چند گزارش به 
مردم ارایه كرده است. بودجه ریزی عملیاتی و 
بودجه ریزی بر اســاس قیمت تمام شده یک 
رفتار ایرانیزه شــده است. در این كشور است 
كه اختراع می كنیم. نظام مدیریت مالی نیز باید 
اصالح شود. باید قانون دیوان محاسبات، قانون 
شركت ها، قانون های دیگر باید در كنار اصالح 
نظام مالی باشد. اصالح نظام بودجه ریزی این 
نیست كه حاال قانون باید نوشته شود و باید 
در بحران ها این كار را انجام داد. ایران می تواند 
از تنگنای فعلی حکمرانی كشور در موضوع 
بودجه را در كانون توجه قرار دهد. یک برنمه 
۲۰ ســاله می خواهیم كه در فرآیندها كار را 
دنبال كنیم. سیاستمداران دوست دارند بیانیه 
حل مشکل بدهند. مردم باید احساس كنند 
كشــور با قیمت كمتر و به روش كارآمدتری 

اداره می شود.
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گزارش یک نشست

در مدار مدارا و طرح برخی نکات
بهمن ۱39۷ كه از راه رسید و سپری شد، نظام 
جمهوری اسالمی 4 دهه زاد و رشد را تجربه كرد. 
در شرایطی كه دشمنان نظام سیاسی جمهوری 
 اســالمی تاكید می كردند این نظام نمی تواند

4۰ سالگی اش را ببیند اما این اتفاق افتاده است. 
چگونه شــد كه به اینجا رسیدیم؟ واقعیت این 
است كه مدیران ارشد نظام جمهوری اسالمی در 
نهادهای گوناگون با تدبیر و دوراندیشی نسبت به 
بقای نظام در هر مقطع از چهار دهه سپری شده 
سیاست هایی راهگشا برای خود دست و پا كردند. 
یکی از راهبردهای جذاب در سال های اخیر و به 

ویژه در یکی دو سال تازه سپری شده این بوده و 
هست كه نسبت به ابراز عقاید و آرای دانشگاهی ها 
و روشنفکران و منتقدان سیاست های اقتصادی و 
برخی از نمودهای سیاست خارجی سختگیری ها 
كمتر شده است. این راهبرد كه نمودها و نمادهای 
آن به خوبی در سطح دانشگاهی دیده می شود 
برگزاری همایش ها و سمینارهای گوناگون و با 
عناوین خاص و دعوت از دارندگان دیدگاه های 
گوناگون است. به طور مثال فردی مثل محمدرضا 
تاجیک كه به هر حال از روشنفکران برجسته 
هوادار اصالحــات بوده و هســت یا غالمرضا 

كاشی كه دیدگاهی تند دارد و برخی از استادان 
دیگر علوم اجتماعی و علوم سیاسی به آسانی 
سخن می گویند و حرف های ناگفته نیز دارند. 
تحلیل های ارایه شده از طرف برخی سخنرانان 
در همایش بزرگ انجمن علوم سیاسی ایران با 
عنوان ایران آینده؛ دشواره ها و تصمیمات حیاتی  
كه برخی از آنها را در این پرونده می خوانید نشان 
می دهد سطح مدارای مدیران اطالعاتی و امنیتی 
نظام افزایش یافته است. تشریح برخی نکات و 
البته طرح ظریف برخی انتقادها در این سخنرانی 

از نکات قابل توجه است كه می خوانید.
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تصویرهای آمریکا در ذهن مدیران ایرانی

بحث من در این نوشته درباره ادراک ایرانی ها 
از آمریــکای ترامپ و امکان پیوند ملی در حوزه 
سیاســت خارجی است. موضوع آمریکا در طول 
3-4 دهه گذشــته، همواره یک مساله و مشکل 
ذهنی برای نخبگان ایرانی و نخبگان سیاسی و 
روشــنفکری بوده هست. در این چند سال تازه 
سپری شده به خصوص با امضای برجام و پس از 
آن با خروج آمریکا از برجام به نظر می رسد این 
ادراک  تغییر وتحوالتی جدی را تجربه كرده است. 
به این معنی كه احساس می شود آمریکا دوباره 
در مسیر دشمنی و خصومت ورزی با ایران حركت 
كرده است. مقام های جمهوری اسالمی ایران هم 
در گفتارها و بیان های خود به سمت دیدگاه های 
خصومت گرایانه بیشتر حركت كرده اند. بنابراین 
سوال در این نوشته این است كه ادراک  ایرانی از 
آمریکای ترامپ چه تفاوتی با ادراک پیشین كرده 
اســت؟ یعنی آیا بعد از به قدرت رسیدن ترامپ 
در كاخ سفید و دیدگاه هایی كه توسط نخبگان 
ایرانی دنبال می شد نسبت به آمریکای پیش از 
ترامــپ تفاوتی دارد یا نه و آیا همان دیدگاه ها و 
چارچوب های ذهنی قبلی است كه وجود دارد؟ 
من از چارچوب مفهومی آقای نیومن اســتفاده 
كردم كه رابطه ای را برقرار می كنند بین گفتمان 
و عملگرایی و در واقع عامل واسط و پیونددهنده 
اینها است. من مصداق عملگرایی را امضای برجام 
یا خروج آمریکا از برجام تلقی كرده ام. روش تحقیق 
در این مقاله روش اسنادی است. ما با مراجعه به 
گفتارها و گزاره هایی كه توسط مقام های جمهوری 
اسالمی، شامل مقام رهبری یا رئیس جمهور یا 
مقام های ارشد دیگر مطرح شده است را بررسی 
و از دل آنهــا صفات، ویژگی ها و افعال نســبت 
داده شــده به آمریکا را استخراج كرده ایم و این 
به صورت خاص بعد از دوران آمریکای ترامپ را 
شامل می شود. موضوع و مقاله آمریکا همچنان یک 
موضوع بحث برانگیز و چالش برانگیز برای مقام های 
جمهوری اسالمی و در عرصه گفتمان های مختلف 
كه من نام آن گفتمــان ذات انگارانه و گفتمان 
زمینه گرا باقــی خواهند ماند، می گذارم. عناصر 
روایی و جابه جایی آنها بین این ابرگفتمان به نظر 
می رسد زمینه یک گفتمان، پیوند ملی یا زمینه 
معنای مشترک را به این گفتمان ها پدید می آورند. 
ابتدا مختصر ادراک ها ایرانی از آمریکا را در پنج 

روایت یا تصویر بیان می كنم كه اینها همه ارجاع به 
گفتارها و دیدگاه ها و گزاره های مقامات جمهوری 

اسالمی ایران است. 
یک تصویر این اســت كه آمریکا منفعت طلب 
است و آمریکا هم مانند سایر بازیگران بین المللی 
دنبال منافع خود اســت و در یک بازی عقالنی 
بین المللی برای بیشینه سازی منافع خود تبدیل 
می كند. بنابراین نتیجه این خواهد بود كه آمریکا 
دشمنی ایدئولوژیک با ایدئولوژی انقالبی و ماهیت 

جمهوری اسالمی ایران ندارد. 
تصویر دیگر، تصویر آمریکای ضد اسالم است، 
به این معنا كه آمریکا با ماهیت جمهوری اسالمی 
ایران و با و ذات انقالبی جمهوری اسالمی سروكار 
دارد و در تضــاد با این ذات اســت و بنابراین به 
دنبال ضربه زدن و انحراف این در واقع كنشــگر 
اسالمی است و می خواهد آن را  از جاده و مسیر 

منحرف كند.
تصویر و روایت سوم، روایت آمریکای امپریالیسم 
اســت كه عمدتا مبتنی بــر دیدگاه های چپ و 
ماركسیستی است. در این تصویر آمریکا و دولت 
آمریــکا و هیات حاكمه آن نظام ســرمایه داری 
برشمرده می شود و سلطه گری و مداخله آمریکا 

را بر این اساس تبیین می كند. 

تصویر چهارم آمریکای لیبرال اســت. به این 
معنــا كه آمریکا در واقع ســازنده و مدافع یک 
نظم لیبرال بین المللی است و این نظام را ساخته 
و تــالش می كند ادامه بدهد و تداوم ببخشــد 
و بنابرایــن رابطه اش با بقیه كنشــگرها وحتی 
متحدین نزدیکش بر اســاس رابطه فرادستی و 
فرودستی است. در این تصویر  آمریکا یک رژیم 
یاغی، گردنکش، مغرور و باج خواه تلقی می شود. 
به نظر من این روایت های كهن،  الگوهای ادراک 
از آمریکا در دوره جمهوری اسالمی ایران بوده اند. 
االن می  خواهیم ببینیم در دوره ترامپ همچنان 
این ادراک  ادامه یافته یا خیر؟ مجددا با ارجاع به 
گزاره هایی كه از مقام های ارشد گرفتم در چند 
تصویر بیان می كنم. یک تصویر این اســت كه  
آمریکا مستکبر یا ضد اسالم است و در یک تضاد 
ذاتی با ایدئولوژی انقالبی جمهوری اسالمی ایران 
قرار دارد. بنابراین اصوال آمریکا با نظام مشــکل 
دارد و با ماهیت آموزه ها و گرایش  های اســالمی 
مردم مشکل دارد. آمریکای منفعت طلب كه حتی 
مقام رهبری هم در واقع وقتی به ضعف دستگاه 
محاسباتی آمریکا اشاره می كنند فرض شان بر این 
است كه دستگاه هر چند فشل ناتوانی در آمریکا 
وجــود دارد كه منافع آمریــکا را دنبال می كند 
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وسعی می كند منافع آمریکا را بیشینه سازی كند 
و بنابراین مشــکل آمریکا با ایران این است كه 
می خواهد دوباره بر ایران و منافع ایران و موقعیت 

راهبردی ایران تفوق و سلطه پیدا كند. 
تصویر بعدی این است كه  آمریکا روان پریش 
است و مقام های آمریکایی به عنوان یک موجود 
بیمار، دارای یک نوع وســواس ذهنی نسبت به ا 
یران شده اند و در تعبیر مقام رهبری نیز این  هست 
كه آمریکایی به عنوان احمق های درجه یک و هم 
در گفتمان وزارت خارجه آقای ظریف كه آمریکا 
را دچار یک رفتار روان پریشــانه نسبت به ایران 
می دانند و بیماری بدخیم وآلرژی نسبت به ایران 

می داند تعابیر كه نسبت به ترامپ مطرح است.
 تصویر بعدی تصویر آمریکای عهدشکن است. 
به این معنی كه بعــد از خروج آمریکا از برجام 
به خصوص این تصویر برجسته می شود. آمریکای 
منزوی، آمریکایی كه در نزدیکی و در اجماع سازی 
و همراه سازی با متحدین نزدیک خود دچار مشکل 
است و نمی تواند این اجماع را در مورد ایران ایجاد 
كند، در این تصویر جــای می گیرند. آمریکای 
یاغی تصویری اســت كه وجود دارد در گفتمان 
آقای روحانی آمریکا در راس قلدرمابانه جهان یا 
یاغی بودن آمریکا كه تقریبا به عنوان برندی برای 
آمریکا در گفتمان های ظریف تبدیل شده است. 
در این تصویر آمریکا گرفتار یک سری متغیرهای 

داخلی است كه این متغیرهای داخلی می تواندن 
البی ها باشــند یا می توانند اصــوال آن منافع و 
الیه بندی های مختلف در نظام تصمیم گیر ی های 
آمریکا باشند كه در بیانات مقام رهبری و روحانی 
هم دیده می شوند. این روایت ها و تصاویر مختلف 
از آمریکا را می تــوان در دو ابرگفتمان كالن به 
عنــوان ذات انگارانه و زمینه گرا جای داد. منظور 
از ذات گرایی این است كه ادراک ایرانی ها نسبت 
به آمریکا بر اساس یک ویژگی هایی است كه در 
واقع یک ویژگی ذاتی است در كوتاه مدت تغییر 
نمی كنند. اما روایت های زمینه گرا به این معنی 
است كه بر اساس یک سری متغیرهای زمینه ای 
تصویر می كند مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. 
روایت زمینه گرا، آمریکا را منفعت طلب و منزوی 
در مقابل متحدین خود می بیند و چند پاره شدن 
نظام تصمیم گیری آمریکا را به شکل یک كلیت 
واحد در سطوح مختلف تفسیر می كند و معتقد 
است كه رفتار آمریکا بر اساس منافع این كشور 
باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. حاال ممکن اســت 
ایــن به صورت كامــل در تطابق كامل با منافع 
آمریکا نباشد ولی به هر حال آن مركزیتی كه به 
آن ارجاع داده می شود منافع آمریکا است وقتی 
كه شــما نظام تصمیم گیری آمریکا را چند پاره 
می دانید وقتی كه ســران آمریکا را گرفتار یک 
سری مسایل و مشکالت تلقی می كنید طبیعی 

است كه امکان تغییر شرایط داخلی آمریکا به نفع 
ایران یا به ضرر ایران وجود دارد. وجود یک سری 
دیدگاه های عقالنی نسبت به ایران در آمریکا فرض 
گرفته می شود كه حداقل نفی نمی شود و معتقدند 

ممکن است بشود با آدم هایی در آنجا كار كرد. 
در این دیدگاه گمانه زنی ها این است كه قدرت 
هژمونیک آمریکا روبه افول اســت، چون آمریکا 
در رفتار با متحدین خود دچار مشــکالتی است 
و خصومــت ایران با چند سیاســتمدار خالصه 
می شود. روایت زمینه گرا اصوال معتقد است این 
یک تقابل ذاتی تاریخی است. بحثی كه من در 
اینجا ارایه می كنم و تقریبا به سمت نتیجه گیری 
حركت می كنم این است كه بین این دو ابرگفتمان 
زمینه گرا و ذات گرا یک عناصری جابه جا شده و 
یک عناصری وام گرفته شــده و استخدام شده 
كه می تواند به نوعی آن زمینه معنای مشترک 
را بــرای یک فهم ملی از آمریکا ایجاد كند و در 
واقع به برخی از آنها اشاره می كنم. مثال توجه به 
پیچیدگی های درونی در آمریکا و ادراكی كه نسبت 
به این پیچیدگی ها در باالترین سطح یعنی رهبری 
وجود دارد به نظرم مساله مهمی است. تفکیک 
بین نه تنها نظام اجتماعی و مردم آمریکا با دولت 
حتــی خود درون نظام سیاســی و حتی هیات 
اجرایی كه در واقع مســایل و اختالف نظرهای 
نســبت به ایران دارند نیز قابل اعتناست. این دو 
ابرگفتمان زمینه گــرا و ذات گرا گفتمان لیبرال 
یعنی فهم هژمونیک از آمریکا و نگاه امپریالیسم 
یا نگاه چپ را به حاشیه رانده است و آنچه كه االن 
زمینه ادراكی مشترک است در قالب دو گزاره بیان 
می شود و تقریبا به یک نوعی از اجماع در عرصه 
ملی رسیدیم كه حداقل رژیم فعلی آمریکا و نظام 
سیاسی آمریکایی تفاوت  دارند. در این شرایط شما 
چه در قالب چند معنای استعاری تصور كنید و یا 
چه در معنای مخالفت با نظم بین المللی. می بینید 
كه اختالف نظرهای مختلفی وجود دارد و رهبری 
آمریکا دچار ضعف است و اقدامات آمریکا منجر 
به كاهش قدرت این كشور شده است. پیش بینی 
و توصیه است دو دیدگاه لیبرال و ماركسیستی یا 
چپ نسبت به آمریکا به نظر من حاشیه ای شده 
و اگــر فرض را بر این بگیریم كه گفتمان اصلی 
سیاست خارجی آقای روحانی نوعی از نهادگرایی 
لیبرالی است، بنابراین نیازمند یک نوع بازسازی 
گفتمان سیاست خارجی هستند. سیاست عقالنی 
و متعادل آمریکا نسبت به ایران می تواند زمینه ساز 
یک تعاملی شــود. آنچه به شکل تجویز تاكید 
می شود این اســت كه اگر بخواهیم این اجماع 
نسبی نسبت به آمریکا تداوم پیدا كند و به یک 
انگاره در ایران تبدیل شود به نظر من مهم ترین 
نکته غیرامنیتی كردن حداقل روابط دانشگاهی و 

پارلمانی با آمریکا است.



رخداد آينده 

زماني که خود تدبیر به جزئي از مشکل بدل مي شود

هگل مي گوید: همه چیز به فهمیدن و بیان كردن 
منوط است. امروز باید به تاسي از این سخن گفت، 
همه چیز ما نیز به دیدن، شنیدن، فهمیدن و گفتن 
مربوط مي شود. الزم است در مورد امر واقعي و امر 
واقع جامعه صحبت كنیم. من مشخصاً از دو واقعیت 
و رخداد آینده مي گویم. یکي رخدادي كه در كار 
آمدن است؛ به تعبیري در راه است و نشانه هاي آن 
همین جا در اكنون ما حاضر بوده اما حضور تام و 

تمامش موكول به آینده است.
دومین رخداد، از همه جا و هیچ كجا نازل شــده 
و عالوه بر اینکه خبر نمي دهد، سایه اي هم ندارد. 
شــبه وار حادث مي شود و بنیان ها را فرو مي ریزد، 
بدون آنکه امکان پیش بیني داشته باشد. در این میان 
آنچه میان این دو رخداد مشترک مي نمایند، تهدید 
است. هر دوي این رخدادهاي آینده با تهدید و خطر 
همراه بوده و ترسناک و غول آسا جلوه مي كنند. تمام 
بنیان ها، شیرازه ها، نظم فکري، گفتماني، زماني، 
ایدئولوژیک و سیاسي را با چالش مواجه مي كنند.

این دو رخداد وضعیــت را به ناوضعیت تبدیل 
مي كنند. به بیان آلن بدیو وضعیت در شــرایطي 
پدید مي آید كه امور كثیر با هم یکجا جمع شده و 
همزیستي مسالمت آمیز داشته باشند، اما ناوضعیت، 
تکثر آنارشیک پدید آورده و نظم و سامان را بهم 
مي ریزد. این ناوضعیت گسل هایي را فعال مي كند 
كه شالوده شکن است. در همین راستا، من در مورد 
رخداد دوم فعالً سخني به میان نمي آورم، زیرا قبل 
از آنکه به زبان بیاید، مي گریزد و مانند دي  ماه 96 

دفعتاً نازل مي شود.
امــا رخداد نخســت را مي تــوان ردیابي كرد. 
وضعیت هایي كه امروز در این ناوضعیت فعلي ما 
به عنوان نشانه پدیدار است. معتقدم كه در شرایط 
فعلي وضعیت از لحاظ روانکاوي، تروماتیک است. 
یعني امري از درون و برون روح، روان، احســاس، 
اعتقاد و باورهاي یک جامعه را مورد هجمه قرار داده 
و از تعادل خارج مي كند. انسان هایي كه در شرایط 
تروماتیک به سر مي برند از داشتن روابط منطقي با 
پدیده ها قاصر بوده و در این شرایط هر سفیدي را 

سیاه و هر زیبایي را زشت مي بینند. 
ما اكنون در چنین شــرایط تروماتیکي هستیم 
كه موجب آزار روحي و رواني جامعه ماست. برخي 
از آنهــا از طریق عطف به ما ســبق رخ مي دهد؛ 

یعني بازگشــت به اتوپیا )آرمان شهر(، حوادث و 
نوستالژي هاي گذشته. این وضعیت تروماتیک به 
عبارتي با وضعیت آكورایي تلفیق مي شــود تا راه 
برون رفت قفل شود. یعني هر امارت كه مي كنیم 
ویران مي شــود. بنابراین نوش دارو و دارو به بدن 
جامعه اي ترزیق مي كنیم كه آن جامعه را بیمارتر 

مي كند.
در اینجا خود تدبیر به جزئي از مشکل بدل و در 
ادامه نوعي احســاس فقدان هم به این فضا اضافه 
مي شود. جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگري 
احســاس فقدان و بیگانگي مي كند و روح و روان 
انســان ایراني را منفي رقم مي زند. آمارها نشــان 
مي دهد كه ذهنیت جامعــه ایراني چندین براي 
منفي تر از شرایط عیني است. یعني حتي اگر بورژوا 

است، احساس پرولتاریا مي كند.
وضعیت دیگر جامعه ما ناباروري و ستروني است. 
جریان ها و گفتمان هاي مسلط دیگي هستند كه 
نجوشیده و قفل شده اند. صاحبان گفتمان امروز 
ما دیري اســت به یک مقطع تاریخي خاص قفل 
شده اند و این وضعیت، شکاف میان تغییر و تدبیر 
را ایجاد كرده است. همین امر سبب شده، تغییرات 
ما هندسي رقم خورده، در حالي كه تدبیر ما حسابي 
پیش مي رود. در نتیجه تاخیري به وجود آمده كه 

هیچ ارزش افزوده اي به آن بار نمي شود.
وضعیت بعدي ما، »بي كفایتي كفایت نمادین« 
است. تعبیري از ژیژک مي گوید كه دیگري بزرگ 
تولید كننــده كه ارزش و معنــا تولید مي كردند 
دیگر كفایت الزم را ندارند. این دیگري ها مذهب، 
ایدئولوژي، فرهنگ و زبان جامعه مي توانند باشند. 
درست مانند جامعه اي كه گروه هاي مرجع كفایت 
تولید و بازتولید معنا را از دســت داده و به موازات 
آن افق معنایي شکل دهنده زیر سوال مي رود. این 

امر خود باعث ایجاد جدایي در جامعه مي شود.
از سوي دیگر، در كنار تمامي اینها ما داراي یک 
وضعیت تعلیق و انحالل هستیم. در این وضعیت 
خیلي چیزهایي كه در دهه اول انقالب مانند كوه 
آتش فشان معنا تولید مي كردند، تعلیق مي شوند. 
به تمامي اینهــا وضعیتي به نام فطرت نیز اضافه 
مي شــود. به تعبیر آنتونیو گرامشي قدیم در حال 
احتضار اســت، اما جدید امکان تولــد ندارد. این 
دوراني اســت كه بســیاري از جریانات كاذب به 
صورت روزافزون روئیده و روح و روان جامعه را به 
خود مشغول مي كنند. در چنین حالتي پاد واقعیت 
ایجاد مي شود كه امکان تشخیص امر واقعي از غیر 
واقعي را از هم دچار مشکل مي كند. سوژه انقالبي 
قدیم در حال احتضار است، اما سوژه جمعي سیاسي 

جدیدي امکان تولد ندارد.

همچنین داراي یک خمودگي در باال و شیزوفرني 
در پایین هستیم. یعني درباره فضاي ایجاد شده، باال 
بیشتر نقش اپوزیسیون را بازي مي كند تا پوزیسیون 
و به جاي اینکه راهي را بگشاید از نشدن و نرفتن 
شعار و سرود مي سازد. در پایین هم سوژه اي وجود 
دارد كه در حصار نمي گنجد و سعي مي كند امري 
نــو ایجاد كند؛ در حالي كــه امید خود را از باال از 

دست داده است.
از ســوي دیگر یک فضاي فرانکشتایني هم در 
حال شکل گیري است. یعني موجودي خلق مي كند 
كه در نهایت این مخلوق بر خالق خود مي شورد. 
فرزندان این شرایط و گفتمان، امروزه به شکلي بر 
خود خالق در حال شــوریدن هستند. در چنین 
وضعیتي امــکان رمز گذاري از افراد و جریان ها به 
عنوان یکي از مولفه هاي اصلي سیاســت گرفته 
شده است. زماني كه سیاست این امکان را از دست 
مي دهد، آنچه در بیرون قاب قرار مي گیرد، ایجاد 

مشکل مي كند.
همچنین ما امــروز در حال نوعي اســتیضاح 
ستیزگرایانه خود نیز هستیم. مانند رمان ژان پل 
سارتر كه سه نفر تصمیم گیرنده در نهایت در اتاقي 
پیش از آنکه به جهنم وارد شوند، نشسته و ضمن 
بازجویي از هم، یکدیگر را نیز محکوم مي كنند. با 
این تعبیر، تابلویي كه ما امروز از آن گریزانیم، نقش 
تمامي ما در آن وجود دارد. از نقاشي خود نمي توان 
فرار كرد؛ بلکه باید تامل داشت و نقش را عوض كرد.

وضعیت دیگر از لحاظ روانکاوي، هیستریک است. 
یعني انسان ایراني اكنون در حال اذیت كردن خود 
است. پنداري همه در جنگ همه هستند. همین 
وضعیت پرخاشگري و عدم تحمل كه امروز در كف 
جامعه شاهد آن هســتیم، خود نوعي خودآزاري 
محسوب مي شود. احساس مي كنیم همواره یکي 

در حال بر هم ریختن شیرازه زندگي ماست.
اینها همگي همان رد پاهایي هســتند كه اگر 
تمهید نشوند باید منتظر یک رخداد برزگ متعاقب 
آن باشیم. در یک وضعیت شناسي، وضعیت هاي 
گوناگوني كه ذكر شــد با یکدیگر جمع شده و در 
نهایت یک رخداد بزرگ را رقم مي زنند. به هر میزان 
كه به این وضعیت اجازه تهییج داده شود، به همان 

میزان تدبیرش بسیار سخت خواهد بود. 
حال بنا به آنچه ذكر شد، تخمین من از آینده این 
است كه در شرایط كنوني، اگر روندها و فرآیندها به 
همین صورت ادامه داشته و وضعیت ها باور شوند، 
ما باید شاهد جامعه اي میل كرده به اجتماع باشیم. 
یعني روح جمعي ما نخ نما خواهد شــد. یعني از 
جمع بودگي به سمت فردبودگي مي رویم كه سیکل 
رهبري در دورن خود را مي بندد و نیازي به جمع را 
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در شــرایط كنوني، تصمیم گیري حیاتي 
امري الزامي است. با توجه به اینکه سیاست 
علم تصمیم گیري است، از سیاست گذاران نیز 
انتظار مي رود كه تصمیم بگیرند، اما گاهي 
اســت كه تصمیم ها باید از تصمیم گیري 
متعارف بیرون رفته و به تصمیم گیري حیاتي 
برسند. هر چند این جنس تصمیم گیري ها 
علي االصول دشــوار مي نماید، اما در حال 
حاضر كشــور ما در شرایطي به سر مي برد 
كه الزم اســت تصمیم هاي حیاتي اتخاذ و 

اجرایي شوند.
نظام هاي ایدئولوژیک و برآمده اســت از 
انقالب ها به نحو اولي دچار مشکل مي شوند. 
انقالب ها همیشه با مجموعه اي از آرمان ها 
و چشم اندازهاي مطلوب به صحنه مي آیند 
و قرار اســت آزادي، پیشرفت، رستگاري و 
همه جور خیرات امور انساني و بشري را با 
خود حمل كنند. اما علوم سیاسي خوانده ها 
مي دانند كه خیرات بشري با مطلوب ها قابل 
جمع نیست. در این میان تامین هر خیري 

به معناي آسیب زدن به خیر دیگر است.
نظام هاي ایدئولوژیک با سبدي از مجموعه 
خیرات بــه صحنه مي آیند، امــا حوادث، 
محدودیت هاي تاریخي و شرایط محیطي 
سبب مي شود كه در عمل خیري در محور 
قرار گرفته و خیرات دیگر به حاشــیه رانده 
شــود. این امر خود باعث بروز دردسر براي 
هر نظام سیاسي خواهد بود. به اعتقاد من 
آنچه در چهار دهه اخیر در ایران در محوریت 
قرار گرفت، استقالل كشور از نفوذ بیگانه بود. 
هر چند این اتفاق مباركي است، اما پیشبرد 
یک خیر مختص با پیشبرد خیري دیگري 
سازگار نیست. به موازات اینکه كارگزاران در 
پیشــبرد این خیر تالش و عمل مي كنند، 
همزمان خیراتي دیگــر مانند عدالت را به 
حاشیه مي رانند و كار به جایي مي رسد كه 
آهسته آهسته، تمام دستگاه ایدئولوژیک در 

همین چارچوب مرزبندي مي شود.
با توجه به این امر، باید متذكر شــد كه 
شرایط امروز، شــرایطي بحراني است. در 

این میان همه چیز در یک دوگانه متفاوت 
و تصمیم خالصه شده اســت. این دوگانه 
حاصل تجربه چهار دهه گذشته است. این 
دوگانه مي گوید، یا امروز باید مقاومت كرده 
و تمامي هزینه هاي رامتحمل شد یا اینکه 
تسلیم شویم. در همین راستا است كه دچار 
بن بست شده و تصمیم گیري را نیز به موازات 

آن دچار بحران مي كنیم. 
الزم است تاكید كنم كه هر دوي آنچه ذكر 
شده به خودي خود فاقد اصالت است. گاهي 
مقاومــت براي گروهي به بحران و وادادگي 
براي گروهي دیگر تبدیل به دكان مي شود، 
در حالي كه مساله به هیچ عنوان در چنین 
چارچوبي قرار ندارد. در همین راستا، یکي 
از راه هاي الزم امروز براي كشور ما، گشودن 
محدودیت هــاي ایدئولوژیک اســت. الزم 
نیست بین مقاومت و تسلیم یکي از انتخاب 
كنیم. مي توانیم در باغ خیرات سیاسي تفرج 
كرده و همزمان خیراتي دیگر را نیز انتخاب 
كنیم تا بتوانیم كاستي هاي این چهار دهه 
را از فضاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشور بزداییم. ما مي توانیم میان 
دوگانه مقاومت و تسلیم، خیراتي مانند صلح 
را انتخاب كنیم. ما چهار دهه است با چیزي 
به نام صلح و همزیستي فکر نکرده ایم؛ از این 
رو بود كه در صحنه داخلي خسارت داده و 
سبب شدیم تا انقالبي كه صداي جامعه بود، 
قدرت نمایندگي كل خود را از دست بدهد.

امروز صداي جنگ از حلقوم فاشیست ترین 
محافل جهاني بر مي آید. ترامپ و نتانیاهو از 
شــعله ور شدن آتش جنگ در منطقه بهره 
فراوان خواهند برد، در نتیجه افق شکن ترین 
و خیر سیاسي امروز هم در شرایط داخلي 
و بین المللي براي ما صلح و همزیستي ملي 
اســت. چه ایرادي دارد ســردمداران دفاع 
و مقاومت به ســرداران صلح و همزیستي 

بدل شوند؟
تصمیم گیران بزرگ سیاسي كساني هستند 
كه قدرت چرخش هاي جهاني بدون معناي 
تسلیم شــدن را داشته باشند. چرا تصمیم 
حیاتي را حــول و حوش یکي از میوه هاي 
شیرین سیاست كه صلح و همزیستي است 
اتخاذ نکنیم؟ اگر چنین چرخشــي صورت 
بگیــرد، مطمئناً از بســیاري از چالش ها و 
شرورهایي كه اكنون گرفتار آن هستیم، تا 

حد زیادي رهایي خواهیم یافت.

 الزم نیست بین مقاومت و تسلیم
یکي را انتخاب کنیم
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احساس نمي كند.بنابراین، گرایشي در جامعه شکل 
مي گیرد كه با عبور آهســته و پیوسته از سیاست 
مرسوم به سوي اقتصاد خواهد رفت. در آنجا است 
كه ابر مولفه اصلي كه به كنش ها و واكنش ها شکل 
مي دهد، بیش از آنکه سیاسي باشد، اقتصادي است. 
به موازات آن هویت هاي ایدئولوژیک كم رنگ تر و به 
چهل تکه اي بدل مي شوند كه همزمان مي توانند نه 
این باشند و نه آن و نیز مي توانند هم این باشند و هم 
آن. پس در اینجا بحث هویتي دیگر معناي گذشته 

خود را نخواهد داشت.
مــا به جاي آنکه در آینده جامعه ایده آل خود را 
مشاهده كنیم، در حال جست وجوي آن در گذشته 
هســتیم. دیگر لذت هاي جامعه ما از حالت نرمال 
خارج شده و نوعي فضاي آنمي در سطوح مختلف 
در حال گسترش یافتن است تا روابط انسان ها را از 

وضعیت عادي خارج سازد.
ما اكنون در حال عبور از ایدئولوژي گرایي هستیم، 
در عین حال كه به سمت نوعي كلبي مشربي نیز 
مي رویم. ایدئولوژي مي گوید: من نمي دانم اما انجام 
مي دهم، در حالي كه كلبي مي گوید، من مي دانم 
اما انجام نمي دهــم. در چنین وضعیتي با عبور از 
آرمان گرایي به واقع گرایي، سیاســت نیز از حالت 
اتوپیایي آن خارج شــده و سیاســت مداري كه از 
آینده رویایي سخن مي گوید، دیگر مورد پذیرش 
قرار نخواهد گرفت. در نتیجه از كارگزاران پذیرفته 
نخواهد شد كه هر جا كاستي باشد، آن را به آینده 
خــوب و مطلوب حواله دهند. جامعه ما همچنین 
اكنون نوعي تركیب حركت هاي انقالبي و اصالحي را 
در خود دارد كه حتي در آن رگه هایي از حركت هاي 
خیزشي و جنبشي نیز مشاهده مي شود. هر چند این 
خیزش ها عاري از سازمان دهي و رهبري است و ره به 
جایي نمي برد، اما روح و روان جامعه را خواهد آزرد.

با این شــرایط ما به طور فزاینده اي به سمتي 
مي رویــم كه نخســت باید زندگــي كردن را 
بیاموزیم و بعد به سمت فلسفه بافي برویم. ما 
در آینده با روشــنفکران خاصي روبرو خواهیم 
بود كه نمي خواهند تمام مشــکالت بشریت را 
حل كنند، بلکه تمركز آنها بر روي یک مساله 
خاص براي برون رفت از یک مشــکل است. با 
توجه به تمامي آنچه ذكر شــد، مایل هستم با 
یک جمله از دریدا مطلــب را خاتمه دهم. ما 
یاد گرفته ایم كه سیاست علم ممکنات است، 
در حالي كه سیاست علم ناممکن هاست. یعني 
آنجایي كه امکان تصمیم گیري وجود ندارد، اگر 
تصمیم گرفتیم و راه برون رفت را یافتیم، آنگاه 
سیاست ورز خواهیم بود. آنجا كه به تعبیري قفل 
مي شود، آنجاست كه سیاست معنا مي یابد. ما 
امروز بیش از هر زماني نیازمند سیاست ورزي 
هستیم تا بتواند شرایط را فهم و راه برون رفت 
آن را ارایه كند. آینده ما موضوع اراده خواهد بود 

نه موضوع پیش بیني ما.



تاملی درباره بحران دولت در جمهوری اسالمی ایران

مــن از بحران با معنای بســیار متفاوتی 
صحبت می كنــم. ذیل عنوان این همایش 
كه دشواری ها و تصمیمات حیاتی است، به 
نوعی دشواره را تحت عنوان بحران دولت 
مفهوم بندی می كنــم و اینکه چرا چنین 
بحرانی پیش آمده است و چه كاری می توان 

برای تصمیمات حیاتی گرفت؟
 بــه نوعی من آسیب شناســی دولت در 
جمهوری اســالمی را از منظر نهادگرایانه 
بحث خواهم كرد. ســازماندهی بحث من 
سه تکه است. ابتدا درباره بحران دولت در 
جمهوری اسالمی ایران صحبت می كنم و 
بعد درباره تبیین بحران در دولت جمهوری 
اســالمی ایران سخن خواهم گفت كه چرا 
این بحران به وجود آمده است. در نهایت هم 

در مقام ارائه راهکار برخواهم آمد. 
بخش اول بحث من باز ســه تکه است. 
دولت چیســت و بحران دولت چیســت و 
بحران دولت در جمهوری اسالمی ایران به 
چه معنا است؟ من برای دولت به عنوان نهاد 
و نهاد نهادها دو شــأن قائل هستم. دولت 
به عنوان نهاد محصول شکل گیری زندگی 
اجتماعی اســت. به وقت تشکیل زندگی 
اجتماعی اعمال نابرابری گریزناپذیر است 
و در چنین شرایطی اعمال زورگریزناپذیر 
خواهــد بود. بــه طور طبیعــی در چنین 
شــرایطی زور و توان عده ای بیشتر است و 
برای بقا و ارتقای زندگی اجتماعی باید این 
مساله سامان پیدا كند. ما نمی توانیم اعمال 
زور و نابرابری را از جامعه حذف كنیم، ولی 
باید به این وضعیت سامان داده شود. این 
ســامان چیزی نیست جز نهادینه شدن و 
این نهادیه شــدن یعنی زندگی سیاســی. 
به عبارتــی تا زور را ســامان ندهیم بقیه 
عرصه های زندگی اجتماعی مرخص هستند.

 بنابراین نهادینه شدن سیاسی مهمترین 
وجه نهادینه شدن زندگی اجتماعی است 
كه در قالب دولــت تجلی پیدا می كند. از 
این منظر تاسیس نهاد دولت برای تضمین 
بقــا و ارتقای زندگــی اجتماعی از طریق 
سامان دهی اعمال زور است. به عبارتی ما 
دولت را تاســیس می كنیم تا اعمال زور را 

ســامان بدهد، زیرا نمی توانیم آن را حذف 
كنیــم. این امر از طریق انحصاری كردن و 
تعلیق است. حرف این نهاد چیزی جز قانون 
نیست. دولت نهادی قانون دار و قانون ساز و 
قانون بان است. یعنی باید قانون را بشناسد 
و آن را وضع كند و پای آن بایســتد. ولی 
دولت به عنوان نهــاد نهادها باید یک پله 
باالتر برود؛ چون كار او این است كه جامعه 
را پایش كرده و در باال حاضر و ناظر باشد. 
به تعبیری وظیفه مانیتورینگ بر دوش این 

نهاد نهادها قرار دارد. 
بحران دولت را به معنای ناتوانی فزاینده 
دولت در وا داشتن افراد به پیروی از قانون 
معنی می كنیم. البته این نسبی است نه صد 
است و نه صفر و هیچ دولتی پیدا نمی شود 
كه در ابتدا و انتهای این طیف قرار بگیرد. 
دولت در وســط این طیف قرار می گیرد. 
ولــی در مورد بحــران دولت در جمهوری 
اســالمی باید به ضــرص قاطع اعالم كنم 
كــه از ۵۷ تا 9۷ این ناتوانی دولت افزایش 
پیدا كرده و روزبه روز نیز بیشتر شده است. 
به جرات می توان گفــت هیچ ایرانی پیدا 
نمی شــود كه به طور روزانه شــاهد قانون 
شکنی، قانون گریزی یا قانون ستیزی نباشد. 
این مورد آن قدر عادی شــده است كه ما 
متوجه آن نمی شویم. وجه عقالنی داستان 
وارونه می شــود و هزینه های پایبندی به 
قانون افزایش پیدا می شــود و هزینه های 
عدم پایبندی به قانون كاهش یافته است و 
این عدم پایبندی از این لحاظ به نظر همه 
عقالنی تر است. این بخش اول بحث من بود.

حال باید به این بپردازیم كه چرا چنین 
شده اســت. نمی توان گفت عامل خاصی 

وجود دارد، ولی از منظر نهادگرایانه عامل 
اصلی این اختالل كه چهل ســال در حال 
رشــد بوده، نوعی اختالل نهادی اســت. 
یعنی بحرانی فزاینده كه از دل یک بحران 
نهادی بیرون آمده است. این اختالل نهادی 
محصول بازتعریفی ایدئولوژیکی اســت كه 
در انقالب اســالمی ایران رخ داده اســت. 
بازتعریف ایدئولوژیکــی ماهیت و اهمیت 
دولت. یعنی شــأن دولت به عنوان نهاد و 
شــأن دولت به عنوان نهــاد نهادها مختل 
می شود. هنوز هم برخی از روشنفکران ما 
این كار را انجام می دهند. چطور این اتفاق 
رخ داد؟! ما بر اساس آن ایدئولوژی ماهیت 
دولــت را به گونه ای تعریف كردیم كه كار 
ویــژه دولت مختل شــد. یعنی گویی كار 
اصلی دولت قانون سازی و قانون بانی نیست. 
من شــما را به مقدمه قانون اساسی ارجاع 
می دهم. انگار كار دولت این نیست و ما اكراه 
داریم كه این معنی را به كار ببریم كه دولت 
متولی نهاد اعمال زور اســت. من نمی دانم 
اگر پلیس و زنــدان و اعدام و جریمه را از 
دولت بگیریم و بقیه را به دست روشنفکران 

بدهیم با این معنی چه می كنند؟
 دولت شأن نهادی خود را به این معنا از 
دســت داد و ماهیت تاریخی آن مخدوش 
شــد و ما فکر كردیم دولت نهادی تاریخی 
نیســت درحالی كه دولت محصول زندگی 
اجتماعــی اســت و از دل جامعــه بیرون 
می آید. بنابراین نسبتی وارونه پیش آمد و 
به جای اینکه خادم جامعه باشد عکس آن 
پیش آمد، به طوری كه اكنون جامعه باید 
در خدمت دولت و نظام باشد و این معطوف 

به نگاه من است.

دکتر احمد گل محمدی 
استاد علوم سیاسی دانشگاه 
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 فرض كنیم خانواده اي پنج نفره براي خالصي 
از تنگدستي یا نارضایتي ناشي از روزمرگي، قصد 
مي كند مسافرت یا مهاجرت كند بدین امید كـه 
نظم و نشاطي نو به خانواده بازگردد. این سفر قبل 
از هر امري مســتلزم یک باور ذهني است به این 
مضمون كه مسافران یا مهاجران باید یقین داشته 
باشند كه اصل سفر و تغییر فضا، حتما حال خانواده 
را خوب مي كند و مانـدن و دم نزدن، آن خانواده و 

اعضایش را به سیاهي و تباهي مي كشـاند.
 همچنین این باور اهمیتي اساســي دارد كه 
سرنشــینان اتومبیل این سفر اساساً تربیت پذیر 
و قابــل اصالح هســتند. وقتي كه خانــواده از 
حیث نظري به اجماعي روشن رسید آنگاه سفر 
مشروعیت و ضرورت مي یابد. اما چنین سفر مهمي 
مستلزم یک وسیله مناســب، راننده اي راه بلد و 
مناسباتي منصفانه و متناسب بـا قواعد سفري 
است كه قرار است فرح بخش و بهجت افزا باشـد. 
یعنـي اگـر وسیله مناسبي در اختیار نباشد یا راننده 
سفر نابلد بوده یا مناسبات جاري در سفر اخالقي و 
منصفانه نباشد، آن سفر نتیجه اي جز اتالف انرژي 
و تباهي امید، ثمري نخواهد داشــت و مسافران 
حسرت روزهاي پـیش از سفر را خواهند داشت.

حال بیاییم آن سفر را انقالب، خانواده را جامعـه، 
قواعد سفر را قـــانون اساسي، راننده را رییس و 
مقصد را شرایط پساانقالب و فضایي آزاد، عادالنـه و 
امن نامگذاري كنیم. در چنـین شـرایطي، موضـوع 
حیـاتي و پرسـش هـاي پیشرفته تر )نه پرسش هاي 

توصیفي و معطوف به چگونگي( بدین قرارند
یک: چه چیزي به این ســفر / انقالب حیات 
مي بخشـد بـه نحـوي كـه در غیاب آن، دشواره اي 
حیاتي رخ مي نماید یعنـي نفس مسافرین / جامعـه 

بـه شماره مي افتد یا بند مي آید؟ 
دو: معیار رییس براي مشـروع دیدن مطالبات 
سرنشینان ایـن اتومبیل )بخوانیم افراد جامعه( 
كدام است؟ سرنشینان سر چه چیزي، تا چه حدي 

و با چه ساز و كاري حق اعتراض دارند؟ 
سه: مصادیق عیني دشواره هاي حیاتي سفر / 
جامعـه انقالب كرده كدامند؟ به سخن دیگر بروز 
اختالل در چه بخش یا كارویژه اي از سفر، آن را 
به ضد خود بدل مي كند؟ طبیعي است اندیشیدن 

در مورد اركان و نتایج سفر حاكي از بـروز نـوعي 
اخالل و بحران در آورده هاي این سفر است، یعني 
البد بین برنامـه و كارنامـه سفر فاصلها ي وجود 
دارد كه ناظر منصف را وادار به بازاندیشـــي در 

بـاب آن كرده است.
 آنچه در نوشته حاضر به بحـــث و فحـــص 
نهـاده مي شود ایـن موضوع معین است كه: اوالً 
دژواره یا دشــواره حیاتي عبارت از روندي قهري 
)مانند خشکسالي( یا تصمیمي عمدي )از سوي 
صاحب منصبان اساسي( اسـت كـه امید سرنشینان 
بـه خالصي از مالل و مسکنت پیشـین را بـه یـأس 
بدل مي كند. موضوع این دشواره حیاتي عبارتند از 
بروز جراحت علیه تمامیت ارضي )جسم مسافران(، 
بي احترامي بـه كرامت شـهروندان یا سرنشـینان 
اتومبیل جامعه و باالخره دستکاري سازمان یافته 
و نشـاندن حامي پروري به جاي توزیع منصفانه 

فرصت ها و منابع.
ثانیاً معیار اساســي براي حیاتي نامیدن یک 
دشواره عبارت است از عنصـر محدودیت زماني 
)بدین معنا كه انســان ها فقط یــک بار و براي 
مدت مـــوقتي در این دنیا/ سفر بسر مي برند و 
تصمیم سیاسي )توزیع فرصت ها و منـابع از بـاال 
بیش از هر تصمیم دیگــري مي تواند این مدت 

محدود را سیاه یا زیبا كند.
ثالثاً بر اساس دو اصل فوق، دیگـر نمي توان ده ها 
دشواره و صدها سناریو را ردیف كرد. مانع اساسي 
یـا دشـواره بنیادین، پـیش از هـر امري محصول 
یک باور است. باوري كه فقر را فضیلت و رفـاه را 
زمینـه معصـیت مي شمارد اساساً نمي تواند به 
كارآمدي اندیشه كند. لذا در نخستین گام، ایـن 
نظام باورهاســت كه اهمیت حیاتي دارد. برخي 
باورها، دشـواره پرور هسـتند یعني با قبول تعهـدات 
فزاینده و تعریف ماموریت هـاي تازه به جاي رفع 

معضالت به دفع فرصت هاي موجود مي پردازند
رابعاً تفکر یا جریان ترس خورده، عمیقاً نگران 
اكنـــون، آینـده و گذشـــته به صورت همزمان 
است؛ فلذا استعداد باالیي براي حذف رقیب يـــا

Politicide  دارد. خطــر جریان ترس خورده 
هنگامي افزون مي شود كه به عقبه اي عقیدتي و 
ذخایر مالي هم تکیه زده باشـد. راه بـراي حـل ایـن 
دشواره، نه خراش انداختن بلکه قانع سازي مکرر 
و خستگي ناپذیر بـراي اصالح رویه هایي است كه 

مولد بي كفایتي، تبعیض و یأس است.
منبع: مجموعه مقاالت ارایه شده در دوازدهمین 
همایش ساالنه انجمن علوم سیاسي ایران )ایران 

آینده، دشواره ها و تصمیمات حیاتي( 

 معنا، معیار و چند مصداق
یك دشواره حیاتي

دکتر قدیر نصري 
 استاد علوم سیاسي

دانشگاه خوارزمي

 مهم تــر از ان، اینکه دولت به عنوان نهاد 
مقــدس همه دان و همه توان تعریف شــد. 
دولت تقدس دارد و بسیار دانا و توانا است و 
دانایی خود را از منبعی غیرمتعارف می گیرد. 
بــرای این معنی واژه های زیادی در مقدمه 
قانون اساســی وجود دارد. روی دیگر سکه 
اصالت زدایی و اعتبارزدایی از جامعه بود. به 
عبارتی جامعه به گونه ای باز تعریف شــده 
است كه انگار صغیر، فسادپذیر و بد است و 
باید یکی باالی سر جامعه باشد. وقتی این 
اتفاقات رخ داد و ما از طرفی آن نهاد دولت 
را تعریف كردیم و از این طرف جامعه را به 
عنوان موجودی صغیر بازتعریف كردیم، این 
نوع بازتعریف ایدئولوژیک مشروعیت بخش 
و بسترساز تعریف كار ویژه ای متعارف شد. 
دولت برای چه آمده اســت؟ امروزه انگار 
كار اصلــی دولت انجــام كار جامعه صغیر 
و فســادپذیر است. دولت به جای كار برای 
اقتصاد، كار اقتصادی كــرد و به جای كار 
برای فرهنــگ كار فرهنگی كرد و به جای 
اینکــه برای علم كار كنــد كار علمی كرد. 
در اینجا چه اتفاقی افتاد؟! كار ویژه اصلی، 
فرعی تر و فرعی تر شد و دولت به كار بنگاه 
داری رسید. یک ابربنگاه شد و فراموش كرد 
كه دولت نهاد امنیت است و باید از طریق 
قانون ســازی و اجرا و نظارت آن كار كند. 
دولت روزبه روز سنگین تر و پر خرج تر شد 
و هر چه ســنگین تر شد، شأن آن از شأن 

نهاد نهادها پله ای پایین تر آمد.
 كار دولت یک پله باالتر بود و سنگین شد 
و قادر نبود كه به جایگاه اصلی خود بازگردد. 
دولت روزبه روز چابکی و چاالكی خود را از 
دســت داد و دیگر نتوانست در باالی برج 
دیده بانی كند. این باعث شد دولت روزبه روز 
توانایی واداشتن افراد به پیروی از اراده خود 
را از دست داده و قانون گریزی روز به روز زیاد 
شد. من به این معنا از بحران شتابان دولت 

حرف می زنم.
 اما راهکار كه كامال مشخص است. ما باید 
بر گردیم و دوباره در دو ســطح باز تعریفی 
داشته باشیم. یکی بازتعریف نهادی است. 
باید دولت را به شأن اصلی خود برگردانیم 
و اگر این اتفاق افتاد باید بازتعریف سازمانی 
صورت بگیرد. اما من برخالف بســیاری از 
دوستان چندان خوشبین نیستم. این كار 
بسیار پر هزینه و دشوار است. وقتی دولت 
پایین آمد، شبکه ای از منافع شکل گرفت. 
این شــبکه منافع به لحاظ سخت افزاری و 
نرم افزاری آنچنان قدرتمند است كه هزینه 
و هــر گونه اقدام برای بازتعریف را بســیار 

باال می برد.



دشواره های مصالحه سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

سوال این است چرا ایران از میان تمام مسیرهای 
موجــود، همچنان مســیر مصالحه ناپذیری و 

آشتی ناپذیری را ادامه می دهد؟
به نظر می رسد در ایران به نوعی از رویکرد و 
روش لئون تروتسکی كه شعار انقالب متداوم و 
پیوسته در گستره جهانی را مطرح می كرد، قرض 
گرفته است. تروتسکی معتقد بود اگر انقالب و 
بعد ها انقالب بلشویکی به سمت مصالحه برود، 
محکوم به شکست است و توصیه و تجویز می كرد 
نیروهای مختلف اعم از كمونیست ها و نیروهای 
كارگری و هم نیروهای مستقل ضد سرمایه داری 
دست به دست هم بدهند و حركت مداوم ضد 
امپریالیستی را پیگیری كنند. به این ترتیب به 
نظر می رسد این رویکرد در بخشی از نیروهای 
سیاسی درون جمهوری اسالمی كمابیش وجود 
داشته و نهفته است. البته جای سوال است آیا در 
پس و پشت این رویکرد مالحظات ایدئولوژیک 
وجود دارد یا این مبــارزات رنگ و لعابی برای 
تامیــن منافع برخی از نیروهــا و یا جناح های 

سیاسی است. 
به نظر می رسد این مبارزه ر ا نوعی سیاست 
ورزی دو یــا چنــد جانبــه دانســت. در این 
سیاســت ورزی دو یا چندجانبــه محوریت با 
محاسبه خردگرا عقالنی و تامین منافع طرف های 
ذی نفع برای حل و فصل مشــکالت با در نظر 
گرفتن قوانین و روندهای جاری است و معموال 
در مصالحه سیاسی تالش می شود رضایت نسبی 
طرف های ذی نفع كسب شده و اخذ شود. به هر 
ترتیب گمان می شود این رویکرد و اینکه تمامی 
نیروها سهمی از منابع ببرند و منافع نیروهای 
درگیر تامین شود با مقاومت جدی روبرو است. 
وقتــی از صلح و مصالحه صحبت می شــود با 
ادبیــات صلح كه گالتونگ نروژی در این حوزه 
آثار و منابع فکری عظیمی را ارائه داده اســت 
بحثی تحت عنــوان صلح مثبت در كنار صلح 

منفی مطرح می شود. 
او یک صاحب نظر نروژی است كه چندین دهه 
در این حوزه قلم فرسایی كرده و در اینجا برخی 
از بحث های ما با اســتناد به نظریه وی مطرح 
می شــود. ما با دو نوع صلــح و مصالحه مواجه 
هستیم، یکی صلح منفی كه صلح سنتی و رایج 
است و بیشتر بر اساس آن مفهوم صلح را فهم 

می كنیم و دیگری صلح جدید است. در مفهوم 
ســنتی، صلح به معنی نبود جنگ است. اگر از 
ایــن منظر نگاه كنیم نهاد دولت در چهار دهه 
اخیــر كارنامه قابل قبولی دارد چون همواره به 
صورت خواسته یا ناخواسته در حال تولید ادبیات 
بیگانه هراســی و تعارض و تقابل است. جنگ با 
دشمنان واقعی و خیالی و موهوم مثل قهرمان 
كتاب دون كیشوت یا دایی جان ناپلئون. واژه هایی 
نظیر صلح و مصالحه و معامله و مفاهیمی از این 
قبیل واژه هایی مورد اقبال در جمهوری اسالمی 
ایران نیستند. در مقابل بیگانه هراسی جزو ادبیات 
رایج است. گزاره های این مفهوم غایب است. ما 
می خواهیم گزاره های سنتی فراموش شده در 
جمهوری اسالمی ایران را دانه دانه برشماریم. در 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مهم ترین 
قانون یا ام القوانین، قانون اساســی اســت كه 
قوانیــن صلح و مصالحه در آن جایگاهی جدی 
ندارد. قانون اساسی در موضوع پیگیری صلح و 
مصالحه در مفهوم كالسیک و سنتی آن مسکوت 
مانده، ولی عدالت، آزادی، امر به معروف و نهی از 
منکر، ظلم ستیزی، نفی سبیل، نفی سلطه گری، 
مبارزه با استعمار و... مفاد زیادی از قانون اساسی 

را به خود اختصاص داده است. 
 دومیــن گزاره من این اســت كه جمهوری 
اسالمی ایران فاقد استراتژی صلح است. مصالحه 
سیاســی در دكترین جمهوری اسالمی ایران 
جایگاهــی ندارد. اگر در مواردی صلحی مطرح 
شده است به جای یک استراتژی شاید بیشتر 

یک تاكتیک مدنظر باشد. 
سومین گزاره من وجود ناسازگاری ساختاری و 
اجتماعی است كه در ابعاد مختلف اعم از فیزیکی، 
ایدئولوژیکی، فرهنگی و... در همه فضاها اعم از 
آموزشی وسیاسی و قضایی و... قابل رویت است. 
پرخاشگری های فردی و خشونت های جمعی، 
تعداد پرونده های موجود در قوه قضاییه و روابط 
جمهوری اســالمی ایران با كشورهای همسایه 
همگی دال بر وجود ظرفیت های ناسازگاری است. 
روابط ایران با ۱۵ كشور همسایه كمابیش ناظر 
بر وجود اختالفاتی جدی است. رویکرد جمهوری 
اســالمی ایران با بازیگران جــدی منطقه ای و 
بین المللی و نیز نهادهای مدنی كمابیش نشان 
می دهد این نگاه منفی در همه حوزه ها وجود دارد. 
لذا من ادعــای خود را مجددا تکرار می كنم: 
صلح كالسیک در نگاه جمهوری اسالمی ایران 
در عمل و نظر جایگاهی ندارد و هرجایی كه به 
آن تــن در داده ایم از روی اجبار و به ناچار و بنا 
بر مصلحت بوده است. آزادسازی گروگان های 
آمریکایی و قبول خاتمه جنگ و پذیرش قطعنامه 

۵98 و حتــی امضای توافق نامه برجام به نوعی 
تاكتیک بود. این حركت از نظر سیاست گذاران 
یک اســتراتژی نبود و از ســر ناچاری به این 
حركت تن دادند. حتی برخی مدعی هستند در 
آستانه پیروزی انقالب همکاری رهبران انقالب 
با نیروهای چپ و ملی مذهبی و... یک تاكتیک 
بوده و نه یک اســتراتژی. لذا هرگاه جمهوری 
اسالمی ایران در موضع ضعف و استیصال قرار 
گرفته است به صورت تاكتیکی و موقتی تن به 

مصالحه سیاسی داده است. 
اما صلح در قرائت مثبت آن كمی عمیق تر و 
گسترش یافته تر اســت. صلح در قرائت جدید 
آن با موضوعاتی نظیر عدالت، حکمرانی خوب، 
رعایت حقوق بشر، دموكراسی، محیط كسب و 
كار امن و شفاف و... عجین و هم بسته است. در 
صلح مثبت نهاد های سرزنده و امیدوار و جامعه، 
هدف محسوب می شود. صلح مثبت، آینده نگر، 
استراتژیک و توســعه گرا است. در مورد صلح 
مثبت ما رویکردی هایی داریم و می توانیم نمره 
ای مثبت تر از صلح سنتی كسب كنیم. ما امروز 
بر اساس شاخص ها ۱3۷ از ۱63 هستیم و كم 

مانده به قعر جدول نزدیک شویم.
در اینجا سواالتی كه مطرح می شود این است 
كــه آیا مصالحه ناپذیری در ذات انقالب و نظام 
است یا قرائتی خاص است؟! آیا ما كارشناسان 
حوزه علوم سیاسی با تجربه چند دهه این روند 
را تایید می كنیم؟ باید نظری كسب شود حال این 
نظر می تواند نظر توده های مردم باشد و یا نظر 
نخبگان و كارشناسان حکومتی، ولی باید نظری 
كارشناســی وجود داشته باشد. نمی توان چهار 
دهه سیاستی را استقرار بخشید بدون اینکه هیچ 
تنوعی در سیاست ها اتخاذ كنیم. باید این پرسش 
را مطرح كرد كه تاب آوری جامعه تا كجا خواهد 
بود؟ جامعه 4 دهه با سیاست های مصالحه ناپذیر 
هم راستا بود. آیا این امر می تواند استمرار پیدا 
كند؟ آیا این توانایی را دارد كه همچنان چنین  

روندی، توسعه كند را كندتر ببیند؟ 
فقدان توسعه و كارآمدی دولت در برآورده كردن 
نیازهای اولیه موجب آســیب پذیر كردن فرایند 
توســعه خواهد بود. به هر ترتیب من می توانم 
سواالت زیادی را در ادامه مطرح كنم. ما همچنان 
با انقالب مداوم روبرو هستیم. آیا نمی خواهیم یک 

وضعیت مستقر را در آینده  رقم بزنیم؟ 
آیا همه كشــورهایی كه در سطح جهان به 
دنبال استقالل و تغییر منافع ملی بودند ضمن 
تعارض با منافع بین المللی،  منافع خود را تامین 
كردند؟ این سواالت جدی است و باید پاسخی 

برای آنها بیابیم.
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جابه جایی جمعیت و آرامش و تهدید
شیارهای جا افتاده در پهنای صورت كهنساالن 
و دست های چروكیده شان شاید برای خودشان 
چندان قابل دیدن نباشــد و یا اگر هم ببینند 
خود را به آن راه می زنند كه هنوز پیر نشده اند. 
كسانی كه از بیرون اما به چهره و دست و اندام 
كهنساالن نگاه می كنند ابعاد پیری و كهولت 
را می بینند. جامعه انســانی نیز با كمی مدارا 
چنین است و گذر زمان را خودش نمی بیند، 
اما از نگاه دیگران دور نمی ماند. جامعه ایرانی 
در درون خود ناپیداهایی دارد كه دیدن آنها نیاز 
به چشم هایی تیز و عقاب وار دارد. در ناپیدای 
جامعه ایرانی صداهایی هست كه شنیدن آنها 

گوش هایی بسیار تیز الزم دارند، اما آن ناپیداها 
هســتند و بزرگ می شوند. اگر مدیریت ارشد 
جامعه ایرانی در دولت و در نهادهای اداره كننده 
كشور آن دگرگونی گم و ناپیدا و آن صداها را 
نبینند و نشوند ممکن است روزی با تهدیدهای 
ناشناس روبه رو شویم كه آمادگی رویارویی با آنها 
را نداریــم. یکی از این دگرگونی ها، جابه جایی 
و زاد و رشــد تركیب وكیفیت جمعیت ایرانی 
اســت. جامعه ایرانی اكنون به 8۲ میلیون نفر 
سیده اســت و 3۰ درصد آن را متولدان دهه 
۱36۰ تشکیل می دهند كه بسیاری از آنها كار 
ندارند، شمار قابل اعتنایی از آنها ازدواج نکرده 

و درصد قابــل توجهی از آنها نمی خواهند در 
سن كمتر از 3۰ سال ازدواج كنند و آنهایی كه 
ازدواج كرده اند نیز میل به فرزندآوری ندارند و 
یا در بهترین موقعیت تک فرزندی را می پذیرند. 
جامعه ایرانی به ویژه جوانان آن از ناكارآمدی های 
دولت خسته شده و می خواهند در پهنه سرزمین 
جابه جا شده و از روستا به شهر و یا بالعکس و 
از شهرهای كوچک به شهرهای بزرگ بروند و 
می خواهند از ایران بروند. جامعه جوان ایرانی 
كار و نان و آرامش می خواهد و یکی از معضالت 
و ابرچالش های ایران آتی است. پرونده حاضر 

نگاهی به این مقوله ها دارد.
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كاری كه من ارایه می دهم بیشتر در باره پنجره 
جمعیتی اســت. كار من بر مبنای گزارشی بود 
كه قبال قرار بود با این موسسه انجام شود پنجره 
جمعیتی بازار كار كه به دلیل محدودیت هایی كه 
وجود داشت در قسمت دوم كمی محدودتر شد 
بخصوص فارغ التحصیالن آموزش عالی وزارت كار 
این گزارش را دو سه هفته پیش چاپ كرده است 
و در دسترس قرار دارد خانم دكتر صادقی و دكتر 
حســینی با من همکاری كرده اند و حداقل باید 
گفت مقدمه ای برای این بحث و بحث های پنجره 
جمعیتی است. من قسمت اول را به بحث پنجره 
جمعیتی اختصاص می دهم و برای قســمت دوم 
اخیرا كاری وزارت آموزش عالی انجام داده است 
تحت عنوان رصد اشتغال كه كار من نیست ولی 
در جلسه ای توسط روسای دانشگاه آقای برومند 
ارایه كردند و دیروز هیات دولت خواسته بودند كه 
وزیر علوم چیزی ارایه بدهند كه من خواهش كردم 
قبل از انتشار اسالید هایی گرفته شود كه به نظر 
من بد نیست وضعیت دانشگاه ها را نسبت به بحث 
موفقیت آنها در اشتغال به فارغ التحصیالن خود كه 

در بحث به آن می رسیم.
در شرایط امروز ایران تمركز بر مسایل جوانان 
به عنوان اولویتی اساسی و استراتژیک مطرح است 

و این دو دلیل دارد. اول اینکه ایران ساختار سنی 
جمعیت جوانی دارد و 33 درصد جمعیت كشور 
را جوانان تشکیل می دهند. دومین نکته این است 
كه بسیاری از وقایع مهم عمر افراد تحصیل و ادامه 
تحصیل و ورود به بازار كار و اشــتغال و ازدواج و 
فرزندآوری و مهاجرت و طالق و... در این ســنین 
اتفاق می افتد. دو نکته دیگر این مساله را پر اهمیت 
كرده است. تحوالت ســریع در حوزه تکنولوژی 
و ارتباطات و تحصیالت باعث شــده ما تغییرات 
اجتماعی پرسرعتی داشته باشیم و حال تركیب 
جمعیتی فشرده و دوره جوانی مهم و این تحوالت 
اجتماعی باعث شده است این جوانان اصطالحا به 
عنوان موتــور محرک تغییر اجتماعی و تحوالت 
اجتماعی قرار بگیرند بنابر این ســرمایه گذاری و 
برنامه ریزی روی این دوره برای ما بسیار مهم است. 
كسانی كه روی پنجره جمعیتی بحث كرده اند دو 
دیدگاه دارند یک دیدگاه اصلی وجود دارد و بحث 
آن این است كه وقتی باروری كاهش پیدا می كند 
باعث می شود جمعیت زیر ۱۵ سال كم می شوند و 
جمعیتی كه وارد بازار كار می شود و سرمایه گذاری 
مورد نیاز برای جمعیت زیر ۱۵ سال زمینه هایی 
فراهم می كند كه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی 

منجر شود.
كاهش باروری باعث می شود بچه های كمتری 
وجود داشته باشــند و نیروی كار بیشتری باشد 
بعد پس انداز باعث می شود جمعیت بالغ با آمایش 
بیشتری به درآمد بیشتر و همچنین امکان پس انداز 
و ذخیره بیشتر بینجامد و این پتانسیل می تواند 
برای سرمایه گذاری بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد. 

یــک بحث دیگر كه پنجره جمعیتی می تواند در 
سرمایه گذاری انسانی كمک كند این است كه هرچه 
بچه های كمتری وجود داشته باشند زنان می توانند 
روی سالمت خود كار كنند و نیاز های كمتری در 
تامین برخی موارد از جمله غذا كه نیاز بچه ها است 
دارند بنابر این پولی كه برای غذا و خوراک و پوشاک 

بچه ها الزم است صرف تحصیالت آنها می شود.
بــاز نگاه دیگری كه در روش یا دیدگاه معمول 
پنجره جمعیتی ابتدا ساخت جمعیتی داریم این 
ساختار جمعیتی تغییر می كند كه حاصل كاهش 
باروری است و روی عوامل مختلفی اثرگذار است 
از جمله جنبه های بهداشت و سالمت و حکمرانی 
و بحث اقتصادی و... و در نهایت به سود جمعیتی 
منجر می شود. ساختار جمعیتی تغییر می كند و 
یک ســری متغیر های واسط و بینابین داریم كه 
تحصیالت و بهداشــت و حکمرانی و اقتصاد و... 
می تواند در نهایت به ســود جمعیتی منجر شود. 
در مقابل این دیدگاه یا دیدگاه مکمل این تیمی 
در اتریش از جمله پروفوســور مورگان لوتس كه 
رئیس بخش جمعیت شناسی دانشگاه وین است 
عقیده دارند سودی كه افراد فکر می كردند ناشی 
از پنجره جمعیتی و تغییر ساختار سنی است ناشی 
از تحصیالت افراد است. این دیدگاه به تحصیالت 
نگاه می كند و می گوید ســرمایه گذاری كه برای 
تحصیالت صورت می گیرد میزان تحصیالت افراد 
توانســته است سود جمعیتی و سود اقتصادی را 
ایجاد كند و این اتفاق در آسیای شرقی و جاهای 
دیگر ایجاد شــده است. این دیدگاه می گوید باید 
ســاختار آموزشــی و تحصیلی تغییر كند وقتی 
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تحصیالت بیاید از طرفــی باعث كاهش باروری 
می شود و بعد می تواند تغییر ساختار سنی را موجب 
شود و این تغییر ساختار سنی می تواند روی تولید 
تاثیر بگذارد. این تحصیالت است كه باید به عنوان 
عامل مهمی به آن نگاه كنیم. در دیدگاه معمول 
پنجــره جمعیتی فقط به كاهش باروری و تغییر 
ساختار سنی توجه می شود ولی این اعتقاد وجود 
دارد كه سود جمعیتی خودكار نیست و بستگی به 
شرایط مختلفی از جمله تحصیالت و حکمرانی 
دارد. اگر با نگاهــی دیگر و نگاهی آلترناتیو نگاه 
كنیم اوال بار را روی دوش تحصیالت می گذارد و 
یا اهمیت را به تحصیالت می دهد. همینطور سطح 
تحصیالت زنان می تواند روی فرزندآوری اثر بگذارد. 
و همینطور می تواند به نیروی انسانی مولد تبدیل 
شود و در مجموع سرمایه انسانی را افزایش دهد.

  تحصیالت و پنجره جمعیتی
اگر تحصیالت به عنوان عامل مهم دیده شود و 
ما به عنوان پنجره تحصیلی به موضوع نگاه كنیم. 
و قرار نیســت این تولید با تغییر سن افراد تغییر 
كند. می تواند ادامه داشــته باشد همان تعبیری 
كه در اتریش مثال می زدند و گفته می شــد افراد 
در اروپا ســاختار سنی باالیی دارند ولی تولیدی 
فعالی دارند و ساختار سیستم باید به نحوی باشد 
كه از آن استفاده كند. مثال هایی كه آنها می زنند 
این اســت كه دستیابی به تحصیالت به خصوص 
تحصیالت عالی و فراگیر باعث شــده است اندازه 
زیادی از بهره وری كه گمان می كردند ناشــی از 
عوامل دیگر است در حقیقت به دلیل سرمایه گذاری 
روی تحصیالت بوده است. در كره جنوبی و سایر 
كشورها كه بهره وری داشتند و رشد اقتصادی باال 
بود این موارد تبیین شده است و این تغییر صرفا 
به دلیل رشــد سنی نیست. اگر این دیدگاه و این 
نتایج را قبول داشته باشیم این دیدگاه و این نتایج 
آن ایده ای كه تغییر جمعیتی و یا پنجره جمعیتی 
صرفا باعث باز و بســته شدن است را مورد سوال 
قرار می دهد. اینکه خیلی ها می گویند پنجره باز شد 

و حاال دارد بسته می شود.
آقای وولف گالنــوس و آنها یک گزارش بیش 
از هزار صفحه ای دارند. كتابی است كه آكسفورد 
اخیرا منتشر كرده اســت و جنبه های مختلفی 
كــه تحصیالت می تواند روی افکار و رفتار افراد و 
شرایط آنها اثر بگذارد را بحث كرده اند تیم بزرگی 
كه برای این كتاب كار می كردند و در بخش هایی 
نیز ما حضور داشــتیم در فصل اول شناخت ما را 
عوض می كند و نحوه نگاه ما به آینده و می گوید 
با تحصیالت، سالخوردگی آینده با چالش كمتری 
روبــرو خواهد بود و افراد ناتوان و معلول كمتری 
خواهیم داشت و بحث باروری پایینتر نیز بخشی 
از آن است. همینطور تحصیالت افراد را توانا می كند 
تا جامعه ای سالمندتر و ثروتمندتر و دموكراتیک 

تر و مقاومتر در برابر شرایط آینده داشته باشند. 
ما مقاله ای با ایشــان داریم كه خواندنی است و از 
جنبه های مختلف بحث شده است و شاخص های 
مختلف دموكراســی و... اســتفاده شده است در 
مقابل دیدگاهی كه گفته اســت ســاختار سنی 
تغییر می كند گفته است بحث های تحصیلی باید 
نگاه شود و در نتیجه در مورد دموكراسی در ایران 
پیش بینی هایی شده است. می خواهم بگویم این 
موضوعی است كه از جنبه های مختلف به پنجره 
جمعیتی و پنجره تحصیلی نگاه كرده است. اگر به 
این دو دیدگاه نگاه كنیم دو جنبه می بینیم یعنی 
سیاســت هایی كه می خواهیم فرض كنیم شاید 
كمی متفاوت باشد اگر با دیدگاه اولیه نگاه كنیم 
آن دیدگاه اولیه می گوید تنظیم خانواده بیاورید و 
باروری كاهش پیدا كند و زمانی كه باروری كاهش 
پیدا كرد ساختار سنی تغییر پیدا می كند و پنجره 
جمعیتی باز می شود این در مورد افغانستان هم 
گفته می شود. ولی در دیدگاه دوم كاهش باروری 
مطرح نیست. و ســرمایه گذاری روی تحصیالت 
است كه روی ساختار سنی تاثیر می گذارد و رشد 
اقتصادی به صورت هم زمان صورت می گیرد و این 

دیدگاه سیاستی این دو است.

 تحوالت ایران
نکتــه دیگری كه در دید پنجره تحصیلی مهم 
اســت موضوعات مختلفی است كه در مورد سن 
بازنشستگی و... مطرح است. این نگرانی كه شخص 
یک روز بعد از شصت سالگی ناتوان است و دیگر 
رشدی نخواهد داشت وجود دارد و باید فکر كرد 
چطور از این افراد برای رشد اقتصادی باالتر استفاده 
كنیم. و نکته دوم این اســت كه به شرطی از این 
پنجره جمعیتی و تحصیلی استفاده كنیم كه باعث 
شود سود جمعیتی دوم نیز داشته باشیم یعنی این 
افراد وقتی در سنین سالخوردگی و باالی 6۵ سال 
هستند ضمن اینکه دانش و تجربه و سرمایه انسانی 
را به طــور خاص با خود حمل می كنند به خاطر 
پس اندازی كه داشتند و سرمایه گذاری هایی كه 
كرده اند سود جمعیتی دومی به دست می آورند. 
این شرایط این معنا را ندارد كه باید یکی را كنار 
گذاشــت هر دو مکمل هم هســتند. به هر حال 
شرایط استفاده از این پنجره جمعیتی شرایطی 
اســت كه با هم آن را مرور می كنیم. و درباره آن 

صحبت می كنیم.
در مورد تحوالت جمعیتی ایران صحبت می كنیم. 
این اتفاقی اســت كه در كشور ما رخ داده است و 
روند باروری از ســال ۱3۵۱ تا سال ۱39۵ دیده 
می شود. با توجه به داده های مختلفی گرفته شده 
است. اوج باروری در زمان انقالب و كاهش آن در 
در دهه شصت و هفتاد و از اواخر دهه هفتاد دیگر 
روند باروری ثابت و یا در نوســان بوده است. در ۵ 
سال اخیر افزایشی در باروری ایجاد شده است و 

باروری از ۱.8 به ۲.۱ در ســطح كل كشور و در 
نقاط روستایی به ۲.۵ و یا ۲.6 رسیده است و در 
نقاط شهری به ۱.9 رسیده است و به خاطر وزن 
بیشتر جمعیت در نقاط شهری عنایت دارید كه 
روی سطح باروری نقاط كل كشور تاثیر گذاشته 
است. در الگوی باروری چه اتفاقی افتاده است؟! اوج 
فرزندآوری در زمان انقالب و بین ۲۰ تا ۲4 ساله ها 
بود و بعد كاهش شدیدی داشته است و در سال های 
۱39۰ تا ۱39۵ كاهش جبران شــده و باالتر از 
دهه های قبل قرار گرفته است و سطح باروری در 
سنین مختلف افزایش پیدا كرده است. به خصوص 
گرایشــی كه به سمت سنین سی تا سی و چهار 
سال پیدا كرده است. یعنی تاخیری در فرزندآوری 
رخ داده اســت و این مهم است چون باروری ما را 
به سطح جانشینی رسانده است ولی سوال ایجاد 
می كند كه آیا این افزایش مقطعی است یا می تواند 
تداوم داشته باشد؟ این سوال سیاستی بسیار مهمی 
است آیا می توانیم این سطح را نگه داریم یا مثل 
زمــان انقالب افزایش پیدا كند ولی پایدار نبود و 
زمــان مندی فرزندآوری را تغییر می دهند. و این 

سوال بسیار مهم است.

 سطح تحصیالت و فرزندآوری
دو نکته وجــود دارد اوال طبق انتظار ســطح 
تحصیالت با باروری رابطه معکوس دارد اصطالحا 
ابتدایی باالترین ســطح باروری و در حدود ۲.۷ و 
بعدی راهنمایی اســت كه در حدود ۲.۵ است و 
بعد دیپلم و پیش دانشــگاهی است كه در حدود 
۲.۱ اســت و بعد لیسانس حدود ۱.۵ است و بعد 
فوق لیسانس كه در حدود یک فرزند است. نکته 
جالب این است كه ضمن افزایش پیدا كردن سطح 
تحصیالت ولی سطح باروری در كشور ما مثل روند 
دیپلم است. یعنی تركیب سواد بعالوه دیگر مسائل 
فرهنگی و خانوادگی و سنتی كه در تركیب جمعیت 
وجود دارد. ولی باید گفت سطح باروری كل كشور 

هم وزن سطح دیپلم است.
این تغییرات باعث شــده اســت در 4۵ سال 
گذشته دو تغییر اول در ساخت جمعیتی ما و دوم 
در تحصیل رخ بدهد. سرمایه گذاری كه در كشور 
به خصوص بعد از انقــالب برای تحصیل صورت 
گرفته باعث شده است نه تنها سطح تحصیالت 
مردان بلکه سطح تحصیالت دختران نیز افزایش 
پیدا كند و ما یک ساختار جدید داشته باشیم. نکته 
دیگر مقایسه ساختار ایران و پاكستان است. ساختار 
سنی و جمعیتی پاكستان در دهه ۱9۷۰ شبیه به 
هم بوده است. هر دو سطح باالیی از جمعیت جوان 
را داشتند و باروری باال بوده است. در ایران دو تحول 
صورت گرفت ساختار سنی در ایران تغییر پیدا كرد 
و تحول در تحصیل رخ داد. سوال این است كه آیا 
سرمایه ای كه ما داریم به نحو مطلوب مورد استفاده 
قرار می گیرد یا نه؟ متاسفانه وقتی به سطح اشتغال 



و بیکاری در جامعه نگاه می كنیم وضعیت مساعدی 
را نمی بینیم. به خصــوص در مورد جوانان ۱۵ تا 
۲9 ساله بیکار است. و بخصوص بیکاری زنان كه 
به مراتب باالتر است. بخشی از جمعیت كه زنان 
هستند از بازار كار حذف هستند. و این خال در بازار 
كار چقدر از رشــد و توسعه اقتصادی ما می كاهد 
و سوالی است كه دوستان اقتصاد دان باید به آن 
پاسخ بدهند، با توجه به اینکه ۲۵ درصد جمعیت 
ما این رده سنی هستند. ما بحث اشتغال و بیکاری 
زنان را بر اساس سیستم تحصیلی بررسی كرده ایم. 
در سنین مختلف درصد بسیار كمی هستند كه 
در بازار كار هستند. در بازار كار كسانی كه اشتغال 
دارند بیشتر به دیپلمه ها بر می گردد و كسانی كه 
تحصیالت دانشگاهی دارند. بنابراین سیاست ها و 
مقرراتی كه وضع می شود اگر بخواهد سیاست های 
جمعیتی را اعمال كند به این گروه بر می گردد وباید 

متمركز در این گروه باشد.
اگــر بخواهیم بحث پنجره جمعیتی به ســود 
اقتصادی منجر شود. به موشکافی بیشتر و تحلیل 
بیشتر نیاز داریم. هم در عرصه جمعیتی و هم در 
عرصه های اشــتغال و اقتصاد و دوم باید سیاست 
داشــت ما علت مشــکالتی كه امروز در جامعه 
داریم از دو چیز ناشــی است. سیاست های غلط 
و بی سیاســتی های ناآگاهانــه برنامه ریزی برای 
سیاســت ها بودجه و حمایــت مالی تعهدی كه 
دولت ها بایستی برای اجرای این برنامه ها داشته 
باشند و اجرای آن برنامه ها و مهمتر از آن نظارت 
و ارزیابی برای بهبود كار در ساختار برنامه ریزی 
مهم است كه ما آن را به معنای درستش نداریم. 
متاسفانه نظارت و ارزیابی ما نیز فقط برای تخریب 
رقیب است. در نهایت آیا بخش های مختلف ما با 
هم هماهنگ هستند و با هم كار می كنند كه باز 

باید گفت در آن حوزه هم جواب منفی است.
آیا به اندازه كافی تحقیقات داریم؟ این ســوالی 
اســت كــه باید من و شــما جــواب بدهیم. آیا 
كارخانه های ما فعال هستند؟ آیا قوانین و مقررات 

به اندازه كافی داریم؟ آیا هماهنگی بین بخش های 
مختلف داریم؟ و در نهایت كدام نهاد باید وظیفه 
این هماهنگی را بر عهده داشته باشد این ها سواالتی 
اســت كه هم ما محققین و هم سیاست گذاران و 
برنامه ریزان و هم مسئولین باید به آنها توجه كنند 
و جوابگو باشند تا ما به نتیجه ای رضایت بخش و 

قابل قبول برسیم.
یکی از سواالتی كه همیشه مطرح می شود این 
اســت كه آیا كسانی كه آموزش می بینند توانا و 
كارآمد هستند. و می توانند وارد بازار كار بشوند یا 
نه؟ آموزش عالی این را سوال كرده و پاسخ می دهد.

طرح رصد در شهریور ۱39۷ بحث شد مساله این 
بود كه آیا آموزش عالی و فارغ التحصیالن اموزش 
عالی پاسخگوی نیاز های كشور در بازار كار و اشتغال 
و صنعت هستند یا نه؟ برای سطوح این سوال باید 
داده هایی را ارزیابی كنیــم و جمع اوری كنیم و 
بسنجیم كه الزامات آن در وضعیت و شرایط كشور 
اســت. نکته دیگر اینکه برای ساماندهی وضعیت 
اشتغال در كشور باید بخش های مختلفی كار كنند 
بحث بهبود كیفی نیروی مطرح است و بحث بهبود 
فضای كسب و كار مطرح است و كاهش تصدی گری 
دولت و نهاد ها و استفاده بهینه از بازار ها و نیروی 
كار كشور و مدیریت صحیح بین المللی كه آموزش 
عالی اینجا تربیت نیروی انســانی را بر عهده دارد 
آموزش عالی به ویژه معاونت پژوهشی دكتر برومند 
سعی كردند اشتغال را در آموزش عالی و در اشتغال 
فارغ التحصیالن آموزش عالی رصد كنند. دو روش 
را به كار بردند یک سامانه تشکیل دادند و گفتند 
كسانی كه ذر سال 9۲ و 93 فارغ التحصیل شده اند 
دنبال شوند تا دانسته شود كجا اشتغال دارند. روش 
دوم برای ارزیابی این بود كه از طریق اطالعاتی كه 
در سامانه وزارت كار و رفاه اجتماعی وجود دارد دو 
ســری داده در كنار هم قرار گرفته است و هدف 
فرهنگ ســازی برای داده های اشتغال و رصد آنها 
بود. نامه هایی كه آقای دكتر برومند در اسفند 96 و 
بعد از آن به دانشگاه ها فرستاده اند تشکیل سامانه ای 

را در موسســه پزوهشــی و برنامه ریزی آموزش 
عالی منجر شد. به طور مثال فارغ التحصیالنی كه 
دانشــگاه ها اعالم كردند و جذب بازار كار شدند با 
كسانی كه در سازمان تامین اجتماعی بودند با كد 
ملی چک شدند كسانی كه بیمه پرداخت می كردند 
و... ارزیابی شد و این داده ها با هم پیوند یافت. من 
از جزئیات می گذرم. نکته مهم عالوه بر كسانی كه 
در بازار كار هستند برآوردی است كه نقل می كند 
در حدود ۵.6 درصد از كسانی كه مدارک باالتر از 
دیپلم دارند در بخش غیر رسمی مشغول هستند 
كه ممکن است در این پیمایش ها حضور نداشته 
باشند. قسمت اول آمار هایی را كه از دانشگاه های 
مختلف اخذ شده است مقایسه می كند. اول آمار 
دانشگاه ها و دوم آمار ثبتی كه منظور آمار هایی است 
كه از ازمان تامین اجتماعی گرفته شده است. به طور 
كلی آمار های ثبتی 6۱ درصد و ۵6 درصد اشتغال 
فارغ التحصیــالن را با توجه به این دو داده های به 
دست آمده در سطح كارشناسی ۵8 درصد طبق 
آمار ثبتی كه 34۵ و كارشناسی ارشد 63 درصد 
و 49 درصد و دكتری ۷۰ درصد و دانشگاهها 84 
درصد اعالم كرده اند. دانشگاه های مختلف را مقایسه 
كرده است و میانگین شاغلین ده دانشگاه كشور را 
آورده است. به طور كلی گفته شده است كه 6۱ یا 
6۲ درصد كسانی كه فارغ التحصیل شده اند شاغل 
بودند و یعنی 4۰% غیر فعال و یا بیکار هســتند. 
ســربازی را در نظر نگرفته انــد. ادامه تحصیل و 
كسانی كه خارج از كشور هستند نیز اینجا نیامده اند.

ارقــام نشــان می دهــد ۵3 درصــد از كل 
فارغ التحصیالن شاغل هستند. این برای سال های 
9۲ و 93 اســت. جالب این اســت كــه در تمام 
رشته ها و دانشگاه ها و سطوح مختلف زنان بیشتر 
فعال و شاغل بودند. دانشگاههای دولتی در مقابل 
غیر دولتی ۵4 و غیر دولتی ۵۱ و شهریه دار ۵۲  
و در مقابل غیرشــهریه پرداز ۵۵ سطوح مختلف 
تحصیلی دكتری تخصصی 6۷ درصد كارشناسی 
ارشــد و كارشناسی و كاردانی و دكتری حرفه ای 
بعد قرار دارند. رشــته های علوم پزشکی باالترین 
و بعد علوم انســانی و بعد علوم پایه و بعد فنی و 
مهندســی و كشاورزی و دام پزشکی كه پایین تر 
بود. دانشگاه فرهنگیان كه به طور طبیعی معلم 
هستند بعد سایر دستگاه های اجرایی و بعد دانشگاه 
جامع علمی كاربردی كه ۵6 درصد و بعد وزارت 
بهداشت و اموزش و درماین پزشکی ۷۱ درصد و 
دانشگاه های مختلف قرار دارد. رشته الکترونیک 
ببه تفکیک نوع تحصیــل پردیس و پودمانی و... 
و شبانه پایین ترین بود. رشته ها را بر مبنای گروه 
یونسکو مجددا بهداشت 68 درصد و به طور متوسط 
كشاورزی و جنگاداری و ماهیگیری و دامپزشکی 
و... و رشته هایی كه اینجا مالحضه می فرمایید. این 
آماری بود كه در موسسه آموزش افرادی در تهیه 

آن مشاركت داشتند.
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داده های آماری نشان می دهد نسبت مهاجرت خالص به جمعیت استان بین 
 ســال های ۱39۰ تا ۱39۵ در اغلب اســتان های غربی و جنوب شرقی كشور 
قابل توجه بوده اســت. نســبت مهاجرت خالص كه كسر مهاجرت خروجی از 
 مهاجرت ورودی را مشخص مي كند در استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، 
چهارمحال بختیاری، لرستان، كرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان رقم باالیی 
را نشان می دهد. در مقابل استان تهران با ۲۰ درصد باالترین سهم را از پذیرش 

كل جمعیت مهاجر كشور داشته است. 
عالوه بر این در دو – ســال ســال اخیر شــواهد متعددی نیز از آمار باالی 
مهاجرت فرســتی در استان های خوزستان، سیســتان و بلوچستان و خراسان 
جنوبی به خصوص از نواحی مرزی به سمت نواحی مركزی وجود دارد. این آمارها 
نشان دهنده روند كاهش قابل توجه جمعی نواحی مرزی آسیب پذیر ایران است و 
در نتیجه آن عالوه بر رنجی كه بر مردمان مهاجر وارد مي شود در سال های آینده 

مي تواند با پیامدهای متعددی برای كشور همراه شود.
 مهاجرت از روستاها و شهرهای كوچک تر به شهرهای بزرگ تر و از استان های 
به اصطالح »محروم« به استان های برخوردار، همواره با انگیزه های متفاوتی صورت 
مي گیرد اما نقطه اشتراک تمام این مهاجرت ها تالش برای بهبود شرایط زندگی 
در حیطه های مختلف نظیر كســب و كار، افزایش سطح درآمد، ادامه تحصیل، 
بهبود كیفیت زندگی و غیره است. انگیزه ها و اهدافی كه در صورت محقق نشدن 
مي تواند چالش هایی جدی برای فرد، خانواده و جامعه، نظیر افزایش حاشیه نشینی 
در شهرهای بزرگ، افزایش بزه، سرخوردگی، كاهش امید به آینده، پیر شدن جوامع 
روستایی و شهری در نواحی مرزی و كاهش سرمایه اجتماعی در آن مناطق به 
وجود آورد. در ســال های اخیر حجم باالی مهاجــرت از غرب، جنوب غربی و 
جنوب شرقی به نقاط مركزی كشور به چالشی برای كشور تبدیل شده كه هنوز 
ابعاد آن كامالً آشکار نیست.عالوه بر انگیزه هایی نظیر كسب شغل و درآمد بهتر، 

بحران های زیســت محیطی مانند خشکسالی و دشواری های تأمین آب و گرد و 
غبار بر آمار مهاجرت افراد از این مناطق به مناطق مركزی تأثیر دارد؛ بحرانی كه 
به نوعی با كاهش فرصت های شغلی نیز گره خورده است. همان طور كه اشاره شد 
مهاجرت به سایر مناطق مي تواند به شاخص های مختلفی مربوط باشد، از آنجایی 
كه نمی توان برای تمام استان های غربی و جنوب غربی و جنوب شرقی كشور كه 
بیشترین میزان مهاجرت بین استان ها را دارند الگوی واحدی تعریف كرد باید با 
توجه به ویژگی ها و بحران های هر استان دالیل منحصر به هر استان تعریف كرد.

 بحران های زیست محیطی و مهاجرت از خوزستان
از میان استان های مهاجرفرست بیشترین استانی كه از بحران خشکسالی و آب 
رنج برده و با مخاطراتی مواجه شده است استان خوزستان است به نحوری كه 
تمام قســمت های این استان درگیر كم آبی شدید است. شاید بتوان گفت دلیل 
اصلی مهاجرت از این استان مسائل زیست محیطی از جمله گرد و غبار و بحران 
آب است. دو تاالب مهم این استان یعنی تاالب های شادگان و هورالعظیم تقریبا 
خشک شده اند از طرف دیگر عالوه بر پدیده گردوغبار و هوای نامناسب خوزستان 
كه به نوعی ناشــی از خشک شــدن تاالب های مهم این استان است، مردم این 
 منطقه عمدتا در یک ســال گذشته با بحران آب آشامیدنی نیز مواجه بوده اند. 
به نظر می رسد در سال ۱39۷ نیز مردم این منطقه با بحران نامناسب بودن آبی 
كه به عنوان آب آشامیدنی در اختیارشان قرار دارد بیش از پیش دست و پنجه 
نرم كنند.بحران خشکسالی و خشک شدن تاالب های شادگان و هورالعظیم در 
این استان  به صنعت كشاورزی صدمات زیادی وارد كرده و زمین های بسیاری 
در این اســتان به بیابان تبدیل شــده است. در خوزستان به خصوص شهرهای 
جنوبی این بحران، نخلستان های بسیاری را از میان برده و تولید خرما را تحت 

تأثیر قرار داده است.

جابه جایی های جمعیت



 وضعیت نامناسب کسب و کار 
عامــل دیگــری كه مي تواند بــر وضعیت مهاجرت هر اســتان 
تأثیر بســزایی بگذارد وضعیت كسب و كار است. بر اساس پایش 
محیط كســب و كار ایران در زمستان ۱396، استان های لرستان، 
 كرمانشاه، ایالم، كردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و 
سیســتان و بلوچســتان و البته تهران در مقایسه با سایر استان ها 
وضعیت نامساعدتری از نظر كســب و كار داردند. شاخص كسب 
و كار از ســوی معاونت اقتصادی اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

كشاورزی ایران به صورت فصلی سنجیده مي شود.
برای مشــخص كردن استان هایی كه نامســاعد بودن وضعیت 
كسب و كار در آنها نه یک موضوع فصلی، بلکه وضعیت پایدار است 
شاخص های مربوط به سه فصل متوالی تابستان تا زمستان ۱396 
مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد لرستان، كرمانشاه، خراسان شمالی 
و سیستان و بلوچستان استان هایی هستند كه در تمامی این فصل 
وضعیت بســیار نامطلوبی داشته اند. این استان های دارای وضعیت 
نامســاعد از نظر كسب و كار، از نظر وضعیت مهاجرت فرستی نیز 
دارای مهاجرت خالص باالیی هستند. اگر مقایسه را یک فصل دیگر 
نیز گسترش داده و داده های بهار ۱396 را نیز لحاظ كنیم، به تنها 
دو استان سیستان و بلوچستان و كرمانشاه می رسیم كه در تمامی 
فصول ۱396 در نامساعدترین وضعیت كسب و كار قرار داشته اند.

به عنوان مثال اقتصاد شــادگان به واســطه بی آبی و خشــک شدن تاالب 
شــادگان با بحران های جدی مواجه شد. كمبود آب روستایی در روستاهای 
توابع شهرســتان شادگان، خشک شــدن رودخانه جراحی كه برای مصارف 
روستایی و آبیاری استفاده می شد، از بین رفتن نخلستان ها به دلیل خشک 
شدن رودخانه جراحی و غیره فقط چند نمونه از مخاطراتی است كه شادگان 
را تهدید مي كند. اقتصاد این شهرستان نیز متکی بر كشاورزی است كه اكنون 
رو به نابودی است. به گفته منابع محلی از ۲ میلیون و ۵۰۰ نخل در شهرستان 
شادگان نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ نخل خشک شده اند )خبرگزاری ایلنا، 
۱396(. تا آذرماه ۱396 آمار بیکاری در شهرســتان شادگان به بیش از 4۲ 

درصد رسید )خبرگزاری مهر، ۱396( و شرایط اشتغال هم در نقطه بحرانی 
قرار گرفته، مسأله ای كه با بحران آب در این منطقه گره خورده است. كم آبی 
و به دنبال آن نبود اشــتغال باعث مهاجرت نیروهای زبده روســتاهای توابع 
شادگان به شهرها شده و جمعیت شهرستان به شدت در حال كاهش است.

می توان گفت اگرچه كه بســیاری از استان های یادشده از معضل بیکاری 
رنج می برند و این عامل یکی از دالیل مهاجرت به استان های دیگر است، اما 
در خوزستان شاید مهم ترین مسأله ای كه باعث مهاجرت مردم این استان به 
سایر استان ها مي شود بحران های زیست محیطی است كه زندگی و معیشت 

را برای ساكنان این استان با سختی های زیادی مواجه كرده است.
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 تخلیه جمعیتی مرزهای شرقی
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به عنوان دو استان پهناور كشور بالغ 
بر دو هزار كیلومتر مرز با كشورهای همسایه شرقی دارند. مشکالت معیشتی در 
كنار مشکالت زیست محیطی در سال های اخیر وضعیت جمعیتی این استان ها 
را به خصوص در مناطق مرزی دستخوش تغییراتی كرده است. مهاجرت در این 
استان ها كه با موضوع امنیت مرزی نیز گره می خورد دارای ابعاد پیچیده تری است.

در اســتان خراســان جنوبی كه بیش از 46۰ كیلومتر مرز مشترک با كشور 
افغانستان دارد خالی شدن روستاها به خصوص در مناطق مرزی تهدیدی برای 
امنیت شــرق كشور محسوب مي شود. به گفته نماینده مردم زیركوه و قاین در 
مجلس شــورای اســالمی مردم استان حدود ۱8 سال است كه با خشکسالی و 
مصائب آن دست و پنجه نرم می كنند: این روند در مناطق روستایی كه اقتصاد 
آنها بر پایه كشاورزی و دامپروری است، سبب ایجاد مشکالت فراوانی شده و تعداد 

روستاهای خالی از سکنه هر روز در حال افزایش است )خبرگزاری مهر، ۱39۵(.
در استان سیســتان و بلوچستان اوضاع حتی بحرانی تر است. همان طور كه 
دیدیم این استان در تمامی فصول سال ۱396 همواره دارای شاخص كسب و كار 
 بسیار مساعد بود. در كنار این به گفته استاندار خشکسالی باعث مهاجرت مردم 
سیستان و بلوچستان شده است. به گفته او سیستان و بلوچستان هزار و 4۰۰ كیلومتر 

مرز دارد و سرریز مشکالت ناامنی از تکفیری ها هستیم )خبرگزاری برنا، ۱396(.
نماینده مردم زابل در مجلس شــورای اسالمی سال ۱39۵ خبر داده بود در 
ظرف سه سال حدود ۲۵ درصد مردم سیستان مهاجرت كرده و به حاشیه نشینی 
در دیگر شــهرها روی آورده اند. به گفته او مهاجرت مردم سیستان به شهرهای 
دیگر كه به دالیل مرتبط با كم آبی و مشکالت اقتصادی است، هم برای مناطق 
مهاجرپذیر مشکل آفرین است و هم برای خود مردم سیستان كه بسیار شریف و 

باعزت هستند، دردسرساز است )خبرگزاری میزان، ۱39۵(

بر اساس داده های پایش محیط كسب و كار ایران می توان نقش محیط نامناسب 
كســب و كار در مهاجرت افراد از استان ها را همتراز بحران های زیست محیطی 
یا حتی مهم تر از آن دانست، به عنوان مثال در استانی مانند كرمانشاه كه دارای 
وضعیت آب عادی و حتی ترسالی در مقایسه با سال گذشته بوده وضعیت نامناسب 
كسب و كار به جای بحران آب مي تواند عامل جدی تر مهاجرت از این استان باشد.

وضعیت نامناسب كســب و كار در كرمانشاه باعث شده این استان همواره در 
آمار بیکاری صدرنشین باشد و با اختصاص رتبه اول یا دوم آمار بیکاری وضعیت 

نامطلوب تری از سایر استان های كشور داشته باشد.
به این عوامل باید زلزله سال ۱396 استان كرمانشاه در مناطق مرزی را نیز افزود كه 
روند طوالنی بازسازی منازل تخریب شده و شرایط دشوار زندگی در سکونتگاه های 

موقت احتماال باعث مهاجرت بیشتر در این استان در سال ۱39۷ خواهد بود.



 مهاجرت بین استانی: از غرب، جنوب غرب و جنوب شرق به 
نواحی مرکزی

براساس نتایج سرشــماری سال ۱39۵، بین سال های ۱39۰ تا ۱39۵ 
حدود 4 میلیون 3۰۰ هزار نفر محل اقامت خود را تغییر داده اند. در این 
بازه ۵ ساله مهاجران سهم ۵/38 درصدی از كل جمعیت ایران داشته اند. 
ســهم مهاجران در بازه ۵ ساله قبلی یعنی ۱38۵ تا ۱39۰ برابر با ۷/36 
درصد بوده است.هرچند در دوره ۵ ساله اخیر سهم مهاجران از كل جمعیت 
كاهش داشته، اما سهم مهاجران بین استانی از كل مهاجران دارای افزایش 
چشمگیری بوده و از حدود 36 درصد به 48 درصد رسیده است. به عبارت 
دیگر حدود ۲ میلیون نفر در ســال های ۱39۰ تا ۱39۵ از اســتان محل 

سکونت خود مهاجرت كرده اند.
به نظر می رســد در شرایط جدید از میان مسائل جمعیتی و مهاجرتی 

كشور، مهاجرت از روســتا به شهر اهمیت كمتری یافته و مهاجرت بین 
استانی اهمیت بیشتری پیدا كرده است. در میان استان ها نیز دیدیم كه 
وضعیت مهاجرفرستی در استان های دارای شرایط نامساعد كسب و كار، 
آمار باالی بیکاری و درگیر با بحران های زیست محیطی همچون خوزستان، 
سیستان و بلوچستان و كرمانشاه دارای آمار باالتری است. همچنین آمارها 
نشــان می دهد در دوره ۵ ساله ۱39۰ تا ۱39۵ پس از تهران، استان های 
البرز، یزد، اصفهان، سمنان و قم باالترین خالص مهاجرت استانی را دارند 

كه نشان دهنده مهاجرت پذیری آنهاست.
در نتیجــه چالش حجم باالی مهاجرت از نواحی غربی، جنوب غربی، و 
جنوب شرقی كشور به نواحی مركزی یکی از مسائل مهم كشور است كه 
هنوز ابعاد مختلف آن كاماًل روشن نیست و در سال های آینده با مجموعه 

مسائل بیشتری در ارتباط قرار خواهد گرفت.
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تصویري كــه از هوش مصنوعــي در ذهن 
عامه مردم پدید آمده اســت، بیشتر منبعث از 
فیلم هاي هالیوودي و اخبار ربات هاي سخنگویي 
است كه بارها از رسانه ها منتشر شده است. این 
نگاه هرچند دید نسبتا درستي از هوش مصنوعي 
در آینده مي دهد اما مغالطه در مورد اصل موضوع 
نیز كم نیست. ربات ها كه امروزه به نماد هوش 
مصنوعي در اذهان عمومي بدل شده اند، همه 

این فناوري نیست بلکه تنها بخهش كوچکي از 
قابلیت هاي این تکنولوژي است. نفوذ و گسترش 
این فناوري كه سال به سال بطور نمایي بیشتر 
مي شود و مدام در حال بلعیدن داده ها و برون 
دادن نتایج و تحلیل هاســت، كم كم در قامت 

انقالب تکنولوژیک عرض اندام مي كند. 
پیش بیني از هوش مصنوعي به عنوان انقالب 
تکنولوژي البته سخن گزافي نیست. بسیاري 
از كشــورها این موضوع را به خوبي دریافته اند 
و با ســرمایه گذاري هاي هنگفتي، انتظار دارند 
در آینــده نزدیک، میوه صبوري و هزینه خود 
را بچینند. امارات در این راســتا به تاســیس 
وزارت خانه هــوش مصنوعي همت مي كند، 
كشــورهاي دیگر در حال تدوین ســند ملي 

توسعه هوش مصنوعي هستند و حتي برخي از 
كشورهاي اروپایي نیز در محافل بین المللي، از 
رشد خیره كننده هوش مصنوعي در چین، ابراز 
نگراني مي كنند. همه این موارد، داللت بر شتاب 
كشورها در استفاده از هوش مصنوعي است اما 
گویا جنس انقالب دوم تکنولوژي با عصر بخار 
به كلي متفاوت است. در زمان انقالب تکنولوژي 
اول، پدیده هایي چون استعمار، اعتصاب كارگران، 
تشدید شهرنشیني، دگرگون شدن سبک زندگي 
و حتي مصرف گرایي به تاثي از آن به وجود آمد، 
اما در انقالب دوم، بحث بر سرماندن استیال یافتن 
ربات ها بر انســان و حتي نابودي تمدن بشري 
است. همانطور كه استیون هاوكینگ، آن را از 

بمب اتم خطرناک تر دانست. 

انسان در محاصره هوش مصنوعی
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شرح صدر

چالش جمعیت



 AI گذاري بر فناوري

هوش مصنوعي چیست؟
 |INDEPENDENT

سرعت تغییرات در جهان كنوني، فرصت هرگونه 
اشتباه و تعلل را دریغ مي كند. در بره هاي كه خط 
سیر توسعه تکنولوژي به گونه اي دیگر بازتعریف شده 
است، انتظار و حتي وفادار بودن به استراتژي هاي 
گذشته غیر عقالني و نابخردانه است. فناوري هاي 
جدید به گونه اي جایگزین متدهاي سنتي مي شوند 
كه استفاده از روش هاي گذشته نه تنها سودآوري 
خود را به شــدت از دست مي دهد بلکه در پاره اي 
اوقات زیان هاي سنگیني را بر پیکره اقتصاد و بخش 

عمومي تحمیل مي كند. 
در دهه ۱9۵۰، پیشتازان این رشته، مینسکي و 
مک كارتي، هوش مصنوعي را به عنوان هر كاري 
كه توسط یک برنامه یا ماشین انجام مي شود، تعریف 
كردند. اگر انسان همان فعالیت را انجام دهد، مي توان 
گفت كه انسان باید براي اجراي آن مسوولیت باید 
از هوش اســتفاده كند. البته روشن است كه این 
تعریف نسبتا وسیع است، به همین دلیل، برخي 
اوقات بحث بر سر این است كه آیا فالن برنامه واقعا 

AI است یا نه.
سیستم هاي AI معموال برخي از رفتارهاي مرتبط 
با هوش انساني را شــامل مي شوند: برنامه ریزي، 
یادگیري، استدالل، حل مســاله، نمایش دانش، 
ادراک، حركت و دســتکاري و به حداقل رساندن 

هوش اجتماعي و خالقیت.
در همین راستا مقاله اي در آخرین شماره نشریه 
»كسب وكار هاروارد«، هوش مصنوعي را به عنوان 
مهم ترین فناوري عمومي عصر حاضر معرفي كرد. 
شــاید تا حدودي قــدرت AI در زندگي روزمره، 
آشنایي وجود داشته باشد. به ویژه زماني كه ربات ها 
ماشــین ها را پارک دوبل مي كنند، مشهورترین 
شطرنج بازها را مغلوب مي كنند و حتي در پیش بیني 
وضعیت آب و هوایي، شتابان به كمک انسان مي آیند 
اما این موارد تنها بخش كوچکي از خدمات هوش 
مصنوعي در زندگي بشر است كه البته بیشتر نیز 
جنبه مصرفي دارد. در نگاه سازماني تر، یک پرسش 
بزرگ وجود دارد كه چگونه هوش مصنوعي صنعت 
را مختل مي كند و سرویس هاي مالي چگونه هوش 

مصنوعي را به كنترل خود در مي آورند. 
هوش مصنوعي از گــروه زیادي از ظرفیت ها و 
فناوري ها تشکیل شده است. بر این اساس هوش 
مصنوعي تنها یک تکنولوژي یکپارچه نیست بلکه 
متشکل از مقوالت زیادي است كه گرد هم آمده اند و 
مفهومي به نام هوش را به وجود آورده اند. مهم ترین 

بخش هاي AI عبارتند از: 
 MASHINE ( ماشــین  دگیــري  یا

LEARNING(: روشــي از تحلیل داده است 
كه در آن ساخت مدل تحلیلي به صورت خودكار 
انجام مي شود. استفاده از الگوریتم هایي كه مکررا از 
دیتا یاد مي گیرد و رایانه ها را قادر مي سازد زوایاي 
پنهان را بدون نیاز به برنامه ریزي جدید، بررسي كند. 
یادگیري عمیق )DEEP LEARNING(: زیر 
مجموعه اي از یادگیري ماشین است كه در تشخیص 
چهره در تصاویر، برچسب گذاري ویدئو و شناسایي 
فعالیت ها، كاربرد دارد و هم اكنون در حال پیشرفت 
در ادراكي از جمله صدا و گفتار است. به عنوان مثال، 
كاركرد این قابلیت در فیســبوک براي شناسایي 
چهره افراد در تصاویر مورد استفاده قرار گرفت. این 
تکنولوژي مي تواند در موضوعاتي مانند بیولوژي نیز 

خدمات زیادي را به ارمغان آورد. 
پردازش زبان طبیعي: این برنامه رایانه اي قابلیت 
فهم صحبت هاي انســاني را در زمان واقعي دارد. 
تحقیق و توسعه در این رشته به سوي سیستم هایي 
در حركت اســت كه بتوانند با مردم از طریق زبان 
ارتباط برقرار كنند نه اینکه تنها خواسته هاي سطحي 

آنها را پاسخ دهند. 
INTERNET of THINGS: این ویژگي در 
تالش است تا مجموعه وسیعي از دستگاه ها، وسایل 
نقلیه و ساختمان ها را به یکدیگر متصل كند. به طور 
مثال، اگر زنگ هشدار ساعت ۷:۰۰ صبح به صدا 
درآید، به طور اتوماتیک قهوه ساز نیز براي دم كردن 

قهوه روشن مي شود. 
بسیاري از یافته هاي علمي بر این باورند كه تاثیر 
هوش مصنوعي در دهه پیشرو نمایان خواهد شد. 
اثرات AI در دهه آتي به دلیل تولید، خرده فروشي، 
حمل و نقل، امور مالي، مراقبت هاي بهداشتي، قانون، 
تبلیغات، بیمه، سرگرمي، آموزش و پرورش و تقریبا 
هر صنعت دیگر، از هسته هاي پردازنده و مدل هاي 
كسب و كاري »یادگیري ماشین« بهره خواهند برد. 

  انواع هوش مصنوعي
AI را مي تــوان به دســته هاي ضعیف یا قوي 
 AI ضعیف، همچنین به عنوان AI .طبقه بندي كرد
محدود شناخته مي شود. این نوع هوش مصنوعي، 
یک سیســتم AI بوده كه براي یک انجام خاص 
طراحي و آموزش داده مي شــود. دستیار شخصي 
ماننــد Apple's Siri، یــک نوع ضعیف هوش 
مصنوعي است. هوش مصنوعي قوي، همچنین به 
عنوان هوش مصنوعي عمومي شناخته مي شود، 
كه یک سیســتم هوش مصنوعي با توانایي هاي 
شناختي عمومي است. هنگامي كه براي یک وظیفه 
برنامه ریزي نشده تخصیص مي یابد، قادر به یافتن 

راه حل بدون دخالت انسان است. از آنجا كه سخت 
افزار، نرم افزار و هزینه هاي نیروي انســاني براي 
AI مي تواند گران باشــد، بسیاري از فروشندگان 
در بخش هاي پیشــنهادات استاندارد و همچنین 
دسترســي به سیســتم عامل هوش مصنوعي به 
عنوان یک ســرویس فعال هستند. AI به عنوان 
یک ســرویس به افراد و شركت ها اجازه مي دهد 
تا قبل از انجام تعهدات شــركت هوش مصنوعي 
براي اهــداف تجاري مختلــف و نمونه برداري از 
سیستم هاي مختلف، نمونه خود را با دقت آزمایش 
 AI كنند. ارایه دهنده خدمات گسترده و محبوب
 IBM Watson ،آمــازون AI شــامل خدمات
Assistant، خدمات شــناختي مایکروسافت و 

خدمات گوگل AI است.
در حالي ابزارهاي AI طیف وسیعي از قابلیت هاي 
جدیــد را در حوزه كســب و كار ارایه مي دهد كه 
استفاده از هوش مصنوعي سواالت بنیادیني را مطرح 
كرده است. به این دلیل كه الگوریتم هاي یادگیري 
عمیق، كه اساس بســیاري از ابزارهاي پیشرفته 
هوش مصنوعي است، آنچنان باهوش هستند كه 
در تحلیل داده ها، فراتر از برنامه هاي تعریف سده 
اقدام كنند. به طوري كه كه اگر قرار باشد یک انسان، 
همین اطالعات را بررسي كند، هم به طور ذاتي داراي 
احتمال خطا و اشتباه است و هم اینکه باید تحت 

نظارت هاي نزدیک باشد. 
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بعضي از كارشناســان این صنعت معتقدند كه 
اصطالح هوش مصنوعي با فرهنگ عمومي بسیار 
مرتبط است و موجب مي شــود مردم ترس هاي 
غیرمنطقــي درباره هوش مصنوعــي و انتظارات 
غیرعقالني در مــورد چگونگي تغییر محل كار و 
زندگي بطور كلي داشته باشند. محققان و بازاریابان 
امیدوارند كه برچسب اضافه شده هوش، كه حاوي 
معناي بي اثري اســت، به مردم كمک مي كند تا 
بدانند كه AI به ســادگي محصوالت و خدمات را 
بهبود مي بخشد، نه رقیب جدي افرادي كه از آنها 

استفاده مي كنند.

 انواع هوش مصنوعي
آرنت هینتز، استاد استاد زیست شناسي مجتمع 
و علوم كامپیوتر و مهندســي در دانشــگاه ایالتي 
میشیگان، AI را به چهار نوع از سیستم هاي هوش 
مصنوعي كه امروزه به سیستم هاي حساس موجود 
مي انجامد، طبقه بندي مي كند. این چهاردســته 

عبارتند از: 
 Deep نوع اول: ماشین هاي واكنش پذیر مانند
Blue، برنامه شــطرنجي اي بي ام است كه گري 
كاســپاروف را در دهه ۱99۰ شکســت داد. این 
نوع سیستم مي تواند قطعات را در صفحه شطرنج 
شناســایي كند و پیش بیني كند، اما حافظه اي 
نداشته و نمي تواند از تجربیات گذشته براي آینده 

استفاده كند. Deep Blue این حركت ها را تحلیل 
مي كند - خود و حریف خود را - و استراتژیک ترین 
حركــت را انتخــاب مي كنــد. Deep Blue و 
AlphaGO گــوگل براي چنین اهداف طراحي 

شده و به راحتي قابل استفاده نیستند.
نوع دوم عبارت است از حافظه محدود سیستم هاي 
هوش مصنوعي كه مي توانند از تجارب گذشته براي 
پیش بیني تصمیمات آینده استفاده كنند. برخي از 
توابع تصمیم گیري در خودروهاي رانندگي به این 
شیوه طراحي شده اند. مشاهدات اطالعات، رفتاري 
را اطــالع مي دهد كه در آینده نه چندان دور روي 
مي دهد، مانند تغیییر خطوط حركت ماشین. این 

مشاهدات بطور دایمي ذخیره نمي شوند.
نوع ســوم نیز تئوري ذهن نــام دارد. این اصطالح 
روانشناسي به معناي درک اعتقادات دیگران، خواسته ها 
و نیت هاي آنهاســت و محورهایي كه بر اســاس انها 
تصمیم مي گیرند یا تاثیر مي گذارد. این نوع AI هنوز 
وجود ندارد.نوع چهارم، مربوط به خودآگاهي است۰ 
در این دسته بندي، سیستم هاي هوش مصنوعي داراي 
احساس و آگاهي هستند. ماشین آالت با خودآگاهي، 
وضعیت فعلي خود را درک كرده و مي توانند از اطالعات 
استفاده كنند تا نتیجه بگیرند كه چه احساسي دارند. 

این نوع AI هنوز وجود ندارد.

 استفاده هاي هوش مصنوعي
استفاده هاي وسیع از هوش مصنوعي را مي توان 

در 6 حوزه اصلي طبقه بندي كرد.
AI در مراقبت هاي بهداشتي نخستین كاربرد 
این سیســتم بوده كه بزرگ ترین شــرط بهبود 
بیماران و كاهش هزینه هاي آنهاست. شركت ها از 
یادگیري ماشین براي تشخیص بهتر و سریع تر از 
انسان استفاده مي كنند. یکي از بهترین فناوري هاي 
شناخته شده در زمینه مراقبت هاي بهداشتي،  اي 
بي ام واتســون است. زبان طبیعي را درک مي كند 
و قادر به پاسخگویي به ســواالتي است كه از آن 
درخواست شده است. سیستم مین پایگاه داده هاي 
بیمار و سایر منابع داده موجود را براي ایجاد یک 
 AI فرضیه فراهم مي كند. سایر برنامه هاي كاربردي
عبارتند از chatbots، برنامه كامپیوتري آنالین براي 
پاسخ به سواالت و كمک به مشتریان، براي كمک 
به برنامه ریزي مراكز پیگیري یا كمک به بیماران 
از طریق روند صدور صورت حســاب و كمک هاي 
بهداشــتي مجازي كه بازخورد اولیه پزشــکي را 

فراهم مي كنند.
AI در کسب و کار: اتوماسیون فرآیند روبوتیک 
به كارهاي بســیار تکراري انجام مي شود كه بطور 
معمول توسط انسان انجام مي شود. الگوریتم هاي 
یادگیري ماشین ها در تجزیه و تحلیل و سیستم 
عامل CRM ادغام مي شــوند تــا اطالعات را در 
مورد چگونگي بهتر خدمت به مشتریان كشف كنند. 
Chatbots در وب ســایت ها براي ارایه خدمات 
فوري به مشتریان گنجانده شده است. خودكار سازي 

موقعیت هاي شغلي نیز در میان سخنرانان و تحلیل 
گران فناوري اطالعات، تبدیل شده است.

AI در آمــوزش و پــرورش: AI مي تواند 
درجه بندي خودكار را انجام دهد، به مربیان فرصت 
بیشــتري مي دهد. AI مي توانــد دانش آموزان را 
ارزیابي كند و با نیازهاي آنها سازگار شود و به آنها 
كمک كند تا ســرعت خود را بسنجند. آموزگاران 
AI مي توانند كمک هاي بیشتري را به دانش آموزان 
ارایه دهند، تا اطمینان حاصل شود كه آنها در مسیر 
حركت قرار گیرند. AI مي تواند جایي و چگونگي 
یادگیري دانش آموزان را تغییر دهد، شــاید حتي 

برخي از معلمان را جایگزین كند.
AI در امور مالي: AI در برنامه هاي مالي شخصي، 
مانند مالیات نان یا توربو، كاركرد موسسات مالي را 
مختل مي كند. برنامه هاي كاربردي مانند جمع آوري 
اطالعات شخصي و ارایه مشاوره مالي استفاده مي شوند. 
برنامه هاي دیگر مانند اي بي اي واتسون به روند خرید 
خانه اختصاص یافته اند. امروزه نرم افزار بســیاري از 

معامالت را در وال استریت انجام مي دهد.
AI در تولید. این یک منطقه است كه در پیشبرد 
تركیب ربات ها در تولید كارخانه ها فعال بوده است. 
ربات هاي صنعتي مورد استفاده براي انجام وظایف 
واحــد و جدا از كارگران انســاني، اما هم اكنون به 
عنوان یک تکنولوژي پیشــرفته، وظایف خود را 

گسترش داده است.

 نقش AI در اقتصاد جهاني
 AI پیش بیني شده است كه پذیرش گسترده
در میان صنایع، درآمد جهاني هوش مصنوعي را از 
۱۲.۵ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۷ به 4۷ میلیارد 
دالر در سال ۲۰۲۰ با نرخ رشد ساالنه ۵۵.۱ درصد 
از ســال ۲۰۱6 تا ۲۰۲۰ پیش برد. به طور خاص، 
صنایع بانکي و خرده فروشي بیشترین سرمایه گذاري 
را در ایــن تکنولــوژي كرده اند كه پــس از آنها 
مراقبت هاي بهداشتي و تولیدي در رده هاي بعدي 
قــرار مي گیرند. در كل، این چهار صنعت بیش از 
نیمي از درآمد جهاني AI را در سال ۲۰۱6 تشکیل 
داده اند، در حالي كه بخش بانکي و خرده فروشــي 

تقریبا ۱.۵ میلیارد دالر درآمد داشته اند.
در میان صنایع، بزرگ ترین سرمایه گذاري هاي 
AI در ســال ۲۰۱۷ در زمینه هایي مانند عوامل 
خدمات خودكار مشتریان، هوش تحلیل رفتاري و 
تشخیص جرایم مالي فعال بودند. سرمایه گذاري در 
دوره هاي كوتاه مدت براي سیستم هاي شناختي در 
صنایعي مانند بانکداري، اوراق بهادار و سرمایه گذاري 
و تولید انجــام پذیرفته اســت. در این بخش ها، 
داده هاي بدون ساختار با تمایل به استفاده از بینش 
اطالعات و دسترسي به فناوري هاي نوآورانه مي تواند 
موجب ایجاد ثروت شــود. به عبارت دیگر هوش 
مصنوعي مي تواند داده هاي به هم ریخته ارزشمند 
را به طور مفید و كارایي سازمان دهي كند كه این 

موضوع در خدمات مالي كاربرد بسیاري دارد. 



آینده هوش  پیش بیني در خصوص 
که  است  پیچیده  مصنوعي، همانقدر 
آینده بشر را بتوان پیش بیني کرد. بیم 
و امیدهاي بسیاري براي آینده در نظر 
گرفته شده که البته برخي نیز عامدا 
نمایي دستاوردهاي  در حال ســیاه 
هــوش مصنوعي هســتند و برخي 
دیگر از منظر بســیار خوشبینانه به 
از  بسیاري  این حال  با  آن مي نگرند. 
کمپاني هاي بزرگ جهاني نظیر گوگل 
فعالیت هاي خود را به ســوي توسعه 
AI متمرکز کرده انــد. رویاي اینکه 
پیشي  انسان ها  از  کامپیوترها  روزي 
بگیرند به قدري جدي است که مطابق 
با نظرسنجي هاي انجام شده، مردم از 
رشد این تکنولوژي هراس دارند. شاید 
مهم ترین تمایز انقالب این تکنولوژي 
با انقالب ماشین بخار در این باشد که 
دیگر انســان ها توانایي براي کنترل 
آن نداشته باشند. با این حال برخي 
از دانش پژوهان نامدار نظیر چامسکي 
بر این باورند، انسان مطلقا نمي تواند 

موجودي پیچیده تر از خود بسازد. 

این سخن موید این نکته است که 
هر چقدر هم ربات ها پیشــرفته تر و 
باهوش تر از گذشــته شوند، باز هم 
نمي توانند موجودي نظیر انســان را 
تحت استیالي خود درآورد. چامسکي 
در مصاحبه اي، ایــن نکته را یادآور 
مي شــود که هوش مهندسي، بیش 
از آنکــه پایه هاي روانشــناختي و 
ماهیتي داشته باشد، بیشتر رویکردي 
مهندســي دارد. در اینکه ربات هاي 
ربات هاي  از  باهوش تر  بسیار  جدید، 
اما  نیست  شــکي  هستند،  گذشته 
دانشــمندان کنونــي در این حوزه 
بیش از اینکه بر پیشبرد ماهوي این 
ماشین ها همت گمارند، بر رویکردهاي 
مهندسي آن توجه کرده اند. همه این 
موارد داللت بر این دارد که هنوز ربات 
قادر به تشخیص و ایجاد هویت براي 
خود نیستند و موجودي که درکي از 
یا  باشد، دوست  نداشته  هویت خود 
دشمن، فرمانبري یا فرماندهي و حتي 
تصمیم گیري به معناي بشري را قادر 

نخواهد بود. 

 توسعه ماشین ها در تصمیم گیري
گروهي از دانشمندان دانشگاه MIT طي 
مقالــه اي كه در كنفرانس انجمن پردازش 
اطالعات عصبي امریکا ارایه كردند، سیستم 
نویني را به دنیا معرفي كردند كه درحقیقت 
پلي میان این دو شــیوه استنتاجي است. 
بدین ترتیب انسان ها و رایانه ها قابلیت آن 
را خواهند داشت تا با همکاري با یکدیگر 
تصمیمهاي بهتري اتخــاذ كنند. كاركرد 
این سیستم در نوع خود حیرت انگیز است. 
به گفته دانشــمندان دانشگاه MIT این 
فنــاوري نوین یاد مي گیرد كه به وســیله 
متراكم كردن اطالعات، آن را چکیده كرده 

و به مثال هاي ساده اي تبدیل كند.
آزمایشــات صورت گرفته نشان مي دهد 
اســتفاده از این سیستم نوین در استنباط 
و تجزیه و تحلیل اطالعات در مقایســه با 
بهره گیــري از الگوریتمهاي رایج رایانه اي 
۲۰ درصد بازده بیشــتري به همراه دارد. 
دانشــمنداني كه بر روي ایــن پروژه كار 
مي كننــد هدف اصلي خود را دســتیابي 
به ماشــیني عنوان مي كننــد كه قابلیت 
پشتیباني از انسان را در اتخاذ تصمیم هایي 

مروري بر آينده پژوهي هوش مصنوعي   
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با بهترین كیفیت ممکن داشــته باشــد. 
این نوع تصمیم گیري دقیقا همان ســطح 
از اتخاذ تصمیم هــاي تاكتیکي، حیاتي و 
تأثیرگذار در میادین جنگ به شمار مي آید.

 جاه طلبي ربات ها در صنعت
ري كورزویل از مدیران بخش مهندسي 
گوگل افزود: تا سال ۲۰۲9 هوش ربات ها 
به انسان ها خواهد رسید.یک سوم كارهایي 
كه در حال حاضر توسط بشر انجام مي شود 
تا ســال ۲۰۲۵ به نــرم افزارها، ربات ها و 

ماشین هاي هوشمند محول خواهد شد.
براساس پیش بیني شركت گارتنر كه در 
زمینه تحقیقات و مشاوره فناوري اطالعات 
فعال اســت، تا ســال ۲۰۲۵ یک ســوم 
كارهایي كه توسط انسان انجام مي شود به 
ربات ها، نرم افزارها و ماشین هاي هوشمند 
محول مي شود. رایان كالو – استاد دانشگاه 
واشنگتن – كه در زمینه رباتیک تخصص 
دارد، گفت: »ایــن پیش بیني بیانگر یک 
انقالب در توانایي ربات ها اســت. به لحاظ 
تاریخي ما فکر مي كنیم كه ربات ها كارهاي 
خطرناک، كثیف و كســل كننده را انجام 

مي دهند. در طول زمان محدوده كارهایي 
كه ربات ها مي توانند انجام دهند گسترش 

یافته است.«
در شــرایطي كــه برخي كارشناســان 
ربات ها موجب  ایــن  پیش بیني مي كنند 
بیکاري انسان ها خواهند شد، برخي دیگر 
معتقدند رونمایي از ربات هاي بیشــتر در 
محیط هاي كار مشــاغل قدیمي را حذف 
و مشــاغل جدیدي را ایجاد خواهد كرد. 
كارشناسان با تشبیه این تحول به اختراع 
ماشــین بخار در ۲۰۰ سال قبل و شروع 
عصر ماشین، توسعه علم رباتیک را »عصر 

دوم ماشین ها« مي نامند.
بیزینس اینسایدر مي نویسد، همان طور كه 
انقالب صنعتي در نهایت به ایجاد فرصتهاي 
شــغلي بیشــتر منجر شــد، اقتصاددانان 
مي گویند پس از عصر دوم ماشــینها نیز 
همین نتیجه حاصل خواهد شــد. اگرچه 
پیش بیني تاثیر كامــل انقالب ربات ها بر 
مشاغل دشوار است، اما برخي شغلها نظیر 
آنهایي كه به قضاوت، تفکر خالقانه و تعامل 
بشري احتیاج دارند، مطمئنا توسط ربات ها 

پر نخواهند شد.
هــوش مصنوعــي از فناوري هاي جدید 
و منحصر به فرد دوره مدرنیته به شــمار 
مي رود كــه در دهه هاي اخیر با رشــد و 
پیشرفت چشمگیري مواجه شده است این 
در حالي است كه بسیاري از كارشناسان و 
محققان، آینده این فناوري را براي بشریت 

خطرناک پیش بیني مي كنند.

 هوش مصنوعي خطرناك تر از بمب 
هسته اي است

هوش مصنوعي را مي توان از جنبه هاي 
مثبــت و منفي مورد بررســي قــرار داد. 
الون ماســک، كارآفرین مشهور و یکي از 
تاثیرگذار ترین چهره هاي دنیاي تکنولوژي 
و بنیانگذار شركت هایي مانند تسال موتورز 
و اســپیس ایکس در جدیدترین مصاحبه 
خــود از خطرات هوش مصنوعي ســخن 
گفتــه و هوش مصنوعــي را از بمب هاي 
هســته اي خطرناک تر دانســته و معتقد 
است: »فیلم هایي كه درباره هوش مصنوعي 
ساخته مي شوند روزي به وقوع مي پیوندند 
و انســان ها بایستي به سیاره دیگري سفر 
كنند. تکنولوژي هاي جدید و ماشین هاي 
هوشمند تنها بخشي از خطراتي هستند كه 
بشریت را تهدید مي كنند. الون ماسک در 
جمله اي در صفحه اجتماعي خود نوشت: 
»ما باید به شــدت نگران آینده اي باشــیم 
كه ماشین هاي هوشــمند زندگي ما را به 

عهده مي گیرند، آن روز از بمب هســته اي 
خطرناک تر است و بشریت تهدید به مرگ 
خواهد بود.«خنان الون ماســک در حالي 
مطرح مي شود كه ري كورزویل، آینده گرا 
و مدیر بخش مهندسي گوگل نگاه مثبتي 
به آینده فناوري داشــته و مي گوید: »در 
ســال هاي آتي و با برنامه هاي نرم افزاري 
مختلفي كه نوشته مي شوند، كاربران قادر 
به ارایه پرســش و پاسخ با گوگل خواهند 
بود. كارشناسان گوگل پیش بیني كرده اند 
كه تا سال ۲۰3۰ میالدي، هوش مصنوعي 
جایگزین هوش انسان شده و قادر به حل 
مسائل پیچیده خواهد بود اما این موضوع 
در صورتي اســت كــه اینترنت به صورت 
خــودآگاه عمل كند و تا رســیدن به این 
مرحله، مســیر طوالني را باید پیمود. اما 
برخي معتقدند سخنان كارشناسان گوگل 
محقق نخواهد شد زیرا ذهن انسان داراي 
پیچیدگي هاي بسیاري است كه به سادگي 

قادر به درک آنها نیستیم«.

 عصر جدید بشریت
هــوش مصنوعــي منعکس كننده عصر 
مدرنیته و ارتباطات خواهد بود. كارشناسان 
ایــن حوزه فواید بســیاري را براي هوش 
مصنوعي بر شــمرده اند كــه از آن میان 
مي توان به مواردي مانند عدم خســتگي 
یا پیري، اشــتغال ماشــین هاي هوشمند 
در حرفه هــاي خطرناكــي مانند معدن، 

آتش نشان و… اشاره كرد.
دور از ذهــن نخواهد بود كه انســان ها 
منفعل شــده و كســب و كار به ماشین ها 
ســپرده شده و بسیاري از مشاغل امروزي 
با روبات ها جایگزین مي شــوند. روبات ها 
مي تواننــد در تمام كارهایي كه انســان 
قادر به انجام آن اســت، جایگزین شوند. 
اما ورود روبات ها در بســیاري از مشاغل 
مانند پزشــکي، تدریس و آموزش و غیره 
موفقیت آمیز نخواهد بود زیرا در این مشاغل 
انگیزه، شور و شوق نیز عالوه بر آگاهي الزم 
اســت تا مخاطب را با خود همراه كند اما 

روبات ها فاقد احساس هستند.
هــوش مصنوعــي در حــال حاضر به 
ماشــین هاي بدون سرنشین نیز وارد شده 
تا به مرور زمان به حذف كامل انسان ها از 
فعالیت بپردازد. اما از سوي دیگر، انساني 
را تصور كنید كه تمام كارهایش را روبات ها 
یا ماشین ها انجام مي دهند، اگر روزي فرا 
رسد كه ماشین ها براي لحظه اي بایستند، 
آیا انســان قادر به فعالیت و ایفاي دوباره 
نقــش خود خواهد بود؟ در این میان و در 
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یکي از اساسي ترین نگراني هایي كه در درباره 
پیشــرفت هاي هوش مصنوعي و توسعه آن در 
صنایع متعــدد وجود دارد، بحران بیکاري براي 
كارگران است. گاي استندیگ و همکاران خود 
در دانشگاه لندن كوشیدند تا با تاسیس سازماني 
بــه نام UMB این بحران را تا پیش از به وقوع 
پیوستن مدیریت و براي آن راهکارهاي متعددي 
تنظیم كنند. از این رو آنها، افزایش مالیات براي 
شركت هاي فناوري و دریافت مالیات از ربات ها 
را براي كنترل وضعیت اشتغال در سال هاي آینده 
پیشنهاد داده اند. ایده اي كه هرچند هنوز خام به 
نظر مي رســد اما نزدیک ترین راه حلي است كه 
مي تواند سیاستمداران و اقتصاددانان را براي بهبود 
معیشت كارگران همراهي كند. در این گزارش، 

بطور مختصر مروري بر این ایده مي شود. 
فرض كنید در سال ۲۰6۷ هستیم و ربات ها 
میلیون ها شغل را از بین برده اند، هوش مصنوعي 
گسترش یافته و بیکاري در حال افزایش است. 
شركت هاي فناوري دشمن اصلي جامعه شده اند. 
ایــن تصوري از آینده یکي از مدیران تکنولوژي 
است كه از نوحه سرایي براي آینده تیره و تار بشر 
امتناع مي كند و از طرفي ایده یک درآمد اساسي 

جهاني )UMB( را حمایت مي كند.
سایتان گسال، استاد اقتصاد دانشگاه گالسگو 
كه درباره UBI تحقیق كرده اســت، به تلفن 
CNBC گفته است: »زماني كه هوش مصنوعي 
وارد مشاغل شود، شاهد عکس العمل هاي شدید 
سیاســي خواهیم بود.« شركت هاي تکنولوژي 
 AI ایاالت متحده به شدت در تحقیق و توسعه
ســرمایه گذاري كرده است. تسال با ماشین هاي 

بحران بيكاري در كمين جامعه بشري   

ربات هاي 
مالیات دهنده

دنیاي روبات ها و ماشــین آالت هوشمند 
انسان چه جایگاهي مي تواند داشته باشد؟ 
آیا به همین دلیل اســت كه انسان ها به 
دنبال كشــف و كنکاش در سایر سیاره ها 
هســتند تا در روز مبادا به سیاره دیگري 

مهاجرت كنند؟
بنا بر نظرســنجي كــه در ژاپن انجام 
شده، ۵۲ درصد از محققان و كارشناسان 
معتقدند با ورود هوش مصنوعي به زندگي 
انسان ها نه تنها به زندگي انسان ها چیزي 
اضافه نمي شــود بلکه این ورود به معناي 
پایــان و ویراني زندگي انسان هاســت اما 
از ســوي دیگر 48 درصد از كارشناسان 
معتقدند ورود هوش مصنوعي به زندگي 
انسان ها گریزناپذیر است پس باید با آغوش 
باز به استقبال آن رفت. پیش بیني مي شود 
این بحران در كشورهاي توسعه یافته اي 
مانند ایاالت متحده و كشورهاي اروپایي 

بیشتر باشد.
كانبرا  دانشگاه  اســتاد  لوپتن«،  »دبورا 
استرالیا در رابطه با این موضوع مي گوید: 
»من معتقدم هر اندازه كه شــاهد رشد و 
شــکوفایي روبات ها در عرصه فناوري یا 
ورود هوش مصنوعي باشیم، باز هم تمامي 
ماشین ها ارزش و قدرت انسان ها را نداشته 
و نمي توانند با مهارت هاي انساني مقایسه 
شــوند.« رییس بخش مهندسي شركت 
گوگل پیش بیني كرده است روبات ها طي 
۱۵ ســال آینده از باهوش ترین انسان ها، 

هوشمند تر خواهند شد.

 نفوذ گوگل در هوش مصنوعي
گــوگل ۵۷ میلیارد پوند از دارایي خود 
را بي ســر و صدا براي خرید شركت هاي 
مهم روباتیک سراســر جهان هزینه كرده 
اســت از جمله آنها مي توان به شــركت 
انگلیســي »دیپ مایند« كه متخصص در 
یادگیري ماشیني است و شركت بوستون 
داینمیک كه روبات هاي پیشرفته نظامي 
مي سازد، اشاره كرد. رقباي گوگل مدت ها 
اســت این شركت را به اتهام سوءاستفاده 
از اطالعات شخصي كاربران و فروش آنها 
به شــركت هاي تبلیغاتي مورد انتقاد قرار 
داده اند.كورزویل 66 ساله در سال ۲۰۱۲ 
به استخدام گوگل در آمد تا بخش هوش 
مصنوعي گوگل را بــا هدف درک موتور 
جست وجو از آنچه كه در اینترنت به دنبال 
آن هستیم، متحول كند. این كارآفرین كه 
پیش از این افزایش ضریب نفوذ اینترنت و 
شکست انسان از رایانه در مسابقات جهاني 
شطرنج را به درستي پیش بیني كرده بود 

مي گوید این ماشــین ها تا سال ۲۰۲9 از 
ســازندگان خود هوشمند تر خواهند شد. 
وي اظهار داشت پیش بیني من در نهایت 
این اســت كه جســت وجوي اینترنتي بر 

اساس شناخت معني زبان خواهد بود.
وي افزود: »وقتي مقاله اي مي نویســید 
یــک مجموعــه جالب از كلمــات تولید 
نمي كنید، بلکه چیزي براي گفتن دارید 
و گوگل نیز قصد دارد به طور هوشمندانه اي 
اطالعات جهان را ســاماندهي و پردازش 
كند. مي خواهیــم رایانه ها همه چیز را بر 
روي وب و همه صفحات را از همه كتاب ها 
بخوانند، سپس قادر خواهند بود مکالمه 
هوشــمندي را با كاربر خود داشته باشند 

و بتوانند به سواالت كاربر پاسخ دهند.«
شركت بوســتون داینمیک، روبات راه 
رونده LS3 را ســاخته كه شــبیه اسب 
اســت و مي تواند در هر قلمرویي از جمله 
دامنه هاي شــیب دار، زمین هاي سنگي و 
مناطق داراي پوشش گیاهي متراكم مسیر 
خود را طي كند. گوگل شــركت »نست 
لب« كه سازنده ترموستات هوشمند است 
را به قیمــت ۱٫9 میلیارد پوند خریداري 
كرده است. هشــدار نست لب مي تواند با 
مالک خود گفت وگو كند و به آنها بگوید 
در كجاي خانه دود وجود دارد و چه چیزي 
موجب دود در خانه شده است. كورزویل 
به خاطر نظریه یکتایــي و انفرادي خود 
مشهور شــده است نظریه اي كه مي گوید 
رایانه و انســان بطور موثري به یک چیز 

واحد تبدیل مي شوند.
در ســال ۱99۰ وي شکست انسان از 
رایانه را در یک رقابت جهاني شطرنج در 
سال ۱998 پیش بیني كرد؛ رویدادي كه 
در واقعیت دو سال زودتر روي داد و رایانه 
Deep Blue شركت IBM توانست گري 
كاســپارف قهرمان شــطرنج جهان را در 
ســال ۱996 شکست دهد. وي همچنین 
در روزهایــي كــه اینترنت تنهــا برنامه 
مبهمي بود كه توســط دانشگاهیان براي 
ذخیره سازي داده هاي تحقیقاتي استفاده 
مي شد، روزگاري را پیش بیني كرد كه در 
آن مردم بطور وسیع از اینترنت استفاده 

مي كنند.
كورزویل اكنون پیش بیني جالب دیگري 
صورت داده و از سال ۲۰۲9 حرف مي زند 
كه در آن رایانه ها از انسان – خالق خود- 
هوشمند تر خواهند شد. كورزویل سال ها 
پیش از آنکه به طور تمام وقت به استخدام 
گوگل درآید در زمینه پروژه هاي خاصي با 

این شركت همکاري داشته است.
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بدون راننده، آمــازون با مغازه هاي بدون كارگر 
و كمپاني هایي مانند گــوگل، كه نرم افزارهاي 
هوشمندتر از انســان را توسعه مي دهند. حتي 
سرگئي برین، یکي از بنیانگذاران گوگل، اخیرا 
 AI اظهار كرده كه او از ســرعت پیشرفت هاي

شگفت زده شده است.
در چند ماه گذشته، مدیران ارشد فناوري در 
حمایت از UBI از این شركت ها خارج شده اند. 
هرچند در مصاحبه اي با CNBC در ماه نوامبر، 
الیان ماســک، مدیر اجرایي تســاال، این ایده را 
تکذیب كرد. مسک گفت: »شانس بسیار خوبي 
است كه ما درآمد پایه اي جهاني یا چیزي شبیه 
به آن را به علت اتوماسیون به پایان برسانیم.« وي 
هفته گذشته در نشست سران كشورهاي جهان 
در دبــي، ایده هاي خود را بازگو كرد و گفت كه 

یک »UBI« ضروري خواهد بود.
مارک بنویف، مدیرعامــل Salesforce، از 
ایجــاد »پناهندگان دیجیتــال« براي مقابله با 
هوش مصنوعي هشــدار داد. بنیوف در مجمع 
اقتصادي جهاني در داووس، در ماه ژانویه گفت: 
»هیچ راهي مشخص براي جلوگیري از جابه جایي 
شغلي وجود ندارد.« سایر مدیران فناوري، درباره 
مسوولیت صنعت بحث و تبادل اطالعات كردند. 
ساتیا نادال، مدیرعامل شركت مایکروسافت در 
داووس گفت: »ما باید بهترین برنامه ها را براي 
آموزش افراد براي مشاغل آینده انجام دهیم.« 
شــركت هاي فناوري مي تواننــد در خط مقدم 
این موضوع باشند.كارشناســان مي گویند كه 
صنعت فناوري در حال رشــد، بیشتر نسبت به 
نقش آن در رانندگي اتوماســیون و جابه جایي 
در آینده رواج دارد و شركت ها نمي خواهند هیچ 

كارگري را در از شغل خود حذف كند. »این یک 
حقیقت است. نگراني كه ناگهان دشمن شماره 
یک جامعه روبات ها شــوند و آنها )شركت هاي 
تکنولوژیک( در خط مقدم قرار خواهند گرفت.« 
Guy Standing، پژوهشــگر علوم انساني در 
دانشــکده مطالعات شرقي و آفریقا، در پاسخ به 

تماس CNBC گفت.
»اما من فکر مي كنم بخشي از افرادي كه من 
در صنعت تکنولوژي با آنها دیدار كردم، بیشتر 
نسبت به نابرابري فزاینده و واكنش هاي سیاسي 

علیه آن، نگران هستند.« 
استندیگ همچنین یکي از بنیانگذاران شبکه 
پایه درآمدي است كه به صورت یک سازمان غیر 
دولتي، سیاست دستمزد پایه اي را ترویج مي كند،  
او در حال حاضر به Y Combbinator، یک 
شركت استارت آپ بزرگ در امریکا كه قرار ایده 
دســتمزد پایه او را آزمایش كند. این شركت به 

دنبال تجربه اولیه درآمد در اوكلند است.
اینکه یک پروژه درآمد اولیه در آینده چگونه 
ممکن اســت كار كند، هنوز مشخص نیست و 
البته شركت هاي تولیدكننده تکنولوژي مطمئن 
نیســتند. یک ایده این است كه دولت ها به هر 
كس مبلغ ماهانه اي را پرداخت كنند. كارشناسان 
مي گویند كه این كار كارگران را از بین نمي برد 
چرا كــه حداقل حداقل هزینه زندگي را تامین 
مي كند. در عوض، كارگران هنوز هم مي خواهند 
استانداردهاي باالتر از زندگي را با كار به دست 
آورند. اما براي اجراي این سیاســت تامین مالي 
سخت خواهد بود.استندیگ در این باره معتقد 
اســت: »اگر ایده یــک درآمد پایــه به عنوان 
تامین كننده استانداردهاي زندگي بیشتر مردم 

طراحي و ایجاد كنید، پس از آن هزینه هاي جاري 
مردم از وضعیت كنوني بسیار بسیار بیشتر خواهد 
شد.« یک راه براي اینکه دولت به UBI پرداخت 
كند، ایجاد یک صندوق مستقل ثروت است، جایي 
كه آنها سهم سهام كوچک را در همه شركت هاي 
ثبت شده در كشور ثبت مي كنند و به این ترتیب 
درآمد كسب مي كنند. ایده دیگري كه مدیران 
اجرایي به آرامي به سمت آن مي روند، مالیات بر 
»سود فوق العاده« است. در این باره استندیگ به 
CNBC گفت كه یکي از مدیران عمده شركت 
فناوري در این باره گفته است كه وي متقاعد شده 
است كه این صنعت باید »امتیازات« را در قالب 

مالیات بر سود بیشتر شروع كند.
بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت اخیرا ایده 
مالیات ربات را به عنوان راهي براي اینکه دولت ها 
در آینده پول بیشتري كسب كنند، مطرح كرده 
اســت. گیتس در مصاحبه اخیر با كوارتز گفت: 
»اگر یک كارگر انساني ۵۰ هزار دالر در كارخانه 
در آمد داشته باشد، این درآمد مالیاتي دارد اما 
اگر یک ربات همین كار را انجام دهد، باید ربات 

را در یک سطح مشابه مالیاتي قرار دهیم.«
 Ghosal و Standing دانشــگاهیان مانند
مي گویند كه مانند انقالب هاي تکنولوژیکي قبلي، 
كارگران احتماال آواره مي شوند، سپس بازآموزي 
مي شوند و دوباره به كار بر مي گردند. UBI هنوز 
هم به مردم اجازه مي دهد كه كار كنند، اما به آنها 
مهارت هاي جدیدي مي دهد. Ghosal مي گوید: 
»درآمد اساسي جهاني، بالشتکي را فراهم مي كند 
و به مردم اجازه مي دهد دوباره كار كنند و به آنها 
توان حركت و استفاده از فرصت هاي جدید در 

جاي دیگر مي دهند.«



محمد حیدری| دانشجوی دکتری انرژی|
برآورد كل ســرمایه گذاری انرژی در سال 
۲۰۱6 بــه ارزش حــدود ۱.۷ تریلیون دالر 
بوده كه نشان می دهد این بخش حدود ۲.۲ 
درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به 
خود اختصاص داده اســت. با این وجود، به 
دلیل نگرانی در مورد تأثیرات زیست محیطی 
تولید و مصرف انرژی، شركت های نفت و گاز 
به طور جدی به دنبال دســتیابی به اهداف 
تجاری خود در عین توجه به كاهش اثرات 
زیست محیطی با كمک روش های ابتکاری 
هســتند. امروزه AI بــه صنعت نفت و گاز 
كمک می كند تا دوره آینده خود را به نمایش 
بگذارد. از آنجایی كه هیچ منابع پیشنهادی 
در مورد تاثیر AI در بین شركت های نفت 
و گاز پیشرو وجود نداشته است، برای كمک 
به پاســخ به سواالتی كه رهبران نفت و گاز 

می پرسند، پاسخ می دهیم:
چه نوع برنامه هــای كاربردی AI در حال 
حاضر توسط شــركت های نفت و گاز مانند 
ExxonMobil و Shell استفاده می شود؟ 
نتایج )در صورت وجود( در برنامه های كاربردی 
AI توسط شركت های پیشرو در صنعت نفت 
و گاز، چطور گزارش شــده است؟ آیا روندی 
مشترک در میان تالش های نوآوری آنها وجود 
دارد - و چگونــه این روند بر آینده نفت و گاز 

تاثیر می گذارد؟
این مقاله با هدف بررســی جامع در مورد 
برنامه های كاربردی AI توسط پنج شركت 
نفت و گاز پیشــرو ارائه می شود. رتبه بندی 
از شــركت ها بر اســاس رتبه بندی شركت 
Global ۲۰۱۷ Forbes ۲۰۰۰ از بزرگترین 
شــركت های دولتی در جهان است. از طریق 
حقایق و ارقام قصد داریم بینش های مربوطه را 
برای رهبران كسب و كار حرفه ای كه عالقه مند 
به چگونگی تاثیر AI بر صنعت نفت هستند، 
ارائه دهیم. قبل از بررسی برنامه ها، الگوهای 
مشترک را كه از تحقیقات انجام شده در این 

صنعت به دست آمده، بیان كنیم.

 هوش مصنوعــی در نفت و گاز - 
Insights Up Front

برنامه های محبوب AI از پنج صنعت برتر، به 
نظر می رسد در حوزه های روبات های هوشمند 
)روبات هایی كه با قابلیت AI، برای اكتشاف 
و تولید هیدروكربن طراحی شــده اند، برای 
بهبود بهره وری، بهینه كردن هزینه و كاهش 
خطر كاركنان طراحی شده اند.(، دستیارهای 
مجازی )پلت فرم چت آنالین كه به مشتریان 
كمک می كند تا پایگاه داده های محصول را 
هدایت كنند و پرونده های كلی را با استفاده از 

زبان طبیعی پردازش كنند.( خالصه می شود.
 AI در مقاله كامل زیر، برنامه های كاربردی
هر شركت را به صورت جداگانه بررسی خواهیم 
كرد. ما با شركت ExxonMobil، نخستین 
شركت رتبه بندی شده در این صنعت، بر اساس 
 Global ۲۰۱۷ Forbes رتبه بندی شركت
۲۰۰۰ )از بزرگترین شــركت های دولتی در 

جهان( آغاز خواهیم كرد.
صنایــع نفت و گاز معموال به ســه بخش 
عمده عملیاتی تقسیم می شوند: باالدستی، 
سطح متوســط و پایین دستی. بخش های 
باالدستی شامل اكتشاف و تولید نفت و گاز 
طبیعی می شــود. Midstream معموال به 
مراحل حمل و نقل و ذخیره ســازی اشــاره 
دارد. Downstream فرآیندهای مختلفی را 
در زمینه پاالیش و فروش نفت مورد استفاده 
قــرار می دهد. افزایش تقاضا برای نفت و گاز 
موجب می شود كشف میدان های جدید نفت 
یکی از نیازهای اساســی شركت ها در فضای 
رقابتی باشد. این عملیات به طور كلی به نام 
 Exploration and Production )E &
P( یا سطح باالیی از صنعت نفت و گاز نامیده 
 E می شود. پیدا كردن راه هایی برای كارآیی

P & كارآمدتر و بهینه ســازی عملیات در 
اين زمینه کمکی است که AI ممکن است 

به شركت های نفت و گاز ارائه دهد.
شركت  ExxonMobil در میان تالش های 
همکاری خود با حدود 8۰ دانشگاه در ایاالت 
متحده و خارج از آمریکا، در دسامبر ۲۰۱6، 
اعالم كرد كه با MIT برای طراحی روبات های 
AI برای اكتشاف اقیانوس كار می كند. براون 
ویلیامز، استاد MIT و طراح نرم افزار AI كه 
به تولید مریخ پیمای رورور ناسا كمک كرد، یکی 

از اعضای كلیدی تیم پروژه است. 
 AI در حالی كه مزیت كسب و كار استفاده از
در اكتشاف دریای عمیق ،ممکن است بالفاصله 
 AI آشکار شود، هدف شركت برای استفاده از
برای افزایش توانایی تشخیص طبیعی آن است. 
اسید طبیعی هنگامی رخ می دهد كه نفت از 
ســنگ موجود در كف اقیانوس فوران كند. 
حدود 6۰ درصد نفت خام زیر ســطح زمین، 
در آمریکای شــمالی به علت رسوب طبیعی 
اســت. روبات هایی كه توانایی حركت به این 
مناطق اقیانوســی و تشخیص اسید نفتی را 
دارند، می توانند به حفاظت از اكوسیستم كمک 
كنند و به عنوان شاخص هایی برای منابع انرژی 

خدمات هوش مصنوعی در صنعت نفت   
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موثر باشند. به طور خاص مشخص نیست كه 
 ExxonMobil اربات های جوینده اقیانوسی

كی مستقر خواهند شد. 
كمپانی ExxonMobil، به عنوان یکی از 
اعضای بنیانگذار ابتکار انرژی MIT، بیش از 
۵ سال، ۲۵ میلیون دالر برای تحقیقات انرژی 
توســط استادان و كاركنان MIT اختصاص 
داده است. در حالی كه این شركت مبلغ كل 
ســرمایه گذاری خود را در میان 8۰ انجمن 
دانشگاهی منتشــر نکرده است، می توانیم از 
مقاالت منتشر شــده زیر دریافت كنیم: كه 
دانشگاه پرینســتون ۵ میلیون دالر در طول 
۵ ســال و دانشــگاه تگزاس در شهر آستین 
۱۵ میلیون دالر برای تحقیقات خود دریافت 

كرده اند. 
كمپانی ExxonMobil با مشاركت خود 
بــا عنــوان MIT Energy Initiative و 
تالش های مرتبط بــا آن، بهره وری انرژی و 
اكتشــاف منابع انرژی جدید را هدف اصلی 
اولویت های تجاری خود عنوان كرده اســت. 
براســاس گزارش ساالنه ۲۰۱6، این شركت 
تا كنون حدود ۷ میلیارد دالر از سال ۲۰۰۰ 
در زمینه تحقیق و توســعه و گســترش فن 

آوری های كاهش انتشار گاز سرمایه گذاری 
كرده است. این شركت تخصیص منابع برای 
این فن آوری ها را مشخص نکرده و جزئیات 

مربوط به AI نیز منتشر نشده است.

Dutch Shell 
در اوت ۲۰۱۵، شل اعالم كرد كه این اولین 
شــركت در بخش روغنکاری خواهد بود كه 
یک دســتیار هوش مصنوعی برای مشتریان 
راه اندازی می كند. به طور معمول، مشتریانی 
كه به دنبال روان كننده ها و محصوالت مرتبط 
هســتند، باید یک پایــگاه داده بزرگ برای 
یافتن محصول ایده آل)ها( خود داشته باشند. 
شــل قصد دارد از Avatars های خود یعنی 
Emma و Ethan برای كمک به مشتریان 
محصوالت كشــف شده با اســتفاده از زبان 

طبیعی استفاده كند.
دستیار مجازی شل از طریق یک پلت فرم 
چت آنالین از طریق وب ســایت شــركت، 
عمل می كنــد. مثال هایــی از اطالعاتی كه 
سیســتم می تواند ارائه دهد شامل مواردی 
اســت كه روغن های در دسترس برای خرید 
هســتند، طیف وســیعی از اندازه بسته های 

موجود و اطالعات عمومی مربوط به خواص 
فنی محصوالت خاص نیز بررســی می شود. 
برای تامین كــردن پیش نیاز مربوط به این 
فناوری، شــركت ادعا می كند كه دســتیار 
مجازی شل بیش از ۱۰۰ هزار ورق داده برای 
3هزار محصول را مدیریت می كند و اطالعات 
مربــوط به ۱8 هزار اندازه مختلف بســته را 
فراهم و ۱6،۵۰۰ ویژگی فیزیکی روان كننده 

را درک می كند. 
دستیار مجازی شل در حال حاضر، نه تنها در 
ایاالت متحده و انگلستان در دسترس است، 
بلکه همچنین چهار سرویس دیگر شل از جمله 
Shell LubeMatch را تکمیل می كند كه 
گزارشات »ساالنه بیش از دو میلیون توصیه 
برای مشتریان شل« ارائه می دهد و در ۱38 

كشور در ۲۱ زبان قابل دسترسی است.
ما توانســتیم به دســتیار مجازی در وب 
سایت شركت دسترسی داشته باشیم. در یک 
یادداشت به كاربران ارسال شده در باال از پلت 
فرم، شل می گوید كه دستیار مجازی هنوز در 
حالت آزمایشــی است و تالش برای افزایش 
دانش دستیاران مجازی و نظارت بر اثربخشی 

آنها در حال انجام است.
در شــركت Emerj، به طور فزاینده ای از 
»دستیار مجازی« استفاده می شود كه تالش 
می كند روندهای نوآورانه را بدون یک برنامه 
خاص پیاده سازی كند. در این زمان ارزیابی، 
ارزش واقعی كســب و كار شل بسیار دشوار 
است. هر شــركتی باید یک جریان هیجان 
انگیز و نوآورانه در مطبوعات را ارائه كند - و 
به نظر می رسد كه عملکرد شركت شل در این 
موضوع برای برنامه های كاربردی AI،به اندازه 
كافی هیجان انگیز اســت. این به هیچ وجه 
 Shell هشداری نیست كه به طور خاص برای
یا هر شركت دیگری كه در حال توسعه هوش 
مصنوعی است، اختصاص یابد بلکه حمایت از 
ابتکارات تکنولوژی در مطبوعات، برای شکل 
گیری فهم و تحلیل دقیق شركت ها )برای هر 
 ،Shell LubeMatch صنعت( است. همانند
این شــركت همچنین به دنبال گســترش 

خدمات به سایر كشورها و زبانها است.
هزینه های تحقیق و توســعه شل در سال 
۲۰۱6 به مبلغ ۱.۰۱4 میلیارد دالر رســید. 
در حالــی كه جزئیات مربوط به AI گزارش 
نشده است، طبق دستاورد Investor's خود، 
اولویت های تحقیق و توسعه بر »بهبود بهره وری 
محصوالت، فرایندها و عملیات« تمركز دارد و 
هدف اصلی بر توسعه فن آوری هایی است كه از 
انرژی كم كربن حمایت می كنند، استوار است.

در آینده، این شــركت قصد دارد یکپارچه 
سازی AI و اتوماسیون را در حد امکانات خود 



انجام دهد. شل تصریح می كند كه روبات های 
خودكار قادر خواهند بود تا وظایف نظارتی 
معمول و جمع آوری اطالعات در حال حاضر 
را توسط كاركنان انسانی انجام دهند. شركت 
گزارش داده است یک دستیار مجازی به نام 
Amelia را به مدل كسب و كار خود اضافه 
كرده است تا به طور موثرتر در پاسخگویی به 
سواالت مربوط به تامین كنندگان در مورد 
صورتحساب پاســخ دهد. شل معتقد است 
كه آینده فناوری اطالعــات در صنایع آن، 
افزایش قابل مالحظه ای در خدمات خودكار 

خواهد داشت.

Sinopec چین نفت و شرکت شیمیایی 
Sinopec به نقش AI در نوآوری در حال 
پیشــرفت در صنعت نفت و گاز اشاره كرده 
است. این شركت دارای یک برنامه درازمدت 
برای راه اندازی ۱۰ كارخانه هوشمند با هدف 
كاهش ۲۰ درصدی هزینه های عملیاتی است. 
در زمینه تولید، Huawei  شركت مخابراتی 
چینــی، در آوریــل ۲۰۱۷ اعالم كرد تالش 
مشترک با Sinopec برای طراحی آنچه كه 
به عنوان »پلت فرم تولید هوشمند« توصیف 
شــده است، انجام خواهد شــد. این شركت 
شــرح پلت فرم AI را یکی از 8 قابلیت اصلی 
پلت فرم می داند كه هدف آن ارائه روش متمركز 
مدیریت داده ها و پشــتیبانی از ادغام داده ها 
در چند برنامه كاربردی مورد اســتفاده برای 
مدیریت عملیات كارخانه است. AI در خدمت 
ایجاد قوانین و مدل هایی اســت كه می تواند 
اطالعاتی در مورد نحوه تفسیر داده ها و ارائه 
فرصت ها برای شناسایی بینشی ارزشمند، برای 
 Huawei .بهبود عملیات كارخانه فراهم كند
یک جدول زمانی برای زمانی كه انتظار می رود 
Sinopec به طور كامل پلت فرم مورد نظر را 

پیاده سازی كند، مشخص نکرده است.

Total شرکت 
نقشه برداری  توانایی  هیدروكربن،  اكتشاف 
و شناســایی ذخایر نفت و گاز در عمیق ترین 
حوزه های سطح زمین، به مهم ترین و اصلی ترین 
اهداف شركت های تولیدكننده نفت و گاز بدل 
شــده اســت. با این حال، روش های نوآورانه 
و ســازگار با محیط زیست برای دستیابی به 
اثربخشی و كارایی بهتر در این زمینه مورد نیاز 
است. شرایط محیطی به طور فزاینده ای برای 
كارگران به مسئله تبدیل شده است كه اكتشاف 
هیدروكربن را انجام می دهند بنابراین تکنولوژی 
قادر به انجام این كار است در حالی كه حفظ 

عملکرد مطلوب بسیار مهم است.
در تالش برای ایجاد رباتی كه به عنوان اولین 
روبات سطح مستقل، قادر به كار در سایت های 
نفت و گاز توصیف شده است، Total این اقدام 
را در یک رقابت بین المللی در دسامبر ۲۰۱3اغاز 
كرده است. چالش ARGOS مجموع )ربات 
اتوماتیک برای سایت های گاز و نفت( با پنج 
تیم از اروپا، آسیا و آمریکای جنوبی كه حداكثر 
سه ســال برای تکمیل نمونه های اولیه خود، 
آزمایش های متعــددی را انجام داده اند، حل 
خواهد شد. برای هر یک از ۵ تیم، Total مبلغ 
حداكثر 6۰۰ هزار یورو )تقریبا ۷۰۷،3۷6 دالر( 
برای حمایت از تحقیق و طراحی و یک جایزه 
تنها ۵۰۰ هزار یورو )تقریبا ۵89،۵۲۲.۵۰ دالر( 

برای ربات برنده در نظر گرفته است.
AI كه یک مولفه كلیدی از نحوه عملکرد 
ربات است. شــركت توتال انتظار داشت رقبا 
اطمینــان دهند كه روبات هایشــان قادر به 
ارائه گزارش هایی باشند كه شامل جمع آوری 
داده های زمان واقعی مربوط به نقاط بازرسی 
)مکان هایی كه در آن اكتشاف در حال انجام 
است( و تجزیه و تحلیل در اطراف اثربخشی 

مکان ها، مورد توجه باشد.
توتال اهداف كلیدی برای رباتARGOS را 

به شرح اینکه توانایی انجام بازرسی ها، در طول 
روز یا شــب، كه در حال حاضر توسط انسان 
انجام می شود و توانایی تشخیص فعالیت های 
غیرعادی تجهیزات و مداخله در موارد اضطراری 
را دارند. این قبیل مثال ها ممکن است شامل 
استفاده از تجهیزات ساده یا شرایطی با خطر 

باال مانند نشت گاز را نیز پوشش دهد. 
 AI رهبران صنعت نفت و گاز در حال توسعه
در مناطق مختلف هستند. كاهش ردپای كربن، 
اكتشاف دریای عمیق هیدروكربن ها و اجرای 
اســتراتژی های نوآورانه و پایدار انرژی باعث 
سرعت تکامل در این زمینه می شود. معتقدیم 
شركت هایی كه برای این مقاله تحقیق كرده ایم 
نیز بسیاری از برنامه های هوش مصنوعی AI را 
اجرا می كنند اما این تکنولوژی ها در مطبوعات 
كمتر مــورد توجه قرار می گیرند )روبات های 
هیجان انگیز و تالش های زیست محیطی ناسالم 
برای روان شناسی نفت بهتر از تجزیه و تحلیل 
پیش بینی شده برای بازدهی سوخت هستند.( 
با این وجود، احساس می كنیم كه برنامه های 
كاربردی گفته شده، باید رهبران تجاری را به 
طور منظم، طرح هــای فعلی AI را در میان 
بزرگترین بازیکنان صنعت نفت معرفی كنند.

سرمایه گذاری انرژی جهانی توسط این بخش 
در ســال ۲۰۱6 به نوبه خود جالب بود. برای 
اولین بار، بخش برق جلوتر از بخش نفت و گاز 
بــود. با این حال، بخش نفت و گاز در دوبرابر 
ســرمایه گذاری انرژی جهانی باقی می ماند. 
ربات های AI یــک موضوع امیدواركننده ای 
خواهد بود كه در راستای كاهش ریسک های 
خطرناكی كه بســیاری از كاركنان را تهدید 

می كنند هستند. 
در حالی كه ایاالت متحده در سال های اخیر، 
روند صعودی آسیب های مربوط به زایمان و یا 
تلفات در این زمینه را تجربه كرده است، تالش 
برای بهبود شرایط كاركنان، یک سرمایه گذاری 
هوشمندانه است. ما پیش بینی می كنیم كه 
پیشــرفت هایی در مهارت های رباتیک در هر 
زمینه )خرده فروشی، كشاورزی، تولید و غیره( 
به طور مستقیم به روبات هایی كه با مشاغل 
خطرناک مانند كسانی كه در نفت و گاز و آتش 

نجات كار می كنند، پرثمرتر باشد.
در میان شــركت های نفت و گاز می توانیم 
انتظار داشته باشیم كه رهبران این صنعت به 
عنوان پیشگامان اولیه تبدیل شوند. بودجه های 
بــزرگ و اســتعدادهای تکنولوژیکی موجود 
بــرای اجرای طرح های قویAI به ویژه برای 
برنامه های رباتیک پیچیده، ضروری اســت. 
معتقدیم كه شــركت های نفت و گاز نسبتا 
كمتری، از بیشــترین خدمات AI در حوزه 

نفت استفاده می كنند. 

اسفند 1397
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امیرعباس سپهری|
عضو اندیشکده مطالعات و سیاستگذاری 

دانشگاه شریف|
هوش مصنوعی در امور مالی می تواند راندمان 
عملیاتی را در بخش هایی مانند مدیریت ریسک 
و تجارت افزایش دهــد. در حالی كه برخی از 
برنامه هــای كاربردی مالی، بیشــتر مربوط به 
بخش های خاصی در حوزه خدمات مالی هستند، 
استفاده از هوش مصنوعی در كاربردهای مالی 
می تواند فراتر از خدمات مالی ایفای نقش كند. 

 هوش مصنوعی در بازارهای مالی
ارزش واقعــی هــوش مصنوعــی در چنین 
بخش هایی، زمانی به خوبی نمایان می شود كه 
در شناسایی كالهبردای و موارد امنیتی به كمک 
می آید. در گذشته روش های سنتی تشخیص 
جرائم به گونه ای بود كه تحلیل داده ها بر اساس 
قوانین مدونی، ساختاربندی می شد كه در این 
برهه خالفکاران با استفاده از تکنیک های متعدد، 
اقــدام به دور زدن قانون می كردند و هر بار كه 
قوانین جدیدی برای جلوگیری از تخلفات انها 
وضع می شد، دوباره شیوه ها و روش های جدیدی 
توســط متخلفان طراحی و اجرا می شــد. این 
موضوع روش های مقابله با جرائم كالهبرداری 

را پیچیده و پرهزینه كرده بود. 
 اما با الگوریتم های یادگیری پیشرفته، مانند 
كسانی كه از یادگیری عمیق، ویژگی های جدید 
فرا می گیرند، هر لحظه به سیســتم تنظیمات 
جدیدتــر و پویاتری اضافه می شــود. به گفته 
سمیر هانس )Samir Hans(، مشاور مشورتی 
 Business و Deloitte Transactions در
Analytics LLP، »بــا تجزیــه و تحلیــل 
شناختی، مدل های تشخیص تقلب می توانند 

قوی تر و دقیق تر شوند. سیستم شناختی مواردی 
را به عنوان تقلب بالقوه تعیین می كند و انسانی 
را كه از طریق X، Y و Z روش تقلب می كند، 
شناسایی كرده و از بینش های انسانی یاد می گیرد 
و در مقطع بعد راه ورود آنها را سد می كند، چراكه 

هر لحظه دقیق تر و سریع تر شده است.«
سال هاســت كــه شــركت های مدیریــت 
سرمایه گذاری بر روی رایانه ها متمركز شده اند 
تا معامالت خــود را با كمک آنها انجام دهند. 
حدود ۱36۰ صندوق سرمایه گذاری كه 9 درصد 
از كل بودجه بازارهای سهام را در دست دارند، 
از مدل های آماری بزرگ كه توسط دانشمندان 
تحلیل داده، با تکیه بر مدل های ریاضی به تحلیل 
داده ها می پردازند، ســرمایه گذاری می كنند. با 
این حال، این مدل ها تنها از داده های گذشــته 
اســتفاده می كنند و اغلب ایستا هستند و نیاز 
به مداخله انســانی دارند و حتی در زمانی كه 
بازار تغییر می كند، عملکرد خوبی نیز ندارند. در 
نتیجه، وجوه به طور فزاینده ای به مدل واقعی 
هوش مصنوعی مهاجرت می شود كه می تواند 
نه تنها حجم زیادی از داده ها را تجزیه و تحلیل 
كند، بلکه همچنان به بهبود خود ادامه می دهد.

این فن آوری های جدید از تکنیک های پیچیده 
از جمله یادگیری عمیق، شکل یادگیری ماشین 
به نام شــبکه های بیزی و محاسبات تکاملی 
استفاده می كند كه از ژنتیک الهام گرفته شده 
است. نرم افزار تجاری AI می تواند حجم زیادی 
از اطالعــات را برای یادگیری در مورد جهان و 
پیش بینی های مربوط به بازار مالی استفاده كند. 
برای درک روند جهانی، آنها می توانند همه چیز را 
از كتاب ها،توییت ها،گزارش های خبری، اطالعات 
مالی، تعداد درآمد، و سیاســت های پولی بین 

المللی استخراج و از آنها استفاده كنند.

بــرای درک بهتر، در تجارت هایی با فركانس 
زیاد، هوش مصنوعی این فرصت را فراهم می كند 
كه معامله گران میلیون ها سفارش را اجرا كنند 
و در عرض چند ثانیه از طریق اســکن كردن 
بازارها، سیگنال های خرید را به سرمایه گذاران 
منتقل كند، به طوری كه انســان ها به راحتی 
نمی توانند از فرصت ها استفاده كنند. سیستم 
عامل های مبتنی بر AI كه در باال مورد بحث قرار 
می گیرند، به دنبال بهترین معامالت در درازمدت 
هستند و ماشین ها،نه انســان ها، استراتژی را 

تعیین می كنند.
 AI برخــی از این سیســتم های معامالتی
توســط تازه واردان بازار سهام، توسعه یافته اند. 
به عنوان مثال، Aidiya مستقر در هنگ كنگ 
یک صندوق حمایتی كامال مســتقل است كه 
تمام معامالت سهام خود را با استفاده از هوش 
 Ben(مصنوعی انجــام می دهد. بــن گرتزل
Goertzel(، یکی از بنیانگذاران می گوید: »اگر 
همه ما بمیریم، هوش مصنوعی تجارت را ادامه 
خواهد داد.« موسسات سنتی نیز به تکنولوژی 
تجارت AI عالقه مند هستند. در سال ۲۰۱4، 
گلدمن ســاكس سرپرســتی دوره سری A را 
آغاز كرد و شــروع به راه اندازی یک پلت فرم 
معامالتی AI به نام Kensho كرد. برای دوره 
 ،S&P Global عالوه بر ،B سری Kensho
 Goldman( شــش بانک بزرگ وال استریت
 Sachs، JPMorgan Chase، Bank of
 America Merrill Lynch، Morgan
 )Wells   Fargo و Stanley،Citigroup

نیز شركت كردند.
در حال حاضر حدود یک سوم فارغ التحصیالن 
از رشته های كسب و كار به بازارهای مالی جذب 
می شوند. مارک ماینویچ، مشاور ارشد شورای 

بورس ها منطقی تر می شوند   

بازارهای مالی در دستان ربات ها 



رقابت ایاالت متحده، معتقد است كه بعضی از این 
افراد به سوی نوآوری های تکنولوژیکی حركت 
خواهند كرد و یا در راستای توسعه سیستم های 
هوش مصنوعی، ماشین های مستقل و  تکنولوژی 
انرژی كمک خواهند كرد. در آینده نه چندان دور 
بازار سهام نیویورک ممکن است به رقیب جدی 

دره فناوری سیلیکون تبدیل شود.
کاربردهــای ویژه AI در بازار ســهام 

عبارتند از:
1- ارزیابی ریسک

از آنجا كه پایه AI از داده های گذشــته یاد 
می گیرد؛ طبیعی است كه هوش مصنوعی باید 
در حوزه خدمات مالی، كه در آن حسابداری و 
ركوردها به كسب و كار گسترش یابد. به طور 
مثال كارت های اعتباری، امروزه به عنوان اعتبار 
فرد شناخته می شود و وسیله ای است كه فرد 
با آن سنجش و در زمان تخصیص وام ارزیابی 
می شود. با این حال، گروه بندی افراد به كسانی 
كه كارت اعتباری دارند  و كســانی كه ندارند، 
همیشه برای كســب و كار كارآمد نیست. در 
عوض، اطالعات مربوط به عادات بازپرداخت وام 
هر فرد و تعداد وام هایی كه در حال حاضر بدهکار 
است، می تواند مورد ارزشیابی فرد قرار گیرد. این 
یعنی موسسه مالی ارائه دهنده كارت، در مدت 
زمان كوتاهی همه سوابق مالی فرد را بررسی و 
اعالم می كند كه شخص مورد نظر تا چه اندازه 
می تواند از عهده وامی كه قرار است دریافت كند، 
بر می آید. اسکن كردن از طریق این پرونده ها نیز 
AI را قادر می سازد كه توصیه های وام و اعتباراتی 

ارائه دهد كه به لحاظ تاریخی معنی دارند.
AI بسیار سریع به جای یک تحلیلگر انسانی 
جای می گیرند، زیرا اشتباهاتی كه در انتخاب 
انسان دخیل هســتند ممکن است میلیون ها 
هزینه داشته باشــند. AI بر مبنای یادگیری 
ماشــین اســت كه در طول زمان یاد میگیرد، 
امکان اشتباه كمتر و تجزیه و تحلیل داده های 

وســیع را دارد؛ ChatBots در واقع خود را به 
عنوان یک ابزار قدرتمند برای رضایت مشتری 
و یک منبع بی نظیر برای شركت ها،جا بازكرده 
است تا آنها را به صرفه جویی در زمان و كاهش 
هزینه هــا كمک كند. اكنــون، فیس بوک در 
طراحی و توســعه ربات ها برای ایجاد مذاكرات 
به نحوی كه انســان انجام می دهد، فعال شده 
است. این تکنولوژی جدید نه تنها نحوه كار ما 
را تغییر می دهد بلکه فعالیت های غیرتجاری نیز 
تغییر می دهد. مثال از فعالیت های غیرتجاری 
می تواند شامل تنظیم زمان جلسه باشد. ربات ها 
می توانند محدودیت های جلسات را با توجه به 
در دسترس بودن هر كس كه در جلسه حضور 

دارند، برطرف كند.
2- تشخیص و جلوگیری از کالهبرداری

هر كسب و كار با هدف كاهش شرایط ریسکی 
كه آن را احاطه كرده است، از هوش مصنوعی 
بهره می گیرد. این حتی برای موسســه مالی 
نیز صادق اســت. وام یک بانک به شما اساسا 
پول دیگران را می دهد، به همین دلیل، شــما 
به دنبال پرداخت ســپرده و ســود سهام در 
سرمایه گذاری هستید. این نیز به همین دلیل 
است كه بانکها و موسسات مالی تقلب بسیار و 
جدی می كننــد. هنگامی كه در مورد امنیت 
و شناســایی كاله برداری،  AI وارد می شود، 
امکانات سازمان های بارزسی و ناظر به شدت 
افزایش می یابد. این می تواند رفتارهای پرهزینه 
گذشته را بر ابزارهای مختلف معامالت مورد 
استفاده قرار دهد تا رفتار عادی را مشخص كند، 
مانند استفاده از یک كارت از كشور دیگری كه 
تنها چند ساعت پس از آن كه در جای دیگر 
اســتفاده شده اســت، یا تالش برای برداشت 
مجموع پولی كه برای حساب غیرمعمول است. 
یکی دیگر از ویژگی های عالی تشخیص تقلب 
با استفاده از AI این است كه سیستم در مورد 
یادگیری شک ندارد. اگر یک نشانه قرمز برای 

یک معامله منظم ایجاد می كند و یک انسان آن 
را تصحیح می كند، سیستم می تواند از تجربه 
یاد بگیرد و تصمیمات پیچیده تر را درمورد آنچه 
كه تقلب در نظر گرفته می شود و چه چیزی 

نمی تواند، بگیرد.
3- خدمات مشاوره مالی

بــا توجه به گــزارش PwC، مــا می توانیم 
چشم انداز مشاوران مالی را در آینده تیره و تار 
ببینیم. همان طور كه فشــار بر موسسات مالی 
افزایش می یابد تا نرخ های كمیســیون خود را 
برای ســرمایه گذاری های فردی كاهش دهند، 
ماشین ها ممکن است كاری را انجام دهند كه 
دیگر هزینه های مشــاوره به اندازه گذشته باال 
نباشد. یکی دیگر از زمینه های در حال تحول، 
مشاوره بیونیک اســت كه با ادغام محاسبات 
ماشین و بینش انســان برای ارائه گزینه های 
بسیار كارآمدتر شکل می گیرد و از آنچه كه قبال 
به صورت فردی ارائه می شد، دقیق تر است. این 
موضوع بیانگر این نکته است كه كاربردی كه از 
هوش مصنوعی می شود، كمتر از ظرفیت های 
این سیستم بوده و توانایی های آن در موضوعات 

دیگر بسیار بیشتر از حد تصور است.
4- تجارت

شركت های سرمایه گذاری برای تعیین الگوهای 
آینده در بازار، متکی به دانشمندان كامپیوتر و 
ریاضی هســتند. تجارت و سرمایه گذاری ها به 
توانایی و دقت پیش بینی های آینده بســتگی 
دارد. ماشین ها در این زمینه بسیار كارا هستند، 
زیرا در كوتاه مدت می توانند مقدار زیادی اطالعات 
را با دقت چشمگیری بررسی و به عرصه ظهور 
برسانند. ماشین آالت نیز می توانند آموزش داده 
شوند تا الگوها را در داده های گذشته مشاهده 
كنند و پیش بینی كنند كه چگونه این الگوهای 
ممکن است در آینده تکرار شوند. در حالی كه 
ناهنجاری هایی مانند بحران مالی سال ۲۰۰8 در 
داده ها وجود دارد، دستگاه را می توان به مطالعه 
داده ها برای پیدا كردن عوامل این ناهنجاری ها، 
و برنامه ریزی بــرای آنها در پیش بینی آینده، 
استفاده كرد. به طور مثال زمان، شدت و عمق 
بحران ها را نیز می توان با هوش مصنوعی بررسی 
كرد. بنابر میزان ریسک پذیری فرد، AI می تواند 
راه حل های نمونه را برای پاسخگویی به تقاضای 
هر فرد پیشــنهاد كنــد. بنابراین فردی كه در 
معرض خطر زیادی است، می تواند برای تصمیم 
گیری در مورد خرید، نگهداری و فروش سهام به 
AI مراجعه و حتی به تحلیل های آن نیز اعتماد 
كند. یکی با ریسک پذیری كمتر می تواند هشدار 
را برای زمانی كه بازار انتظار می رود سقوط كند، 
دریافت كند و تصمیم بگیرد كه آیا سرمایه گذاری 
در بازار و یا حركت به سمت آن را تداوم دهد یا 

سریعا از بازار خارج شود.
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بورس از ایتدای ســال در كنار بازارهای 
موازی همچون ارز و ســکه دچار نوسانات 
بی ســابقه شــد. از ســوی دیگر در بازار 
جهانی نیز با نزدیک شدن به زمان اجرای 
تحریم های نفتی ایران و بیم كاهش عرضه، 
پیش بینی هــا حاكی از گــذر نفت از مرز 
۱۰۰ دالر بود كه تاثیر مثبتی بر سهم های 
پاالیشی و پتروشیمی گذاشته بود. در نیمه 
دوم سال با قطعی شدن موضوعات تحریم 
و اجرایی شدن آن انتظار كاهش فروش نفت 
و محصوالت پتروشیمی و سایر محصوالت 
صادراتی، بازار شروع به شناسایی وضعیت 
جدید خود كرد و به سرعت نسبت به این 
موضوعات واكنش نشــان داد. همچنین با 

توجــه به اینکه عمده جریان ورود و خروج 
ســرمایه به بازار سهام با انگیزه سفته بازی 
صورت می گیرد، نوسانات در بازارهای موازی 
از جمله بازار مسکن و خودرو  جذابیت های 
این بازار را كاهش داده است. همچنین رشد 
نیمه اول سال بازار سرمایه توقعات را از این 
بازار باال برد و رشــدهای فعلی پاسخگوی 
انتظار ذهنی سرمایه گذاران نیست. در كنار 
نوســانات قیمتی، به طول كشیدن برخی 
 FATF تصمیمات مهم مانند لوایح چهارگانه
و سرانجام شکل گیری SPV كه به خصوص 
در شــرایط فعلی و روبرویــی با تحریم ها، 
كلیدی تلقی می شود در كاهش رشد بازار 
بی تاثیر نبود. برآیند این عوامل ســبب شد 

تا شــاخص اصلی بورس طی فصل گذشته 
حدود ۲۱ درصد از قله تاریخی خود عقب 
بنشــیند. شاخص كل طی سه ماه اخیر در 
حبس بازه ای گرفتار شــد و بازار طی این 
مدت به دلیل تجربه ریزش های سنگین و 
تنگنای تحریم ها در فضایی نااطمینان قرار 
گرفت و همین شــرایط سبب تغییر ذائقه 
بازار و انتقال بخشــی از سرمایه های خرد 
به گروه های مستعد برای كسب سودهای 
كوتاه مدت و سفته بازی های هفتگی و روزانه 
شــد. پیامد بالفصل ایــن جریان، حركت 
زیگراگی شــاخص كل در محدوده تقریبی 

۱۵۵ تا ۱6۵ هزار بود.
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 ثبــات بازارهــای ارز و طــال در ماه های 
پایانــی پاییز متغیرهای پولــی را نیز تحت 
تاثیر قرار داده اســت؛ به گونه ای كه شواهد 
و قرائن حاكی از آن اســت كه تقاضای پول 
نقد در اقتصاد در پاییز كاهش یافته اســت.  
در ادبیــات اقتصادی تقاضای پول به معنای 
تقاضای برای نگهداری پول نقد می باشد كه 
با نــرخ بهره رابطه عکــس دارد. در تعریف 
بیشــتر نرخ بهره نیز باید گفــت نرخ بهره 
میانگین وزنی است از دارایی های جایگزین 
پول. همان طور كه در ماه های گذشــته در 
گزارش های بانک مركزی مشــاهده شــد با 
افزایش نوســانات و التهابــات در بازار ارز و 
طال سهم سپرده های كوتاه مدت به منظور 

تبدیل بــه دارایی های مالی افزایش یافت و 
به دنبال اجرای سیاســت های بانک مركزی 
از مــرداد 9۷ كه با كاهش ســقف تراكنش 
بانکی، جمع آوری چک های رمزدار در گردش 
در بازار، ساماندهی صرافی ها و... نرخ دالر در 
آبــان و آذر به ترتیب 6.9- و ۱9.۵- درصد، 
نرخ ســکه ۲.۷- و ۱۵.3- درصد، نرخ یورو 
۷.6- و ۱8.۷- درصد، كاهش یافت، موجب 
شد كه عده ای از صاحبان نقدینگی، پول خود 
را به سپرده بلندمدت تبدیل كنند و در نتیجه 
روند هشت ماه اول كه با بی میلی مردم نسبت 
به رشــد سپرده بلندمدت مواجه شده بود و 
مردم پول و رشد نقدینگی جدید را در حساب 
كوتاه مدت، دیداری و به صورت اســکناس 

نگهــداری می كردنــد، در آذر ماه تصمیم 
گرفتند كه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از 
نقدینگی جدید را به سپرده بلندمدت تبدیل 
كنند زیرا وضعیت بازار سکه و ارز نزولی شده 
بود و تمایل كمتری نسبت به نگهداری پول 
به صورت كوتاه مدت وحســاب جاری وجود 
داشــت. آمارها نشــان می دهد، كه سپرده 
كوتاه مدت و در حال گردش در دست مردم 
از طریق كارت های بانکی با رشد 36 درصدی 
در 9 مــاه همراه بوده و از 393 هزار میلیارد 
تومان در اســفند 96 بــه ۵3۵هزار میلیارد 
تومان در آذر 9۷ رسیده و ۱4۱ هزار میلیارد 
تومان بیشتر شده است. این در حالی است 
كه ســپرده بلندمدت تنها ۲8 هزار میلیارد 

رشد نقدینگی ثانیه ای 15 میلیون تومان
طبق آخرین گزارش بانک مركزی نقدینگی در آذرماه به رقم  ۱۷64.۵ هزار میلیارد تومان رســید. این رقم برای گزارش آبان ماه ۱۷۲۵ 
هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ در واقع در آذرماه تقریبا 39 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد. با محاسبه در ابعاد خیلی ریزتر در واقع 
در آذرماه هر ثانیه ۱۵ میلیون تومان به حجم نقدینگی اضافه شد. طبق گزارش بانک مركزی رشد نقدینگی در انتهای پاییز شدت گرفت 

و با ثبت نرخ رشد ۲۲.۱ درصدی به باالترین مقدار خود در سال 9۷ رسید.

رشد 8 ماهه- درصدرشد یک ساله-درصدافزایش9 ماههآذر9۷اسفند96متغیر
1529.91764.5234.622.115.3نقدینگی

194.6244.649.54113.8پول
213.9244.845.322.714.4پایه پولی
1335.31519.9184.619.525.7شبه پول

840.3869.128.720.63.4سپرده بلندمدت
393.5535.1141.516.336سپرده كوتاه مدت

44.245.51.2330.52.8اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
ارقام به هزار میلیارد تومان
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تومان در این 9 ماه بیشــتر شده و از 84۰ 
هزار میلیارد تومان در اســفند 96 به 869 
هزار میلیارد تومان در آذر 9۷ رسیده و 3.4 
درصد رشد داشته كه البته نشان می دهد در 

آذر ماه رشد قابل توجهی نسبت به ماه های 
دیگر سال داشته است.زیرا سپرده بلندمدت 
از اسفند 96 تا آبان ماه تنها 3 هزار میلیارد 
تومان رشد كرده بود اما در آذر 9۷ به خاطر 

كاهش نرخ دالر و سکه در آبان و آذر متاثر 
از سیاست های بانک مركزی در كنترل بازار 
ارز و طال و سکه، سپرده بلندمدت معادل ۲۵ 

هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است.

عالوه بر این آمارهای بانک مركزی نشان می دهد 
رشد نقطه به نقطه اسکناس و مسکوک بر خالف 
نیمه نخست سال جاری، در دوماه پایانی پاییز روند 
باثباتی داشته است. در فروردین ماه سال  جاری رشد 
نرخ رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۱۷ 
درصد ثبت شد كه در این روند تا مهرماه سال جاری 
به سطح 3۲ درصد رسید. اما بررسی های آمارهای 
بانک مركزی نشــان می دهد در ماه آبان نرخ رشد 
اسکناس و مسکوک در اقتصاد در سطح 3۲ درصد 
ثابت مانده و تغییری نکرده است. و در ماه بعد یعنی 
آذرماه با كاهش یک درصدی به سطح 3۱ درصد 
رسیده اســت. به نوعی تقاضای برای اسکناس و 
مسکوک كه در اقتصاد به نوعی تقاضا برای پول نقد 
می باشد كاهش یافته است. البته شایان ذكر است به 

دلیل در اسفندماه به طور استثنا ممکن است افزایش 
نیاز به اسکناس این متغیر را تحت تاثیر قرار دهد 
ولــی در ادامه با ثبات بازارهای مالی انتظار می رود 
این متغیر روند كاهشی به خود بگیرد. حجم پول 
در آذرماه سال جاری به ۲. 446 هزار میلیارد تومان 
رســیده كه نسبت به آذرماه سال قبل كه ۱.۷34 
هزار میلیارد تومان بوده، 4۱ درصد افزایش داشته 
است. حجم شبه پول نیز در این ماه حدود ۱.۵۲۰ 
هزار میلیارد تومان گزارش شده كه نسبت به ماه 
مشابه سال گذشــته، ۱9.۵ درصد افزایش داشته 
است، بطوری كه حجم شبه پول در این ماه ۱.۲۷۱ 
هزار میلیارد تومان بوده است. با افزایش رشد شبه 
پول انتظار می رود ضریب فزاینده نقدینگی حاصل 
از این محل تاثیر قرار بگیرد و نرخ رشد نقدینگی 

را افزایش دهد. از این رو در آمارهای بانک مركزی 
مشــاهده می كنیم كه نرخ رشد نقدینگی با ثبات 
بازارهــای ارز و طال روند افزایشــی به خود گرفته 
است. در نتیجه با توجه به ثبات بازارهای در ماه های 
پایانی سال انتظار می رود روند حركت منابع به سمت 
حساب های بلندمدت ادامه دار و تقاضای برای پول 
نیز كاهش یابد. در واقع این به منزله این است كه 
در ادامه سال منابع قابل اتکای شبکه بانکی افزایش 
می باید و به تبع آن قدرت تسهیالت دهی نیز افزایش 
می یابد. تحت تاثیر دو عامل یادشده در ابتدای نوشتار 
است كه رشد پول در اقتصاد كاهش و رشد شبه پول 
كه بیشتر تابع عملکرد تسهیالت بانکی است افزایش 
یافته اســت. در عین حال با ادامه این روند انتظار 
می رود نقدینگی نرخ رشد باالی خود را حفظ كند. 



نکته ای كه باید یادآور شــد این است 
كه بدون شــک قسمت عمده نقدینگی 
نجومی حاصل سودهای موهومی است 
كه شــبکه بانکی پرداخت می كند. در 
واقع تا وقتی روند پرداخت سودها بدین 
صورت باشد نقدینگی بطور سیستماتیک 
تمایل به فزاینده شــدن دارد و با توجه 
به وضعیت پاییــن بازده بازارهای مولد 
به افزایش تقاضای ســفته بازی خواهد 
انجامید. بــه عبارت دیگر تقاضای برای 
نگهداری پول با انگیزه های سفته بازی 
بــاال همواره از ویژگی های اقتصاد ایران 
بوده اســت كه با افزایش ریســک های 
سیاســی در اقتصاد به سمت بازارهای 
نامولــد كانالیزه می شــود. در ســمت 
عرضه پول در خصوص علت رشد باالی 
نقدینگی با نگاهی به علل نیاز بنگاه های 
اقتصادی به نقدینگی می توان به یکی از 
مهــم ترین علل اقتصادی پی برد. برای 
توضیح بیشتر به زبان ساده تر باید گفت 
نیاز بنگاه ها و تولید كنندگان در اقتصاد 
بــه نقدینگی از این ســه حالت خارج 
نخواهــد بود؛ یا به منظور ارتقا و اجرای 
طرح های توسعه ای و یا با هدف پوشش 
خال جریان مالی به دلیل اختالف و وقفه 
زمانی در دریافتی و پرداختی هایی است 
كه در ماهیت یک سری از فعالیت های 
اقتصادی است و در نهایت یا برای سرپا 
نگه داشــتن و جلوگیری از ورشستگی 
و ایفای نقش مســکن برای درد ممکن 
است باشد. با توجه به عدم تغییر درآمد 
سرانه و درآمد حقیقی در سال های بعد 
از انقالب می توان نتیجه گرفت، نقدینگی 
در تغییر ســمت عرضــه اقتصاد ایران 
و توانایی تولید نقش چندانی نداشــته 
اســت، پس نقدینگی به منظور اجرای 
طرح های توسعه در ینگاههای اقتصادی 
نبوده است و هیچگاه به این سمت نرفته 
است. از سوی دیگر طبیعتا وقفه زمانی 
در دریافت و پرداخت در همه صنایع و 
بنگاه های وجود ندارد. بنابراین می توان 
گفــت عمــده نقدینگی صــرف مرهم 
دردهای بنگاه هایی شــد، كه در صورت 
عدم دریافت منابع و اعتبارات؛ عمرشان 
كفاف نخواهد داد. به عبارت دیگر رشد 
باالی نقدینگــی معلول علت بزرگتری 
تحت عنوان كمبود سرمایه و تکنولوژی 
است كه برای طی كردن مسیر توسعه، 
اقتصاد ایران بیــش از پیش به این دو 

نیازمند است.

همزمان با فروكش كــردن التهابات ارزی در 
پاییز امسال و پایان یافتن دولت مستعجل رونق 
در بازار معامالت مسکن؛ رشد میانگین قیمت 
فــروش آپارتمان ها و میانگین قیمت مصالح و 
تجهیزات ساختمانی نیز در مقایسه با یک فصل 
قبــل كاهش یافت و طبق گــزارش مركز آمار 
شاخص قیمت نهاده هاي ساختمان هاي از رقم 
۲6 درصد در تابستان به حدود ۵ درصد در پاییز 
رسید. طبق آخرین گزارش مركز آمار شاخص 
قیمت نهاده هاي ساختمان هاي مسکوني شهر 
تهران در فصل پاییز ۱39۷ به عدد 33۱ رسید. 
این رقم نسبت به شاخص فصل قبل )3۱۵.4(، 
4.9 درصد و نســبت به شــاخص فصل مشابه 
سال قبل )۲۱6.۷(، ۵۲.8 درصد افزایش داشته 
اســت. درصد تغییرات میانگین شاخص چهار 
فصل منتهي به فصل پاییز سال ۱39۷ نسبت 
به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به پاییز 
سال ۱396 معادل 3۷.3 درصد بوده كه نسبت 
بــه همین اطالع در فصل قبل )۲6.۷ درصد( با 
افزایش روبه رو بوده است. در میان گروه ها شاخص 
گروه »سیمان، بتن، شن و ماسه« در فصل مورد 
بررسي برابر ۲۷۵.۲ بوده است كه با 9.۵ درصد 
تغییر نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در 
افزایش شاخص كل داشته است. همچنین در 
فصل پاییز سال۱39۷ گروه » سنگ« با ۱4.۲ 
درصد افزایش و گــروه » چوب« با 8.9 درصد 

افزایش به ترتیب رتبه هاي بعدي را در افزایش 
شاخص قیمت نهاده هاي ساختمان هاي مسکوني 
شهر تهران داشته اند. در میان سایر گروه ها، در این 
فصل، شاخص قیمت گروه »آهن آالت، میلگرد و 
پروفیل درب و پنجره و نرده « با ۱۱.۲- درصد 
نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر منفی را در 
شاخص كل داشته اســت. طبق گزارش مركز 
آمار بیشترین تغییرات قیمتی مصالح در پاییز 
امســال مربوط به مصالحی است كه در مرحله 
نازک كاری مورد اســتفاده قرار می گیرند. یکی 
از مهم ترین دالیل نوســان قیمتی بیشــتر در 
این 6 گروه مصالح ساختمانی افزایش تقاضای 
سازندگان برای خرید این نوع مصالح ساختمانی 
و استفاده از آنها برای تکمیل واحدهای مسکونی 
است كه هم اكنون در مراحل پایانی ساخت قرار 
دارند.شاید بتوان گفت بخش عمده سازندگان 
مسکن بر تکمیل پروژه های ساختمانی تمركز 
كرده اند و ثبت بیشــترین نوسانات قیمتی در 
گروه مصالح ساختمانی مورد استفاده در مراحل 
پایانی فعالیت های ساختمانی می تواند یک عالمت 
مهم در مورد وجود احتمال قوی برای افزایش 
عرضه مسکن نوساز در سال آینده محسوب شود. 
به نظر می رســد افزایش تقاضا برای این گروه از 
مصالح ساختمانی یکی از نشانه های آماده شدن 
سازنده ها برای عرضه بیشتر واحدهای نوساز در 

سال بعد باشد.

سیگنال های افزایش عرضه

درصد تغییراتشاخص کل قیمت نهاده های ساختمان مسکونی زمان

3%۱9۷.۱بهار96
۷%۲۱۱.6تابستان96
۲%۲۱6.۷پاییز96

3%۲۲3.۱زمستان96
۱۲%۲۵۰.8بهار9۷

۲6%3۱۵.4تابستان9۷
۵%33۱پاییز9۷
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 نرخ تورم چهار فصل منتهی به 
فصل پاییز نسبت به مدت مشابه

درصد تغییرات مسبت به 
فصل مشابه سال قبل

 درصد تغییرات نسبت به
فصل قبل گروه ها

3۷.3 ۵۲.8 4.9 کل بخش ساختمان
۲۰.۲ ۲6 9.۵ گروه سیمان بتن شن ماسه
3۰.۲ 6۷.8 ۲۵.۲ گروه گچ و گچ کاری
۱8.۵ 3۵ ۱3.4 گروه انواع بلوك سفال آجر
۲۵.۷ ۵۱.6 ۱8.3 گروه موزاییک کاشی سرامیک
۱۷.3 38.9 ۱4.۲ گروه سنگ
۷۱.4 6۷.۱ -۱۱.۲ گروه آهن آالت میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده
69.6 ۱۱3.8 8.9 گروه چوب
9۵.۷ ۱۵۷.۵ 6.۲ گروه ایزوگام وقیرگونی آسفالت
4۷.۱ ۷4.3 ۲۰.8 گروه شیرآالت بهداشتی
۵9.6 94 ۱۲.6 گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی
48.3 ۷3.8 3.9 گروه یراق آالت درب و پنجره
۵4.9 ۱۰۱.9 ۲۲.۲ گروه نقاشی ساختمان
۵6.9 9۵.9 ۱۲.4 گروه تاسیسات برقی
۵3.6 ۱۰۱.4 3۷.6 گروه شیشه
۱۷.۵ ۲۲.6 ۲.3 گروه خدمات

در قسمت معامالت طبق آمارها معامالت در بازار 
مسکن در حال فاصله گرفتن از كف خود است. طبق 
گزارش های بانک مركزی از وضعیت بازار مسکن در 
دی ماه تعداد 6.۷ واحد مسکونی معامله شده كه 
در واقع كمترین سطح معامله محسوب می گردد. 
اما طبق اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران معامالت مسکن در بهمن ماه به بیش از ۱۰ 
هزار واحد رسیده است كه نسبت به۵ ماه گذشته 
افزایش قابل توجه به حساب می آید اما در مقایسه 
با سال گذشته ۲۰ درصد كاهش داشته است. به 

طور سنتی در ماه های پایانی سال شاهد افزایش 
در حجم معامالت مسکن هستیم. با توجه به اینکه 
تعداد معامالت خرید و فروش اوراق تسهیالت در 
دی ماه نسبت به آذرماه ۱6 درصد افزایش یافت، 
در كنار فضای مثبت اخبار سیاسی در بهمن ماه 
نشــان می دهد؛ انتظار افزایــش معامالت در ماه 
پایانــی نیز دور از انتظار نخواهد بود. در قســمت 
فروش نیز گزارش های میدانی حاكی از این است 
كه قیمت های تعیین شــده از سوی فروشندگان 
مخصوصــا در خانه های متراژ پایین متناســب با 

وضعیت خریداران انعطاف بیشــتری داشته و در 
نتیجه در این خانه های متراژ پایین شاهد معامله 
بیشــتری بوده ایم. در خصــوص تغییرات قیمت 
مسکن در بهمن ماه گزارش دفتر اقتصاد مسکن 
نشان می دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در بهمن ماه با افزایش ۲.9 درصدی به ۱۰ 
میلیون تومان رسیده است، از این جهت در مقایسه 
با تغییرات قیمتی در دی ماه شــاهد رشد خفیف 
۱.۵ درصدی هستیم. به عبارت دیگر كمترین تورم 
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همگام با جهش های ارزی و به تبع آن نوســانات 
قیمتی مســکن، در بخش اجاره نیز تاكنون شاهد 
نوسانات شــدیدی بودیم، و با توجه به عدم تعدیل 
كامل و فاصله زیاد با بازده قیمتی مســکن، در كنار 
سیاســت های كاهش نرخ سود بانکی انتظار می رود 
سال آینده سال سختی برای مستاجران باشد. با تاثیر 
پذیری بخش اجاره بها از بازار ارز و به تبع آن افزایش 
سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار تقاضای برای 
مسکن های با متراژ پایین و متناسب با بضاعت پایین 
نیز افزایش می یابد و انتظار می رود با توجه به كاهش 
قدرت خرید و كاهش تقاضای مصرفی مسکن، اجاره 
بها در این بخش بیشــتر از ســایر بخش ها افزایش 
یابد. اگرچه بانک مركزی حداكثر نرخ رشد اجاره را 
كمتر از ۲۰ درصد عنوان كرده است ولی مشاهدات 
میدانی چیزی بیشــتر از این رقم را نشان می دهد. 
طبق گزارش های بانک مركزی در ده ماه سال جاری 
میانگین قیمت یک مترمربع بنای واحدمســکونی 
معامله شده در شــهر تهران ۷ میلیون و ۷6۰ هزار 
تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
66.9 درصد افزایش نشان می دهد و با توجه به اینکه 
مالک اصلی و معیــار تعیین كننده اجاره بها و پول 
پیش )رهن( مربوط به قیمت خرید و فروش مسکن 
اســت، اجاره بها و هزینه رهن افزایش قابل توجهی 
داشته اند. نکته مهم دیگر كه در ماه های گذشته نیز به 
آن اشاره شد، ورود تقاضای سرمایه ای به بازار مسکن 
است كه این مقوله را می توان از ماه آینده انتظار داشت. با 
توجه به پایان یافتن سپرده های یکساله با نرخ ۲۰ درصد 
در اواخر بهمن ماه، با توجه به اینکه بانکها حداكثر نرخ 
ســود برای تمدید این اوراق را ۱8 درصد اعالم كرده 
اند، همانطور كه گفته شد مسکن نیز می تواند یکی از 
گزینه های جذاب باشد. برای سال آینده از یکسو با توجه 
به تداوم ریسک های سیاسی حداقل تا حضور ترامپ در 
عرضه جهانی، از سوی دیگر با توجه به واقعیات مختصات 
اقتصاد ایران از جمله نقدینگی و تقاضای سفته بازی 
باال، تقاضای سرمایه ای مسکن،به بازدهی سایر بازارها 
نیز بستگی خواهد داشت. با كنترل منابع ورودی بازار 
ارز با وضع محدودیت هایی كه بانک مركزی در بخش 
تراكنش های بانکی گذاشته است، در اواخر سال گذشته 
شاهد نوسانات در بازار خودرو بودیم. از این جهت انتظار 
كوچ نقدینگی با هدف انگیزه های ســفته بازی دور از 
انتظار نخواهد بودكه تقاضای سرمایه ای مسکن تحت 
تاثیر قرار دهد. تقاضای مصرفی مسکن نیز نیز به تقویت 
قدرت خرید خانوارها یا افزایش سقف تسهیالت خرید 
مسکن بستگی خواهد داشت. موضوعی كه وزیرراه و 
شهرسازی مخالف اجرای آن است، در حال حاضر دو 
نوع تســهیالت خرید مسکن از سوی بانک مسکن در 
اختیار متقاضیان قرار می گیرد، نوع اول صندوق مسکن 
یکم و دیگری وام اوراق است، در نوع اول كه به زوج های 
خانه اولی اختصاص می یابد، ۱6۰ میلیون تومان وام با 
سود 8 درصد به زوجین اختصاص می یابد كه اگر این 
زوج خانه ای در بافت فرسوده خریداری كنند رقم سود 

بــه 6 درصد كاهش می یابد، در این نوع وام، هر یک از 
زوجین می توانند مبلغ 4۰ میلیون در حساب یک ساله 
سپرده كند و در مجموع 8۰ میلیون پول ذخیره كنند 
تا ۱6۰ میلیون تومان وام به آنان تعلق بگیرد كه مبلغ 
4۰ میلیون تومان ســپرده هر نفر هم بعد از یک سال 
تحویل سپرده گذاران می شد؛ البته این وام در تهران 8۰ 
میلیون تومان و در مراكز استان ها 6۰ میلیون تومان و 
شهرستان های با جمعیت باالی ۲۰۰ هزار نفر4۰ میلیون 

تومان است. نوع دوم وام خرید مربوط به تسهیالت ارایه 
شده با اوراق ممتاز است كه 6۰ میلیون تومان وام با سود 
۱۷.۵ درصد به متقاضی خرید مسکن ارایه می شود كه 
برای متقاضیان خرید مسکن در بافت فرسوده، امتیازی 
قائل نیست اما شرایط خوبی كه این وام دارد این است 
كه انتظار اولیه را ندارد و روش بازپرداخت هم به صورت 
صعودی و پلکانی است یعنی به تدریج پرداخت اقساط 

افزایش می یابد.
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ادامه از صفحه 77
برای پیش بینی روند در ماه پایانی سال باید 
در نظر داشــت كه معامالت آخرین ماه سال 
به صورت سنتی با محدودیت حجم دادوستدها 
و ســوگیری محافظه كارانه معامله گران همراه 
است. نیاز شركت ها به نقدینگی و عرضه های 
نسبتا پرحجم سهام در روزهای پایانی سال از 
جمله عواملی است كه روند صعودی سهام در 
این دوره را با تردید همراه می كند. با این حال 
بررسی معامالت اسفند ماه در سال های اخیر 
حاكی از آن است كه در صورت برجستگی خاص 
شرایط و متغیرهای كالن، این رویه معموال در 
تعیین جریان كلی بازار چندان اثرگذار نیست و 
نوسان های غیرمحسوسی را در پی دارد. در سوی 
مقابل واكنش دادوستدهای بورسی به تغییرات 
بــازار ارز در ماه های اخیر گواه آن اســت كه 
نمی توان اثر متغیرها را بر سهام را نادیده گرفت. 
به این معنا كه تطابق برداشــت معامله گران 
تازه كار و حجم نقدینگی تازه وارد با نوسان بازار 
ارز، انتظار واكنش سریع و شدید به نوسانات این 
بازار را در پی دارد. بازار ارز در هفته های گذشته 
به دالیل زیادی كه مهم ترین آن تصویب نشدن 
fatf عنوان می شود، دوباره روند صعودی به خود 
گرفت. در چنین شرایطی كه نوسان به بازار ارز 
می آید، انتظارات تورمی هم در بازار كاال و هم 
در بازارهــای دارایــی از جمله بورس بار دیگر 
فعال شــده و برخی انتظار تداوم آن را دارند. 
البته بانک مركزی در روزهای اخیر بخشنامه ای 
صادر كرده است كه از آن به عنوان گام اول در 
راستای افزایش انعطاف در سیاست گذاری ارزی 
تعبیر شده است. بر این اساس، صادركنندگان 
در گروه های مختلف كه تا كنون به بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات خود تا 6۰ درصد متعهد 
بوده اند از معافیت های قابل توجهی به منظور 
فروش آزاد ارز برخوردار می شوند. در بارزترین 
نمونه، صادركنندگان بزرگ متعهد می توانند 
3۰ درصد ارز صادراتی را خارج از سامانه نیما 
مبادله كنند؛ رقمی كه پیش تر تنها ۱۰ درصد 
بود. از ســوی دیگر تاكیدات جدیدی از سوی 
بانــک مركزی مبنی بر امــکان مبادله ارز در 
سامانه نیما با نرخ توافقی و عدم محدودسازی 

نرخ ها، ســیگنال جدیدی را مبنی بر افزایش 
انعطاف در مدیریت عرضه و تقاضای ارز در این 
سامانه صادر كرد. شایعاتی از فروش ارز برخی 
صادركنندگان با نرخ های باالتر در هفته جاری 
بر پایه معامالت توافقی در این بازار شنیده شده 
است. مجموع این تحوالت، این فرضیه را به ذهن 
متبادر می كند كه پس از یک دوره محدود سازی 
صادركنندگان در زمینه مبادالت ارزی چه به 
لحاظ نرخ و چه به لحاظ شــکل، سیاستگذار 
به سمتی حركت می كند كه محدودیت ها به 
تدریج كمتر شوند و در جهت یکپارچه شدن 
عرضه و تقاضای ارزی در كشــور و استفاده از 
منابع صادركنندگان برای متعادل سازی طرف 
عرضه گام برداشته شود؛ مسیری كه به اعتقاد 
بسیاری در شرایط تحریمی كنونی به نفع تعادل 
بازار و در جهت تسهیل مسوولیت سنگین بانک 
مركزی در كنترل بازار ارز خواهد بود. بنابراین، 
فارغ از آنکه نتیجه این اقدامات چه خواهد شد، 
بازیگران بازارهای كاالیی و سرمایه به احتمال 
زیاد به مثابه دوره های قبلی به پیش خور كردن 

موج تورمی حاصل از این اقدامات می پردازند.
عامل مهم دیگر در خارج شــدن شــاخص 
بازار از حبــس تاثیرات صلح تجاری دو قطب 
اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا می تواند 
باشــد. در وهله اول، مذكــرات امیدوار كننده 

تجــاری آمریکا و چین موجب افزایش قیمت 
نفت در بازار های جهانی می شود. افزایش نرخ 
طالی سیاه اولین شاخص های است كه بر تمام 
بازارهای بورسی تاثیر می گذارد از سوی دیگر 
آمریکا از چین درخواست دارد كه ارزش یوان 
در مقابل دالر پایدار باشــد. چنانچه این اتفاق 
رخ بدهد. همچنین چین با افزایش تجارت با 
آمریکا، كسری تجاری این كشور را حل كند. 
این موضوع در بلندمدت باعث می شــود كه 
نــرخ بیکاری در آمریکا كم شــود و در نتیجه 
آن نرخ های فدرال رزرو افزایش پیدا نمی كند. 
بنابراین شــاخص دالر تثبیت شده و قیمت 
طال نیز با افزایش نرخ بهره در آمریکا، با نوسان 
شدید مواجه نمی شود. شركت های پاالیشگاهی 
و سپس پتروشیمی های بورسی ایران با افزایش 
سودآوری مواجه می شوند و طبیعی است كه 
قیمت سهام آنها افزایش پیدا كند. این موضوع 
در حالتی گسترده تر، درآمدهای نفتی كشور را 
افزایش می دهد و در نتیجه آن درآمد دولت زیاد 
می شود. در این صورت احتمال دارد كه دولت 
بتواند بخش بیشتری از بودجه عمرانی پیش 
بینی شده در بودجه را محقق كند و در نتیجه 
شركت های درگیر با پروژه های عمرانی همچون 
سیمانی ها، فوالد سازان، پیمانکاران بورسی و.... 

نیز منتفع خواهند شد.



 تغییرات یک ماه97/12/05-97/11/05ارز
منتهی به 5 اسفند)تومان(

 درصد تغییرات یک ماهه
منتهی به 5 اسفند

۱۵%13750۱۷۵۰-12000دالر بازار آزاد
۰%4200۰-4200دالر مبادله ای
۱۵%1562۱99۵-1363یورو بازار آزاد
۵-%۵۰۵-9012-9517یورو نیمایی

۰%15-4763-4778یورو مركز مبادله ای
۱۵%374548۰-3265درهم بازار آزاد

۰%1143۰-1143درهم مركز مبادله ای
۱4%17980۲۲۷۰-15750پوند بازار آزاد

۵-%۲9۵۲-5488-5543پوند مركز مبادله ای

مقاومت شکننده
فضای حاكم بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار 
خودرو و ارز نشان می دهد با افزایش ریسک های 
سیاســی در دی ماه و بهمن ماه از جمله تقویت 
رد شدن الیحه پالرمو در كنار افزایش تنش های 
منطقه ای گویا تقاضای احتیاطی ســفته بازی در 
بازاهای مختلف افزایش یافته است.یکی از مهم ترین 
علت و منشا افزایش تقاضا را در التهابات ارزی سال 
گذشته و بسته بانک مركزی تحت عنوان گواهی 
اوراق سپرده ۲۰ درصد جست وجو كرد. در واقع 
سال گذشــته در ۲8 بهمن ماه بانک مركزی به 
منظور كنترل بازار ارز ســپرده های یک ســاله با 
نرخ ســود ۲۰ درصد را در دستور كار قرار داد كه 
به گفته نوبخت بانک مركزی توانست ۲۰۰ هزار 
میلیــارد تومان از نقدینگی را جذب كند. حال با 
سرررسید شــدن این سپرده ها، شاهد باال رفتن 
انگیزه ســفته بازی در بهمن ماه بودیم. در كنار 
این افزایش ریسک های سیاسی تحت تاثیر عدم 
تصویب الیحه پالرمو منجر به كانالیزه شدن قسمتی 
از نقدینگی به ســمت بازار ارز شد. رد شدن این 
الیحه از این جهت با اهمیت تلقی می شــود كه 
كارایی ســازكار مالی اروپا به تصویب این الیحه 
مرتبط اســت. از این جهت جدا از سیستماتیک 
بــودن خلق نقدینگی جدید به طور لحظه ای در 
اقتصاد ایران، در ماه گذشته شاهد احیای نقدینگی 
با انگیزه های سفته بازی گذشته در اقتصاد بودیم. 
اگر چه قسمتی عمده نقدینگی سر از بازار خودرو 
درآورد ولی همان طور كه گفته شــدبازار ارز نیز 
كم نصیب نماند. باید توجه كرد شــرایط اقتصاد 
ایران نشان می دهد در شرایط افزایش ریسک های 
سیاسی، باتوجه به حجم حجیم نقدینگی تقاضای 
ســفته نیز افزایش می یابد. اینکه دالر در شرایط 
فعلی قادر به طی كردن مسیر مجدد تا فتح قله 
۲۰ هزار تومانی در اسفندماه باشد با توجه به عوامل 
بنیادی كاهشی بعید است. انتظار افزایش نرخ ارز 

در ماه های پایانی سال با توجه به اظهارات رئیس 
كل بانک مركزی مبنی بر وعده افزایش عرضه ارز 
در ماه های پایانی سال و همچنین افزایش عرضه 
سنتی در ماه های پایانی سال از سوی شركت های 
تجاری و تحویل ۷۰۰ هزار سکه پیش فروش شده 
در اسفندماه از جمله مهم ترین عواملی است كه 
چشــم انداز ثبات كاهشــی در بازار ارز را تقویت 
می كند. از ســوی دیگــر FATF تعلیق اقدامات 
تقابلی علیه ایران را تا ژوئن ۲۰۱9 تمدید كرده و 
ضمن استقبال از پیشرفت به عمل آمده در زمینه 
اقدامات ایران، در جلسه خود تصمیم به ادامه تعلیق 
اقدامات تقابلی علیه ایران گرفت. به این ترتیب ایران 
 FATF تا تیرماه ۱398 فرصت دارد لوایح چهارگانه
را تصویب كند و كنوانسیون های پالرمو و مبارزه با 
جرایم سازمان یافته، مبارزه با تامین مالی تروریسم، 
مقابله با پولشویی را اجرا كند. گروه ویژه اقدام مالی 
اعالم كرد كه انتظار دارد كه ایران برای اطمینان 
از تکمیل و اجرای اصالحات الزم AML/CFT به 
سرعت در مسیر اصالح پیش رود. براین اساس در 

صورتــی كه ضمن اجرای اقدامات چند ماه اخیر 
بانک مركزی، شــاهد پیگیری جدی در تصویب 
دو كنوانســیون باقی مانده پالرمو و CFT، باشیم 
می توان انتظار داشت كه با عبور از رشد تقاضای 
بازار شب عید،  به تدریج شاهد ثبات نرخ ها بعد از 
تعطیالت عید نوروز باشیم. از این نکته نیز نباید 
غافل شــد كه افزایش قابل توجه نوسانات روزانه 
در هفته های گذشــته نیز مجددا نشان می دهد 
بــه دلیل كم عمق بودن بازار ارز، در صورت تداوم 
ریسک های سیاســی، دالر مسافت طی شده تا 
دالر ۲۰ تومانی در اواخر تابســتان را سری بعد با 
سرعت بیشتر و مدت زمان كمتری می تواند طی 
كند. برای سال 98، یکی از مهم ترین موعدهای 
زمانی اردیبهشت ماه؛ زمان پایان یافتن معافیت های 
نفتی به خریداران نفت ایران می باشد. عالوه بر این 
مسئله انتخابات آمریکا و تقویت احتمال روی كار 
آمدن مجدد ترامپ می باشد. این اخبار از این جهت 
اهمیت پیدا می كند كه می تواند انگیزه های خروج 

ایران از برجام را تقویت نماید. 
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داووس، پیشگام انقالب چهارم

در اجــالس داووس ۲۰۱9 كه از ۲۲ تا ۲۵ ژانویه 
)۲ تــا ۵ بهمن( برگزار شــد، حدود 3هــزار نفر از 
شخصیت های برجسته جهان در حوزه های مختلف 
از جمله اقتصادی و سیاسی گردهم آمدند تا در مورد 
راهکارهای بهبود فرآیند جهانی شدن به بحث و تبادل 
نظر بپردازند. در اجالس امسال همچنین بیش از 6۰ 
رییس جمهوری و رییس دولت شــركت كردند، اما 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، امانوئل ماكرون، 
رئیس جمهوری فرانسه و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا 
از غایبان بزرگ اجالس امسال داووس هستند.محور 

اصلی بحث در اجالس داووس ۲۰۱9، جهانی شدن 
در عصر انقالب چهارم صنعتی بود و شركت كنندگان 
این اجالس در خصوص ایجاد یک چارچوب جهانی 
كه پاسخگوی نیازهای عصر حاضر یا همان عصر انقالب 
چهارم صنعتی باشد، با یکدیگر مشورت كردند. داووس 
۲۰۱9 فرصت مناســبی را برای گفت وگو در مورد به 
خطر افتادن روند جهانی شدن و گسترش پوپولیسم 
و ناسیونالیسم در جهان به بهانه بهبود استانداردهای 
زندگی شهروندان، فراهم كرد. در این اجالس همچنین 
در مورد مسائل مهم روز از قبیل موج جدید فناوری های 
پیشرفته دیجیتال، خطرات جدی تغییرات آب و هوایی 
برای آینده بشر و راهکارهای بهبود عملکرد و سرعت 

پیشرفت اقتصاد جهانی، ایده هایی مطرح شد.
پروفســور كالوس شــواب، بنیانگــذار و رییس 
هیات مدیره مجمع جهانی اقتصاد، در مورد تحوالت 
اخیر اقتصادی و صنعتی جهان می گوید: »موج چهارم 
جهانی شدن باید انسان محور، فراگیر و پایدار باشد. او 

می گویــد ما در حال ورود به دوره ای از بی ثباتی های 
عمیقی هســتیم كــه از ابعاد منفــی فناوری های 
انقالب صنعتی چهــارم و نیز تغییر جهت نیروهای 
»ژئوپلیتیکی« و »ژئواكونومیکی« نشأت می گیرند. در 
این شرایط الزم است رهبران كلیه گروه های ذینفع كه 
در داووس حضور خواهند یافت، دیگران را به اندیشه و 
تعهد برای رفع مشکالت فرا بخوانند«. كالوس شواب 
در باره چهارمین انقالب صنعتی در جهان می گوید: 
»ما در دورانی زندگی می كنیم كه شاهد نوآوری هایی 
بنیادین در چندین تکنولوژی هستیم. تکنولوژی هایی 
مانند: »هوش مصنوعی«، »بلوک چین« هر روز بیش از 
گذشته در جهان رواج می یابد. نوآوری های تکنولوژی 
منشاء تغییرات بسیار ژرف و بنیادی در جهان هستند. 
این تغییرات، نه تنها در زمینه تجاری، بلکه در زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی تغییرات گسترده و 
وســیعی را ایجاب می كنند. پرونده حاضر نگاهی به 

مقوله های یادشده دارد.
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چهارمیــن انقالب صنعتی در دنیا یکی 
از مهم ترین و اصلی ترین موضوعاتی بود 
كه در اجالس جهانی داووس مورد بحث 
قــرار گرفت. تحوالتی كه در جر یان این 
انقالب صنعتی و اقتصادی ایجاد می شود 
روی زندگی تمامی مردم دنیا اثر خواهد 
داشت ولی بدون شک اقتصادهای صنعتی 
و افرادی كــه در این كشــورها زندگی 
می كنند بیشترین تغییر را حس می كنند. 
مطالعه انقالب های صنعتی قبلی نشــان 
می دهــد كه پیش از رویرویی با تحوالت 
مثبت، مشکالت بر اقتصاد كشورها غالب 
می شود. ســاختار بازار كار تغییر می كند 
و نــرخ بیکاری و مشــکالت اقتصادی و 
اجتماعی ناشــی از آن رشد می كند. در 
برخی موارد مشــاهده شــده اســت كه 
جنگ هایی بین كشورها روی داده است 
و افــراد زیادی در جریــان این جنگ ها 
آواره شــده اند. مجمع جهانی اقتصاد در 
گزارش اخیر خود در مورد انقالب صنعتی 
و ضرورت تجدید شکل دهی اقتصاد دنیا 
نوشــت:ما تجربیات زیادی داریم و باید 
تالش كنیم كه مشــکالت گذشته برای 
ما تکرار نشــود. در انقالب پیش رو باید 
كمترین آســیب را متحمل شــویم. باید 

ســاختار بــازار كار را ارزیابی كنیم، باید 
وضعیت محیط زیست را تحلیل كنیم، باید 
سیاست های اقتصادی مورد نیاز را طراحی 
كنیــم و باید  متخصصانی پرورش دهیم 
كه بتوانند برای مشکالت آتی راه حل پیدا 
كنند. این كار زیادی است كه باید انجام 
شود ولی تنها در صورت انجام این كارها 
است كه خواهیم توانست از موج مشکالت 
آتی بکاهیم و با سرعت بیشتری به سمت 
كسب منفعت از چهارمین انقالب صنعتی 

در دنیا پیش برویم.

کدام  دنیا  اقتصادی  چالش های   
است

یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصادی 
ایــن روزهای دنیا بریگزیــت و تبعات آن 
روی اقتصاد كشور بریتانیا و كل اروپا است. 
تصمیم مردم مبنی بر خارج شدن بریتانیا 
از اتحادیه اروپا در جریان رفراندوم ســال 
۲۰۱6 میالدی اعالم شــد ولی با گذشت 
بیش از دو سال از آن زمان هنوز بسیاری 
از اقتصاددانــان در مورد اجرای این طرح 
هشدار می دهند و كشور را از تبعات منفی 
آن آگاه می كنند. مطالعات نشان می دهد 
هیــچ گاه در طول تاریخ اقتصاد بریتانیا با 

چنین ســرعتی رو به افول حركت نکرده 
اســت و هیچ وقت فاصلــه طبقاتی بین 
ثروتمنــدان و فقرا در این كشــور اینقدر 
زیاد نبوده است. این تصویر تیره اقتصادی 
در بریتانیا در شرایطی ایجاد شده است كه 
تعداد بســیار زیادی از كشورهای صنعتی 
دنیا از مزایای جهانی سازی و پیشرفت های 
تکنولوژیکی منافع زیادی كسب كرده اند 
كه این منافع را می توان در رشد اقتصادی 

آنها و تقویت بازار كار مشاهده كرد.
در بســیاری از بازارهای در حال گذار، 
وضعیت متفاوت است. مردم دید مثبتی به 
تکنولوژی های دیجیتالی دارند به خصوص 
كه این تکنولوژی ها به آنها امکان دسترسی 
سریع به دنیایی از اطالعات را می دهد و 
این داده ها در مســیر رشــد صنعتی در 
این كشــورها بــه كار گرفته می شــود.

امــا ایــن تناقض بین دیــدگاه مردم در 
كشــورهای مختلف در جریان چهارمین 
انقالب صنعتی در دنیا بسیار نگران كننده 
است. مردم نگران این مساله هستند كه 
فرزندانشــان نتوانند كار مناسبی داشته 
باشــند و در دنیای آینده از زندگی خود 
بیشــترین بهره را ببرند كه این نگرانی بر 

اقتصاد كشور سوار شده است.

 ضرورت شکل دهی اقتصاد دنیا 
متناسب با نیازهای چهارمین انقالب صنعتی
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 مردم چه حسی دارند
مطالعات نشان می دهد یکی از ابعاد مهم 
اعتماد در یک جامعه این است كه مردم 
احساس كنند زندگی در حال بهتر شدن 
است. شرایط آنها در گذر زمان بهبود پیدا 
می كند و كشــور با ســرعت باالیی رشد 
می كند. این در حالیست كه در وضعیت 
فعلی شمار زیادی از مردم در دنیا احساس 
می كنند شرایط زندگی جوانانشان در حال 
وخیم تر شدن است. آنها نگران بحران های 
اقتصــادی پیش رو هســتند و معتقدند 
فرصت هــای اقتصادی پیش روی جوانان 
هر روز كمرنگ تر و كم جان تر می شــود 

كه موضوعی نگران كننده است.
 مشــکل عدم اعتماد مــردم به آینده 
تنها در كشــورهای در حال توسعه دیده 
نمی شود. در كشورهای صنعتی هم مردمی 
را می بینیــم كه به دلیل سیاســت های 
نادرست اقتصادی دولت، نظام نا مناسب 
بازنشستگی و وضعیت بازار كار با مشکالت 
زیــادی روبرو هســتند. آنها هــر روز به 
دنبال تغییر هستند این مساله در جریان 
اعتراضات اخیر مــردم در پاریس كامال 
مشهود بود و در كشورهای در حال توسعه 
و خاورمیانه موج نارضایتی ها بیشتر است. 

مردم متوجه تغییــرات پیش رو در بازار 
كار هســتند. آنها دریافتند حتی زندگی 
روزمره آنها بدون استفاده از تکنولوژی های 
پیشرفته به خوبی پیش نمی رود. بسیاری 
شغل خود را از دست داده اند و بسیاری به 
دلیل عدم اطالع از تحوالت تکنولوژیکی 
شــاهد افت كارایی خود در محیط كار و 
اعتراض روسایشان هســتند. آنها نگران 
خود هســتند كه می توانند زندگیشان را 
تامین كنند یا نه؟ از طرف دیگر نمی دانند 
كه برای فرزندانشان چه پیش می اید. آنها 
اطالعی از ساختار اتی اقتصاد دنیا ندارند 
و نمی توانند خود را با آن فرایند همســو 
كنند. این وظیفه دولت ها است كه از امروز 
سیستم آموزشــی و بازار كار را متناسب 
با نیازهــای آتی طراحــی كند و ضمن 
آموزش دادن به نیروهای كنونی، تربیت 
نسل اینده را نیز متناسب با نیازهای بازار 
انجــام دهد. ایجاد انگیــزه در كودكان و 
نوجوانان بــرای انجام كارهایی كه منافع 
اقتصادی زیادی برای كشور دارد یکی از 

این راه حل ها است.

 پیدا کردن هدف مشترك
حال ســوال این اســت كه برای اینکه 
اقتصاد دنیــا را در جریان این چهارمین 
انقــالب صنعتی و فرآیند جهانی ســازی 
بتوانیم به درســتی هدایــت كنیم باید 
چــه راهکارهایی در پیــش بگیریم. باید 
از چه طریقی كشــورهای در حال گذار و 
اقتصادهای صنعتی را به گونه ای هدایت 
كنیــم كه هر دو در ایــن جریان منتفع 
شــوند و در آخر چگونه باید قراردادهای 
اجتماعــی تازه ای را طراحــی كنیم كه 
زمینه ساز ارتقای سطح امنیت اقتصادی و 
اجتماعی شود و فرصت رشد را در اختیار 
مردم قرار دهد. شکل دهی جدید اقتصاد 
دنیا به معنای اصالح ساختارهای اقتصادی 
است به گونه ای كه كشورها را به سمت 

روزهای بهتری هدایت كند. 
به تعبیر دیگر ما به دنبال یافتن پاســخ 
این سوال هستیم كه چگونه می توانیم از 
تکنولوژی های تازه به گونه ای اســتفاده 
كنیم كه فرصت شکوفایی اقتصاد و صنعت 
را به ما بدهد و پاســخ این سوال اهمیت 
اقتصادی  تصمیم گیری هــای  در  زیادی 

ما دارد.
مجمع جهانی اقتصاد بر این باور است 
در صورتی می توانیم در جریان چهارمین 
انقالب صنعتی كمترین آسیب را متحمل 
شویم كه یک هدف مشترک داشته باشیم 

و این هدف مشترک شکل دهی جدید به 
ساختار اقتصاد دنیا است. ساختاری كه 
هــر روز پیچیده تر می شــود وبا ورود به 
دنیای تکنولوژی این پیچیدگی بیشــتر 
هم خواهد شــد ولی باید در مسیر رشد 

حركت كرد.
 شــکل دهی جدید اقتصاد دنیا، ایجاد 
ســازو كارهایی متناسب با نیازهای آتی 
و حركت در مسیر رشد اقتصادی جهانی 
هدفی مشــترک برای تمام دنیا اســت. 
هدفی كه به آنها امکان می دهد از تمامی 
فرصت های موجود استفاده كنند. مجمع 
جهانی اقتصاد گزارشی با نام شکل دهی 
اقتصاد دنیــا درجریان چهارمین انقالب 
صنعتــی تهیه و در این گــزارش چهار 
سوال اساسی را مطرح كرد. مجمع جهانی 
اقتصاد نوشت یافتن پاسخ مناسب برای 
این سواالت است كه می تواند جهان را به 

سمت اصالحات هدایت كند.
اول:آیا باید در مورد آنچه ارزشهای 
زیربنایــی اقتصادی را می ســازد، 
راه هایی  چه  و  کنیم  فکر  اساســی 

برای این تفکر هدفمند وجود دارد؟
با آغاز چهارمین انقالب صنعتی وشکل 
گیــری اقتصاد دیجیتالــی در دنیا،ابعاد 
تازه ای از ارزش ســازی كه متناســب با 
مفاهیم سنتی نیستند ایجاد شد. باید در 
نظر داشت كه انواع تازه ای از دارایی ها و 
فعالیت های اقتصادی ایجاد شــده اند كه 
امروزه درک درستی از آنها وجود ندارد و 
حتــی مصادیقی از رفاه اقتصادی در این 
دنیا وجود دارد كه شاید قبال این مصادیق 

وجود نداشته است.
بررســی ها نشــان داده است در دنیای 
امروز تصویر كاملی از اینکه چگونه منافع 
اقتصادی توزیع می شوند و چگونه در این 
ساختار تازه اقتصاد ارزش های تازه شکل 
می گیرنــد وجود ندارد امــا دیدگاه های 

تازه ای در این حوزه مطرح شده است.
الف: در راســتای تســریع فرایند تفکر 
مجدد در زمینه ارزش های اقتصادی باید 
گستره ای از دارایی های فیزیکی شناسایی 

و معرفی شوند.
ب: بایــد نظام محاســبه ارزش تولید 
ناخالص داخلی كشــورها متناسب با این 
تعریف های تازه از تولید ناخالص داخلی 
در كشــورها تغییر كنــد زیرا ارزش های 
اقتصادی و دارایی های امروز تفاوت قابل 

مالحظه ای با ارزش های قبلی دارد.
ج: مقیاس هــای رفــاه مصرف كننده و 
87ارزش های اجتماعی و اقتصادی باید تغییر 
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كند و این معیارهــا و مقیاس ها معرفی 
شوند و چهارم اینکه روی مقیاس های تازه 
در حوزه توزیع داده ها و اطالعات تمركز 
شود زیرا با همه كانی شدن اطالعات است 
كه مردم می توانند از فرصت های موجود 
برای رشــد آگاه شوند و رشد اقتصادی را 
برای كشورشان به ارمغان بیاورند و در اخر 
هم تعریف زیربنایی ارزش مورد بازبینی 
قرار بگیــرد و تفاوت بیــن ایجاد ارزش 
اقتصــادی یا تالش برای دریافت اجاره از 
دارایی های اقتصادی ملموس تر شود. باید 
در مورد ساختار و عملکرد بازارها دوباره 
تفکر شود و فعاالن بخش های خصوصی و 
دولتی اقتصاد رابطه تنگاتنگ تری را برای 
كار در نظر بگیرند و در نظر داشته باشند 
در صورتی می توانند شــاهد شــکوفایی 
اقتصاد باشند كه بخش خصوصی و دولتی 

همسو و همراه باهم رشد كند.
دوم: آیا بایــد تمرکز بازارها که به 
دلیل پلت فرم های انالین ایجاد شده 
را تغییر داد و چگونه می توان منافع 
حاصل از این بازارهای دیجیتالی را به 

حداکثر رسانید؟
زیادی  منافع  دیجیتالــی  پلت فرم های 
را بــه مصرف كننده هــا می دهنــد زیرا 
خدمــات تــازه ای را ارایــه می دهند و 
فرصت های انتخاب بیشتری را در اختیار 
می دهند.ایــن  قــرار  مصرف كننــدگان 
ارزیابی  پلت فرم های دیجیتالی ســرعت 
و دســته بندی داده ها را بــاال می برند و 
به  را  اقتصادی  فعالیت هــای  هزینه های 
حداقل می رسانند.آنها می توانند از طریق 
ایجاد دسترســی به كانال های بازاریابی 
فرآیند ورود كســب و كارهای تازه به به 
بازار را تسریع و تسهیل كنند و با كمک 
سیستم جمع آوری و تحلیل داده ها فرآیند 
كاریابی را نیز بهبود بخشند.از طرف دیگر 
در این فضای تازه شرایط برای نوآوری و 
كسب اطالعات با كیفیت و توزیع سریع 

و به موقع آن فراهم است. 
 در ســال های اخیر بخــش زیادی از 
مشــاغل از طریق فضای مجــازی انجام 
می شود. ارتباطات رسمی از طریق ایمیل 
و آشــنایی حرفــه ای و كاریابی از طریق 
Linkedin همــه از روش هــای نوین 
كار هستند. امروزه در اغلب شركت های 
صنعتــی و تولیدی، عدم دسترســی به 
اینترنــت و ارتباطات مجــازی به معنای 
تعطیلی شــركت و ناتوانی برای ادامه كار 
اســت. برای اینکه با این تغییرات همسو 
شــویم و از منافع آن بهره ببریم باید این 

دنیای جدید را بشناسیم و از پتانسیل های 
موجود در این دنیا اگاه شویم. 

سوم: برای ایجاد کار در فضای جدید 
اقتصادی باید چه کرد؟ آیا می توان از 
استفاده  کنونی  الگو های  و  تئوری ها 

کرد یا خیر؟
تکنولوژیکــی  ســریع  پیشــرفت های 
باعث شــده است تا ســرعت توزیع كار 
بین ماشــین آالت بیشتر شــود و شمار 
انسان هایی كه برای كارهای فیزیکی مورد 
استفاده قرار می گیرند كاهش پیدا كند.در 
نتیجه بازار كار جهانی با تحوالت زیادی 
روبرو شده است ولی اگر این تحوالت به 
درستی مدیریت شود، می تواند زمینه را 
بــرای ایجاد یک عصر تــازه در بازار كار 
فراهم كند و به تدریج زمینه ســاز ارتقای 
اســتانداردهای زندگی شــود.اما اگر در 
جریــان چهارمین انقــالب صنعتی بازار 
كار به درســتی مدیریت شود و فرصت ها 
به درســتی ایجاد نشود، خطرات بزرگی 
در اقتصاد ایجاد می شــود كــه اولین و 
اصلی ترین آن افزایش نابرابری اقتصادی 
در اختالف طبقاتی است. در ضمن قطبی 
شدن دنیا هم در پی این تحوالت خواهد 
آمد. به این معنا كه میزان ثروت و درآمد 

در یک كشــور كه به تکنولوژی های روز 
دسترسی دارد و بازار كارش را به درستی 
مدیریت كرده است بیشتر می شود ودیگر 
كشــورها با فاصله زیــادی از نظر میزان 
تجمع ثروت و حتــی مهارت نیروی كار 
قرار دارند.این فاصله با گذشت زمان بیشتر 
می شود و چالش های اقتصادی و اجتماعی 

زیادی را به همراه می اورد. 
در این وضعیت اصلی ترین و مهم ترین 
ســوال این است كه چگونه باید بازار كار 
در این عصر در حال تغیر مدیریت شود؟ 
مجمــع جهانی اقتصاد در پاســخ به این 
سوال چندین راهکار ارایه داده است كه 

در اینجا می بینید:
الف: باید فرصت های شغلی در حوزه های 
مورد نیاز اقتصاد رشــد كند و به نیروی 
كار فرصت كســب مهارت دانش آموزی 
در همــان حوزه ها داده شــود. از جمله 
بخش های مــورد نیاز می توان به ای تی، 
انرژی های ســبز، آموزش و ایجاد جوامع 
پایدار كه تمامی طبقات اقتصادی از فعال 

در آن منفعت كسب كنند نام برد
ب: ارتقای سطح اموزش و مهارت ها یک 
روش كلیدی برای مدیریت بازار كار است.

بدون شک در این فضای تازه نیازهای بازار 
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كار تغییر كرده اســت و مردم در صورتی 
می توانند در این بازار كسب معاش كنند 

كه نیازهای این بازار را پاسخ گویند.
ج: تمركز روی ایجاد یک اكوسیســتم 
فراگیر و پویا برای ایجاد شغل یک ضرورت 
است. اصالح نظام سیاست گذاری و قوانین 
كار در میــان بخــش خصوصی و دولتی 
به گونــه ای كه هم با ســاختارهای تازه 
هماهنگ شــوند و هم بتوانند پاسخگوی 
نیازهای بازار باشــند می تواند به اصالح 

وضعیت كمک بیشتری بکند.
چ: ایجاد معیارهای تــازه برای درک 
بهتر بازار كار جدید هم می تواند كمک 
بزرگــی به مدیریت اصولــی تر در بازار 
بکند. بدون شــک با تغییر ساختار بازار 
كار دیگــر نمی توان از اصول و الگوهای 
قبلی برای ارزیابی آن استفاده كرد و در 
این وضعیت شناخت معیارهای تازه یک 

ضرورت است.
هـ : حصــول اطمینان از این مســاله 
كــه كارهای تازه ای كه ایجاد شــده اند 
مشــاغل با كیفیت و مفیدی هســتند. 
در ضمن یافتن یکروشــی بــرای ایجاد 
مشاغل در فضای انالین به منظور همسو 
شدن با ســاختارهای مالی و اقتصادی و 

تکنولوژیکی روز دنیا هم اهمیت بســیار 
زیادی دارد.

امنیتی  باید شبکه های  آیا  چهارم: 
و  شــوند  طراحی  دوباره  اجتماعی 
چگونه می توان شبکه هایی با باالترین 

بازدهی را ایجاد کرد؟
كارایــی  صنعتــی،  كشــورهای  در 
سیاســت های تامین اجتماعی به ساختار 
رســمی بازار كار و قراردادهــای با ثبات 
بین كارفرمــا و نیروی كار گــره خورده 
است. بنابراین در دنیای تازه با حجم زیاد 
مشــاغل آنالین و نیروهایی كه به صورت 
غیرحضوری در یک محیط كار می كنند، 
باید ساختار بیمه های تامین اجتماعی هم 
تغییر كند در غیر این صورت در چند سال 
اینده با شمار زیادی از نیروهای كاری روبرو 
هســتیم كه ضمن نداشتن امنیت شغلی 
و عدم وجــود قراردادهای طوالنی مدت، 
از خدمات تامین اجتماعی در ســال های 
آتی هم برخوردار نخواهند بود. این مساله 
برای كشورهای صنعتی نگران كننده تر از 
كشورهای در حل توســعه است. زیرا در 
شمار زیادی از كشورهای در حال توسعه 
مــردم در بخش غیررســمی اقتصاد كار 
می كنند و پیشرفت های تکنولوژیکی هم 
تغییر زیادی در ساختار كار آنها و مزایایی 
كــه از برخوردارند ایجاد نمی كند و حتی 
با افزایش بهره وری نیــروی كار می تواند 

بسترساز افزایش منافع آنها از كار شود.
این ســوال بارها و بارها در گزارش های 
مختلف مطرح شــده است كه در دنیای 
تامین  آینــده وضعیــت سیســتم های 
اجتماعی چگونه خواهد بود؟ در شرایطی 
كه این توافق در میان اغلب سیاستمداران 
وجود دارد كه نیروهــای كاری نیازمند 
دریافت حمایت از دولت هســتند تا در 
صورت مواجهه با هر مشکلی و اختالل در 
مسیر كار بتوانند امرار معاش كنند، ولی 
هنوز بحث در مورد چگونگی این سیستم 
تامین اجتماعی بسیار زیاد است و تا كنون 

این بحث ها نتیجه ای دربر نداشته است.
مجمع جهانی اقتصــاد در این گزارش 
خود برای سیســتم های تامین اجتماعی 
آتی پیشنهادهایی را ارایه داده است. این 
مجمع بر این باور اســت كه بدون شک 
باید پوشش های تامین اجتماعی در دنیای 
آتی وجود داشته باشد در غیر این صورت 
امنیت روانی مردم و نیروهای كاری بسیار 
پایین خواهد بود. پیشنهادهای ارایه شده 
در گــزارش مجمع جهانی اقتصاد به قرار 

زیر است:

الف: تقویت روشــهای موجود از جمله 
قوانین اشــتغال و اتحادیه های كاری كه 
به احقاق حقوق نیروهای كاری مشــغول 
باشــند. پیگیری این گروه هــا می تواند 
دولتمردان را به ســمت توجه به حقوق 
گروه های مختلف سوق دهد و آنها قوانینی 

را تصویب كنند كه به نفع مردم باشد 
ب:تمركز روی مدل های جدید تامین مالی 
و تجمیع درآمد برای اجرای طرح های تامین 
اجتماعی در كشــورها. به نظر می رسد در 
دنیای آتی دولت ها باید پوشش های تامین 
اجتماعــی را برای تمامی مــردم در نظر 
بگیرند زیرا حتی نیروهای شاغل هم ممکن 
است قراردادهای كاری نداشته باشند و از 
قوانین گذشته نتوان از نیروهای شاغل در 

سازمان ها و شركت ها حمایت كرد.
ج: استفاده از راهکارهای بالقوه تجاری 
برای كاهش نوسان میزان درآمد نیروهای 
فعــال در دنیای تکنولوژی. اســتفاده از 
راهکارهای مالی كه توسط ابزاراالت و نرم 
افزارهای مدرن ارایه شده است می تواند 
زمینه را برای كمتر كردن آسیب های وارد 

شده به نیروهای كاری فراهم كند.
د: افزایش انعطاف پذیری قوانین حمایت 
اجتماعی به دلیل تغییر ساختار بازار كار 

یک ضرورت است
هـ : جســتجو در توانمندی های بالقوه 
شــبکه های تامین اجتماعــی به منظور 
مشمول كردن شمار بیشــتری از مردم 

در این شبکه 
خ: در آخر هم معرفی یک نظام پرداخت 
حقوق جهانی یا منطقه ای به این منظور 
كه همه مردم از یک حداقل دســتمزدی 
برخوردار و در مدتی كه برای همسو شدن 
با نیازهای تازه بازار زمان صرف می كنند 

بتوانند نیازهای خود را تامین كنند. 

 کالم آخر
باید در نظر داشت كه هم اكنون فرصت 
بی نظیری در دنیا ایجاد شده است كه به 
فعاالن اقتصادی امکان می دهد ســاختار 
تــازه اقتصاد را شــکل دهنــد و زندگی 
نسل های آینده را بهتر از زندگی نسل های 
كنونی كنند. امروز كه شــرایط اقتصادی 
پیش رو برای ما مشــخص اســت برای 
مواجهه با آن باید آماده شــویم و در نظر 
داشته باشیم كه زمانی كه روند تغییرات 
در جهت چهارمین انقالب صنعتی تسریع 
شــود دیگر فرصتی برای همراه شدن با 
این تغییرات نداریم. به همین دلیل باید 
89از همین امروز برای تغییرات آماده شویم.
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مردم موافق جهانی سازی هستند 

 نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد
در مورد اصول اولیه و مهم جهانی سازی

از ابتــدای قرن بیســت و یکم میالدی، 
جهانی سازی در دنیا با سرعت زیادی رشد 
كرد و حتی بسیاری از تحلیل گران اقتصادی 
از ایجاد دیدگاه جهانی سازی و تجارت ازاد 
به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دستاورد 
قرن بیست و یکم نام می بردند. دستاوردی 
كه اخیرا توسط شماری از سران كشورهای 

صنعتی به چالش كشیده شده است.
رئیس جمهور آمریکا یکی از این ســران 
اســت كه با افزایش تعرفه هــای تجاری 
و مانع تراشــی در مقابــل تجــارت ازاد، 
دستاوردهای جهانی سازی را كمرنگ كرد. 
او با دیدگاه های پوپولیستی روی كارآمد و 
بسیاری از توافق های تجاری و اقتصادی را 
از بین برد. البته این دیدگاه های پوپولیستی 
تنها در آمریکا رواج پیدا نکرده است بلکه 
در شمار زیادی از كشورهای دنیا مشاهده 
می شود. بسیاری بر این باور هستند رواج 
این قبیل دیدگاه ها نشــانه ای از چهارمین 
انقالب صنعتی و تالش جهانیان برای مقابله 
با تحوالت منفی این انقالب اســت. بدون 
شک انقالب صنعتی كه زمینه ساز تغییرات 
زیادی در ساختارهای مالی و اقتصادی در 
جهان می شود،ْ سیب های مالی زیادی را به 
كشورها وارد می كند و برخی از كشورهای 
صنعتی بــرای مقابله با این تاثیرات منفی 
و مخرب از همراه شدن با آن می پرهیزند.

افزایش پوپولیسم و ملی گرایی به معنای 
كمرنگ شدن اصول جهانی شدن است كه 
می تواند مهم ترین دستاورد قرن جاری را 
با مشکل روبرو كند. مجمع جهانی اقتصاد 
در یک مطالعه جامع اقدام به بررسی این 
مساله كرده اســت كه مردم دنیا در مورد 
جهانی سازی و تبعات اقتصادی و اجتماعی 
آنچه نظری دارند. این بررســی در آستانه 
چهارمین انقالب صنعتی در دنیا انجام شده 
است و یکی از جامع ترین نظرسنجی هایی 

است كه اخیرا انجام شده است.
برای تهیه این گزارش از بالغ بر ۱۰ هزار 
نفر از مردم دنیا كه ســاكن ۲9 كشور دنیا 
بودند ســواالتی پرسیده شد. این سواالت 
شــامل تایر تکنولوژی روی زندگی آنها و 
آینده بازار كار می شود و وضعیت آموزش و 
تحركات اقتصادی را نیز دربر دارد. بخشی از 
این سواالت در حوزه های اجتماعی و محیط 
زیست است كه ما در این گز ارش به آنها 
نمی پردازیم و تنها مسایل مطرح شده در 
حوزه اقتصادی و صنعتی و جهانی سازی را 

مطرح می كنیم.

 اول:جهانی سازی یا ملی گرایی
در سال های اخیر شمار زیادی از سران 
كشورهای صنعتی با شعارهای پوپولیستی 
و ملی گرایانه روی كار آمده اند. بارزترین 

نمونه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
اســت كه بارها اعالم كرد ما آمریکا را در 
صــدر اولویت قرار می دهیــم و به دنبال 
افزایــش تعرفه های تجــاری تالش كرد 
تا در مقابل سیاســت های جهانی سازی 
ایستادگی كند.اما جالب اینجاست كه در 
میان افراد مــورد مطالعه، اكثریت مردم 
طرفدارهمکاری كشورها با هم بودند. ۷۲ 
درصد از افراد مورد مطالعه اعالم كردند 
كه باید كشورها از یکدیگر حمایت كنند 
تــا بتوانند زمینه را برای رشــد همه گیر 
اقتصــادی فراهم كنند زیرا توجه به یک 
كشــور خاص مانع از این مساله می شود 
 كــه فرصت رشــد همه جانبــه در دنیا 

فراهم شود.
 مردم كشــورهای جنوب آسیا بیش از 
دیگر ساكنان كره زمین بر این باور بودند 
كه كشورها در مقابل دیگر كشورهای دنیا 
مســوولیت دارند. ســهم افرادی كه این 
دیدگاه را داشــتند در كشورهای جنوب 
آســیا برابر با 94 درصد بود در حالی كه 
تنها 6۱ درصد از مردم آمریکای شمالی 
موافق حمایت كشورشان از دیگر كشورها 
بودند.69 درصد از ســاكنان خاورمیانه و 
شــمال افریقا موافق حمایت كشورشان 
 از دیگــر كشــورهای دنیــا و كمک به 

آنها بودند.

به نظر شما کشورتان مسولیت دارد به کشورهای دیگر کمک کند؟

کل
آسیای شرقی و پاسیفیک

اروپای شرقی و آسیای مرکزی
آمریکای التین و کاراییب
خاورمیانه و شمال افریقا

آمریکای شمالی
جنوب آسیا

جنوب صحرای افریقا
اروپای غربی
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 دوم: مهاجرت
یکی از مسایلی كه این روزها بیش از پیش مورد 
توجه رهبران سیاسی قرار دارد، مهاجرت و تبعات 
آن روی زندگی مردم است. برخی بر این باورند كه 
مهاجران به ساختار جامعه آسیب وارد می كنند 
و قدرت ملی را از بین می برند ولی برخی دیگر با 
این دیدگاه مخالف هستند. در مجموع ۵۷ درصد 

از افراد مورد مطالعه اعالم كردند وجود مهاجران 
برای اقتصاد كشورشــان مثبت است. در میان 
مناطق دنیا بیشترین حمایت از حضور مهاجران 
در كشورهای آمریکای شمالی و اسیای جنوبی 
انجام شد و كشورهای اروپایی كمترین حمایت 
را از حضور مهاجران داشتند. طبق این گزارش 
۷3 درصــد از مردم آجنوبی و 66 درصد از مردم 

آمریکای شمالی حضور مهاجران را برای اقتصاد 
كشورشان مثبت ارزیابی كردند در حالی كه 4۰ 
درصد از مردم اروپای شــرقی وآسیای مركزی و 
46 درصد از مردم اروپای غربی به مهاجرت دید 
مثبت داشــتند. 6۰ درصد ساكنان خاورمیانه از 
مهاجرت بــه عنوان یک عامل مثبت در اقتصاد 

كشورشان نام برده .

سوال: به نظر شما، آیا ورود مهاجران به کشور شما برای اقتصاد کشورتان خوب است؟

کل
آسیای شرقی و پاسیفیک

اروپای شرقی و آسیای مرکزی
آمریکای التین و کاراییب
خاورمیانه و شمال افریقا

آمریکای شمالی
جنوب آسیا

جنوب صحرای افریقا
اروپای غربی

 سوم: آیا کشورها می توانند همپای هم 
رشد کنند

سومین مساله مطرح شــده این است كه آیا 
كشورها می توانند همپای هم رشد كنند یا رشد 
شماری از كشــورها مانع از رشد دیگر كشورها 
می شود.در این سال ها بارها عنوان شد كه برخی 
از كشورها منابع دیگر كشورها را استفاده می كنند 
تا رشد كنند و بقیه نمی توانند همپای آنها توسعه 
را تجربه كنند. كشورهایی كه دارای تکنولوژی و 
دانش روز هستند در این دسته از كشورها جای 

می گیرند ولی اگر كشــورهای دارای تکنولوژی 
با دیگر كشــورها همکاری كنند و آنها را از این 
تکنولوژی های بهره مند كنند، نه تنها خودشان 
رشــد می كنند بلکه فرصت رشــد را در اختیار 

دیگران هم قرار می دهند.
 به تعبیر دیگر ایا كشــورها در اقتصاد دنیا با 
هم رقیب هستند یا اینکه می توانند با همکاری و 
مشاركت با هم در مسیر رشد اقتصادی گام بردارند 
و همه از این رشد بهره مند شوند.جالب اینجاست 
كه اغلب مردم دنیا موافق مشاركت و رشد فراگیر 

اقتصادی بودند زیرا بر این باورند ضعف اقتصادی 
در یک كشــور بدون شک تبعات مخربی روی 
اقتصاد دیگر كشورها بر جای می گذارد.بر مبنای 
داده های ارایه شده 8۰ درصد از مردم دنیا موافق 
همکاری و مشاركت و رشد فراگیر اقتصادی بودند 
و این حمایت در میان كشورهای آمریکای التین، 
اسیای شــرقی و پاسیفیک، آمریکای شمالی و 
كشورهای جنوب اسیا بیش از دیگر مناطق بود. 
در میان كشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ۷6 

درصد از مردم با این دیدگاه هم جهت بودند.

به نظر شما تمامی کشورها می توانند همزمان رشد کنند یا اینکه اگر شماری از 
کشورها رشد کردند بقیه کشورها با وخامت شرایط روبرو می شوند؟
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  چهارم:آیا پیشرفت های تکنولوژی به 
نفع اقتصاد است

چهارمین انقالب صنعتــی را می توان در نتیجه 
پیشرفت های سریع تکنولوژی و تاثیر آن روی زندگی 
مردم دانست.در سال های اخیر سرعت پیشرفت های 
تکنولوژی در دنیا بسیار باال بوده است و این مساله 
باعث شد تا ساختارهای اقتصادی و مالی با سرعت 
بسیار باالیی تغییر كند.امروزه ما تاثیر این تغییرات را 
در زندگی خود شاهد هستیم. تمامی وسایل تازه ای 

كه در زندگی روزمره در دسترس داریم و تغییراتی كه 
در بازار كار ایجاد شده است همه نشانه این تحوالت 
است. یک بررسی اجمالی در زندگی روزمره امروز با 
زندگی گذشتگان نشان می دهد كه این پیشرفت ها 
تاثیر مثبت زیادی در زندگی داشته است و امروزه 
ما كارها را ســریع تر و ساده تر انجام می دهیم. اما 
برای اینکه نظر مردم ساكن در كشورهای مختلف 
پرسیده شود، مجمع جهانی اقتصاد این سوال را در 
نظرسنجی خود گنجانده است. در این مطالعه از مردم 

سوال شده است كه ایا تغییرات تکنولوژیکی تاثیر 
مثبتی روی زندگی آنها داشته است یا خیر؟جالب 
اس نجاست كه اغلب افراد مورد مطالعه بر این باور 
هستند كه اثرات مثبت پیشرفت های تکنولوژیکی 
روی اقتصاد كشورها بیش از اثرات منفی آن بوده 
است ولی شمار زیادی از مردم هم اعالم كردند كه 
تاثیرات مثبت آن معــادل تاثیرات منفی آن بوده 
است و به همین دلیل نمی توان این تحول را مثبت 
و تاثیرگذار روی رشد اقتصادی كشور ارزیابی كرد.

 پنجم: ایا ربات ها جای انسان را می گیرند
با افزایش استفاده از رباتها در بخش های مختلف 
صنعتی، این نگرانی در میان شمار زیادی از كارگران 
ایجاد شده بود كه در اینده ای نه چندان دور رباتها 
جایگزین انســان ها می شوند. هم اكنون هم بخش 
زیادی از كارهای فیزیکی توسط ربات ها انجام می شود 
و در آینده هم سهم ربات ها در بازار كار بیشتر می شود. 

مطالعات زیادی در مورد بازارهای كاری اینده انجام 
شده اســت كه این مطالعه ها نشان می دهد بخش 
زیادی از مشاغلی كه این روزها در بازار وجود دارد از 
بین خواهد رفت و مشاغل تازه ای ایجاد می شود كه 
بــرای كار در این حوزه های تازه باید از همین امروز 
مهارت های الزم اموزش داده شــود. در واقع یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین مباحث تغییراتی است كه این 

پیشرفت های تکنولوژیکی روی بازار كار ایجاد می كند 
و این مساله باعث نگرانی شمار زیادی از كارگران شده 
است.ولی بررسی ها نشان داد كه كارگران كشورهای 
جنوب آسیا بیش از دیگران نگران این مساله هستند 
و كارگرانی كه در كشورهای صنعتی كار می كنند 
اعتقاد ندارند كه رباتها می توانند جایگزین آنها شوند 

یا حداقل این اتفاق در اینده نزدیک نمی افتد.

به نظر شما پیشرفت های تکنولوژیکی تاثیر مثبتی روی جامعه و اقتصاد کشور داشته است یا تاثیر منفی ؟
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 به نظر شما تا 5 سال اینده چقدر احتمال دارد که ربات ها 
کار شما را انجام دهند؟
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 ششم: دولت باید فرصت های برابر 
برای همه ایجاد کند

توزیــع عادالنه فرصت هــای اقتصادی یا 
امکان دسترســی مردم دنیا به فرصت های 
برابر مســال های است كه بارها مورد بحث 
قــرار گفته اســت. در بســیاری از مقاالت 
اقتصادی بیان شــد كه دلیل نابرابری های 
اقتصــادی در دنیــا این نیس كــه مردم 
توانایی های مختلفی دارند بلکه دلیل اصلی 
این اســت كه فرصت های برابری در اختیار 
آنها نیســت و عدم وجود فرصت های برابر 
باعث شده اســت تا نتوانند رشد كنند. در 
جریان جهانی سازی، این دیدگاه مطرح شده 
اســت كه افراد متناسب با توانایی های خود 

از فرصت های اقتصادی بهره مند می شــوند 
ولی شــواهد نشــان داده است كه هنوز در 

این زمینه موفقیت های كافی وجود ندارد.
مجمــع جهانی اقتصــاد در گزارش خود 
مزایای جهانی ســازی نصیب همه  نوشت: 
نمی شود مگر اینکه سیاست های دولتی به 
گونه ای به كار گرفته شــود كه همه بتوانند 
از فرصت هــای اقتصادی برخوردار شــوند 
و متناســب با توانمندی هــای خود از این 
فرصت ها استفاده كنند. تنها در این صورت 
است كه می توان انتظار داشت جهانی سازی 
نتیجه مطلوب را به همراه داشــته باشد. در 
راســتای تحقق این هدف هم دولتها نقشی 
كلیدی دارند زیرا این دولت ها هســتند كه 

امکان توزیع عادالنه فرصت های اقتصادی و 
اموزشی را فراهم می كنند.

در سال های اخیر شمار زیادی از مردم بر 
این باور بودند كه در جریان جهانی ســازی 
منفعتی كســب نکرده اند و مزایای آن تنها 
نصیب طبقات باالی اقتصادی شــده است. 
آنها ضعف سیاست گذاری های دولتی را عامل 
اصلی این مساله می دانند زیرا معتقدند امکان 
دسترسی به فرصت های اقتصادی برای همه 
فراهم نیســت. حال در این نظر سنجی از 
مردم ســوال شد كه ایا قوانین تازه ای مورد 
نیاز اســت تا فرصت های اقتصادی به طور 
برابر در اختیار همه قرا بگیرد یا اینکه قوانین 

كنونی كافی است؟

 عملکرد دولت شما در توزیع فرصت های اقتصادی در جریان جهانی چگونه بوده است؟
آیا دولت بیش از حد کار کرده است یا تالش های کافی انجام داده یا باید بیشتر تالش کند؟
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در اجالس سال ۲۰۱9میالدی یکی ازمهم ترین موضوعات مورد بحث 
چهارمین انقالب صنعتی در دنیا و تاثیر آن روی مهارت ها و بازار كار و 
نوع مشــاغل بود. در اغلب پنل های برگزار شده در این اجالس صحبت 
در این مورد بود كه در جریان چهارمین انقالب صنعتی دنیا با كمبود 
نیروی با مهارت و توانمند روبرو می شود و این مساله روی رشد اقتصادی 
دنیا و آینده بازار كار تاثیر منفی دارد. زیرا مهارت هایی كه مردم در این 
روزها دارند و از طریق آن امرار معاش می كنند در سال های آتی دیگر 
كاربردی نخواهد داشت و ماشین ها و تجهیزات مجهز به هوش مصنوعی 
بخش زیادی از كارهایی كه انســان ها در این روزها انجام می دهند را 

برعهده خواهند گرفت.
یکی از مهم ترین پنل های برگزار شده در این زمینه ؛ پیش به سوی 
انقالب ایجاد مهارت های تازه: آینده بازار كار دردنیا؛ نام داشــت كه در 
جریان این پنل كارشناسان روش های نوآورانه ای را برای ایجاد مسیری 
هموار برای نیروی كار در مسیر همسو شدن با نیازهای جدید و كسب 
مهارت های تازه پیشنهاد دادند. این راه هموار از طریق همکاری بحش 
خصوصی و دولتی در جهت آماده سازی انسان ها برای وارد شدن به عصو 
تازه صنعتی دنیا ایجاد شد و نشان داد كه تنها در صورتی می توان نتیجه 
مطلوب از این مســیر حاصل شود كه بخش خصوصی نقش فعال تری 
در اقتصاد برعهده بگیرد و ســهم خود را از آموزش نیروهای انسانی بر 
عهده بگیرد.تعریف فرصت ها و چالش های پیش روی نیروی كار توسط 
بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد و می تواند تصویر درستی در مورد 

آینده صنعت در بازار كار در اختیار آنها قرار دهد.
همکاری و مشــاركت بخش خصوصی و دولتی در ســال های اخیر 
در اجالس داووس مطرح شــده اســت. در ســال ۲۰۱9 میالدی هم 
این همکاری و ضرورت توســعه آن در پنل ها و جلسات مختلف مورد 

بررســی قرار گرفت و بر این نکته تاكید شد كه این همکاری می تواند 
هزینــه ایجاد مهارت های تــازه و مورد نیاز نیروی كار را كاهش دهد و 
ســرعت آماده سازی آنها برای اشتغال در بازار كار آینده را بیشتر كند. 
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشــی كه بعد از اتمام این پنل تهیه كرد 
نوشــت: با ظهور تکنولوژی های جدید و به كار گیری آنها در فضا های 
كاری ســاختار بازار كار در دنیای آینده شکل تازه ای به خود می گیرد. 
هم اكنون در صنایع مختلف ما شــاهد به كارگیری هوش مصنوعی و 
توسعه اتوماسیون هســتیم و نگرانی اصلی بسیاری از مردم اینجاست 
كه نوآوری های تازه ایجاد شــده در دنیای تکنولوژی چه تاثیری روی 
ســاختار بازار كار دارد و وضعیت مردمی كه امروز به عنوان نیروی كار 

مشغول هستند در دنیای آتی چیست؟
این نگرانی تنها مخصوص مردم و نیروی كار نیست بلکه دولت ها هم 
در سال های اخیر درگیر این مساله شده اند. اهمیت آماده سازی نیروی 
كار برای بازار كار آینده به اندازه ای زیاد است كه اخیرا كاخ سفید طرحی 
ارایه داد و به موجب آن كارمندان دولتی كنونی مهارت های تازه ای كه 
برای ادامه كار در دولت نیاز دارند را كسب كنند. مهارت های متناسب با 
تغییرات سریع تکنولوژی و پیشرفت در دنیای آنالین. اما در همین طرح 
بر ضرورت كسب مهارت های تازه توسط تمامی نیروهای كاری تاكید شد 
و به این نکته اشاره شد كه هزینه آماده سازی هزاران و حتی میلیون ها 
نیروی كار برای كار در دنیای مدرن بسیار زیاد است و بدون همکاری 

بخش خصوصی نمی توان فضا را برای این تحول بزرگ آماده كرد.
مجمــع جهانی اقتصاد تاكید كرد اگر بخش خصوصی و دولتی با هم 
برای آماده ســازی نیروی انسانی سرمایه گذاری كنند، هزینه این كار 
برای هر بخش كمتر می شــود و نیروها با سرعت باالتری برای كار در 

دنیای مدرن اماده خواهند شد.

 مهارت های الزم برای بازار كار آينده را كسب كنيد 

 کلید موفقیت در همکاری دولت
و بخش خصوصی است
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طبــق گزارش وزارت كار آمریکا طی یک دهه آینده ۱.3۷میلیون نفر از 
نیروی كاری در آمریکا به دلیل ظهور تکنولوژی های تازه كار خود را از دست 
می دهند. هزینه ایجاد مهارت های تازه در این افراد بالغ بر 34 میلیارد دالر 
است به تعبیر صحیح تربرای آماده سازی هر فرد برای كار در دنیای مدرن 
باید ۲4هزار و 8۰۰ دالر سرمایه گذاری شود كه این مبلغ بسیار زیادی است.

بعضا این سوال مطرح می شود كه چرا به جای آموزش نیروهای كاری 
اقدام به اخراج آنها و استخدام نیروهای دارای مهارت مورد نیاز نمی شود.

مجمع جهانی اقتصاد در پاسخ به این سوال اعالم كرد در درجه اول بالغ 
بر ۷۷ درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی این مهارت های تازه را 
ندارند و امکان اخراج ۷۷ درصد از نیروها وجود ندارد. ضمن اینکه سهم 
افرادی كه خارج از دولت كار می كنند و از این مهارت های تازه برخوردار 
هستند هم بسیار كم است به این معنا كه این افراد نمی توانند هم نیاز 
بخش خصوصی و هم نیاز دولت را تامین كنند. در این شرایط آموزش 
نیروها برای كسب مهارت های تازه و همکاری بخش دولتی و خصوصی 
در این زمینه تنها راه مواجهه با این بحران اســت. ضمن اینکه فرصت 

نزدیک تر شدن این دو بخش مهم اقتصاد را فراهم می كند.
بدون شــک این پرداخت این هزینه توســط دولــت آمریکا و دیگر 
دولت ها بســیار سخت است و موجب می شود تا فشار زیادی به بودجه 
جاری كشورها وارد شود. در این وضعیت راه حل اصلی مشاركت بخش 
خصوصی و بخش دولتی برای اصالح این معضل است و استراتژی هایی 

هم برای این همکاری پیشنهاد شده است.

 هزینه ها را در نظر بگیرید
یکی ازموانعی كه در مســیر برنامه های مهارت آموزی تازه نیروی كار 
وجود دارد،ســخت بودن فرایند ارزیابی فایده و هزینه این طرح است. 

بسیاری این سوال را مطرح می كنند كه اگر صاحبان مشاغل خصوصی 
برای این مهارت آموزی های تازه سرمایه گذاری كنند،چه منافعی نصیب 
آنها می شود.آیا نتیجه این هزینه صرف شده روی میزان درآمد آنها به 

زودی مشاهده می شود یا اینکه چنین اتفاقی نمی افتد؟
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود نوشــت: صاحبان مشاغل تنها 
درصورتی می توانند در این مســیر حركت كنند كه هزینه های كارهای 
متفرقه را كاهش دهند و در نظر داشته باشند كه در طول دوره آموزش 
امکان افت بهره وری در فرایند تولید آنها وجود دارد. از طرف دیگر اگر 
بخواهند خود را با ســاختارهای تازه تکنولوژی و تولید همســو كنند 
باید عالوه بر ســرمایه گذاری روی مهارت های نیروی كار، برای تامین 
تجهیزات تازه هم ســرمایه گذاری كنند كه این مسال های بسیار مهم 
است.مجمع جهانی اقتصاد مدلی برای این مهارت آموزی های جدید به 
خصوص در بخش دولتی طراحی كرده است. طبق این مدل اگر دولت 
آمریکا بخواهد فرایند مهارت آموزی برای نیروی كار بخش دولتی را آغاز 
كند، نیاز به سرمایه ای بالغ بر ۱9.9 میلیارد دالر دارد كه ۷۷ درصد از 
نیروهای خود را آموزش دهد. طبق گزارش های رســمی دولت آمریکا 
۷۷ درصد از نیروهــای فعال در بخش های مختلف دولتی مهارت های 
الزم برای كار در دنیای امروزی را ندارند و تنها با صرف این سرمایه ها 
است كه می توانند با نیازهای بازار كار آتی همسو شوند. ولی اگر بخش 
خصوصی هم در این زمینه با دولت همکاری كند هم ســرعت كســب 
مهارت های تازه در جامعه باال می رود و هم برآیند این تغییر روی ارزش 

تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیشتر می شود.
طبق این گزارش بخش خصوصی در آمریکا تنها نیاز به سرمایه گذاری 
4.۷ میلیارد دالری دارد تا با این سرمایه ۲۵ درصد از نیروی كار فعال 
در بخش خصوصی مهارت های تازه را كسب كنند. اگر بخش دولتی و 
بخش خصوصی با هم همکاری كنند می توانند كارایی این طرح را ارتقا 

دهند و بازدهی بیشتری را ایجاد كنند.
سادیا زاهیدی مدیر كل مجمع جهانی اقتصاد و رئیس مركز مطالعات 
اقتصاد و جامعه تازه در این مورد می گوید: بدون شک اگر طرح آموزش 
مهارت های تازه در كشــورها به طور هماهنگ بین بخش خصوصی و 
دولتی اجرا شــود بیشترین بازدهی را دارد. به نظر من اجرای تركیبی 
از ســه روش زیر در این زمینه ضروری است تا نتیجه مطلوب حاصل 
شود. اول اینکه شركت ها باید همکاری نزدیکی را با یکدیگر آغاز كنند 
تــا هزینه نهایی این آموزش را تقلیل دهند. ایجاد دوره های مشــترک 
می توانــد هزینه های جانبی طرح را كاهش دهد و مزایای زیادی دارد. 
دوم اینکه دولت ها و مالیات دهندگان باید به موضوع ســرمایه گذاری 
در بخش آموزش به صورت جدی نگاه كنند و آن را برای دنیای آینده 
ضــروری قلمداد كنند. در این صورت اســت كه وقتی دولت از بودجه 
خود برای آموزش مهارت های تازه نیروی كار استفاده می كند،با انتقاد 
مردم و مالیات دهندگان روبرو نمی شود. در اخر باید دولت در كشورهای 
مختلف با شركت های خصوصی در این زمینه همکاری كنند تا بهترین 

نتیجه حاصل شود. 

 مهارت های مورد نیاز کدامند
در پنــل مهارت هــای مورد نیاز قرن بیســت و یکــم مهم ترین 
مهارت هایی كه باید در نیروی كار ایجاد شــود،این طور تعریف شد: 
اولین و اصلی ترین مهارت معماری داده های بزرگ و تحلیل آنها است. 
این كاری است كه توسط نیروی های كاری كنونی به سختی انجام 
می شود و تعداد كمی در دنیا ازاین مهارت برخودار هستند ولی نیاز 
به این مهارت در سال های اتی بیشتر و بیشتر می شود. دومین مهارت 
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از كارها را انجام می دهند و انســان ها تنها با داشتن نقش تکنسین 
در این بازار مشغول خواهند شد.

مهندسان فعال در بخش انرژی های احیا شدنی و مهندسان اتوماسیون 
از دیگر مشــاغل مورد نیاز در قرن بیست و یکم هستند و متخصصان 

توسعه سازمانی هم در این رده بندی جایگاه پنجم را دارند.
 اما از جمله مشاغل و مهارت هایی كه در سال های پیش رو دیگر نیازی 
به آنها نیست می توان به گردآورندگان تیم ها، منشی ها و نیروهای كاری 
دفتری و اداری به استثنای نیروهای فعال در دولتی و پزشکی و حقوقی، 
بازرسان،تهیه كنندگان تجهیزات برای ماشین آالت حفاری و اپراتورها و 

تهیه كنندگان اسناد مناقصات را می توان نام برد.
به تعبیر صحیح تر در ســال های پیش رو مشاغلی بیشتر كارایی دارد 
كه نیاز به قدرت تحلیل و مهارت های ســطح باال دارد زیرا ماشین آالت 
بخش زیادی از كارهایی كه امروزه انســان ها انجام می دهند را برعهده 
می گیرد ولی مهارت های سطح باالی علمی و تخصصی به خصوص در 

زمینه انرژی های پاک و ای تی همچنان مورد نیاز خواهد بود.

 مهارت هایی كه مورد نیاز است و مهارت هایی كه دیگر به آنها نیازی نیست

مهارت هایی که به آنها نیازی نیست مهارت های مورد نیاز

گردآورندگان تیم های كاری معماران داده های بزرگ

منشی و نیروهای دفتری تکنسین های اتوماسیون

بازرس مهندسان در زمینه انرژی های نو

اپراتورهای ماشین آالت حفاری و باكسینگ مهندسان اتوماسیون

مونتاژ كار وسایل الکترونیکی متخصصان توسعه سازمان

اپراتورهای ماشین آالت برنامه ریزی  متخصصان تکنولوژی های نو

وارد كنندگان داده ها متخصصان ای تی

كتاب دار و حسابدار متخصصان تغییرات و تحوالت دیجیتال

دریافت كننده وجه در فروشگاه ها مدیر پروژه ای تی 

اپراتور ماشین آالت تولید كاالهای كاغذی تحلیل گر داده 

 استراتژی ایجاد مهارت تازه در نیروی کار
اولین و اصلی ترین استراتژی، ایجاد یک نقشه جامع و كامل برای 
مشاغل مورد نیاز است. با ایجاد این نقشه جامع است كه كارآفرینان 
و سهامداران بزرگ در صنایع و مشاغل مختلف می توانند شکاف های 
موجود بین مهارت های موجود در نیروهای كاری و مهارت های مورد 
نیاز را دریابند. این اگاهی به آنها امکان می دهد كه مدیران را آموزش 
بدهند و شرایط را برای آنها تشریح كنند. آنها هم با اطالعات تازه ای 
كــه دریافت كرده اند خواهند توانســت برنامه های هدفمندی برای 

اموزش مهارت های تازه و مورد نیاز در نیروهای خود ایجاد كنند. 
گزارش ها نشــان می دهد هم اكنون شماری از شركت های بزرگ 
خصوصــی از قبیــل وال مارت و گروه بانکی لویــد برنامه های آموز 
مهارت هــای تازه به نیروهای خود را آغاز كرده اند و نقشــه هایی در 
مورد مشاغل مختلف مورد نیاز برای افراد فعال در صنعت هوا و فضا 
و صنعت توریسم و صنایع ارایه دهنده خدمات مالی و صنعت نفت و 
گاز تهیه شده است ولی هنوز مهارت آموزی به نیروها در این صنایع 

شروع نشده است.
به عنوان مثال شركت وال مارت یک اكادمی ایجاد كرده است و و 
۷۲۰ هزار نفر نیروی كار خود را در لیست افراد نیازمند برای كسب 
آموزش های الزم قرار داده اســت. این افــراد در حوزه های مختلف 
مدیریتی و خدماتی آموزش می بینند و اگر سمت و موقعیت شغلی آنها 
تغییر كند باید هر دو سال یک بار دوره های آموزشی تازه را طی كنند.

شركت لورال كشور فرانسه هم از هزار نفر از مدیران برجسته خود 
خواســته است تا نقشه راه برای توسعه دیجیتالی شركت را طراحی 
كنند و فضای بازترو خالقانه تری را بوجود آورند و بانک لوید هم متعهد 
شــده اســت كه در مجموع 4.4 میلیون ساعت آموزش مهارت های 
تازه را در برنامه خود قرار دهد تا از این طریق نیروهای كاری با كار 
در دنیایی كه هوش مصنوعی بخش زیادی از مسولیت ها را برعهده 

گرفته است آشنا شوند.
در شرایطی كه شــركت های خصوصی چنین برنامه هایی را اجرا 
كرده انــد، تدوین قوانین خاص به منظور توســعه چنین طرح هایی 
و اجرای ان درســطح یک بخش از اقتصاد یا صنعت می تواند نتایج 
مطلوبی به همراه داشته باشد و از آسیب پذیر شدن مردم در جریان 

چهارمین انقالب صنعتی در دنیا بکاهد.
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