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سیمای اقتصاد در جمع

پرونده ای درباره نیاز برقراری گفت و گو میان مردم و سیاستگذاران اقتصادی
گفتوگوهایی با:

محمد فاضلی/
نقد عوامانه یا تحلیل کارشناسانه
علی شمس اردکانی/
مردم ،قیمت سوخت و رفاه
غالمرضا شافعی/
راه ارتقای اعتماد عمومی

یادداشتهایی از:

جعفر خیرخواهان /سرمایه اجتماعی پشتوانه سیاستهای اقتصادی
میثم موسایی /درآمدهای نفتی دولت را از گفت و گو با ملت بینیاز کرد
زهرا کریمی /شفافیت راز همراهی مردم
کامران ندری /ضامن اجرای سیاستهای اقتصادی چیست؟
محمدباقر صدری /شکافها را ترمیم کنیم
امراهلل امینی 7 /راهکار برای ارتباط سیاستگذاران و مردم
طرح  :هانی انصاری  /ایران

اقتصاد؛زبانمشترک
دولت ومردم
یکــی از مهمتریــن کارکردهــای
علــم اقتصاد ایجــاد زبان مشــترک
آغاز سخن میــان مــردم و دولــت اســت .بیش
از آنکــه اقتصــاد را دانــش فنــی و
مجموعــهای از تکنیکها برای تأثیر
روی متغیرهــای مختلــف بدانیــم،
حجتاهلل میرزایی میتوان بهعنوان یک زبان عمومی
اقتصاددان و مشــترک در جامعــه از آن یاد کرد
کــه میتوانــد ذهنیتهــای مــردم و مســئوالن را به هم
نزدیک و به زبان مشترکی تبدیل کند.
متأســفانه ایــن وجــه از علم اقتصــاد در کشــور ما کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .تجارب جهانی و کشورمان
نشــان میدهد کــه در بزنگاههــای تاریخــی گفتوگوی
صریــح مــردم و مســئوالن در خصــوص محدودیتها
و دوگانگیهــای موجود بســیار راهگشاســت و میتواند
بیــش از اقدامــات تکنیــکال و فنــی اقتصــادی در حــل
مشــکالت مؤثــر باشــد .در دوره هشــت ســال جنــگ
تحمیلی ایران و عراق تجربه چنین کارکردی از اقتصاد
را داشــتیم که مســئوالن مشــکالت و کاســتیهای کشور
را بــا صراحت بــه مردم اعالم کردند و مــردم نیز آن را
پذیرفتــه و به آن اعتماد کردنــد .دراین دوره با وجودی
کــه اقتصــاد ایــران در تنگنــای جــدی قرار داشــت ولی
همراهــی مــردم و سیاســتگذاران باعث شــد بخوبی از
این شرایط عبور کنیم.
تحقیقــات و دســتاوردهای پژوهشــی اقتصاددانــان
بخصــوص در حــوزه کالن از دهــه  90میــادی بــه بعد
نشــان میدهــد کــه انتظــارات آتــی مــردم از اقتصــاد
گاه از متغیرهــای اقتصــادی نقــش پررنگتــری دارد.
درایــن زمینه انتظاراتی که مــردم از تورم و به طور کلی
چشــمانداز اقتصاد در آینده برای خود ترسیم میکنند
و درکل جامعه ایجاد میشــود براحتی میتواند سمت
و ســوی اقتصاد ملی و سیاســتهایی را کــه در آن اجرا
میشــود تغییــر دهــد .برهمیــن اســاس مــردم باید از
جزئیــات طرحهــای دولت در حــوزه اقتصــادی مطلع
باشــند .درصورتــی کــه سیاســتگذاران مشــکالتی را کــه
کشــور با آن روبهروست با صراحت بیان کنند مردم نیز
با سیاســتهای دولت برای بهبود شــرایط با آن همراه
خواهند شد.
در شــرایط خطیــر کنونــی اقتصــاد ایــران نیــز یکــی از
توگــوی
گامهــای بزرگــی کــه دولــت بایــد بــردارد گف 
نزدیکتــر و صمیمیتــر با مــردم و فعــاالن اقتصادی
اســت کــه در واقــع میــزان تأثیرگــذاری سیاســتهای
اقتصــادی را تعییــن میکند .دراین شــرایط که اقتصاد
ایران با ابرچالشهای مختلفی روبهروســت پشــتیبانی
مــردم از سیاســتهای اقتصــادی دولــت میتوانــد به
عامــل مهمــی بــرای موفقیت ایــن سیاســتها تبدیل
توگو میان سیاستگذاران
شود .بنابراین اکنون زمان گف 
و مردم است.

چگونه می توان مردم را برای اصالحات اقتصادی همراه دولت کرد؟

جای خالی ساده حرف زدن

طرح موضوع

سیاوش رضایی
خبرنگار

یــک کانال ســاده در شــبکههای مجازی
ماننــد تلگــرام .کانالی کــه راه انــدازی آن
هیــچ هزینــهای نــدارد و تنهــا بــه ذوق،
دغدغــه و احســاس تکلیــف نیــاز دارد.
درکنــار هــزاران کانالــی که در شــبکههای
مجــازی از میــان ســایق و عالقهمنــدی
مردم مخاطب پیــدا کردهاند ،کانالهای
اقتصادیهمهمپایمهمشدنمباحث
اقتصــادی برای مــردم مخاطبان خاص
خود را پیدا کردهاند.
پشــت ایــن کانالها کــه دهها هــزار عضو
دارند ،تنها یک اقتصاددان یا کارشــناس
وجــود دارد کــه براســاس دغدغههــای
خود به پرســشهای فراوان مردم پاسخ
میدهنــد .برخــی مباحــث خــود را بــه
سمت اقتصاد توســعه هدایت کردهاند،
برخی اقتصاد را از دریچه سیاست تحلیل
میکنند و بعضی دیگر سعی میکنند با
زبان ســاده به آنچه برای مردم به ســؤال
تبدیل شده پاسخ دهند.
ایــن روزهــا مباحــث اقتصــادی بیــش از
هــر زمان دیگری برای مردم و مســئوالن
اهمیت پیدا کرده است .همانند همیشه
هــرگاه اقتصــاد درشــرایط ویــژهای قــرار
میگیــرد ســمت و ســوی نگاههــا هــم
اقتصــادی میشــود .درواقــع ایــن روزها
اغلــب مباحــث از زاویه اقتصــاد تحلیل
و بررســی میشــود و اقتصاد بــه دغدغه
اصلــی حاکمیــت و مــردم تبدیــل شــده
است.
درایــن شــرایط اجــرای برنامههــای
اقتصادیبهیکگفتمانبامردمکهضلع
دیگرمثلثیکبرنامهاقتصادیهستند،
نیــاز دارد .گفتمانی که تجربه ثابت کرده
اســت نهــاد دولــت چنــدان در آن موفق
نبــوده اســت .بــرای مثــال وقتــی دولت
میخواهد تغییری در سیاستهای ارزی
خود ایجاد کند نیازمند آن است که درباره
چرایــی و اهداف آن بــرای مردم توضیح
دهد ،چرا که اگر این اتفاق نیفتد شایعات
و اخبــاری درشــبکههای مجــازی تولید و
دســت به دست میشود که درنهایت راه
را برای اجرای این سیاست سد یا حداقل
باریکمیکند.
زمانــی که دولــت با هدف یکسانســازی

نرخ ارز قیمت دالر را  4200تومان تعیین
کرد و رفته رفته نرخها در بازار به  20هزار
تومــان نزدیک شــد ،برخی ایــن تصور را
درجامعــه القا کردند کــه دولت با هدف
درآمدزایــی به صورت تعمدی نرخ ارز را
در بازار آزاد باال برده است.
ایــن درحالــی اســت کــه تکذیــب ایــن
موضــوع از ســوی دولتمــردان کمــک
زیادی به تغییر نگاه کسانی که آن را باور
کــرده یا به آن مشــکوک شــدهاند نکرد.
رخدادی که بخوبی خــأ یک گفتمان را
میــان سیاســتگذار و مردم بــرای یک بار
دیگر به رخ کشید.
علــم اقتصاد با هــزاران مفهــوم همانند
هرعلــم دیگــری ســازوکار خــاص خــود
را دارد و ایــن ســازوکارها و مفاهیــم بایــد
در هــر فرصتــی برای مــردم یا سیاســت
پذیــران توضیح داده شــود تا همــراه آن
شوند .هرچند از ابتدای دهه  90شمسی با
بحثهایی که پیرامون مسأله تورم ایجاد
شد ،این واژه اقتصادی برای قاطبه مردم
آشــنا به نظر میرســد اما همچنان میان
درک عمومی و تعریف علمی آن فاصله
زیــادی وجــود دارد کــه همیــن فاصلهها
باعث میشــود تــا آمارهای رســمی که از
شــاخصهای مختلــف اعــام میشــود
گاه مــورد تردیــد قــرار گیرد .بــا وجود این
همچنان بخش عمدهای از مردم تورم را
با گرانی یکسان میبینند و تورم احساسی
را همپای شاخص تورم میسنجند.
ëëخألییکهخودجوشپرمیشود
درشــرایطی کــه سیاســتگذاران و
برنامــه ریــزان دراقنــاع مــردم و توجیــه
سیاســتهایی که تدویــن میکنند موفق
نبودهانــد ،طی ســالهای اخیــر برخی از
اقتصاددانان و کارشناســان بــا راه اندازی
کانالهــای ســاده در شــبکههای مجازی
درحال پرکردن این خأل هستند.
از آنجا که راه اندازان این کانالها سمت
دولتی نداشته و تنها در زمره کارشناسان
جــای میگیرند مخاطبــان نیز با اعتماد
بیشــتری تحلیلهــای بیطرفانــه آنهــا
را میپذیرنــد .کانالهــای اقتصــادی که
طی ماههــای اخیــر تعداد آنهــا درحال
افزایــش اســت ،توانســتهاند مخاطبــان
پرشــماری بیابند .این درحالی است که
بسیاری از مطالب این کانالها با بازنشر

درســایر کانالهــا مخاطبانی بیشــتر نیز
پیدا میکنند.
این دســته از اقتصاددانــان درکانالهای
خود سعی میکنند با واکنش به مسائل
و اخبــاری که برای مــردم اهمیت یافته
است ،واقعیتی که به آن توجه نمیشود
را عیان کنند .درکنار کانالهایی که برخی
اقتصاددانــان بــه صــورت انفــرادی راه
انــدازی کردهاند ،تشــکلهای اقتصادی
نیزدرکانالهــای خــود همیــن کار را
میکنند.
بــرای مثــال پویــا ناظــران درکانالــی
کــه بــا عنــوان وقایــع اقتصادیــه ایجــاد
کــرده درخصــوص ایــن موضــوع کــه
«افزایش نرخ دالر کار خودشــان است و
میخواســتند بدهی دولــت را کم کنند»
پاسخ ســادهای داده اســت .به گفته این
اقتصــاددان بــرای اینکــه کار خودشــان
باشــد دولــت باید عرضــه ارز را بشــدت
کاهش میداد درحالی که این اتفاق رخ
نــداد و این تقاضا بود که باال رفت «خود
شــما نســبت به ســال گذشــته پسانداز
دالری یا ســکه تــان را افزایش ندادید؟»
همیــن تقاضاهــای جدیــد قیمــت را
تغییــر میدهــد .واقعیت این اســت که
از نیمــه فروردین تا نیمه تیرماه امســال
دولــت هــر چــه ارز نقــد قابــل فــروش
داشــت را به قیمــت  4200تومــان داد و
رفــت .امــروز هــم بدهی دولــت کاهش
کــه نیافتــه هیــچ در پنج ماهه اول ســال
بدهی دولت به نظام بانکی  9.5درصد
بیشــتر شده است .براســاس نوشتههای
ناظــران گزارههایــی کــه با کار خودشــان
اســت شــروع میشــود تئــوری توطئــه
هســتند .تئــوری توطئــه میآید تــا جای
علم را بگیرد .واقعیت این اســت که ارز
جهــش کــرد به دلیــل اینکــه رابطه بین
رشــد نقدینگی و ارزش پول ملی یکی از
قوانین علم اقتصاد است.
محمــد طبیبیــان ،علی دینــی ترکمانی
و علــی ســعدوندی هــم اقتصاددانــان
دیگــری هســتند کــه درکانالهــای
شــخصی خــود جایــگاه علم اقتصــاد را
روشــن میکنند .از یک ســو به مسئوالن
و سیاســتگذاران قوانیــن محتــوم علــم
اقتصــاد را هشــدار میدهنــد و از ســوی
دیگر برای کســانی که نسبت به مباحث
اقتصــادی عالقــه نشــان میدهنــد،

کانال تلگرامی
محسن رنانی

محمد فاضلی

محمود سریع القلم

تعداد اعضا

کانال تلگرامی

تعداد اعضا

مؤسسه دین و اقتصاد

 2هزار و 800

 45هزار و 900

ولیاهلل سیف

 20هزار و 100

محمد طبیبیان

 25هزار و 900

وقایع اقتصادیه پویا ناظران

 14هزار و 200

علی دینی

عباس آخوندی

 8هزار و 700

علی سعدوندی

انجمن اقتصاددانان ایران
مسعود نیلی

توضیح میدهند که دالیل اقتصادی رخ
دادن یک اتفاق چه بوده است.
درکنار این کانالها ،انجمن اقتصاددانان
ایران ،مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد،
بــورژوا ومجمع فعــاالن اقتصــادی نیزاز
منظر این تشکلها رویدادهای اقتصادی
راتحلیلمیکنند.
ëëجذابیتکانالهابرایمردم
از میــان کانالهــای تلگرامــی در حــوزه
اقتصــاد کــه توســط برخــی از تشــکلها
یــا افــراد راهانــدازی شــده اســت ،برخــی
توانســتهاند در جذب مخاطــب موفقتر
عمــل کنند .وقتی به تعــداد اعضای این
کانالهــا نــگاه میکنیم ،باالتریــن تعداد
آن به کانال محسن رنانی استاد دانشگاه

 14هزار و 100
 4هزار و 400

 3هزار و 300
 2هزار و 400
 2هزار

مسعود کرباسیان

 2هزار

اسحاق جهانگیری

هزار و 700

اصفهان با  45هزار و  900نفر تعلق دارد.
پس از آن محمد فاضلی جامعه شناس
نیــز بــا  25هــزار عضــو در صــدر جــذب
مخاطب قرار دارد.
همچنین کانال محمود ســریعالقلم نیز
بــا 20هــزار و  100عضــو جــزو کانالهــای
پرمخاطــب قــرار دارد .بــا فاصلــه زیادی
در ادامــه ایــن جــدول وقایــع اقتصادیــه
متعلق به پویا ناظران اســت که  14هزار و
 200عضــو دارد .پس از آن کانال انجمن
اقتصاددانان ایــران قرار دارد که بهعنوان
یک تشــکل غیردولتی توانســته است 14
هــزار و  100عضو جذب کند .این درحالی
اســت که کانال مؤسســه دین و اقتصاد 2
هزار و  800عضو دارد.
درمیــان کانالهــای شــخصی نیز عباس

هزار و 900

آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی با 8
هزار و  700نفر دنبالکننده قابل توجهی
دارد .پــس از آن کانــال مســعود نیلــی با
4هزار و  400نفر و ولیاهلل سیف با  3هزار
و  300نفر قرار گرفتهاند.
محمــد طبیبیان اقتصــاددان نیز  2هزار
و  400عضــو در کانــال شــخصی خــود
دارد .علــی دینــی اقتصــاددان دیگــری
اســت که توانسته اســت  2هزارمخاطب
را جــذب کنــد .مســعود کرباســیان وزیر
ســابق اقتصاد نیز با همین تعداد عضو
کانــال فعال دیگری دراین حوزه اســت.
عــاوه براین ،علی ســعدوندی با هزار و
 900عضو و اســحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری با هزار و  700عضو
قرار دارند.

چرا اقتصاد رفتاری مهم است
رفتارشناسی اقتصادی آنقدر اهمیت
دارد که تاکنون دوبار اقتصاددانان این
نــــکته
حوزه را نوبلیســت کرده است .پس از
آنکه دنیل کاتمن یکی از دانشمندان اقتصاد رفتاری در سال
 2002جایزه نوبل را دریافت کرد ،در ســال  2017نیز ریچارد
تیلر اســتاد رشــته علوم رفتاری و اقتصاد دانشــگاه شــیکاگو
بهدلیــل مطالعاتــش در زمینه اقتصاد رفتــاری برنده نوبل
اقتصاد سال گذشته شد .اقتصاد رفتاری رشتهای است که با
مطالعه رفتار فردی و عوامل روانشــناختی ،بازارها و عوامل
اقتصــادی را مــورد تحلیــل قــرار میدهد .برهمین اســاس
کمیته نوبل تالشهای تیلر در راستای شناسایی تأثیر رفتار
انسان بر اقتصاد را مستحق دریافت جایزه نوبل خواند .تیلر
امریکایی یکی از متخصصان پیشتاز در یک رشته نسبتاً تازه
اســت که روانشناســی را به اقتصاد گره میزند .این رشته که
زمانی در حاشیه قرار داشت ،حاال با تالشهای تیلر به یکی
از اجزای عمده مطالعات اقتصاد نوین تبدیل شــده است.
کمیته نوبل در این زمینه اعالم کرد« :او یک پیشتاز در زمینه
تلفیق اقتصاد با روانشناسی است و توانسته به علم اقتصاد
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رنــگ و بویــی انســانیتر ببخشــد ».در جایی دیگــر از بیانیه
کمیته نوبل آمده است« :ریچارد تیلر فرضیات واقعگرایانه
علم روانشناســی را در تحلیل تصمیمــات اقتصادی بهکار
بسته اســت ».او در ســال « 2008نظریه القایی» (Nudge
 )Theoryرا معرفی کرد و نشــان داد که با ایجاد تغییرات
جزئــی و خفیف در سیاســتهای دولت ،میتــوان مردم
را در درازمدت به ســمت منافعشــان هدایت کرد.نظریه
القایی و حســابداری ذهنی ،دو مورد از کارهای ارزشــمند
تیلر به شمار میروند.

