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خاموشیصنایع
شکلگیری نهاد تنظیمگر یا رگوالتوری در حوزه انرژی در ایران ضروری است
تابستان گذشــته و امسال صنایع
به خصوص صنایع بزرگ همچون
فوالد و سیمان و بسیاری از صنایع
دیگــر از خودروســازی گرفته تا
ســاختمان و ...بــا زیانهای مالی
سنگین روبهرو شــدند؛ دلیل این
بحران را بایــد در چالش ناترازی
مسعود خوانساری
عرضه و تقاضای برق در کشــور،
افزایش مصرف بخش خانوار و اجبار
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
و رئیس اتاق تهران
صنایع به خاموشیهای مقطعی و یا
محدودیتهای ساعت کار از سوی
وزارت نیرو ،جستوجو کرد .مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه امسال در بخش صنعت و
معدن گزارشی منتشر کرده است که نشان میدهد شاخصهای تولید
و فروش شــرکتهای صنعتی و معدنی بورسی در تیرماه نسبت به
خردادماه کاهشی شدهاند .این گزارش بیان میکند که شاخص تولید
شرکتهای صنعتی بورسی  ۵,۲درصد و شاخص تولید شرکتهای
معدنی بورسی  ۳۴.۱درصد نسبت به خرداد کاهش داشته است که
یکی از مهمترین دالیل آن قطعی برق صنایع عنوان شــده است .در
تیرماه  ۱۴۰۱نســبت به ماه قبل ،از بین  ۱۵رشته فعالیت صنعتی
بورســی تنها چهار رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید داشتهاند
و  ۱۱رشــته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کردهاند .رشته
فعالیتهای «خودرو و قطعات»« ،سایر کانیهای غیرفلزی»« ،فلزات
پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
عدم دسترسی کامل و محدودیتهای تامین انرژی منجر به افت تولید
حداقل  6میلیون تن فوالد و  9میلیون تن سیمان در سال  1400شد.
صنعت بــرق برای اینکه بتواند جوابگوی نیاز کشــور باشــد،
باید ســرمایهگذاری باالیی جذب کند و این ســرمایهگذاری نیاز به
بسترســازی و ایجاد انگیزه دارد؛ صنعت برق که یکی از مزیتهای
اقتصادی و صنعتی کشور تا نیمه دهه  90بود باتوجه به عدم تمایل
به ســرمایهگذاریهای جدید از ســوی بخش خصوصی به یکی از
نقاط ضعف برجســته اقتصاد ایران بدل شده است و پاسخ به چرایی
ایــن اتفاق را باید در مداخله گســترده دولت در تولید و توزیع برق،
قیمتگذاریهای دستوری و بیمنطق ،عدم اجازه دولت برای فروش
و عرضه برق در بورس انرژی ،قدیمی بودن بخشــی از تجهیزات این
صنعت بهخصوص در شبکه توزیع و ...جستوجو کرد.
طی یک دهه اخیر میزان سرمایهگذاری در صنعت برق کشور از
 6.5میلیارد دالر در سال به  640میلیون دالر کاهش یافته و این اعداد
خود بیانگر حدیث مفصل چالشهای این حوزه است و خروجی آن
کمبود بیش از  10هزار مگاواتی برق و خاموشیهای مقطعی پرتکرار

در صنایع و ایجاد محدودیتهای ســاعت کار برای صنایع و کاهش
رشد اقتصادی و زیانهای سنگین در حوزه تولید است .عالوه بر اینها
میزان هدررفت برق در شبکه هم  11درصد و دو برابر متوسط جهانی
اســت که باز نشان از سوءمدیریتها در این حوزه دارد و برای تغییر
این شــرایط «اصالح نظام اقتصادی برق در جهت توسعه صنعت» و
«اصالح نظام حکمرانی صنعت برق» ضروری بوده و الزم اســت که
دولت ،وزارت نیرو ،مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی گامهای مهمی
در جهت تغییر رویهها در صنعت برق بردارند و اقتصاد صنعت برق را
نجات دهند.
این وضعیت تنها شــامل صنعت برق نمیشــود زیرا در دو سال
گذشته ،ایران در تامین گاز هم با چالش جدی روبهرو بوده است و این
نشــان از ضعفهای مدیریت انرژی در کشور دارد؛ در حالی که ایران
دومین ذخایر گاز جهان را دارد و به اندازه کافی نتوانسته است از این
ظرفیت بزرگ بهره ببرد .کشور قطر با استفاده از نیاز گازی کشورهای
اروپایی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین ،به دنبال امضای قراردادهای
جدید با شرکتهای بینالمللی همچون انی ایتالیا و برداشت گاز از
میدان مشــترک پارس جنوبی و صادرات به اروپاست .بانک جهانی
با توجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روســیه و اوکراین به وجود
آمده است ،میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان
را بررسی کرده است که نشان میدهد در  10سال گذشته در کاهش
میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشــرفت چندانی
حاصل نشده است .براساس این گزارش در یک دهه گذشته ساالنه
 144میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته اســت که با این میزان انرژی
گاز میتوان  1800میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل
دوسوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست .برآوردهای بانک جهانی
در این گزارش بیانگر آن اســت که در بین سالهای  2012تا 2021
ایــران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفــت و گاز خود را در میان
کشورهای نفتخیز جهان داشته است به صورتی که از  11.1میلیارد
مترمکعب در سال  2012به  17.4میلیارد مترمکعب در سال 2021
رسیده که ناشی از  2.5برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است .در
این مدت تولید گاز در کشور از  280میلیون متر مکعب در روز در سال
 1392به  700میلیون مترمکعب رسیده است .بنابر آمارهای موجود
روزانه  47.5میلیون مترمکعب گاز در کشــور هدر میرود که بخش
عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب
گاز را  9ســنت در نظر بگیریم ،ساالنه حدود  1.5میلیارد دالر ارزش
هدررفت این ذخایر اســت .ضروری است وزارت نفت اقداماتی انجام
دهد تا این هدررفت به کمترین میزان ممکن برسد .صنعت انرژی در
ایران نیازمند بازنگری اساسی است و تا زمانی که نقش دولت در این
حوزه کاهش پیدا نکند و نهاد تنظیمگر یا رگوالتوری در حوزه انرژی
شکل نگیرد ،تحولی در حوزه انرژی رخ نخواهد داد.
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 .......آکــادمـی .

چ ه میخوانید؟

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

زیانسازان

خود
روسازان ایران چه
مسیری را طی کردهاند
و در چه
وضعیتی قرار دارند؟

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

بی سروسامان
بی

تدبیری ما را خواهد برد

عکس :رضا معطریان

سردبیر

روزهــای پرتردیــد برجامی بــه انتها نزدیک اســت.
احتماال امضای برجام  ،با گشایشهای مالی ویژهای
برای ایران همراه اســت .البته که هنوز هم مشخص
نیســت که چرا اقتصاد ایران (سیاســت ایران) طی
یکســال و نیم گذشــته مســیر توافق را همــوار نکرد
یــا اینکه چــرا در دولت گذشــته برجام به ســرانجام
نرســید که در نتیجه آن ،اقتصاد ایران (مردم ایران)
هزینههای ســنگین را تحمــل کند .اما آیــا امضای
برجــام ،پایــان راه اســت؟ اقتصاد ایــران ( جامعه و
سیاست هم چنین است) پر از دستانداز و مشکالت
بسیار داخلی است .از ناکارآمدی ،فساد ،بروکراسی
زائــد تا بهــرهوری پایین و بحرانهایــی مانند فقدان
ســرمایه اجتماعی همگی منظومــهای برای اقتصاد
ایران شکل داده که بهبود قطعی و سریع را نمیتوان
در آینده کوتاه مدت تصور کرد .اساسا شاید گفتوگو
در این مورد هم بیهود باشــد چراکه هنوز نشــانهای
بــرای اصالح ناکاراییهــا نیز دیده نشدهاســت .در
اینصورت با امضای برجام هم قرار نیست که اقتصاد
ایران گلستان کسبوکارها شود.
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

اینترنــت از اول ایــن اینترنتــی که میبینیــد نبود.
ً
اینترنــت تغییرات زیــادی کرده مخصوصــا در دهه
 ۱۹۹۰میالدی که تصمیمگیران و سیاســتگذاران
آمریکایی به این نتیجه رســیدند کــه آن را به ابزاری
برای تجــارت تبدیل کنند .اینترنــت اول ابزاری بود
برای محققان و دانشگاهیان که میخواستند یافتهها
و علــوم خود را بــا یکدیگر در اقصینقــاط جهان به
اشتراک بگذارند ولی بعدتر شرکتها وارد کار شدند
و مســیرهای تجاریشــدن و خصوصیشدن هرچه
بیشــتر اینترنت را فراهم آوردند .شــرکتهای بزرگ
اینترنتــی و رایانــهای دوره «داتکام» شــروع به کار
کردند و بهشــکل سرســامآوری رشــد کردند و بزرگ
شــدند .اما در ســال  ۲۰۰۰حباب «داتکام» ترکید
و خســارتهای زیادی به بــار آمــد .در بخش کتاب
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ولیاهلل خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

کافی اســت به آمارهای شــرکت در کنکور سراسری
نگاهی بیندازید تا متوجه شــوید که چه خطر بزرگی
آینده ایران را تهدید میکند و آن خالی شدن صنایع
و شــرکتهای تولیــدی از مهندســان و متخصصان
است .در کنکور امسال در مجموع تعداد یک میلیون
و  ۴۸۸هزار و  ۹۵۹نفر در پنج گروه آزمایشــی با هم
به رقابت پرداختند که از این تعداد در گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی  142062نفر ،در گروه آزمایشی
علــوم تجربی 554860نفر ،در گروه علوم انســانی
 370112نفر ،در گروه آزمایشی هنر 125121نفر
و در گروه زبانهای خارجی  175776نفر در کنکور
شرکت کردند .این آمارها به خوبی نشان میدهد که
تمایل داوطلبان برای تحصیل در رشــتههای فنی و
مهندسی که چرخ صنعت و تولید کشور را به حرکت
درمیآورد به شــدت کاهش یافتــه و تعداد دوطلبان
رشــتههای علوم تجربی (پزشــکی ،دندانپزشکی،
علوم آزمایشگاهی ،زیستشناســی و )...چند برابر
شده است .در این بین حتی تعداد داوطلبان ادامه
تحصیل در رشتههای علوم انسانی هم حدود  3برابر
رشــتههای فنی و مهندسی است و تعداد داوطلبان
این رشتهها تقریبا با داوطلبان گروه هنر برابری می
کند .این یک واقعیت اســت که درآمد پایدار و باال در
زیررشــتههای گروه علوم تجربی همچون پزشکی و
دندانپزشکی باعث شــده که با موج گستردهای از
عالقه داوطلبــان کنکور و خانوادههــای آنها برای
ادامــه تحصیــل فرزندانشــان در این رشــته مواجه
شویم .اما سوال این است که مگر کشور به چه تعداد
پزشــک نیازمند است؟ از ســوی دیگر سرخوردگی
فار غالتحصیالن رشــتههای مهندسی در سالهای
گذشته و بیکاری گســترده در فارغلتحصیالن این
بخش باعث شــده که رشــتههای فنی و مهندســی
از بــورس بیفتند و حاصل همه اینها چیزی اســت
که این روزها شــاهد آن هســتیم .امــا خروجی این
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محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

صنعت خودرو در ایران حکایت عجیبی دارد .صنعتی
کــه با بــازار میلیونی و متولیان دولتی از هردو ســو با
نارضایتی همراه است .از یک طرف مصرفکنندگان
و مشــتریان از تولیدات خودروســازان ایرانی رضایت
ندارند و بدتریــن واژهها را بــرای توصیف محصوالت
آنها به کار میبرند؛ از ســوی دیگر نیز خودروسازان
این صنعت را همراه با زیان پیش میبرند .هردو سوی
میــدان یعنی صنعت و بــازار نگاهی زیانبار نســبت
بــه عملکرد خــود دارنــد .صورتهای مالی از رشــد
زیان انباشــته نســبت به اصل ســرمایه حکایت دارد
که نشــان میدهــد وضعیت تولیــد در این صنعت با
فاکتورهای اقتصادی همخوانی ندارد .صنعت خودرو
با استدالل آمار به ورشکســتگی رسیده؛ بازار خودرو
نیز از منظر سرمایه اجتماعی با شکست مواجه شده
اســت .هرچند همچنان بــازار خودرو بــه دلیل نیاز
مصرفکنندگان ،داغ اســت اما دیگــر چیزی به نام
کیفیت تولید و کیفیت بــازار وجود ندارد؛ تنها اعداد

عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو

ضمیمه این شــماره ،داســتان شــرکت «ایبی» را
میخوانید که یکی از شــرکتهای دوره داتکام بود
و یکی از پیشگامان تجاریسازی اینترنت.

شــرایط چه خواهد بود؟ در همه کشــورهای جهان
این فار غالتحصیالن رشــتههای فنی و مهندســی
هستند که به عنوان موتور محرک صنعت و واحدهای
تولیــدی عمل می کنند و در واقع چرخ کارخانهها و
شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها با خالقیت و
نــوآوری و دانش آنها به حرکت درمیآید .در چنین
شــرایطی وقتی با موج گستردهای از بیعالقگی به
ادامه تحصیل در رشتههای فنی و مهندسی مواجه
باشــیم عمال کشــور میتواند با خطر کمبود نیروی
متخصــص در حوزهــای مختلــف صنعتــی مواجه
شــود .در ایران هیچ برنامهریزی دقیق و نیازسنجی
جدیای برای آینده کشور از نظر نیروهای متخصص
صورت نگرفته اســت و از همین رو شــاهدیم که هر
چند ســال یک بار در یک گروه آزمایشــی تحصیلی
موج گستردهای از داوطلبان شکل میگیرد؛ روزی
بدون برنامهریزی علمی و نیازســنجی شــاهد موج
داوطلبان رشــتههای فنی و مهندســی هستیم و در
دورهای دیگر این رشتههای تجربی هستند که روی
بورساند     .
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 .....................آینده

کشتی
رانی با تحریمها چطور

آینده
نگر بررسی میکند:

«
حق» بهجای «خیریه»
پشت پرده خیریهها؛

دست و پنجه نرم کرد؟

بادبانها را بکشید

از

صنعت کشتی
رانی اگرچه در اذهان
عمومی یک صنعت کام ً
طی
ال دولتی است
سنوات گذشته ،بخش
و بخش عمدهای از
خصوصی هم در آن فعال
حمل و نقل و تجارت
دولتی بیشتر از
شده و توانسته فضایی
دریایی ایران را در خود
بخشخصوصی است ،اما
رقابتی را پیش روی
جای داده است ،اما
فعاالن اقتصادی قرار
هستند شرکتهایی که
داشته باشند .حاال
دهد .هرچند هنوز
توانستهاند اقبال بازار را
داستان هرچه که باشد،
هم اعتماد به ناوگان
به دنبال فعالیت خود
دو کفه
حمل و نقل دریایی به
داشته باشند و در این
ترازوی تجارت خارجی
عنوان یکی از ابزارهای
عرصه حرفی برای گفتن
کشور یعنی واردات و
مطمئن در عرصه تجارت
گرفته تا
صادرات دارد و نهتنها
خارجی قابلیتها و
ماشینآالت و تجهیزات
ظرف سنوات گذشته،
پتانسیلهای باالیی برای
خطوط تولید را به خوبی
حتی
حمل کاالهای مورد
انجام داده ،بلکه با حمل
نیاز کشور از کاالهای
ریلی ،در ارزآوری آن هم
اساسی و مواد اولیه
بار صادراتی کشور در
در شرایطی که اجازه
با
احجام
فروش
نفت
به
غیرقابل
دلیل
درک دقیق از میزان
قیاس با حمل و
تحریمها به ایران داده
نقل هوایی ،جادهای و
اثرگذاری و نقشی که ناوگان
نشد ،نقشآفرینی کرد.
کشتیرانی ایران در زنده
جزئی از صنعت کشتی
از این جهت بود که
نگاه داشتن اقتصاد
رانی ایران پرداخت
ایاالت متحده آمریکا
بار و
این کشور تحریمی
و عالوه بر مدیران و
دارد،
کاالهای
افراد
به
ایرانی
اثرگذار
تحریم
به
و
بخش
موثر در
مقصد بازارهای بین
های مختلف و حتی
این حوزه ،کشتیهای
المللی یا بارهای وارداتی
ایرانی و در یک مرحله
به مقصد ایران برای
باالتر کانتینرهای حامل
تامین مایحتاج را هم در
فهرست تحریمهای
بلندباالی خود قرار داد.

سیریناپذیر

گرانی
کاالی خوراکی ،مردم را
نگاه
سیر کرده اما خودش
این شماره تورم امروز
سیریناپذیر است
را در کنار شرایط و
قیمت تهیه غذا در ایران
بررسی کرده است

منفعت اقتصادی تا ا
ستثمار نیروی انسانی

خیریههای
پرتعداد که شعار عدالت
اجتماعی میدهند و س
سیاستمداران
یاستمدارانی که دل به
از شفافیت خیریهها
خیریهها بستهاند؛ اما نه
دفاع میکنند و برای
پی علتها
فقر پایانی دارد و نه
هستند نه معلولها؛
همین عدهای از «شرارت
امر خیر» در کشور
همین رویه باعث شده
بسترهای امر خیر به
میگویند و عدهای در
ابتذال بکشد و مسئولیت
اجتماعی به حاشیه رود.

آبه

شینزو جایگاه ژاپن را در

کارآفرینیبا
چاشنیملیگرایی

کارآفرینان و
تجار و فعاالن اقتصادی
در دورههای مختلف
آنها فراتر از
تاریح ایران به خصوص
حوزه اقتصاد بوده و
در دوره معاصر نقش
تاثیرات مهم اجتماعی و
تصویب
اساسی در پیشبرد اهداف
سیاسی داشتهاند .نگاهی
قانون مشروطه گواه این
کشور بازی کردهاند و
به زندگی حاج امین
موضوع است .عالوه بر
همیشه فعالیتهای
کلیدی در اقتصاد
الضرب یا معینالتجار
دوره قاجار در دوره
ایران بازی کردهاند و
پهلوی هم کارآفرینان
بوشهری در دوره قاجار و
تاثیرات عمیقی بر
در حوزههای
ایرانی همچون خانواده
نقش پررنگ آن ها در
توسعه کشور گذاشته
مختلف ،کارآفرینی را
الجوردیان ،خسروشاهی،
اند .در این شماره در
پشت
معرفی میکنیم که کارش
خیامی ،رفوگران و ...نقش
بخش کارآفرین در
دولت مصدق در دهه
را با قهوهخانهداری
کنار معرفی تعدادی از
 30ایستاد که از او به
شروع کرد اما صاحب
کارآفرینان ایرانی و خارجی
یکی از بزرگترین و
عنوان اصلیترین حامی
اقتصادی دولت ملی در
مشهورترین چلوکبابیهای
برابر تحریم انگلیسی
پایتخت شد و چنان
ها نام برده میشود.

جهان بازسازی کرد

زمانی
که شینزو آبه ،باسابقه
ترین نخست وزیر ژاپن،
در ســال
 2020از سمت خود
کناره گیری کرد ،به
آنچه در
نظر داشــت دســت
نیافته بود .او به دلیل
وضعیت
نامناســب سالمتی و
امتیاز پایین در مورد
برخــورد دولتش با ویروس
کرونــا ،از جمله اقدام
بســیار دیرهنگام در مورد
قرنطینهها و انتشــار
آهســته واکسن،
امیگونیا
مشــکالت اقتصادی و عدم
موفقیت در تــالش
طوالنیمدت خود برای
تحلیل گر اقتصادی
بازنگری
در
قانون
اساسی صلحطلبانه کشور،
منبع :تایم
استعفا داد.
شاید به همین
حتی
دلیل است که آبه ،که
پس از استعفای خود
یکی از تأثیرگذارترین
سیاستمداران ژاپنی باقی
ماند ،همچنان در تالش
بود تا میراث خود را
تالشهای او در  ۸ژوئیه با ترورش به پایان بازنویســی کند .با این حال،
رسید.
آبه که دو
دوره نخست وزیری از
را
سال  200۶تا 200۷
و از  2012تا 2020
برعهده داشت ،صبح روز
جمعه
هنگام
سخنرانی در شهر
که برای حزب
نارا در غرب ژاپن ،جایی
حاکم لیبرال دموکرات (
 )LDPدر حال مبارزات
انتخابات پارلمانی
انتخاباتی در آســتانه
روز یکشنبهاش بود،
دو
گلوله
خورد.
او
در
 ۶۷سالگی درگذشت.
ساعات اولیه عصر در سن
این حمله
گستاخانه جهان را مبهوت
است.
و موجی از شوک به
سراسر ژاپن وارد کرده
جف
کینگستون ،مدیر مطالعات
آسیایی در دانشگاه تمپل
غول سیاسی بود.
یک
حضور
ژاپن میگوید« :او یک
قدرتمند و مداوم بوده است.
داشت».
صدای او وزن قابل توجهی

درمسیربیراهه

چرا دولتها در

نگاهی به تورم اقالم

خوراکی در تاریخ ایران

تا انتها
یک کارگزار قدرت
باقی ماند

بازار
ارز دخالت میکنند؟

دولتها
مجبور به دخالت در
بازار ارز هستند؛ چون
ارزی
بخشی از درآمدهای
از فروش نفت است؛
درآمدی که در اختیار
دولت است و بازار ارز
رقابتی و آزاد در کشور
وجود ندارد .در ساختار
دولت،
غیررقابتی و دخالتگری
استقالل بانک مرکزی،
استقاللی بربادرفته
در بازار
است و دخالتگری
ارز در مسیر بیراهه.

پژوهی ...........................

کار
خانههای صعود به قله
رقابت تسلیحاتی

عکس :علی حداد اصل

لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

به چشمان پردرد کودکی سرطانی مینگرم که سوسو
میزنــد از درد و رنــج؛ بهپــای نیمهبرهنــه دخترکی
کــه دمپایی پالســتیکیای نصف پــای او را به بیرون
انداخته اســت و به چهره سیا ه زنی که دست امیدوار
خود را دراز کرده به امید دریافت کمک؛ به خانههای
ویرانشده و به ســیلی که به جان زمینها زده است؛
بــه آوار زمین و به همه این دردها کــه جوانه میزنند
هــر بار و بار دیگــر .در همه اینها پرســش از «خود»
و «دیگــری» این اســت که چه باید کــرد به حال این
تنهای رنجور ،به حال توانمند کردن این زن که باید
بــاری بر دوش کشــد ،چه باید کرد بــرای این کودک
تا او را راهی مکتب کرد تا مشــق شــب بیاموزد برای
فرداهای خود ...در همه این پرســشها به «خیریه»

عکس :رضا معطریان

چند مــاه از آغاز جنــگ اوکراین میگــذرد و در این
مدت ،ســرعت تحوالت جهانی به شکل عجیبی باال
رفته اســت .کشورها تسلیحات بیشــتری میخرند،
اتحادهای اســتراتژیک و اقتصادی جدیدتری شکل
میدهند ،مسیرهای ترانزیت بیشتری را باز میکنند،
دردسرهای امنیت غذایی را با شدت بیشتری تجربه
میکنند و البته اختاللهای زنجیره تامین به شــدت
افزایش یافته است .در این شماره به همه این تحوالت
پرداختهایــم .در بخــش «عصر جدید» هم گزارشــی
داریــم درباره ورود بانکهای مرکزی به حوزه کریپتو:
اینکه چطور دولتها میخواهند با انتشار رمزارزهای
ملی ،کنتــرل بیشــتری روی امور مالی شــهروندان
داشته باشــند و اینکه چرا باید به زودی منتظر جنگ
شدیدتر آنها علیه بیتکوین باشیم.

عکس:

کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

ارنست هولستر

باقــی ماندهاند و شــاخصهای کمــی تعیینکننده
شدهاند.
وضعیت صنعت خودروســازی ،بازار آن و راهکارهایی
کــه برای نجــات آن میتــوان متصور بــود ،در فصل
«آینده ما» مورد واکاوی قرار گرفته است.

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

آبه به
«تعیین دستور کار» برای
سیاست ژاپن ادامه داد
هنگامی که آبه در
ســال  2020سمت
ناتمام
خود را ترک کرد ،به
گذاشتن بسیاری از اهدافش
برای او «غمانگیز» است.
اما آبه که
پدربزرگش بین ســال
های  195۷تا 19۶0
بین سالهای
نخســتوزیر بود و پدرش
 19۸2تا  19۸۶وزیر امور
خارجه بود ،همچنان
از پشت صحنه به کار

خبرنگاران گفت که

فکــر میکنم؛ به خیریهای که باید خیر و آبادی در آن
باشــد اما مدتهاســت که خود میخواهد آن باریکه
امید را بخشکاند و دولت ،قانون ،بیقانونی ،ساختار
معیــوب اقتصادی و عدم شــفافیت بــه این وضعیت
دامن میزند .شــاید رد این شرایط رنجی باالتر از فقر
هم باشد و آن اینکه آن معبری که قرار بود مرهم باشد
خود درد شــده اســت! آنهم چه دردی؟! درد فساد
و الیگارشــی .ولــی اینهمه قصه نیســت و هنوز هم
چشمهایی بهسوی همان دستهای خیرخواه است
که تبر سیاســت به جانشان میافتد ،گاه تبر رقابت و
گاهی هم بیتدبیری .این اما همه قصه نیست و باید
دیگرانی پای در میدان بگذارند؛ شــرکتها ،برندها و
فعاالن اقتصادی که باید مسئولیت اجتماعی خود را
بشناسند و این مسئولیت فقط کار خیر نیست؛ آنها
باید برای زمین ،هــوا ،جامعه ،اقتصاد و مردم حرفی
نو داشــته باشــند و طرحی نو دراندازند؛ مســئولیت
اجتماعــی نه یک شــعار لوکــس که به مســیر برای
پایــداری جامعه بدل شــود نهحرفــی در پس آن دود
اگزوزهــا و خاک معدنها ریهها را بســوزاند و نفسها
را بخشــکاند و در این وانفســای درد ،عدهای شعاری
زیبا بسرایند از برای فرار از مسئولیت .در بخش توسعه
از خیریههــا و ارتبــاط آنها با مســئولیت اجتماعی
گفتهایم و شــنفتهایم .همچنین در بخــش راهبرد از
دخالتگریهای دولت در بازار ارز و در بخش آکادمی
درباره چند پرســش اقتصادی شــما را از تحلیلگرها
پرسیدهایم .با ما همراه باشید و همگام.

معامله کند .اما این فقط بخشــی از ماجراست .دلیل
اصلی ،عملکرد جســورانه و قدرتمندانه بانک مرکزی
روسیه اســت .رئيس بانک مرکزی روســیه ابتدا نرخ
بهره را به شــدت افزایش و سپس به مرور آن را کاهش
داد .والدیمیــر پوتیــن ،رئيسجمهوری روســیه هم
همــه را وادار کرد به فرمانهــای رئیس بانک مرکزی
گوش دهند .به این ترتیب روسیه توانست با مدیریت
کارآمد ،هم تورم را مهار کند و هم ارزش پول خود را در
شرایط جنگی بهتر از گذشته نگه دارد.
زینب کوهیار

دبیر بخش نگاه

گــذری در یک فروشــگاه زنجیــرهای بــزرگ ،خرید
از ســوپرمارکتی نزدیک محــل کار ،ســری به بقالی
کوچکی زدن که سر کوچه است و مشتری آنچنانی
ندارد؛ مشتری هرکدام از اینهابوده باشید به خوبی
درک کردهاید که از یک نخ سیگار تا یک آدامس ،همه
چیز تا چه اندازه گران شــده اســت .نگاه این شماره
درباره تورم اســت اما نه فقط تــورم این روزها .در این
پرونــده وضعیت تامین غــذا و تــورم کاالی خوراکی
در دورههای قاجار و پهلوی هم بررســی شــده است.
نگاهی بــه روند تغییر نرخ تورم در نزدیک به یک قرن
گذشــته نشــان میدهد اقتصاد ایران همواره از تورم
باال رنج برده است.
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست

روســیه درگیر جنگ است و همه کشورهای پیشرفته
غربــی به نوعــی شمشــیر را بــرای این کشــور از رو
بســتهاند .یعنــی همه آنها ســعی دارند روســیه در
این جنگ بازنده باشــد .با این حال ،روسیه توانسته
شــرایط را بــه نفع خــودش حفظ کنــد .ارزش روبل
در این کشــور حتی از دوران پیــش از آغاز جنگ هم
بیشتر شدهاست .یکی از اصلیترین دالیل این است
که روسیه همه کشــورهای خریدار نفت و گاز را وادار
کرده بــا روبل معامله کنند .از چیــن گرفته تا آلمان،
هرکســی نفت و گاز روســیه را میخواهد باید با روبل

تحریمهــا بســیاری از بخشهای اقتصــادی ایران را
متاثــر کــرده و اکنون اگرچه بســیاری از آنهــا با این
تحریمها خود را تطبیق داده و راهی را برای عبور از آن
یــا کمرنگ کردن اثرات آن پیدا کردهاند ،اما هنوز هم
آثــاری از محدودیتهای بینالمللی بر دوش اقتصاد
ایران ســنگینی میکند .در این میان کشتیرانی هم
یکی از بخشهایی اســت که در ســنوات گذشــته با
شــدیدترین و ســختترین تحریمها مواجه بوده ،اما
کمر خم نکــرده و همچنان پرقدرت به راه خود ادامه
یدهد ،هرچند که هزینهها در این حوزه بسیار باالتر
م 
از انتظار بوده و فعاالن اقتصادی را اذیت میکند.

شماره صد و بیستودوم ،مرداد و شهریور  | tccim.ir | 1401آیند هنگر

7

خربنامه
اعالنـات
یوهفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی شد
در س 

بحران صنعت برق و خاموشیها و مرور عملکرد یکساله دولت

نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نشست مرداد هیات نمایندگان اتاق تهران با پرداختن به مشکل

کمبود برق در کشور ،آثار سوء خاموشیها بر کاهش تولید و فروش صنایع و معادن کشور را بررسی کرده و

یوهفتمین جلسه
راهکارهایی با محوریت فعالیت بخش خصوصی برای جبران کمبود برق ارائه کردند .در س 
هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گزارشی از اقدامات دولت در یکسال گذشته توسط بابک افقهی،
رئیس حوزه ریاست و معاون امور مجلس ،حقوقی و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه ،ارائه شد .بعد
از سخنرانی های پیش از دستور و سخنان رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری درباره مسائل روز اقتصادی
کشور و جهان ،حمیدرضا صالحی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از کاهش قابلتوجه سرمایهگذاری در

صنعت برق گفت و به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشیها در صنایع کشور پرداخت.

بودجه گفت :در سال  1400چندین اتفاق سبب شد که منحنی رشد اقتصادی با احتساب نفت به  4درصد

اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد .علیرضا اسدی گفت مکانیزم ناکارآمد

پایان جلسه ،رئیس اتاق تهران با تقدیر از گزارشهای ارائه شده گفت اگر سازمان برنامهو بودجه و بانک

همچنین معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق ایرا 
ن گزارشی از چالشهای برق و انرژی در
قیمتگذاری ،کسری بودجه ،کاهش سرمایهگذاری و افزایش بدهی ابرچالشهای اقتصاد برق و انرژی در
کشور است .در ادامه جلسه ،بابک افقهی ،معاون امور مجلس ،حقوقی و امور استانهای سازمان برنامه و

ب دیدن صنعت و تجارت کشور از محل مداخالت دولت
آسی 
اعضای شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی استان تهران در نشست
هشتاد و هفتم خود که در اتاق بازرگانی
تهران برگزار شد ،با بررسی مواردی از
مداخالت دولت در بازارهای مختلفی
مانند مرغ و تخممرغ ،واردات نهادههای
دامی ،تولید برق در نیروگا ههای
کوچکمقیاس و تجدیدپذیر ،خدمات
پست و صنعت نساجی ،به مشکالت
و چالشهای ایجادشده ناشی از این
رویکرد دولت اشاره کردند و خواستار
رفع این مداخلهها شدند .نمایندگان
بخش خصوصی موکداً عنوان کردند هرچه دولت کمتر در امور اقتصادی مداخله کند ،نتایج بهتری
حاصل میشود .در این جلسه ،رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی با تاکید بر مطلب فوق ،به
وضعیت صنعت طیور اشاره کرد و گفت :در این صنعت  96درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت
میگیرد اما تمام فرایند ورود مواد اولیه در اختیار دولت است .مسعود خوانساری افزود :درحالی وزارت
جهاد کشاورزی ،مرغداران را همچنان مجبور به تأمین مرغ اجداد از نژاد آرین میکند که ضریب تبدیل
نامناسب نیز دارد و اصرار به استفاده از نژاد آرین در صنعت مرغداری کشور هزینه ارزی زیادی برای
این صنعت دربر خواهد داشت.

پنج مطالبه دانشبنیانها برای رفع چالشهای پیش رو
پس از ارسال نامهای از سوی مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران ،به محمد مخبر ،معاون اول
رئیسجمهور ،درباره پنج مشکل مشخص دانشبنیانها و مطالبه رفع آنها ،معاون هماهنگی و نظارت
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور ،با ارجاع نامه به نهادهای مرتبط از جمله سازمان تامین
اجتماعی ،بانک مرکزی و گمرک ،از معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور خواست که به این درخواستها
ی دانشبنیان در
رسیدگی و نتیجه آن اعالم شود .به دنبال طرح و بررسی چالشها و مشکالت شرکتها 
هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران ،رئیس اتاق تهران
در اواسط تیرماه ،طی نامهنگاری با معاون اول رئیسجمهور ،پنج چالش عمده شرکتهای دانشبنیان
را برشمرد و خواستار رفع این مشکالت با همفکری بخش خصوصی شد .پس از این مکاتبه ،حمید
پاداش ،معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور نیز در نامهای به سورنا
ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ،تکالیف پنجگانهای را برای این معاونت تعیین کرده و
طی رونوشت به روسای سازمانهای تامین اجتماعی ،بانک مرکزی و گمرک ،رفع مشکالت شرکتهای
دانشبنیان در موارد ذکرشده توسط اتاق تهران را خواستار شده است.
درخواست خودروسازان برای ادامه تعلیق استانداردهای اجباری
در جلسه کارگروه تخصصی شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان تهران که ظهر دوشنبه 10
مردادماه در اتاق تهران برگزار شد،
خودروسازان به نقد بازگشت و احیای
برخی از استانداردهای اجباری که اواخر
سال  98تعلیق شده بود ،پرداختند و با
اعالم اینکه تحریمها سدی بلند پیش
روی پیادهسازی برخی از استانداردهای
اجباری در این صنعت است ،بازگشت
استانداردهای تعلیقشده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای
تداوم زیان انباشته شرکتهای خودروساز بیان کردند .در این جلسه که مسئوالن سازمان ملی استاندارد
ایران ،بهرغم دعوت ،در آن حاضر نشدند ،مدیران گروه خودروسازی ایرانخودرو و سایپا در یک گزارش
تحلیلی ،از مشکالت اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیادهسازی
آن در تولیدات این دو شرکت ،سخن گفتند و ضمن اعالم اینکه برنامه زمانبندی اجرای استانداردهای
تعلیقشده را تهیه کرده و به اطالع سازمان متولی استاندارد کشور رساندهاند ،پیشنهادهایی نیز برای
اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.
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و بدون احتساب نفت به  3.5درصد برسد؛ بخشی از این رشد ،مرهون رشد بخش صنعت و خدمات بود .در

مرکزی به عنوان دو نهاد سیاستگذار در اقتصاد کشور به جایگاه واقعی و اصیل خود بازگردند ،بخش عمدهای

از مشکالت اقتصادی در مسیر حل شده قرار میگیرد.

1401/04/08
1401/04/28

توسعه تجارت خارجی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
در سیوششمین نشست هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که به
صورت حضوری و مجازی برگزار شد،
عالوه بر طرح مسائل و چالشهای روز
اقتصاد کشور ،وضعیت تجارت خارجی
و توسعه آن نیز مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .علیرضا پیمانپاک ،رئیس
سازمان توسعه تجارت ایران و عضو
دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران،
به ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان پرداخت و نمایندگان بخش خصوصی نیز با تقدیر از
عملکرد فعاالنه او و تعامل مناسب سازمان با اتاق بازرگانی ،به طرح برخی چالشها و مشکالت و
راهکارهای متناسب با آن پرداختند.

1401/05/03

تالش برای ترویج داوری میان جوانان کارآفرین
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و انجمن جوانان کارآفرین استان تهران تفاهمنامه همکاری امضا
کردند .این تفاهمنامه در جلسهای با حضور حمیدرضا علومی ،رئیس مرکز داوری اتاق تهران ،و شاهرخ
عباسزاده ،رئیس انجمن ،و تنی چند از اعضای هیئت مدیره انجمن ،در مرکز داوری به امضا رسید
و هدف از انعقاد آن ،توسعه و ترویج داوری بین جوانان کارآفرین و کمک به حلوفصل اختالفات
به شیوه تخصصی و عادالنه عنوان شده است .محورهای همکاری در این تفاهمنامه ،موضوعاتی
چون استفاده از تخصص اعضای انجمن به عنوان داور یا کارشناس ،برگزاری دورههای ترویجی و
آموزشی در موضوعات حقوقی و مربوط به داوری ،ترویج روشهای حلوفصل اختالف غیرقضایی
شامل میانجیگری و داوری بین کارآفرینان جوان ،همکاری بین انجمن داوران جوان و انجمن جوانان
کارآفرین در زمینههای مشترک و مورد عالقه ذکر شده و طرفین مکلف شدند تا برای اجرای بندهای
این تفاهمنامه نمایندگانی را معرفی کنند.

1401/05/05

1401/05/11
1401/05/11

1401/05/15

اجرایی شدن راههای نقل وانتقال پول بین ایران و روسیه
یک هیئت تجاری از جمهوری ساخای
روسیه به سرپرستی کریل بیچکوف،
معاون نخستوزیر این جمهوری در
اتاق بازرگانی تهران حضور یافت.
اعضای این هیئت در نشستی رودررو با
فعاالن اقتصادی و نمایندگان تشکلهای
بخش خصوصی به بحث و تبادلنظر
درباره ظرفیتها و زمینههای همکاری
پرداختند .در این جلسه که محمد
الهوتی ،رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و حسامالدین حالج معاون امور بینالملل
اتاق تهران به همراه الکسی امیوف ،معاون بازرگانی سفارت روسیه در تهران نیز در آن حضور داشتند،
همکاری در زمینه تبادل کاالهایی چون مواد غذایی و چوب و همچنین همکاری در حوزه فرآوری نفت و
گاز ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،سنگهای قیمتی و ساختوساز مورد تاکید قرار گرفت.

تفاهمنامه همکاری میان مرکز داوری اتاق تهران و انجمن مهندسی شیمی
مرکز داوری اتاق تهران و انجمن مهندسی شیمی ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند .این تفاهمنامه
لوفصل اختالفات به
با هدف فراهم آوردن زمینههای همکاری تخصصی میان دو طرف و کمک به ح 
شیوه تخصصی و عادالنه ،به امضا رسید .در این تفاهمنامه که به امضای حمیدرضا علومی رئیس مرکز
داوری اتاق تهران و وحید تقیخانی دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران به امضا رسیدهاست ،استفاده
لوفصل اختالف غیرقضایی
از تخصص اعضای انجمن به عنوان داور یا کارشناس ،ترویج روشهای ح 
شامل میانجیگری و داوری میان اعضای انجمن و همکاری در زمینههای آموزشی ،ترویجی ،علمی و
پژوهشی مورد تاکید قرار گرفته است.

کامنت
انگلستان :خداحافظی با بوریس جانسون

آلمان :هیچ کشوری کامل نیست!

من در روزهای ابتدایی نخستوزیری بوریس جانسون ،به
او باور داشتم .تصور میکردم او قصد دارد در جهت منافع
ملی حرکت کند .اما خیلی زود دریافتم که او دروغگویی
بزرگ اســت .او به فردی نفرتانگیز در تاریخ سیاســی
بریتانیا تبدیل شد .بسیاری از شهروندان بریتانیایی دیگر
نمیتوانستند حتی صدای او را تحمل کنند .او کسی بود
که باعث شد با مدیریت ناکارآمد ،افراد فقیر در جامعه،
فقیرتر شوند .سیاستهای نادرست او منجر به آسیبهای
جوآنا بیکر مارش
جدی به میلیونها خانواده شــد .او بارها تکرار کرده که
تحلیلگر گاردین
افزایش بیسابقه قیمتهای انرژی به دلیل جنگ است و
به همین بهانه هیچ تالشی برای مهار قیمتها نکردهاست.
قیمت گاز و سایر حاملهای انرژی ،بیش از دو برابر شدهاست .حاال بوریس جانسون از سِ مت
خود خداحافظی کرده و دیگر نخســتوزیر انگلستان نیست اما آثارش را میتوان در کشور
مشاهده کرد :میلیونها نفر به ورطه فقر افتادهاند .این بزرگترین بحران است.

اقتصاد آلمان یکی از ستارههای بزرگ جهان است .در
واقع میتوان گفت اقتصاد آلمان به نوعی موتور محرک
اقتصاد اروپاست و حاال این موتور در مسیر خاموشی قرار
گرفتهاست .جنگ روسیه و اوکراین ،تنها به ضرر این دو
کشور نبوده بلکه زیانهای بسیاری به کشورهای اروپایی
هم وارد کردهاســت .اقتصاد آلمان اخیرا با مشــکالت
بسیاری مواجه شده و این امر زنگ خطر را برای اتحادیه
اروپا به صدا درآوردهاســت .آلمان در حقیقت یکی از
جان اودانل
ستونهای نگهدارنده اتحادیه اروپا به شمار میآید .اما
تحلیلگر رویترز
حاال بزرگترین اقتصاد اروپا در امر صادرات با مشکلی
مواجه شده که در سه دهه گذشته سابقه نداشتهاست.
بحران انرژی به اصلیترین بحران در این کشور تبدیل شده و کامال مرتبط با جنگ روسیه و
اوکراین است .به این ترتیب آلمان نمیتواند خودش را از این مخمصه نجات دهد ،مگر اینکه
راهی برای پایان جنگ پیدا کند.

کریپتو :ریشهکنی یک صنعت

ژاپن :چهره امنیت ،زخمی شد

شاید بهتر بود جشن کریپتویی هیچوقت آغاز نشود چرا
که این جشن هیچ ارزش افزودهای نداشته و از اساس
بیارزش بودهاست .کســانیکه طرفدار رمزارزها بودند
میگفتنــد به کمک آن میتوان جلــوی دخالتهای
دولت را گرفت .آنها ادعا میکردند که رمزارزها قابلیت
دستکاری شــدن ندارند .اما واقعیت این است که این
رمزارزها بسیار آسیبپذیر هستند .کسی نمیتواند از
آنها محافظت کند .اندکی از ســرمایهگذاران جوان و
میخائیل هیلژیک
کمتجربه نسبت به رمزارزها واکنش مثبت نشان دادهاند.
تحلیلگر الجزیره
اما حاال میبینیم که بازار آنها در حال کوچک شدن
است .قیمتهای باالیی که رمزارزها به خود دیده بودند
از میان رفته و حاال شاهد از دست رفتن سرمایههای افرادی هستیم که بدون دانش و آگاهی
در این عرصه سرمایهگذاری کردهاند .من از قانونگذاران گالیه دارم! آنها باید جلوی انتشار
رمزارزها را بگیرند .اما بهرغم کاهش شــدید ارزش آنها ،هنوز هم شاهد اقدامی جدی از
سوی قانونگذاران در رابطه با رمزارزها نیستیم.

هشــتم ژوئیه بود که خبری در رسانهها ،جهان را در
شوک فرو برد :آبه شینزو ،نخستوزیر سابق ژاپن ترور
شد .تصاویری در رســانهها منتشر شده بود که نشان
میداد آبه شینزو ،حین سخنرانی در نزدیکی انتخابات
در ژاپــن ،مورد اصابت گلوله قرار میگیرد .این خبر در
حالی منتشر شد که ژاپن همیشــه یکی از امنترین
کشــورهای جهان شناخته میشد .هنوز جزییات این
اتفاق مشخص نشــده و کسی نمیداند دقیقا چرا این
جیروید رِیدی
اتفاق رخ داده اما آنچه میتوان از همین حاال با قاطعیت
تحلیلگربلومبرگ
در مورد آن ســخن گفت این است که امنیت در ژاپن
به خطر افتادهاســت .رویدادی که در مورد آبه رخ داد،
برای همیشه چهره امنیت در ژاپن را خدشهدار خواهد کرد .این خراش تا همیشه در تاریخ
سیاسی این کشور باقی خواهد ماند و قطعا از آن با عنوان یک تراژدی بزرگ یاد خواهد شد.
تراژدی ترور آبه در حقیقت تراژدی مرگ امنیت در ژاپن است؛ کشوری که بهندرت شاهد
چنین رویدادهایی در تاریخ خود بودهاست.

پوتین :آغاز عصر جدیدی در تاریخ

آمریکا :ممنوعیت سفر به جهان خطرناک

تاریخدانها بــا رویدادهای مختلف ،نقطهای در مقابل
عصر پیشــین میگذارند و اعــام میکنند که عصر
جدیدی آغاز شدهاست .مثال حدود دو سال پیش وقتی
همهگیری کرونا در جهان اعالم شد ،تاریخنگاران اعالم
کردند که عصر جدیدی برای بشریت آغاز شده و آن هم
عصر کرونایی است .اما نکته اینجاست که این رویدادها
باید کامال ویژه باشند و همه جهان را تحت تاثیر خود
قــرار دهند تا بگویند عصر جدید بــرای جهانیان آغاز
دیوید ای بل
شدهاست .در طول تاریخ جنگهای بسیاری در گرفته
تحلیلگرفارنپالیسی
که برخی از آنها هنوز هم پابرجا هستند .اما به ندرت
میتوان جنگی را نام برد که آغازکننده عصری جدید
باشد .در مورد جنگ روسیه و اوکراین ،دقیقا شاهد آغاز عصری جدید در جهان هستیم .به
دنبال این جنگ ،شاهد افزایش قیمتها در کشورهای مختلف بودیم .از کشورهای غربی
گرفته تا کشورهای در حال توسعه ،همگی به نوعی تحت تاثیر این جنگ قرار گرفتند .به
همین خاطر است که باید بگوییم پوتین عصری جدید برای جهان رقم زد.

این روزهــا حتما در خبرها شــنیدهاید که وزارت
امور خارجه آمریکا ،سفر شهروندان این کشور را به
بسیاری از کشورهای جهان ،پرخطر اعالم کردهاست.
این کشور از شهروندان خود میخواهد به برخی از
کشورهای جهان سفر نکنند .عمده این کشورها هم
در خاورمیانه قــرار دارند .در واقع آمریکاییها بهتر
است به کشــورهای خاورمیانه نروند چرا که امکان
دارد در آنجــا با خطرات جانی مواجه شــوند .اما
بلن فرناندز
نکته اینجاست که خطرات در منطقه خاورمیانه را
تحلیلگر الجزیره
دقیقا خود آمریکا ایجاد کردهاست .حاال این کشور
از مردمش میخواهد به جایی نروند که خودش در
آنجا بحران ،آشوب و خطر ساختهاست .از سوریه گرفته تا مرزهای فلسطین ،همگی
از نگاه آمریکا پرخطر هستند و همگی آنها دقیقا همان نقاطی هستند که این کشور
در آنجا جنگ و خونریزی به راه انداختهاست.
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اعداد ماه
اعالنـات
رشد مالیم تجارت غیرنفتی

افزایش ناچیز بیکاری

تراز تجارت خارجی مثبت ماند

نرخ بیکاری تکرقمی ماند

تجارت خارجی غیرنفتی در خردادماه با رشد سه درصدی به  ۸.۹میلیارد دالر رسید
تا تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴میلیون دالر را نشان دهد .تجارت غیرنفتی کشور در
سومین ماه سال با  ۱۳میلیون و  ۶۲۲هزار تن کاال به هشت میلیارد و  ۹۰۲میلیون دالر
رسید .سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیر نفتی ۱۰ ،میلیون و  ۶۵۰هزار تن
کاال و به ارزش چهار میلیارد و  ۵۵۳میلیون دالر بود و واردات نیز سهم  ۲میلیون و ۹۷۲
هزار تنی کاال به ارزش چهار میلیارد و  ۳۴۹میلیون دالر داشته است.
گفتنی اســت صادرات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش
کاالی صادراتی نداشته اما واردات به کشور در این ماه  ۶.۵درصد افزایش یافته است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از مرکز آمار ایران ،در بهار  ،١٤٠١به میزان  ٤٠,٩درصد جمعیت
 ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار
 ٠.٥ )١٤٠٠درصد کاهش یافته است .بررسی نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر نشان میدهد که
 ٩,٢درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از
آن است که این شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  ٠.٤ ، )١٤٠٠درصد افزایش یافته
است .همچنین نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ساله حاکی از آن است که  ٢٤,٠درصد از فعاالن این
گروه سنی در بهار  ١٤٠١بیکار بودهاند .بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد ،این
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار  ١.٩ )١٤٠٠درصد افزایش یافته است.
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9.2

میلیوندالر

درصد

نرخ بیکاری در بهار سال جاری به  9.2درصد رسید

تراز تجاری کشور تا پایان خردادماه سال جاری
به  204میلیون دالر رسید
وضعیت منابع و مصارف بودجه در سال جاری

6.32
درصد

 123هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاههای اجرایی

براساس بررسیهای بهعملآمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ  31اردیبهشت ماه  ،1401در مجموع بیش از  88هزار میلیارد تومان از منابع عمومی
بودجه (معادل  6.32درصد کل منابع بودجه) وصول شده که این رقم برابر  37درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است .بر اساس گزارش دو ماهه
تفریغ بودجه ،بیش از  123هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه (معادل  8.84درصد کل مصارف) توســط خزانهداری در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر  52درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است .در
عین حال ،بررسی عملکرد اجرا ،بندها و تبصرههای منتخب قانون بودجه سال  1401کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست مؤید آن است که از
مجموع  110مورد 10 ،درصد ( 11مورد) با اجرای کامل 40 ،درصد ( 44مورد) با اجرای ناقص و  50درصد ( 55مورد) با عدم اجرا همراه بوده است.

رشد پایه پولی

در دو ماه نخست سال جاری
 6.32درصد کل منابع

بودجه وصول شده
است

بازارچههای مهجور

افزایش  6.5درصدی پول بدون پشتوانه

معیشت مخدوش مرزنشینان

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشتماه ســال ( ۱۴۰۱معادل  ۴۹۴۳۴.۷هزار میلیارد
ریال) نسبت به پایان سال  ۱۴۰۰معادل  ۲.۳درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد
متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ( ۳.۶درصد) به میزان  ۱.۳واحد درصد کاهش
نشان میدهد .بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از بانک مرکزی همچنین ،نرخ رشد
دوازدهماهه نقدینگی در اردیبهشتماه  ۱۴۰۱معادل  ۳۷.۳درصد بوده است .رشد پایه
پولی هم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۰به  ۳۰.۵درصد رسید .پایه
پولی در پایان اردیبهشتماه سال ( ۱۴۰۱معادل  ۶۴۳۲.۱هزار میلیارد ریال) نسبت به
پایان سال  ،۱۴۰۰رشدی معادل  ۶.۵درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور
در دوره مشابه سال قبل ( ۷.۴درصد) به میزان  ۰.۹واحد درصد کاهش یافته است.

زیرساختهای بازارچههای شهرهای مرزی با کمبودهای بسیاری مواجه است .بسیاری
از بازارچههای مرزی به همین علت از مدار تجارت مرزی خارج شده اند .در حال حاضر
بیشتر بازارچههای فعال به مرزهای رسمی متصل است و آماری که در حوزه تجارت
مرزنشــینی وجود دارد ،نشان میدهد که فقط دو دهم درصد کل تجارت کشور ما از
طریق بازارچهها انجام میشــود .برای مثال در سه بازارچه مرزی استانی مانند استان
کردســتان ،میزان واردات در سه ماهه ابتدایی سال حدود  ۱۵میلیون دالر بوده است
که با  ۲۱میلیارد تومان این مبلغ بین  ۳۰هزار نفر مرز نشین هر نفر  ۷۰۰هزار تومان
کمک شده است.

2.3

درصد

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت
به اسفند سال گذشته  2.3درصد افزایش یافت
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0.2

درصد

سهم بازارچههای مرزی از تجارت کشور
 0.2درصد برآورد میشود

افزایش یکدرصدی فاصله تورمی دهکها

بدهکارتر از قبل

اختالف طبقاتی بیشتر میشود

بدهیها و مطالبات دولت افزایش یافت

طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ تــورم در خردادماه  ۱۴۰۱برابر  ۳۹.۴درصد و فاصله
تورمی دهکها در این ماه به  ۴.۴واحد درصد رســید که نســبت به ماه قبل که ۳.۴
واحد درصد بود یک واحد درصد افزایش داشته است .طبق اعالم این مرکز ،نرخ تورم
در خردادماه  ۱۴۰۱برابــر  ۳۹.۴درصد بود که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه
 ٣٨.٣درصد برای دهک نهم و دهم تا  ۴۲.۷درصد برای دهک اول نوسان دارد .محدوده
تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» بین
 ۵۱.۱درصد برای دهک سوم و چهارم تا  ۵٢.٣درصد برای دهک نهم است .همچنین
در گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» بین  ۳۱.۵درصد برای دهک ششم تا
 ۳۴.۸درصد برای دهک دهم است.

با توجه به اطالعات جمعآوریشــده رقم بدهیها و مطالبات دولت به ترتیب به مبلغ
یک میلیون و  ۱۶۲هزار و  ۴۸۵میلیارد تومان و مبلغ  ۴۳۷هزار و  ۵۱۷میلیارد تومان
رسیده است .همچنین مازاد بدهیها بر مطالبات شرکتهای دولتی ،از مرز  563هزار
میلیارد تومان تا پایان سال  1400گذشته است.
از آبان ماه  1394تاکنون بالغ بر  31گزارش جامع فصلی و ساالنه تهیه و برای ارائه به
مراجع ذیربط برای رئیس جمهور ارسال شده است .این گزارشها بر مبنای اطالعات
ثبتشده (بیش از  151هزار فقره گزارش) توسط بیش از  3500دستگاه اجرایی (نقطه
گزارشگری) و سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها پس از بررسی و پاالیش شده و
تجربه شده است.

4.4

درصد

فاصله تورمی دهکها

در خردادماه سال جاری به  4.4درصد رسید

437

هزارمیلیاردتومان

مطالبات دولت و شرکتهای دولتی
از  437هزار میلیارد تومان گذشت

هدررفت  9میلیارد مترمکعبی

بیآبی محصول سیاستگذاری غیراصولی است
ساالنه  ۳۰درصد تولیدات کشاورزی تلف میشود که برای تولید این مقدار  ۹میلیارد مترمکعب آب مصرف میشود .در بخش کشاورزی در سال
حدود  ۱۳۰میلیون تن محصول کشاورزی تولید میشود که حدود  ۳۰درصد از این  ۱۳۰میلیون تن ،در طول زنجیره تامین از زمین تا مصرفکننده
تلف میشود .بر اساس اعالم سازمان ملی بهرهوری ،کل مصرف آب شرب کشور در سال گذشته ،حدود  ۱۱میلیارد متر مکعب بوده و علت عمدهاش
هم این است که در کاالهایی مثل آب ،انرژی و یا مصارف واسطه دیگر ،قیمت به قدری پایین است که در تبذیر و اسرافش از سوی مصرفکننده،
چه در بخش خصوصی و چه دولتی ،حساسیت چندانی وجود ندارد.

رشد  132درصدی مالیات

30

درصد

ساالنه بیش از 30
درصد محصوالت
کشاورزی در طول

زنجیرهتامینتلف
میشود

تجارت  114میلیون دالری با حوزه خزر

پرداخت مالیات سرعت گرفت

بیشترین صادرات به آذربایجان

اشخاص حقیقی در سال  ۱۴۰۰مجموعاً حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات توافقی
پرداخت کردهاند .ســازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی اعالم کرده است که استان
تهران با  650هزار شــخص حقیقی دارای بیشترین پرداختکننده مالیات توافقی و
استان ایالم و کهگیلویه و بویراحمد با حدود  28هزار نفر کمترین تعداد اشخاص حقیقی
در پرداخت مالیات توافقی را دارند .گفتنی است مجموع مودیان حقیقی که از  32استان
کشور در سال  1400مالیات توافقی پرداخت کردهاند ،حدود دو میلیون و هفتصد هزار
شخص حقیقی بوده است .مجموع مالیاتی که این مودیان طبق تبصره  100و مالیات
ابرازی (اظهارنامههای گروه اول و دوم و ســوم) پرداخت کردهاند حدود  9هزار و 800
میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد  132درصدی نسبت به سال  99است.

تجارت غیرنفتی ایران به  ۴کشور حاشیه خزر در دو ماه نخست امسال ،یک میلیون و  ۲۰۰هزار و ۹۴۰
تن کاال به ارزش بیش از  ۸۹۷میلیون دالر بود که با رشد  ۱۰درصدی در ارزش همراه بوده است .بر
اساس گزارشهای منتشر شده از سوی گمرک ،از مجموع تجارت  ۹۰۰میلیون دالری با چهار کشور
حاشیه خزر ،سهم صادرات  ۶۴۶هزار و  ۳۶۴تن کاال به ارزش  ۲۶۳میلیون و  ۱۹هزار و  ۴۴۰دالر بوده
است که با وجود کاهش  ۱۴درصدی در وزن با افزایش  ۱۷درصدی در ارزش کاالی صادراتی نسبت
به دو ماهه  ۱۴۰۰همراه بوده است .همچنین سهم واردات هم  ۵۵۴هزار و  ۵۷۶تن کاال به ارزش ۶۳۴
میلیون و  ۴۸۵هزار و  ۸۳۱دالر بود که  ۶۲درصد در وزن و  ۴۹درصد در ارزش افزایش داشته است.
گفتنی است کشور آذربایجان با خرید  ۱۲۱هزار و  ۳۳۸تن کاالی ایرانی به ارزش  ۱۱۴میلیون و ۹۷۷
هزار و  ۶۵۳دالر اولین مقصد کاالی صادراتی ایران در حاشیه کشورهای خزری بود.

10

هزارمیلیاردتومان

اشخاص حقیقی در سال گذشته حدود 10هزار میلیارد تومان

مالیات پرداخت کردند

897

میلیوندالر

تجارت غیرنفتی ایران به ۴کشور حاشیه خزر در دو ماه
نخست امسال به ارزش بیش از  ۸۹۷میلیون دالر رسید
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

ابراز نگرانی سازمان ملل از فقر جهانی

گزارش سازمان بینالمللی انرژی نشان داد

جنگی که جهان را فقیر کرد

تهدید چین برای کربن صفر

جنگ روسیه و اوکراین منجر به خیزش قیمتها در سرتاسر جهان شدهاست .براساس
گزارشهای به دست آمده ،بیش از  ۷۱میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان به دلیل
این جنگ و افزایش قیمتها ،دچار فقر شــدهاند .افزایش قیمت کاالها بیش از همه،
کشورهای آفریقایی و فقیر را تحت تاثیر خود قرار دادهاست .برخی از کشورهای در حال
توسعه آسیایی هم تحت فشار قرار گرفتهاند .بررسیها نشان میدهد  ۵۱میلیون و ۶۰۰
هزار نفر در همان سه ماه نخستی که این جنگ رخ داد دچار فقر شدند .در واقع درآمد
این افراد کمتر از  ۱دالر و  ۹۰سنت در روز است و به همین خاطر در فقر مطلق قرار
دارند ،خط فقری که سازمان ملل مشخص کردهاست.

همه کشورها باید برای کاهش تولید کربن و افزایش استفاده از انرژیهای پاک نظیر
انرژی خورشیدی گام بردارند .چین هم در این زمینه قدمهایی برداشتهاست .به نظر
میرسد که این کشور در این زمینه سلطه را به دست گرفتهاست .در واقع این کشور
با ســلطه خود ،نوعی عدم تعادل در بازار ایجاد کرده که برخی از کشورها را نسبت به
این قضیه شــاکی کردهاست .این کشور هزینههای انرژی خورشیدی را کاهش داده و
به نوعی انعطاف را نشان دادهاست .به هر حال جهان طبق گزارش سازمان بینالمللی
انرژی ،باید سرعت خود را برای دستیابی به انرژی پاک ،چهار برابر کند تا اهداف کربن
صفر هرچه سریعتر محقق شود.

۷۱

میلیوننفراز مردم جهان تاکنون
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین
دچار فقر مطلق شدهاند و این روند هنوز ادامه دارد

۱۲۰

میلیارددالرسرمایهگذاری

در صنعت انرژیهای پاک ،عالوه بر بهبود محیط زیست به
ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر کمک خواهد کرد

گزارش بانک جهانی از دنیای کشاورزی

شاخصها در مسیر صعود
همهگیری کرونا از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از سویی دیگر دست به دست هم دادهاند و زنجیره تامین را در جهان دچار مشکل کردهاند .این
امر بهویژه در بخش مواد غذایی از جمله محصوالت کشاورزی کامال مشهود است .بررسیها نشان میدهد قیمت محصوالت کشاورزی در مسیری
صعودی قرار دارد .طبق آخرین شاخصهای کشاورزی ،قیمت گندم در جهان ،نسبت به ژانویه  ،۲۰۲۱رشد  ۴۲درصدی داشته و قیمت ذرت هم
رشد  ۴۷درصدی را در این مقطع زمانی تجربه کردهاست .به این ترتیب شاهد افزایش قیمت در کاالهای اساسی هستیم .تورم قیمت کاالها بهویژه
در بخش مواد غذایی باعث شده بسیاری از مردم جهان دچار فقر و گرسنگی شوند.

صندوق بینالمللی پول گزارش داد

۳۴

درصد،

افزایش شاخص
قیمتهایمحصوالت
کشاورزی در  ۳۰ژوئن
 ۲۰۲۲نسبت به ژانویه
 ۲۰۲۱بودهاست

سازمان ملل هشدار داد

بدترین جادهها در فقیرترین کشورها

جهان زیر پالستیک دفن میشود

امنیت جادهای یکی از مهمترین مباحثی اســت که این روزها در جهان مورد بررسی
قرار میگیرد .صندوق بینالمللی پول بیش از  ۱۶۲کشــور جهان را به لحاظ وضعیت
جادهها مورد بررسی قرار داده و در گزارش خود نشان داده کدام کشورها باکیفیتترین
و ســریعترین جادهها را دارند .طبق این گزارش ،آمریکا ،پرتغال ،عربستان سعودی و
کانادا جزو کشورهایی هستند که سریعترین جادهها را در خود دارند .این کشورها جزو
ثروتمندترین اقتصادهای جهان هم به شمار میآیند .به این ترتیب وضعیت جادهها
متناســب با وضعیت اقتصادی کشورها ،بهتر یا بدتر میشود .سریعترین جادهها هم
مربوط به کشورهایی است که مانع اقتصادی ندارند.

زبالههای پالســتیکی ،بحرانی جهانی است که انسانها از همین حاال باید به فکر آن
باشــند وگرنه دیر یا زود ،زیر زبالههای پالستیکی دفن خواهیم شد .بررسیها نشان
میدهد طی  ۶۰سال گذشته ۸.۳ ،میلیارد تن پالستیک در نقاط مختلف جهان تولید
شده اما فقط  ۹.۵درصد از آنها بازیافت شدهاست .به این ترتیب با انبوهی از زبالههای
پالستیکی مواجه هستیم که تا دههها ما را احاطه خواهند کرد و حتی بیشتر خواهند
شد .هر روز موارد استفاده پالستیکها بیشتر میشود اما کمتر کسی به فکر راهی برای
از بین بردن زبالههای پالستیکی است .در حالیکه تولید پالستیک سرعت گرفته ،باید
به فکر راهی برای بازیافت زبالههای پالستیکی در جهان باشیم.

۹۰تا۱۱۰

کیلومتربرساعت،

متوسط سرعت اتوبانها در ایران است
که جزو باالترینها در جهان محسوب میشود
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۸.۳

میلیونتنزبالهپالستیکی

طی ۶۰سال گذشته در سرتاسر جهان تولید شده که تنها ۹.۵درصد
از آن بازیافت شدهاست

حدود یک میلیون مسلمان برای انجام اعمال و مناسک حج به مکه در عربستان سعودی رفتند .این در
حالی است که طی سالهای گذشته ،همهگیری کرونا مانع از انجام مناسک حج در این ایام میشد.
حاال مقامات سعودی دوباره اجازه دادهاند که حج برگزار شود.

رسانهها
بلومبرگ ادعا کرد

فایننشالتایمز خبر داد

تخفیف نفتی ایران به چین

افزایش حداقل دستمزد در ترکیه

تولیدکنندگان نفتی همیشه با یکدیگر در رقابت بودهاند .این روزها ایران و روسیه بر
سر بازار چین با یکدیگر رقابت میکنند .بررسیها نشان میدهد ایران برای اینکه بتواند
بازار نفت خود را در چین حفظ کند ،تصمیم گرفته به شرکتهای چینی تخفیف بدهد.
ایران و روسیه دو کشوری هستند که به دلیل تحریمها نمیتوانند به سادگی نفت خود
را به ســایر کشورهای جهان بفروشند .اما چینیها این ریسک را به جان خریدهاند و
حاضرند با تخفیف بابت جریمه احتمالی ،از ایران و روسیه نفت بخرند .حاال این دو کشور
برای اینکه بتوانند بازار خود را در چین حفظ کنند ،اقدام به تخفیف کردهاند .چین هم
اصلیترین خریدار نفت این دو کشور در شرایط فعلی است.

رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه برای دومین بار در شش ماه گذشته ،اقدام
به افزایش حداقل دستمزدها کردهاست .اما دلیل این اقدام چیست؟ ترکیه مدتی است
که با افزایش نرخ تورم مواجه شده تا جایی که در اواسط بهار امسال نرخ تورم این کشور
به  ۷۴درصد رسید که در حدود  ۲دهه گذشته سابقه نداشتهاست .اقدامی که ترکیه
باید برای مهار تورم انجام دهد ،افزایش نرخ بهره است .اما اردوغان اصرار دارد که نرخ
بهره را کاهش دهد تا به رشد اقتصادی دست پیدا کند .او وعده داده تا پایان سال ۲۰۲۲
وضعیت اقتصاد ترکیه ،عادی شود و فعال تالش میکند از طریق افزایش دستمزدها،
فشار هزینهها به مردم را کاهش دهد.

۱۰

دالر ،تخفیفی که بلومبرگ ادعا کرده

ایران در ازای هر بشکه نفت
خود به شرکتهای چینی میدهد

۳۰

درصد ،افزایش حداقل دستمزدها
در ترکیه بوده در حالیکه ژانویه هم حداقل دستمزدها
 ۵۰درصد افزایش پیدا کرده بود

رویترز خبر داد

درآمد  ۲۴میلیارد دالری روسیه از هند و چین

بررسیها نشان میدهد طی سه ماه پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ،چین  ۱۸میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر و هند  ۵میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر
بابت خرید نفت و گاز روسیه خرج کردهاند .به این ترتیب روسیه توانسته به درآمد  ۲۴میلیارد دالری از محل فروش انرژی به هند و چین برسد.
افزایش قیمت انرژی باعث شده تالشهای آمریکا و اروپا برای تحت فشار قرار دادن والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه بیحاصل باشد و او
همچنان میتواند انرژی را به سایر کشورها بهویژه هند و چین که جزو متقاضیان اصلی هستند ،بفروشد .این افزایش فروش به روسیه کمک کرده
تحریمهای آمریکا و اروپا را به نوعی جبران کند .به این ترتیب چین و هند همه نقشههای غرب را نقش بر آب کردهاند.

آخرین اخبار بلومبرگ از سریالنکا

۲۴

میلیارددالر،

مبلغی که از فروش
نفت و گاز به هند و
چین،بهجیبروسیه
رفته و فشارهای غرب را
بیاثر کردهاست

گزارش الجزیره از خیزش ین

سونامی افزایش نرخ بهره

ارز ژاپنیها رشد کرد

این روزها تقریبا همه کشورهای جهان به نوعی با بحران تورمی روبهرو هستند .ریشه
عمده این بحرانهای تورمی هم به جنگ روسیه و اوکراین مربوط میشود .سریالنکا
هم یکی از کشورهایی است که با بحران بیسابقه تورم روبهرو شدهاست .نرخ تورم در
این کشور به  ۵۴.۶درصد رسیده و تورم مواد غذایی هم به  ۸۰.۱درصد رسیدهاست .به
همین خاطر است که بانک مرکزی این کشور تالش کرده برای مقابله با افزایش نرخ
تورم ،نرخ بهره را افزایش دهد .اکنون نرخ بهره در این کشور به باالترین میزان خود در
 ۲۱سال گذشته رسیدهاست .با این حال ،مقامات این کشور پیشبینی کردهاند که نرخ
تورم در ماههای آتی باز هم افزایش پیدا کند و به  ۶۰درصد برسد.

در روز ترور آبه شینزو ،نخستوزیر سابق ژاپن ،ارزش ارز رسمی این کشور یعنی ین،
افزایش پیدا کرد .برابری ین به دالر در این روز به  ۱۳۵.۳۳رسید .آبه تالش داشت در
این ســالها مجموعهای از اصالحات اقتصادی را در ژاپن پیاده کند تا به کمک آنها
اقتصاد ژاپن را در مسیر رشد قرار دهد .سیاستهای اقتصادی او با عنوان آبهنامیکس
شناخته میشد ،یعنی اقتصاد آبه .سیاستهای اقتصادی آبه به اقتصاد این کشور کمک
کرد از رکود تورمی نجات پیدا کند .این اصالحات اقتصادی در نهایت ،رونق اقتصادی
را برای این کشــور به ارمغان آورد .به محض انتشار خبر ترور آبه ،ین با افزایش قدرت
ناگهانی و موقتی در برابر دالر مواجه شد.

۸۰.۱

درصد ،نرخ تورم مواد غذایی
در سریالنکا است که باعث شده بانک مرکزی
این کشور اقدام به افزایش نرخ بهره کند

۱۳۵.۳۳

ارزشبرابریینبهدالر

در روز ترور شینزو آبه ،نخستوزیر سابق ژاپن بود
که خیزش ین در برابر دالر را نشان میدهد
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شاخص
اعالنـات

53.7
درصد
معامالت مربوط به
واحدهای مسکونی
کمتر از  ۸۰متر در
خرداد 1401

32.8

درصد
افزایش قیمت هر متر
بنای مسکونی در
شهر تهران در خرداد
سال جاری نسبت به
ماه قبل

گرانتر از دیروز

مسکن متوقف نمیشود
نرخ مسکن در آخرین ماه بهار سال جاری ،دوباره افزایش یافت .در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران  8.4درصد نسبت
به ماه قبل رشــد و ســریال گرانی در این بازار ادامه پیدا کرد .طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال  1401تعداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران به  13.9هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل  32.3درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  171.9درصد
افزایش را نشان میدهد.
در میان مناطق  22گانه شهرداری تهران ،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل  81.1میلیون تومان به
منطقه  1و کمترین آن با  19.5میلیون تومان به منطقه  18تعلق داشته است .این ارقام نسبت به ماه مشابه سال  1400به ترتیب  22.3و 55.3
درصد افزایش را نشان میدهند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد ماه سال  1401نشاندهنده رشد این شاخص به ترتیب
معادل  46.5درصد در تهران و  51.2درصد در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

ﺟﺪول  :1ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد -ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ) (PMIﺧﺮداد 1401
ﺷﺎﺧﺺ

تهران -بانک مرکزی
وضعیت معامالت مسکن در شهر
اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1401
ﻓﺮوردﻳﻦ1401

ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ

مقطع زمانی 37.49

1400
خرداد ﻛﺎر
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺴﺐ و

56.17

خرداد 1401
اردیبهشت 28.521401

ﺟﺪﻳﺪ 29.6
تومان)
ﻣﻴﺰان (میلیون
متوسط قیمت هر متر مربع
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺳﻔﺎرﺷﺎت
اﻧﺠﺎم وﺗﺤﻮﻳﻞ 5102
مسکونی)
تعداد معامالت (واحد
ﺳﻔﺎرش
ﺳﺮﻋﺖ

ﺧﺮداد 1401
درصد تغییر
54.73
مشابه سال قبل
نسبت به ماه
59.50

ماه قبل
نسبت به
61.37

36.3

39.4 29.34

8.4
55.19

32.8
51.90

10490

13874 48.16

32.3
58.60

171.9
60.21

41.64

45.34

47.72

50.85

54.74

52.41

83.26

92.75

86.70

ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاريﺷﺪه

ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه

49.63
شاخصاﻧﺒﺎر ﻳﺎ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در
پیدا کرد
52.16باالخره کاهش
ﻣﻌﻮقاقتصاد ایران
ﻛﺎرﻫﺎيخرید
مدیران

53.42

38.65
ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت
50.70برق
قطعی
از
اقتصادی
فعاالن
نگرانی
70.05
63.13
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه

54.73

واحد
شامخ کل اقتصاد در خرداد
۱۴۰۱

50/97

55/55

54/76

53/73

54/73

51/27

50/17

46/59

46/94

48/83

44/62

37/49

45/70

45/47

46/86

39/65

48/41

42/27
31/39

28/68
ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

دي

ﺑﻬﻤﻦ

آذر

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﺗﻴﺮ

ﻣﺮداد

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

دي

ﺑﻬﻤﻦ

آذر

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﺗﻴﺮ

ﻣﺮداد

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

ﺑﻬﻤﻦ

دي

آذر
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ﻣﻬﺮ

1401

1400

99

47/23

آﺑﺎن

14

61.84

شاخص مدیران خرید از مهر  ۱۳۹۸تا خرداد ۱۴۰۱

54/73

واحد
شاخص میزان موجودی مواد
اولیه

62.89

34.81
کل اﻧﺮژي
شامخﻫﺎي
ایران،ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺮف
62.22کمتر از ماه قبل است .در این ماه ،فعاالن
اعالم کرد که شتاب رشد آن
اقتصاد در خردادماه را  ۵۴,۷۳واحد
مرکز پژوهشهای اتاق
کشور در خردادماه58.08 ،
60.08
34.27
ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﺎﻻﻫﺎ
ﻣﻴﺰانیﻓﺮوش
شاخص مدیران خرید
شده از بنگاههای اقتصادی
کردهاند .طبق نظرسنجی انجام
ابرازﻳﺎنگرانی
برنامه برق
اقتصادی نسبت به قطعی ب
که ازدرکاهش نرخ رشد آن نسبت به اردیبهشتماه حکایت دارد .در این ماه بهغیراز موجودی
برآورد شده
ﻣﻴﺰانواحد
ماه ﺑﺎ۵۴,۷۳
در این
اقتصاد ایران
اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ارﺗﺒﺎط
(شامخ)در
اﻧﺘﻈﺎرات
50.54شاخص مدیران
43.82یوسومین دوره انتشار
 72.05یافتههای این مرکز در س
آﻳﻨﺪهمؤلفههای اصلی بیشتر از  ۵۰ثبت شدهاند.
ﻣﺎهسایر
مواد اولیه یا لوازم خریداریشــده
خرید ( )PMIکل اقتصاد برای خرداد  ۱۴۰۱حاکی از این است که شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در خردادماه ( )۵۱,۹۰در مقایسه با
اردیبهشتماه با کاهش رشد روبهرو بوده و این شاخص در بخشهای خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است.

51/55 54/74 56/17

47.72

50.01

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

تورم خرداد دورقمی شد

افزایش  13درصدی شاخص قیمت مصرفکننده
رشد نرخ تورم در خردادماه امسال شتاب گرفت.آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمتها نشان میدهد نرخ تورم ساالنه خردادماه  1401به  39.4درصد
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 0.7 ،واحد درصد افزایش را نشان میدهد .نرخ تورم نقطهای در این ماه به عدد  52.5درصد رسیده است که در مقایسه
با ماه قبل  13.2واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با  32.2درصد افزایش به  81.6و گروه «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» با افزایش  2.8درصدی به  36.8درصد رسیده است .در خرداد  ،1401نرخ تورم ماهانه به  12.2درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در
ماه قبل 8.7 ،واحد درصد کاهش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
گروههای اصلی

تغییر خرداد  1401نسبت به اردیبهشت 1401

تغییر خرداد  1401نسبت به خرداد 1400

خوراکیها و آشامیدنیها

25.9

82.6

دخانیات

4.3

43.9

پوشاک و کفش

5.6

48.7

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

2.3

31.9

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

6.1

34.7

بهداشت و درمان

6.0

36.9

حمل و نقل

3.7

43.1

ارتباطات

1.3

9.8

تفریح و امور فرهنگی

4.0

31.5

تحصیل

1.1

28.1

رستوران و هتل

19.2

86.4

کاالها و خدمات متفرقه

5.4

36.3

60.7

درصد
نرخ تورم بخش
روغنها و چربیها
در 12ماه منتهی به
خرداد 1401

70.6

درصد
نرخ تورم بخش
سبزیجات (سبزیها
و حبوبات) در12
ماه منتهی به خرداد
1401

زمستان مصالح

افزایش قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی
در فصل زمستان ١٤٠٠شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران به عدد  ١٢٢٢,٥رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل
قبل ( ٣.٠ ،)١١٨٦.٣درصد افزایش داشته است .شاخص تورم گروه سیمان ،بتن و شن و ماسه نسبت به فصل قبل  1.3درصد کاهش و نسبت به فصل
مشابه سال قبل 35 ،درصد افزایش داشته است .در گروه بلوک ،سفال و آجر ،نسبت به فصل قبل  5درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل،
 40.6درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است .بررسیها نشان میدهد که شاخص گروه سنگ ،نسبت به فصل قبل  3.4درصد و نسبت به فصل
مشابه قبل 50.6 ،درصد افزایش داشته است.
تغییر قیمت مصالح ساختمان در زمستان 1400نسبت به زمستان  - 99درصد
80

69

70
60

50.6
41.1

35.9

35.8

41.2
27.2

33.5

40

40.6

50

35.4

35

28.1

40
30
20
10

ﺷﯿﺸﻪ

ﻧﻘﺎﺷﯽ

ﯾﺮاق آﻻت در

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ﺷﯿﺮآﻻت

اﯾﺰوﮔﺎم،

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

و ﭘﻨﺠﺮه

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﻗﯿﺮﮔﻮﻧﯽ

اﻧﻮاع ﻋﺎﯾﻖ
ﺣﺮارﺗﯽ

ﭼﻮب

آﻫﻦ آﻻت،
ﻣﯿﻠﮕﺮد

ﺳﻨﮓ

ﻣﻮزاﯾﯿﮏ،

ﺑﻠﻮک ،ﺳﻔﺎل،

ﮐﺎﺷﯽ،

آﺟﺮ

ﺳﺮاﻣﯿﮏ

ﮔﭻ

ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﺘﻦ،
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ

0

40

درصد
رشد شاخص قیمت
در گروه موزائیک و
کاشی در زمستان
 1400نسبت به
زمستان99

41

درصد
رشد شاخص قیمت
در گروه نقاشی
ساختمان در زمستان
 1400نسبت به
زمستان99
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کیوسک ماه
اعالنـات

سقوط دلقک و توازن قدرت
بحران سیاسی در بریتانیا و چیستی قدرت در روابط بینالمللی برای مجالت جالب بودهاند

هاروارد بیزینس ریویو :مشتری چه میخواهد؟

فارن افرز :قدرت چیست

قبل اینکه مصرفکننده بداند دنبال چیست باید فهمید چه خواهد خواست

آمریکاییها و چینیها بهدنبال توازن قدرت نرم هستند

روی جلد آخرین شماره مجله هاروارد بیزینس ریویو خیلی ساده است :رنگ زرد پسزمینه و
یک تصویر گرافیکی از سبد خرید فروشگاه .موضوع اصلی این شماره مجله شناخت مشتری
اســت ،اینکه چطور میتوان فهمید مشتریان و مصرفکنندان از شرکت چه میخواهند و
دنبال چه کاالها و خدماتی هســتند .البته در ظاهر موضوع راحتی است و تا حدی معلوم.
ولــی وقتی به کنه موضوع میپردازی ،میبینی که چندان واضح و راحت نیســت .یکی از
وظایف مهمی که واحدهای بازاریابی بســیاری از شــرکتها بر عهده دارند همین شناخت
مشــتری اســت .حاال هاروارد بیزینس ریویو در مطلبی که منتشر کرده ،عالوه بر اینکه بر
شناخت و فهم خواستههای مشتریان تأکید کرده ،گفته است که حتی شرکت باید قبل از
اینکه مشتری خودش بفهمد که چه چیزی از شرکت میخواهد ،شرکت خواستههای آتی را
کشف کند و برای آنها برنامه داشته باشد .یکی دیگر از مطالب خواندنی این شماره درباره
انتخاب مدیرعامل است .اینکه چه مدیرعاملی برای چه شرکت و کسبوکاری مناسب است
از تصمیمگیریها و انتخابهای سخت است و این مطلب تاحدودی راهنمایی میکند که اگر
یک شرکت بخواهد مدیرعامل بعدی خود را برگزیند ،باید چه عوامل و مؤلفههایی را در نظر
داشته باشد .راهبری شرکتها و داشتن قوه کاریزماتیک و اعمال اقتدار در شرایط متغیر امروز
جامعه هم از دیگر مسائلی است که در این شماره هاروارد بیزینس ریویو به آن پرداخته شده
است .یکی از مطالب این شماره که به این موضوع پرداخته است ،مشخصاً درباره فعالیتهای
اقتصادی و راهبری مؤثر شرکتها و کسبوکارها در وضعیت متزلزل سیاسی این روزهای
دنیاســت .هر روز شاهد هستیم که بخشی از جهان از نظر سیاسی زیر و رو میشود و این
مسئله بر اقتصاد جهانی نیز سایه میاندازد .همین جنگ روسیه و اوکراین را چند ماه است
شروع شده میتواند نمونهای برای این تغییرات در نظر گرفت .حمله روسیه به اوکراین چهره
سیاسی جهان را چنان دگرگون کرد که با قبل از آن قابلمقایسه نیست .به هر حال ،هاروارد
بیزینس ریویو به این میپردازد که چطور در این دریای متالطم باید راهبری مقتدر شرکتها
را حفظ کرد و کسبوکارها را پیش برد .یک مطلب دیگری که بیشتر جنبههای روانشناسانه
مدیریت را برجسته کرده است نیز تا حدودی به همین بحث برمیگردد؛ این مطلب میگوید
که چطور باید از ترس بر ناشــناختهها فائق آمد و وقتی کســبوکاری را شروع میکنیم یا
جهتش را عوض میکنیم یا وقتی شرایط بیرونی شرکت تغییر میکند ،اتفاقات غیرمترقبهای
پیش میآید که نباید از آنها ترسید.

شماره آخر فارن افرز درباره چیستی قدرت است .پرونده این شماره سعی کرده در یکی
از مطالب بحث را مبنایی پیش ببرد و مطالب دیگرش درباره مسائل انضمامی مربوط
به قدرت باشــد .فارن افرز مجلهای در حوزه امور بینالملل و سیاست خارجی آمریکا
است و اساساً آنچه تولید میکند برای مخاطب آمریکایی است .مخاطبانش نیز بیشتر
سیاستگذاران و تصمیمگیران و سیاستمداران هستند .بنابراین وقتی پروندهای درباره
قدرت منتشــر میکند ،منظورش قدرت در علوم سیاسی و سیاست خارجی و روابط
بینالمللی است .در کنار مطلبی که به چیستی قدرت پرداخته ،یکی از دیگر مطالب
به رابطه بین آمریکا و چین پرداخته اســت .این دو کشور قدرتهای بزرگ اقتصادی
جهان به شمار میروند و چین رفتهرفته در حال تبدیلشدن به قدرت بزرگ سیاسی
هم هست .در هر حال ،این مطلب میگوید که آمریکاییها و چینیها در جستوجوی
یک نوع توازن قدرت بین یکدیگر هستند که بتوانند در این وضعیت متوازنی که پیش
میآید ،کارهای خودشــان را پیش ببرند .این مقاله چنین توازنی را با قدرت نرم بین
این دو کشــور توضیح داده اســت .نقطه کور قدرت یکی دیگر از مطالبی است که در
پرونده منتشــر شده است .منظور نویسنده این است که چطور قدرت میتواند برخی
از سیاستمداران را در برابر واقعیتها کور کند و باعث شود آنها دچار توهمی شوند
که حقایق را نتوانند تشــخیص دهند .مطلب جالبی هم در این شماره درباره تهاجم
روســیه به اوکراین منتشر شده است .اصل حرف این اســت که دوران حاضر دورانی
اســت که جنگها به نتیجه چندانی نمیرســند و ریزتر شده است روی اینکه چطور
روسیه با تهاجم به اوکراین و حتی تصرفاتی از خاک این کشور در نهایت بازنده است.
بحث اصلی این مطلب درباره قدرت نظامی و اینکه اگر در گذشته قدرت نظامی خیلی
اهمیت داشت و کشورها روی تســلیحات و گسترش ارتش تمرکز میکردند ،اکنون
نمیتواند صرفاً بهاتکای قدرت نظامی انتظار داشت که در مناسبات بینالمللی دست
باال را پیدا کرد .نمونهای که نویســنده این مطلب به کار میبرد ،روسیه است و قدرت
نظامی روسیه که سطح باالیی دارد اما در نهایت در جنگ با اوکراین نمیتواند فقط با
همین تسلیحات و ابزار و تجیهیزات نظامی به آنچه مد نظر دارد برسد .جالب اینجاست
که پرونده فقط درباره قدرت سیاسی نیست و یکی از مطالب نیز درباره محدودیتهای
قدرت اقتصادی است.
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تایم :اقیانوسها

اکونومیست :سقوط دلقک
بریتانیا بعد از بوریس جانسون چه وضعیتی خواهد داشت

قدرت آب را نباید دستکم گرفت

اکونومیست یک هفتهنامه انگلیسی است و طبیعی است که وقتی یک زلزله سیاسی در این
کشــور پیش میآید ،همه حواس بهسمت آن جلب شود و روی جلد هم به همان رویداد
اختصاص داده شود .روی جلد آخرین شماره اکونومیست طرحی است از بوریس جانسون،
نخستوزیر مستعفی بریتانیا که در پی سلسلهای از رسواییها در نهایت با استعفای شمار
زیادی از وزیران مواجه شد و در نهایت بعد از چند رو تعلل و وقتکشی ،هنگامی که دید
هیچ کاری نمیشود و کرد و باید از قدرت کناره بگیرد اعالم کرد که استعفا میدهد و وقتی
حزبش رهبر جدیدی معرفی کند کنار خواهد رفت .طرح روی جلد اکونومیست جانسون
را با لباس دلقکی نشان داده است که کاله ایمنی دارد و از یک بلندی دارد پایین میآید.
صفتی که برخی از رسانهها به جانسون داده بودند دلقک بود و تیتر اکونومیست هم ترکیبی
اســت ابداعی از دو لغت سقوط سیاسی و دلقک .مطلب مربوط به این تیتر اکونومیست
درباره این اســت که با کنار رفتن جانسون از قدرت ،آینده سیاسی بریتانیا چطور خواهد
بود .یکی از مطالب جذاب این شماره اکونومیست درباره رسانه اجتماعی تیکتاک است.
این شبکه اجتماعی مخصوص به اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه است و ویژگی آن این
است که بیش از اینکه بر اشتراکگذاری تأکید داشته باشد ،بر ساختن ویدیو متمرکز است.
تیکتاک عم ً
ال یک استودیوی کوچک در موبایل کاربر است که میتواند با آن فیلم بسازد
و موسیقی بگذارد و تدوین کند .در هر حال ،مطلب اکونومیست درباره این رسانه اجتماعی
چینی است که در عالم فراگیر شده است و مخصوصاً در جنگ روسیه و اوکراین توانسته
به اوکراینیها در ارســال اطالعات و کسب همدلی مردم سایر نقاط جهان و ایجاد اتحاد
بین مردم این کشور کمک زیادی کند .در واقع ،میتوان گفت روسیه از تیکتاک شکست
ســختی خورده است .این مطلب درباره این است که چه کشورها از تیکتاک میترسند.
مطلب جالب توجه دیگری که میتوان در این شماره خواند ،درباره واکسیناسیون کوویدـ۱۹
است .نویسنده مطلب پیشبینی کرده است که با ساختن واکسن ویروس کرونا و تزریق
آن بهشکل دستهجمعی در بخش زیادی از مردم جهان ،کشورها موفق شدهاند که مجموعاً
جان حدود  ۲۰میلیون را از مرگ نجات بدهند .آمار وحشتناکی است که اما میتوانست در
صورت سهلانگاری در ممنوعیتهای رفت و آمد و ساختن واکسن به یک کابوس جهانی
تبدیل شود .مطلبی درباره قانون اساسی چین و گرههایی که این قانون برای خود این کشور
ایجاد کرده نیز از دیگر مطالب خواندنی این شماره است.

شــماره آخر مجله تایم در روی جلد ،یک اقیانوس را به تصویر کشیده است که از
میان آن موجی خروشــان سر برداشته و لوله شده و دارد فرود میآید .هیچ چیزی
جلودار این موج نیست و طرح روی جلد میخواهد قدرت اقیانوسها و آب و دریا را
به رخ بکشد .این شماره مجله تایم نسخهای است که به اقیانوسها اختصاص داده
شــده است .پرونده مفصل تایم درباره اقیانوسها است و البته ریشه آن برمیگردد
به تغییر اقلیم .تغییر اقلیم باعث شده است که میانگین هوای جو کره زمین گرمتر
شود و این گرما به آبهای آزاد نیز رسیده است .اکنون اقیانوسها و دریاهای آزاد
آبهای گرمتر از گذشــته دارند و این گرما جانواران داخل اقیانوسها را بهشــدت
اذیت کرده اســت .بسیاری از افراد تصور میکنند جنگلهای بارانی ریههای زمین
هستند ،در صورتی که بخش زیادی از دیاکسید کربن جذب اقیانوسها میشود
و آنها هستند که کار اصلی تصفیه هوای اطراف زمین را بر عهده دارند .باید گفت
اولین قربانیان گرمایش زمین و تغییر اقلیم اقیانوسها هستند ،در شرایطی که آنها
بخش اعظم زیســت کره زمین را در خود جای دادهانــد و اگر رو به نابودی روند،
زیســت روی کره خاکی با اختالل مواجه خواهد شد ۷۰ .درصد سطح کره زمین
را اقیانوسها تشــکیل میدهند و این اص ً
ال رقم کمی نیست .این مطالب بهاضافه
بسیاری از مطالب دیگر درباره حیات اقیانوسها و پیچیدگیها و جزییات آنها در
آخرین شماره مجله تایم چاپ شده است .مطلب دیگری که در همین شماره منتشر
شده ،درباره این است که جلوگیری از تغییر اقلیم بهشدت وابسته است به آنچه در
عمق زیاد اقیانوسها میگذرد ولی تناقض اینجاست که برای رسیدن به این عمق
باید هزینههای زیستمحیطی فراوانی را به اقیانوسها تحمیل کرد .مث ً
ال یکی از مواد
مورد نیاز برای ســاختن باتریها الکتریکی که بتواند میزان آالیندگی ماشینها را
کاهش داد و حتی به انتشار صفر کربن رساند ،در کف اقیانوسها به دست میآید.
اگر ما بخواهیم باتریهای بیشتری بسازیم ،باید کف اقیانوسها را شخم بزنیم و این
کار فقط باعث بدتر شــدن اوضاع میشود .مسئله دیگری که اقیانوسها را گرفتار
کرده و عکس روی جلد این شماره تایم هم تا حدودی به آن اشاره دارد ،طوفانهای
دریایی است که مناطق حاشیه دریاها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است و روی
خود اقیانوسها هم اثر گذاشته است.
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زیربنا اثر ادن

عصر حجر اثر موآ

 ...............................آینده ما ...............................

زیانسازان

خودروسازان ایران چه مسیری را طی کردهاند
و در چه وضعیتی قرار دارند؟

عکس :رضا معطریان

آینده ما

تولید با ضریب منفی
صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ نشان میدهد که تولید هر واحد خودرو برای آنها به معنای شناسایی زیان است
مائده امینی
خبرنگار بخش آیندهما

چرا باید خواند:
صنعت ایران سالها
است که سرمایهگذاری
جدی بر روی خودروی
تولیدی کرده است
اما نتایج آن هیچگاه
فکنندگان
برای مصر 
خوشایند نبوده است.
بررسی آخرین وضعیت
این صنعت و بازار
آن میتواند تصویر
دقیقتری پیش روی
شما قرار دهد.

قصه تکراری زیاندهی خودروســازان ایرانیِ ،د ُمده شــده است؛ این بار
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی صورتهای مالی منتهی به شهریور سال
 ،۱۴۰۰از یک زیان  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی پردهبرداری کرده استِ .
مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ که در اثر عملیات زیانده
سالیانه ایجاد شده ،براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده
(منتهی به  )۱۴۰۰/۶/۳۱برابر با حدود  55هزار میلیارد تومان است.
همچنین مطابق با صورتهای مالی تلفیقی ،این عدد برای مجموع
گروه ایرانخودرو و سایپا به بیش از  100هزار میلیارد تومان میرسد.
واکاوی این گزارش نشاندهنده آن است که زیان انباشته مربوط به
گروه ایرانخودرو و سایپا براساس صورتهای مالی حسابرسیشده تا
پایان شهریور سال گذشته به ترتیب برابر با  ۵۲.۴هزار میلیارد تومان
و حدود  48هزار میلیارد تومان برآورد میشود و زیان انباشته شرکت
اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورتهای مالی دوره
مزبور به ترتیب برابر با  ۳۴.۶هزار میلیارد تومان و  ۱۹.۹هزار میلیارد
تومان بوده است.
بررســی روند عملکردی هردو خودروساز بزرگ نشان میدهد در
هر دورهای که جهش نرخ دالر اتفاق افتاده ،موتور تولید زیان ســایپا
و ایران خودرو نیز روشن شده است چرا که هزینه تولید خودرو برای
شرکتها در مسیر افزایش تصاعدی قرار میگیرد و در چنین شرایطی
یکی از دالیل ایجاد این بحرانها اعمال فشار دولتها بر خودروسازان
برای عرضه محصوالت با قیمتهای دســتوری است .دامن زدن به
انحصار دو خودروساز ،گسترش فساد ،تداوم تحریمها و ساختار معیوب
مالکیتی و مدیریتی از دیگر عواملی هستند که برای ایندو خودروساز
زیان انباشته میسازند.

تفکیک هدفگذاری تولید خودروهای مختلف در شرکتهای خودروسازی در سال- 1401دستگاه
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...Jولی افتاد مشکلها
با وجود تاکید حاکمیت بر خودکفایی صنعت خودروســازی و بینیازی
از واردات ،این صنعت با چالشها و معضالت متعددی در دورههای مختلف
مواجــه بوده اســت .بهرهوری پاییــن ،تنوع و کیفیت پاییــن محصوالت،
رضایتمندی پایین مشتریان ،ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب ،خأل
تفاهم و درک مشترک تصمیمگیران و ذینفعان اصلی بازار و صنعت خودرو
از معضــات و چالشهای اصلی این صنعت ،به شــمار میرود .همچنین
اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخالت غیراصولی و نبود اراده کافی در اجرای
پیشنهادهای کارشناسی ،دیگر زمینهسازان وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه
بزرگ خودروســازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیاندهی»
فعالیت در این صنعت نشان داده است.
آخرین گزارش منتشر شده از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد
که شــرکت ایرانخودرو به طور میانگین با تولید هر واحد خودرو ،از همان
ابتدای چرخه متحمل زیان میشود .زیان خالص شرکت ایران خودرو و گروه
آن ،به ترتیب  ۴.۷هزار میلیارد تومان و  ۶.۹هزار میلیارد تومان در نیمه اول
سال  ۱۴۰۰برآورد میشود .یکی از موارد مهم در صورت مالی ایرانخودرو که
محصول آن پایین بودن نرخ بهرهوری است ،هزینه باالی سربار جذبنشده
تولید اســت .این هزینه در بازه زمانی مورد بحث به حدود یک هزار میلیارد
تومان رسیده است .براساس یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی منتهی
به نیمه ابتدایی سال گذشته ،درآمد ناشی از فروش تمام خودروها ،از بهای
تمام شده آنها کمتر است .به زبان سادهتر ،درآمد ناشی از محصوالت ایران
خودرو ،کفاف هزینه تولید همان محصوالت را نمیدهد.
شــرکت اصلی ســایپا در نیمه نخست سال گذشــته ،حدود  ۲.۳هزار
میلیارد تومان زیان ناخالص شناسایی کرده است .این شرکت بزرگ ،دارای
شــرکتهایی فرعی اســت که عالوه بر زیاندهی با ســهام چرخهای اداره
میشــوند .این گزاره حکایت از آن دارد که شــرکتهای فرعی که شرکت
اصلی سایپا سهامدار آنهاست ،خود سهامدار سایپا هستند .نتیجه این نوع
ســهامداری ،حکمرانی نامطلوب در بنگاه است و باعث میشود منابع مالی
شرکتهای تحت تملک ســایپا ،به جای هدایت به سمت سرمایهگذاری و
تولیدَ ،صرف تامین هزینههای شرکتهای باالسری شود.
وجود زیان انباشته در ترازنامه دو خودروساز انحصارطلب از یک طرف و
ادامه عملیات زیانساز از طرف دیگر ،بیانگر این است که سرمایه این شرکت
ب هسرعت خورده میشود.
Jچهار زمینهساز اصلی وضع موجود
بررسی صورتهای مالی خودروسازان ایرانی ،درک فرآیندی را که از این
غولهای بزرگ ،شرکتهای زیانده ساخته ،آسانتر میکند .تحریم نخستین
عامل ایجاد وضع موجود است .گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی
یک دهه سود (زیان) دو خودروساز بزرگ به این نتیجه رسیده است که حقوق
صاحبان سهام خودروسازان در مسیر مستمر کاهش است .همچنین حقیقت
غیر قابل انکار ،تاثیرات منفی استقرار تحریمها بر وضعیت خودروسازی است.
هر بار تحریمها علیه ایران تشدید شده ،زیان خودروسازان در آن سال یا سال

بررسی روند عملکردی هردو خودروساز بزرگ نشان میدهد در هر دورهای که جهش نرخ
دالر اتفاق افتاده ،موتور تولید زیان سایپا و ایران خودرو نیز روشن شده است چرا که هزینه
تولید خودرو برای شرکتها در مسیر افزایش تصاعدی قرار میگیرد.

بعد از آن ،نسبت به سالهای مشابه قبل دو تا سه برابر شده است.
مدیریت ناکارآمد و دخالت دولتها عامل دیگری اســت که به زیاندهی
دامن میزند .هزینه ســربار ســاخت و دســتمزد مســتقیم ،هزینه باالی
مواد مســتقیم مصرفی که به راحتی با افزایش بهــرهوری و مدیریت بهتر
تولید میتوانند کاهش پیدا کنند حــاال تبدیل به یکی از عوامل زیاندهی
خودروســازان شــدهاند تا جایی که کار به جایی رسیده که درآمد حاصل از
فروش محصوالت نمیتوانــد هزینههای مهم تولید مانند تامین مواد اولیه،
قطعات خودرو و هزینههای سربار را پوشش دهد.
سومین عامل وضع موجود ،بدهیهای خودروسازان به خریداران خودرو و
تامینکنندگان قطعات و مواد اولیه است .بدهی خودروسازان به خریداران و
تامینکنندگان همواره ادامه دارد و یک بار مالی ثابت بر دوش آنهاست .در
بررسی این وضعیت باید در نظر داشت که اگرچه پیشفروش محصوالت بنگاه
ازجمله خودرو روشی از تأمین مالی و به فروش رساندن محصول است ،اما باید
این روش فروش محصول و پاسخ به تقاضای بازار در محصوالت خودرویی با
دقت و ارزیابی دقیقتری انجام شود.
در حال حاضر شرکتهای خودرویی با این هدف که به نیازهای مصرفی
و سوداگرانه پاسخ بدهند و همچنین به تامین مالی بنگاه کمک کنند ،اقدام
به پیشفروش خودروهای زیادی کردهاند که در بســیاری از مواقع منجر به
تحویل ســر موعد نشده است و سبب شده تا هزینههای مالی و جریمههای
نقدی بسیاری بر آنها تحمیل شود.
چهارمین عاملی که مسیر توسعه اصولی خودروسازی در کشور را مسدود
کرده است ،سهامداری چرخهای است .بررسی صورتهای مالی و اقالم دارایی
شرکتهای خودروساز ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که بخشی از سهام
شرکتهای اصلی و مادر در تملک شرکتهای زیرمجموعه قرار گرفته است
و این فرآیند باعث میشــود که شــرکتهای فرعی و زیرمجموعههای دو
خودروساز بزرگ هم در شرایط کنونی عم ًال سودی شناسایی نکنند.
Jسه پیامد زیاندهی ،سه هشدار اقتصادی
کمبود نقدینگی ،تداوم روند بدهکاری ،افزایش مستمر قیمتها ،مصائب
تامین قطعات وارداتی در کنار ضعفهای مدیریتی کار را به جایی رسانده که
خودروســازان به جای اینکه به توسعه صنعت کشور کمک کنند همواره به
دنبال راهی برای تامبن مالی خود باشند .در واقع کمبود یا حتی نبود نقدینگی
این بازی را طوری رقم زده که تامین مواد اساسی و اولیه برای آنها همواره
مدتدار باشد و سایه «ریسک اعتباری» همواره بر سر نهتنها این صنعت بلکه
سایر صنایع کشور و در مفهوم کالنتر «تولید» در کشور باشد چرا که ریسک
اعتباری (به معنای ریسک عدم بازپرداخت بدهیها و تعهدات) سلسلهوار در
نظام تولید از صنعتی به صنعت دیگر و از بنگاهی به بنگاه دیگر منتقل میشود.
محصــول نهایی این فرآیند ایجاد به هم ریختگی در نظام مالی و بانکی کل
کشور است چرا که سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور حدود
 ۳درصد برآورد میشود.
کاهش تولید خودرو پیامد دیگری اســت که تــداوم وضع موجود رقم
خواهد زد .چرا که خودروســازان نمیتوانند تا ابد با دســت خالی سراغ ابزار
پیشفروش برای تامین مالی بروند .کاهش تولید خودرو هم چالشهای کالن
متعددی را ایجاد میکند .عدم پاســخ به تقاضــای مصرفی خودرو ،افزایش
تقاضای واردات خــودرو درنتیجه عدم تولید داخل و افزایش تقاضای ارز به
منظــور ورود خودرو ،کاهش تقاضای قطعــه و مواد اولیه و تعطیلی و رکود
سایر تولیدکنندگان در زنجیره تولید خودرو ،کاهش و تعدیل نیروی انسانی
خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات و سایر بنگاهها در زنجیره تولید خودرو
ازجمله آسیبهای کاهش تولید خودرو توسط ایندو خودروساز است.

ریســک کاهش کیفیت محصوالت نهایی ،یکی از مهمترین پیامدهای
وضع موجود اســت .تجربه در همه این ســالها نشان داده که اولین راهکار
خودروســازان انحصارطلب ،کاهش کیفیت قطعات اســت .از آنجا که بهای
تمامشده درآمد عملیاتی از درآمد عملیاتی خودروسازان بیشتر است و مواد
مستقیم در تولید و قطعات یکی از اقالم مهم بهای تمامشده درآمد عملیاتی
است ،لذا کاهش کیفیت آن میتواند مقداری هزینهها و زیان ناخالص بنگاه
را کاهــش دهد .اما کاهش کیفیت محصوالت ساختهشــده نهتنها رضایت
مصرفکننــده از محصوالت داخلی را کاهش میدهد بلکه خطرات جانی و
مالی قابل توجهی را برای آنها رقم میزند؛  ۱۶هزار و  ۷۷۸هزار نفر در سال
 ،۱۴۰۰قربانی تصادفات جادهای شدند.
چنین رویکردی امکان صادرات و رقابت خودروهای داخلی با محصوالت
دیگر بازارهای منطقهای یا بینالمللی را نیز از بین میبرد.
Jراهکارهایی برای خروج از بحران
خودروسازان با تمرکز بر سه مسیر اصالح ساختار مالی ،کاهش هزینهها
و واگذاری داراییهای غیر مولد میتوانند در مســیر خروج از زیاندهی قرار
گیرند .اصالح ساختار مالی مسیری اســت که تولیدکنندگان در سالهای
تحریم در پیش گرفتند تا از یک سو مشمول ماده  ۱۴۱قانون تجارت نشوند
و از سوی دیگر مجوز اخذ تسهیالت بانکی را دریافت کنند .کاهش فساد در
مدیریت میانی و باالتر از مدیران دسته اول این صنعت نیز یکی از راهکارهایی
اســت که میتواند در کوتاهمدت این غولهای زخمی را از مسیر زیاندهی
خارج کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود ،به بیان راهکارهایی پرداخته
و تاکید کرده است که این راهکارها باید به شکل پکیجی مورد استفاده قرار
گیرند و به کار بســتن گزینشی برخی از آنها ،نتیجه قابل دفاعی به همراه
نخواهد داشت.
افزایــش بهرهوری در فرایند تولید ،افزایش شــفافیت در هزینه تأمین
مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر
مواد از بورس کاال) ،اصالح شیوههای قیمتگذاری و فاصلهگیری از سیستم
دستوری ،داخلیســازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ،واگذاری
سهام چرخهای ،واگذاری داراییها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب
وکار ،اصالح روشهای پیشفروش محصوالت و قیمتگذاری ،بهبود وضعیت
سرمایه گروه و شرکتهای خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده
نقدی و یا صرف ســهام و اصالح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم
هزینههای مالی از جمله پیشنهادها و راهکارهای مرکز پژوهشها برای خروج
از بحران کنونی است.
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گرفتار قیمتگذاری دستوری و تحریم
ارزبری خودروهای داخلی در حالی کاهش پیدا کرده که واردات غیرقانونی قطعات اولیه خودرو
در مسیر افزایش قرار گرفته است
آخرین گزارشهای وزارت صمت از کاهش قابل توجه انباشتگی خودروهای
در جریان ســاخت (ناقــص) در پارکینگ دو خودروســاز بــزرگ ایرانی در
سهماهه نخست امسال حکایت دارند .گزارشهایی که بر کاهش  70درصدی
این انباشــتگی صحه میگذارند .دپوی خودروهای ناقــص در پارکینگهای
خودروسازان ،در سالهای اخیر تبدیل به یکی از چالشهای جدی در صنعت
خودرو شــده است .عوامل بسیاری در بروز و تشدید این امر دخیل هستند که
تحریمهای اقتصادی علیه ایران تنها یکی از این موارد است .بعد از افت شدید
تولید خودرو در کشــور که در پی تمدید تحریمها اتفاق افتاد ،قطعهسازان در
جهت خودکفایی گامهایی برداشتند که منجر به تولید برخی قطعات خودرو در
داخل کشور شد .اما این خودکفایی راهکار حل مشکل نبود ،چرا که تامین مواد
اولیه برای تولید قطعات نیز زیر سایه تحریمها و بسیاری موانع دیگر قرار گرفته
است .ضمن اینکه برخی خودروسازان واردات قطعات مورد نیاز تولید را به تامین
قطعات از تولیدات داخلی ترجیح میدهند.
از سوی دیگر ،موضوع کیفیت خودروهای تولیدی در سالهای اخیر تبدیل
به یک معضل بزرگ در کشور شده و در کنار قربانی شدن بسیاری از شهروندان،
منجر به بی اعتمادی گســترده به خودروهای داخلی شــده است .تا جایی که
در ماههای اخیر هم دولت ســیزدهم به این نتیجه رسیده که این مشکل را با
آزاد کردن واردات خودرو حل کند .تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از
تولیدکنندگان داخلی مواجه شده است.

فرزانه قبادی
خبرنگار بخش آینده ما
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هزار میلیارد تومان
مطالباتتعیین
تکلیفنشدهزنجیره
تامین داخلی از
خودروسازان

Jداستان قطعهسازان و احتکار خودروهای ناقص
قطعهســازان سالهاست از بوروکراسیهای دست و پاگیر و عدم تخصیص
بهموقــع ارز و به تعبیــری «تحریمهای داخلی» گالیهمندنــد و این موارد را
چالشهایی بهمراتب مخربتر از تحریمهای اقتصادی بینالمللی در این صنعت
عنوان میکنند .کمبود قطعه ،راه را برای سودجویی در میان خودروسازان باز
کــرده و در مواردی منجر به افزایش تعداد خودروهای دپوشــده در پارکینگ
شــده است .این موضوع تا جایی پیش رفته که زمستان سال گذشته ذبیحاهلل
خداییان ،سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از افزایش تعداد خودروهای کف پارکینگ
خودروسازان ،گفت« :اگر این خودروها نقص قطعه دارند ،چرا بالفاصله پس از
افزایش قیمت به فروش میرســند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند ،پرونده
سود(زیان) خالص شرکت ایرانخودرو و سایپا طی  10سال گذشته (ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)
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آنها به مراجع قضائی میرود .در واقع بازرس قضائی به موضوع ورود کرده و اگر
توضیحات کافی نباشند ،تفهیم اتهام صورت میگیرد .این خودروها سبب التهاب
بازار میشــوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر میشوند.
وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند ».چند ماه پس از این اظهارات
بود که خودروسازان خبر از ریزش شــدید خودروهای ناقص دادند و آمارهای
وزارت صمت نیز این آمار را تایید کرد و بر اســاس چشماندازی که برای سال
 1401ترسیم کرده است ،این ریزش بیشتر نیز خواهد شد .اما توضیحی از سوی
خودروسازان در خصوص اینکه روند تکمیل خودروهای ناقص ظرف سه ماه با
چه قطعاتی صورت گرفته است ،هرگز ارائه نشده است.
Jقیمتگذاری دستوری ،آفت توسعه قطعهسازی
صنعت خودرو در ایران پس از انرژی جایگاه دوم را در اقتصاد کشور دارد و
بیش از  60بخش صنعتی به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به آن هستند.
این صنعت بالغ بر  5درصد تولید ناخالص ملی و  4درصد از اشتغال را در کشور
به خود اختصاص داده اســت .هر تصمیمی در مورد کاهش یا افزایش تولید در
این بخش یا بروز هر تغییری در مدیریت آن میتواند بخش مهمی از بدنه صنعت
کشور را تحت تاثیر قرار دهند .در سالهای اخیر تصمیمگیریهای شتابزده
دولتها مشــکالت دامنهداری برای تولیدکنندگان خودرو و قطعهسازان ایجاد
کرده اســت .از جمله چالشهایی که نتیجه سیاستگذاریهای دولت در این
حوزه است ،قیمتگذاری دستوری در این صنعت است .موضوعی که در بسیاری
مواقع زمینهســاز ایجاد مشکل دیگری به نام نقدینگی در صنعت قطعهسازی
میشــود .رئیس انجمن قطعهســازان در خصوص این چالش میگوید« :اگر
شرکتهای خودروساز بخواهند قطعات را از بازار بینالمللی تهیه کنند ناچارند
پول محصوالت را چند ماه قبل از سفارش به شرکت مادر بپردازند .اما در تامین
قطعات از داخل با وجود اینکه بر اساس قراردادها پرداختها باید  ۴ماهه باشد
ک سال هم میرسد .قطعهسازان خریدهای خود را به صورت
این زمان بعضاً به ی 
نقدی انجام میدهند اما تسویه حساب از سوی خودروسازان به صورت تسهیالت
و در بازههای طوالنیمدت انجام میشود و این موضوع باعث کاهش نقدینگی در
صنعت قطعهسازی میشود .در اینجا خودروساز مقصر نیست ،بلکه قیمتگذاری
دستوری خودرو موجب افزایش زیاندهی و کمبود نقدینگی خودروسازان شده
است»
وقتی از قیمتگذاری دســتوری و تاثیر آن بر صنعت قطعهسازی سخنی
گفته میشود ،مصادیق آن را میتوان در ماههای اخیر و در اصرار سیاستگذار
بــر تثبیت قیمت خودرو در ســال جاری دنبال کرد .قطعهســازان میگویند
خودروسازان در پی سیاستهای اخیر دولت مبنی بر تثبیت قیمت خودرو در
سال جدید ،تولیدکنندگان این صنعت را تحت فشار قرار میدهند که  15درصد
از قیمت تمامشده قطعات بکاهند تا قیمت تمامشده خودرو کاهش پیدا کند و
به تعبیر دولت «خودروی اقتصادی» تولید شود .این امر در شرایطی مطرح است
که مطالبات قطعهسازان از تولیدکنندگان خودرو بالغ بر  47هزار میلیارد تومان
اســت .با وجود اینکه موضوع نقدینگی یکی از مهمترین مشکالت قطعهسازان
عنوان میشود ،نقش آنها در کاهش واردات قابل تامل است ۱۲۰۰ .قطع هساز در
کشور مشغول فعالیت هستند که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن ،قطعهسازان

در حال حاضر حداقل 75درصد حجم بازار لوازم و قطعات یدکی خودرو در اختیار کاالهای
ً
قاچاق وارداتی یا محصوالت تقلبی تولید داخل است و عمال فقط یکچهارم بازار قطعات یدکی
در اختیار قطعهسازان داخلی است.

تالشهایی برای دور زدن تحریمها به کار بســتند و در مواردی شــرکتهای
دانشبنیان به یاری این صنعت آمدند ،اما واقعیت این است که صنعت خودرو
سومین صنعت وابسته به واردات برای تامین مواد اولیه است .از سویی به رغم
تالش قطعهسازان در شرایط تحریم برای تامین قطعات مورد نیاز این صنعت،
کمبود ماشینآالت مورد نیاز در قطعهسازی همچنان از چالشهای این صنعت
اســت .این موارد در مجموع عالوه بر آسیبپذیر کردن قطعهسازی در مقابل
تحریمها ،این صنعت را در مواجهه با نوسانات ارزی نیز آسیبپذیر میکند و در
نتیجه این موارد میزان تمایل سرمایهگذاران به صنعتی که از سویی سایه سنگین
دولت را به سر دارد و از سویی بیثباتیها در بخشهای مختلف اقتصادی آن را
آسیبپذیر کرده ،کمتر و کمتر میشود .هرچند به نظر میرسد موضوع تحریمها
و به ویژه دور دوم آنها در پی امیدهایی که با ورود برخی شرکتهای خودروسازی
پس از برجام ایجاد شده بود ،و همچنین مشکالت ارزی به اندازه فساد ساختاری
و بوروکراسی دست و پاگیر در این صنعت نتوانستهاند در تضعیف صنعت خودرو
در کشور نقش داشته باشند .افزایش تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص،
میتواند تا حدودی اتفاقی مثبت برای صنعت قطعهســازی تلقی شود ،اما این
صنعت در حال حاضر ماشینآالت بهروز در اختیار ندارد و تحریمها امکان تامین
آنها را نیز سخت و در مواردی غیرممکن کردهاند .از سویی مسئله جدی نقدینگی
باعث میشود قطعهسازان آنگونه که باید در افزایش تولید خودروهای داخلی
سهیم نباشند و بازار قطعات خودرو را به چینیها واگذار کنند .از سویی همکاری
با روســیه در این زمینه نیز الزاماتی میطلبد که در مواردی قطعهسازان ایرانی
قادر به برآوردن آن نیستند.
مشکالت و شاید به شکلی صحیحتر ،معضالتی که صنعت خودرو و صنایع
وابسته به آن در کشور با آن روبهرو هستند ،به مسائل مالی و نقدینگی و تحریمها
محدود نمیشوند ،الزام دولت برای کاهش قیمت خودرو به خودروسازان آن را
را به ســمت کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آوردن کیفیت و امنیت
خودروی تولیدی میکند .امری که در ســالهای اخیر نتیجه آن در جادههای
کشــور و آمار تلفات جادهای به شکلی تلخ قابل مشاهده بوده ،از سویی انحصار
برخی تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل کشــور -مثل شــرکتهای فوالد-
قطعهسازانی را که امکان واردات مواد اولیه را ندارند ،ناگزیر به خرید مواد اولیه
از شرکتهایی میکند که انحصار تولید برخی مواد را دارند ،همین موضوع هم
در نهایت منجر به پایین آمدن کیفیت خودروی تولیدی میشود .کیفیت پایین
خودروهای داخلی معلول زنجیرهای بلند از علتها هستند که توجه به هرکدام
از آنها مستلزم حضور مدیرانی دلسوز و وجود ساختاری عاری از هرگونه فساد
است.

خودرو بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را در تولید خودرو تامین میکنند.
Jکاهش ارزبری خودروهای داخلی روی کاغذ
در سال  1400میزان ارزبری هر دســتگاه خودرو سواری  ۱۶۰۰یورو بود،
این میزان در گذشته  ۴هزار یورو بود که با توجه به تامین بخش عمده قطعات
از تولیدکنندگان داخلی اکنون به  ۱۶۰۰یورو رســیده است .اما ردپایی پررنگ
از واردات غیرقانونی قطعات نیز در این صنعت وجود دارد ،بر اســاس آمارهای
موجود نیاز کشور در این حوزه  ۸میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر است .از این میزان
 ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر وارد بازار مصرف شده و یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون
دالر در اختیار خودروسازان قرار میگیرد .اما به گفته محبینژاد« :در حال حاضر
حداقل 75درصد حجم بازار لــوازم و قطعات یدکی خودرو در اختیار کاالهای
قاچاق وارداتی یا محصوالت تقلبی تولید داخل است و عم ًال فقط یکچهارم بازار
قطعات یدکی در اختیار قطعهسازان داخلی است».
کمبود نقدینگی و بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان
قطعات خودرو ،یکی از جدیترین مشکالتی است که قطعهسازان مطرح میکنند.
این امر سرحلقه بروز مشکالت عدیده دیگری است که برخی از تولیدکنندگان
این صنعت آن را اینگونه عنوان میکنند که خلف وعده خودروساز در پرداختها
تولیدکننده را برای حفظ واحد تولیدی خود ،ناگزیر به دریافت تسهیالت با سود
باال میکند و این امر در بلندمدت میتواند تولیدکنندگان این بخش را آسیبپذیر
کند و یا مثل صدها تولیدکنندهای که در سالهای اخیر از چرخه تولید در این
صنعت خارج شدهاند ،مجبور به ترک این حوزهکند.
Jوابستگی تامین قطعات به تحریم کمشدنی نیست
بیــش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در کشــور میگذرد و این صنعت
حاال تا حدودی جایگاه خود را در اقتصاد ایران پیدا کرده اســت ،اما همچنان
سیاستگذاریها و اســتراتژیهایی که برای مدیریت بخشهای مختلف این
صنعت به کار بســته میشود ،کوتاهمدت اســت .مدیریتهای چهارساله یا در
نگاهی خوشبینانه هشتســاله در این صنعت ،آسیبهایی به آن وارد میکند
کــه آثار و تبعات آن در بلندمدت بروز پیدا میکنــد .نبود پایداری و ثبات در
سیاســتگذاریها و ترسیم چشماندازهای این صنعت نیز تا حد زیادی نتیجه
حضور دولت در تصمیمگیریهای این صنعت و برخوردهای سلیقهای در انتصاب
مدیران ارشد در این حوزه است .اما آنچه در سالهای اخیر متولیان این صنعت به
عنوان مهمترین مانع در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودروها مطرح کردهاند،
موضوع تحریمهای اقتصادی است .هرچند آنگونه که اشاره شد ،قطعهسازان

4.7

هزار میلیارد تومان
زیان گروه ایران
خودرو در نیمه اول
سال 1400

3

میلیارد دالر
قطعاتیدکی
خودرو قاچاق

آمار تجمعی تولید خودرو دو شرکت ایرانخودرو و سایپا
42420

143767

ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻞ

480052

597784

ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻌﻮق

21528

71452

ﺗﺤﻮﯾﻞ

246583

181156

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﻧﺎﻗﺺ )در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ(

41218

170752

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﮐﺎﻣﻞ

167701

43134
100%

اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ )ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ(

80%

60%

40%

20%

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ )درﺻﺪ(

0%
ﺑﻬﺎر 1400

ﺑﻬﺎر 1401

منبع :وزارت صمت

شماره صد و بیستودوم ،مرداد  | tccim.ir | 1401آیند هنگر

23

آینده ما

پیروز ۱۴۰۰
بازار خودرو در سال گذشته با ثبت بازدهی ۳۹درصدی بر قله بازدهی بازارهای موازی ایستاد
آنها که در سال گذشته سرمایه خود را تبدیل به خودرو کردند ،برنده سال  ۱۴۰۰بودند
و این گزاره صحه بر نابســامانی اقتصاد ایران میگذارد .تبدیل شــدن خودرو به یک کاالی
سرمایهای ،وابستگی آن به نرخ دالر ،نبود تعادل و توازن در عرضه و تقاضا همه و همه دست به
دست هم داده و کار را به جایی رسانده که قیمت یک دستگاه پراید از مرز  ۲۰۵میلیون تومان
هم عبور کند .حاال بیش از یک سال است که اخبار ضد و نقیض در مورد واردات خودرو ،در
کنار نوسانات قیمت دالر و ابهام در مذاکرات وین ،قیمت خودرو را در بازار با نوسانات معموالً
افزایشی مواجه کرده است .بررسیها نشان میدهد که در سالی که گذشت خودرو با ثبت ۳۹
درصد بازدهی مثبت پرسودترین بازار مالی بوده است .بعد از خودرو سپردههای بانکی با سود
 ۱۸درصد ،بازار مسکن با سود  ۱۶درصد ،سکه با بازدهی  ۱۰درصد ،دالر با بازدهی  ۹درصد
و در نهایت بورس با  ۵درصد بازدهی ایستادهاند.
Jدر سال  ۱۴۰۰چه بر بازار خودرو گذشت؟
بازار خودرو در ســال  ۱۴۰۰روندی سینوســی داشت؛ گاهی میانگین معامالت در بازار
افزایش یافت و نمودار قیمت دادوستدهای صورتگرفته در بازار را صعودی کرد و گاهی نیز با
کاهش میانگین قیمت خرید و فروشهای صورتگرفته ،نمودار قیمتی در بازار نزولی شد .این
وضعیت به خوبی نشاندهنده این موضوع است که بازار خودرو طی سال  ۱۴۰۰به اتفاقهای
داخلی و خارجی به سرعت واکنش نشان داده و دو طرف عرضه و تقاضا تحت این اتفاقهای
یاد شده ،روند دادوستدهای خود را تنظیم میکردند .در عین حال بازار خودرو در سال گذشته
پرســودترین بازار برای معاملهگران بوده بهطوری که طی یک سال گذشته همراه با آرامش
نسبی در دیگر بازارهای سرمایهای ،شاهد حضور چشمگیر واسطهگران در بازار خودرو بودیم.
شــش ماه نخست سال گذشته کشور درگیر جابهجایی دولت ،انتخابات و ...بود و همین
شــرایط منجر به ایجاد نوسان قابل توجه در تولید خودرو بود .تولید خودرو در سال ۱۴۰۰
به یک میلیون واحد نمیرسد و این درحالی بود که بنا بود این عدد به یک میلیون و ۳۵۰
هزار دســتگاه برسد .اگرچه شاید بتوان بخشی ازین کاهش تولید را به گردن کرونا انداخت
اما واقعیت این است که مشکالت صنعت خودرو در ایران ریشهایتر از بحران مقطعی کرونا
بوده و هست .بررسی کلی بازار خودروی در سال  ۱۴۰۰نشان میدهد که اتفاقات مهمی در
ایجاد تالطم و نوسان در قیمتها و تولید ساالنه تاثیر گذاشتهاند .سالی که دو رئیس جمهور
آن را بین خود تقســیم کردند و دو دیدگاه متفاوت در اقتصاد کالن و صنعت خودرو کشور
جاری بود و در عین حال عالئم حیاتی آن همچنان به وضعیت عادی بازنگشت .رکوردهای
ثبت شده برای قیمت خودرو در سال مورد بحث ،رکوردهای عجیبی بودند که قیمت پراید
را در پایان این ســال به  ۱۸۰میلیون تومان و پژو  ۲۰۶تیپ  ۵را از  ۲۵۰میلیون به ۳۳۰
میلیون تومان رساندند.

را به ثبت رسانده و سکه در صدر جدول سودرسانی به سرمایهگذاران خود ایستاده است .اگر
روند افزایش قیمت دالر برای ماههای باقیمانده از سال جاری ادامه داشته باشد ،انتظار جهش
قیمتی دوباره در بازار خودرو ،چندان دور از ذهن نیست.
Jسهامهای خودرویی ،رشد مالیم با شاخص
در ســهماهه اول امسال صنعت خودرو که از صنایع تاثیرگذار بر شاخص کل بازار سهام
است نسبت به ســایر صنایع بزرگ عملکرد نزدیکی داشــت و در نماد خچرخش با 228
درصد رشــد و در نماد خلنت با  23درصد افت همراه بود .در فصل بهار امسال بورس اوراق
بهادار تهران با رشد شاخص کل همراه بود به صورتی که در دوماهه اول شاخص صعودی و
در خردادماه با نزول همراه بود .صنعت خودرویی که یکی از بزرگترین صنایع بازار است از
این روند جدا نبود اما مشــابه  5صنعت بزرگ دیگر بورس تهران این صنعت در بهار امسال
رشد چشمگیری نداشت و پس از اصالح روند صعودی خود در خردادماه ،بهار را با کمتر از 5
درصد بازدهی به پایان رساند.
حجم تولید وسایل نقلیه موتوری در سراسر جهان در سال2021
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منبعoica :

عملکرد دو خودروساز بزرگ داخلی نشان میدهد که جمع کل تولید نسبت به سال گذشته  2درصد کاهش
داشته ،اما در حوزه تولید کامل در سه ماه نخست امسال  289درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
داشته و تولید ناقص با  76درصد کاهش روبهرو بوده است.

تها
صنعتکمی 
صنعت خودروی ایران بر اساس شاخصهای کمی در رتبه نوزدهم دنیا ایستاده است
دی ماه ســال گذشــته و پس از حادثه مرگبار جاده بهبهان ،یکی از
مواردی که بیش از گذشــته زیرذرهبین رفت ،کیفیت خودروهای داخلی
بود .باز نشــدن ایربگ این خودروها در این تصــادف زنجیرهای انتقادات
بســیاری را به دنبال داشــت .در پی این حادثه بود که رهبری با انتقاد از
کیفیت این خودروها دســتور رسیدگی به موضوع را داد و یک ماه پس از
آن هم فرمان هشتمادهای ابراهیم رئیسی در این رابطه صادر شد .اما نکته
اینجاست که نخستین ماده فرمان رئیسی مربوط به افزایش تولید است و
مواد هفتم و هشــتم به موضوع کیفیت تولیدات پرداخته است .عالوه بر
سیاستگذاریهایی که ســال گذشته در دولت در خصوص میزان تولید
خودرو صورت گرفت – و با انتقادات بســیاری همراه بود -ماده نخست این
دســتورها موجب افزایش تولید خودروســازان داخلی در سه ماه نخست
امسال شد .بر اساس نخستین ماده دستورهای دولتی برای خودروسازان،
آنها ملزم شدند تا افزایش  50درصدی تولید نسبت به سال گذشته را در
دستور کار قرار دهند .آمارها نشان میدهد در سه ماه نخست امسال حداقل
دو خودروساز بزرگ کشور تا حدودی به تحقق این امر نزدیک شدهاند .بر
اساس آمارهای رسمی ،عملکرد دو خودروساز بزرگ داخلی نشان میدهد
که جمع کل تولید نســبت به سال گذشته  2درصد کاهش داشته ،اما در
حوزه تولید کامل در ســه ماه نخست امسال  289درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته رشد داشته و تولید ناقص با  76درصد کاهش روبهرو
بوده است .مجموع عملکردها نشان از تحقق  88درصدی برنامههای ایندو
خودروساز در سه ماه نخست  1401دارد.
Jرتبه نوزدهم برای خودروسازی ایران
پس از افت شدید تولید خودرو در جهان که در پی پاندمی کرونا روی
داد ،رئیس سازمان بینالمللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری ()OICA
از این وضعیت با نام «بدترین بحران تاریخی» نام برد و اعالم کرد رشــد
تولید  ۱۰ســال گذشته این صنعت از بین رفته است .در روزهای ابتدایی
سال  2021رئیس این سازمان گفت تولید جهانی خودرو در سال  ۲۰۲۰با
 ۱۶درصد کاهش به کمتر از  ۷۸میلیون دستگاه رسیده که با سطح تولید
سال  ۲۰۱۰برابری میکند .حاال هم که کرونا تا حدودی در جهان کنترل
شده ،جنگ روسیه و اوکراین بر آمار تولید خودرو در جهان سایه انداخته
است .تاثیر جنگ رامیتوان در میزان تولید جهان خودرو به خوبی مشاهده
کرد .به تازگی  OICAخبر از رشــد نسبی تولید خودرو در جهان داده و
فهرستی از تولیدکنندگان خودرو و آمار تولیداتشان را منتشر کرده است.
بر اســاس اطالعات اعالم شده از سوی این سازمان تولید خودرو در سال
 2021رشدی  3درصدی داشته و در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان
خودرو در دنیا ،چین با تولید بالغ بر  26میلیون خودرو در جایگاه نخست
و ایاالت متحده با تولید حدود  9میلیون خودرو در جایگاه دوم ایستادهاند
و ژاپــن و هند و کره جنوبی در رتبههای بعدی قــرار دارند .ایران در این
ردهبندی جایگاه نوزدهم را به خود اختصاص داده است .در سالهای اخیر
جایگاه ایران تغییر چندانی در جدول اعالم شده نداشته و نتوانسته جزو ده
تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان قرار گیرد .ایران با تولید ساالنه کمتر از

یک میلیون خودرو اغلب در مقام شانزدهم تا بیستم جای گرفته است .اما آیا
کمیت شاخص خوبی برای سنجش فعالیت این صنعت است؟
Jآغاز همکاری با روسیه؛ زیرساختهای بهروزنشده
از ابتدای تیرماه امسال زمزمههایی در خصوص همکاریهای مشترک
در زمینه تولید خودرو بین ایران ،روسیه و ترکیه شنیده میشود .اظهارات
اولیه خبر از این دارند که ایران قرار اســت در این همکاری مشــترک در
حــوزه تولید و تامین قطعات نقش ایفا کنــد .اما به زعم صاحبنظران از
جمله فربد زاوه ،که کارشناس صنعت خودرو است ،این همکاری به احتمال
زیاد نمیتواند منجر بــه ورود تکنولوژیهای جدید به صنعت خودرو در
کشور شود .او معتقد است« :روسیه میتواند بازار خوبی برای تولیدکنندگان
ایرانی باشد؛ هرچند رقابت با شرکتهای بزرگ چینی و خودروهای وارداتی
چندان ساده نخواهد بود .از طرفی ساختار مالی و مدیریتی ما توان حضور
پررنگ ندارد؛ ساختار مالی مســئله مهمی است .صادرات و تولید پایدار،
نیازمند منابع مالی است که در این زمینه کارنامه ایران روشن است».
پس از اینکه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ خودروی جهان ،با حمله
روســیه به اوکراین ،تولید محصوالت خود را در این کشور متوقف کردند،
روسیه به همکاری با ایران برای تامین قطعات مورد نیاز در صنعت خودرو،
چراغ سبز نشان داد .از سویی پیشبینیهای جهانی از تاثیرپذیری تولید
خودرو در جهان از جنگ روسیه و اوکراین میگویند.
Jعقبنشینی از آینده
سیانبیسی اردیبهشت امسال در گزارشی اعالم کرد تولید خودرو در
جهان بر اثر جنگ روسیه و اوکراین میتواند کاهش میلیونی داشته باشد.
با توجه به نقش این دو کشور در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای قطعات
و تراشــههای مورد نیاز در تولید خودرو ،دور از ذهن نیســت جنگ میان
این دو کشور بتواند چنین اثری در این صنعت به دنبال داشته باشد .البته
نکته قابل تامل در تولید خودرو در جهان ،ورود پرشتاب خودروهای برقی
و خورشــیدی به این صنعت است .ایران در این زمینه هنوز در ابتدای راه
اســت ،در حالی که خودروسازان دیگر دنیا یا سرعتی قابل توجه در تولید
این نوع از خودروها به ویژه در یک ســال اخیر پیش رفته و از رکوردهای
گذشته خود عبور کردهاند .به نظر میرسد ایران و کشورهایی که صرفاً در
حال تولید خودروهایی با سوخت فسیلی هستند ،باید این نکته را نیز مدنظر
قرار دهند که صنعت خودرو در جهان ،با یکی از نقاط عطف خود در تاریخ
روبهرو است و آن افزایش توجه مصرفکنندگان به خودروهای برقی است.
در حال حاضر سیاستگذاریهای بســیاری از کشورها در تولید خودرو،
همســو با اهداف آنها در کاهش تولید گازهای گلخانهای است .با توجه به
همین سیاستگذاری ،اقبال به خودروهای برقی و خورشیدی در جهان به
شکل چشمگیری در حال افزایش است .با تکیه بر این موضوع باید دید در
آینده نزدیک صنعت خودروی ایران میتواند خود را در جهان پیشتاز بداند؟
به نظر نمیرسد روند سیاستگذاران صنعت خودرو در مسیری باشد که
بتوان به این سوال پاسخ مثبت داد.

925

هزار
دستگاه خودرو
ایرانی تولیدشده در
سال 2021

289

هزار
رشد تولید
خودروی کامل در
بهار ۱۴۰۱
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آینده ما

چطور به آشوب کنونی پایان دهیم؟
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی به شکلی آرام و مطمئن صورت گیرد
مسئلهشناسی تحلیلی عبارت است از توصیف و تحلیل
سیدمحمدرضا دادگستر
یک مشــکل اجتماعی ،شناســایی ابعاد گوناگون آن و
محمدحسین شاوردی
تحلیل علل و عوامل بهوجودآورنــده آن .به بیان دیگر،
گذاری
پژوهشگران سیاست
مسئلهشناســی عبارت است از مشاهده و توصیف ابعاد
عمومی
جغرافیایی ،جنسیتی ،مذهبی ،قومی ،اقتصادی و ...یک
مشکل تا راه برای بررسی و تحلیل علل و عوامل بهوجودآورنده آن هموار شود .مسئلهشناسی
در یک سیاست عمومی میتواند مبتنی بر یک تکلیف قانونی یا هر سند باالدستی دیگر باشد.
به بیان ســاده یک تکلیف که در قالب یک ماده قانونی در قانون برنامه پنجساله آمده است
میتواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ببینیم که مسئله اساسی این ماده قانونی چه بوده
است؟ یا ابعاد توصیفی و تحلیلی مسئلهای که به این ماده قانونی منجر شده است چیست؟
در مسئلهشناسی تحلیلی بایستی به چند عنوان اصلی اشاره کرد:
قانون ،مقرره یا تکلیف موردنظر در پی پاســخ به چه مشکل اجتماعی سیاسی پدید
آمده است؟
برای اجرای این تکلیف با چه مشکالتی مواجه هستیم؟
توصیف و علت آن مشکل موردنظر چیست؟ (اشتریان)19-20 :1397 ،
مسائل اصلی و فرعی خودرو در ایران با اصطالح مسئله بدخیم قابل توضیح دادن است.
این اصطالح در ســال  1973توسط دو تن از نظریهپردازان طراحی سیاست ،هورست ریتل
و ملوین وبر ،ابداع شــد .بر خالف مسائل خوشخیم ،مسائل بدخیم هم در اهداف و هم در
راهحلهای دارای ابهام باال و فاقد شفافیت هستند .همچنین چالشهای مفصلبندی و منطق
داخلی مشکالت بدخیم باعث شده تا آنها در معرض محدودیتهای دنیای واقعی قرار بگیرند
و از تالشهای متعدد و فاقد ریسک برای حل آنها جلوگیری شود .ریتل و وبر معتقدند که
مشکالت بدخیم  10ویژگی مهم دارند:
فرمولبندی قطعی ندارند.
«قاعده توقف» ندارند .به عبارت دیگر ،این مشکالت فاقد یک منطق ذاتی هستند که
نشاندهنده زمان حل آنها باشد.
راهحلهای آنها درست یا نادرست نیست ،فقط خوب یا بد است.
هیچ راهی برای آزمایش راهحل یک مشکل بدخیم وجود ندارد.
نمیتوان آنها را از طریق آزمون و خطا مطالعه کرد .راهحلهای آنها برگشتناپذیر
است ،بنابراین ،همانطور که ریتل و وبر میگویند« ،هر آزمایشی مهم است».
تعداد راهحلها یا رویکردها برای یک مشکل بدخیم پایانی ندارد.
همه مشکالت بدخیم اساساً منحصربهفرد هستند.
مشکالت بدخیم را میتوان همیشه به عنوان نشانه مشکالت دیگر توصیف کرد.
نحوه توصیف یک مشکل بدخیم راهحلهای احتمالی آن را تعیین میکند.
برنامهریزان ،یعنی کسانی که برای این مشــکالت راهحل ارائه میدهند ،حق ندارند
اشــتباه کنند .برخالف ریاضیدانان« ،برنامهریزان مسئول عواقب راهحلهایی هستند که
تولیــد میکنند .تأثیرات آن میتواند برای افرادی که تحت تأثیر آن اعمال قرار میگیرند
بسیار مهم باشد( ».ریتل و وبر)1973 ،
بر همین مبنا مسائل اساسی صنعت خودرو در ایران عبارتاند از:
عدم بهروزرســانی تکنولوژیک محصوالت که به عقبمانــدن از روندهای روز دنیا در
لونقل همچون خودروهای ســبز (هیبریدی ،پالگین هیبریدی و تمامبرقی) و
زمینه حم 
خودروهای خودران انجامیده است.
فقدان همکاری با برندهای مطرح دنیا برای راهاندازی فرآیند تحقیق و توسعه.
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عدم توجه به برندینگ و اهمیت آن در زنجیره تامین خودرو در دنیا.
فقــدان هماهنگــی و همافزایــی بین دســتگاهها و نهادهای ذیربــط در پیگیری
استراتژیهای مشخص تولید.
عدم بهرهگیری از ظرفیت متنوع تولیدکنندگان قطعات و در نتیجه بهکاربردن قطعات
با کیفیت نازل در محصوالت و همچنین افزایش آمار تولید خودروهای ناقص.
زمانبربــودن فرآیند معرفی محصوالت جدید به بــازار؛ بهویژه در کالس خودروهای
اقتصادی که منجر به واردآمدن فشــار تقاضا بر محصوالت موجود و افزایش قیمت آنها
یشود.
م 
عدم کارآمدی و اثربخشی ساز و کارهای عرضه خودرو نظیر قرعهکشی در تامین نیاز
بازار و متعادلسازی قیمتها.
عدم معرفــی خودروهای تولیدی به بازارهای منطقــهای بهعنوان نیش مارکتی که
متقاضیان خودروهای ارزانقیمت با تضمین تامین مستمر قطعات را هدف گرفته است و
تالش برای پوشش این ضعف با شروطی نظیر واردات در ازای صادرات خودرو.
گسســتهای شــدید بین ادوار مدیریتی دو خودروســاز اصلی کشــور که امکان
سیاستگذاری استراتژیک و طوالنیمدت را گرفته است.
فقدان نهادهای مدیریت دانش و تجربه در صنعت خودروسازی کشور که همافزایی بین
خودروسازان در بخشهای دولتی و خصوصی ،دانشگاهیان مهندسی خودرو ،اهالی رسانه
و فعاالن بازار خودرو را افزایش دهد.
وجود ضعف در قراردادهای همکاری خودروســازان دیگر کشــورها (بهویژه چین) با
خودروسازان ایرانی جهت مونتاژ و عرضه خودروهای آنها در ایران با محوریت عدم توجه
به انتقال دانش و تکنولوژی.
زمانبربودن فرآیند بهینهســازی ســطح ایمنی خودروها و محدودماندن به الزامات
قدیمی نظیر نصب ترمز ضدقفل و دو ایربگ.
فقدان استراتژی واردات هدفمند با محوریت رقابتیسازی صنعت خودروی کشور.
عدم مشروطبودن حمایت از خودروسازان به تقویت تولیدات و افزایش صادرات.
عدم بهرهبرداری از ظرفیت مناطق آزاد در جهت بهینهسازی فرآیند تولید خودرو.
عــدم اتصال به زنجیره جهانی تامیــن و تولید خودرو به عنوان مبنای تولید صنعتی
خودرو در قرن بیستویکم.
Jمسیرسازی با هرآنچه داریم
خودرو به عنوان یک کالنروایت ،موضوعی اســت پیچیده که بهسادگی نمیتوان آن را
حل کرد .فقدان یک سیاست صنعتی شفاف که به صورت بلندمدت ،پایدار و مبتنی بر بینش
اصالح و استمرار در دو بعد افقی و عمودی مشکالت صنعت خودرو را حل کند ،یک پای ثابت
داستان است .کشور اگر از سیاست صنعتی برخوردار ،و به آن وفادار بود ،احتماالً بههیچ وجه
اجازه داده نمیشد تحریم و قطع ارتباط با جهان به مدت دو دهه تداوم یابد .در چنین قابی،
بدیهی است سیاست کانونی وزارت امور خارجه پیگیری برجام ،و نه تالش برای کسب بازار
و اتصال صنایع ایران به جهان باشد .چیزی که امروز محلی از اعراب ندارد صنعت و توسعه
صنعتی است .امروزه ناتوانی صنایع خودروسازی ایران برای ایجاد ارتباط کارآمد و موثر و پایدار
با تامینکنندگان برتر جهان در سطوح مختلف تیرینگ ،موجب شده تا پدیده تنزل کیفیت
محصول در صنعت خودرو به موضوعی بدیهی تبدیل شــود .مسئله همترازی برای توانمند
شــدن صنعت خودرو حین همکاری با برندها و کشورهای مطرح در صنعت خودروسازی
دیگر موضوعی است که در دل همین کالنروایت میگنجد .تنها با آموختن ناشی از مونتاژ و

سیاستگذاران در کشور ما اگر از سیاست صنعتی برخوردار و به آن
وفادار بودند ،شاید هرگز اجازه داده نمیشد تحریم و قطع ارتباط با
جهان به مدت دو دهه تداوم پیدا کند.

تولید مداوم است که اثر سرریز دانشی در صنعت خودرو کشور بروز کرده و توانایی توسعه و
تکامل محصول در ایران به وجود میآید .در سالیان اخیر این پدیده در قالب ساخت و توسعه
محصوالتی نظیر خانواده دنا ،خانواده شاهین ،خانواده تارا و ...در کشور به منصه ظهور رسیده
است .هرچند این موضوع به هیچ وجه ایران را به آنچه در صنعت خودروسازی میتواند باشد،
نخواهد رســاند اما اگر اصل تقویت صنعت باشد ،حمایت و انتظام دولت از تولید خودرو در
مقطع فعلی به عنوان حیاتیترین عنصر توسعه صنعتی نبایستی از دستور کار خارج شود.
منتها به موازات این اقدام ،الزم است شش اقدام دیگر نیز در دستور کار دولت قرار گیرد تا
بسته کاملی از تنظیمات ،سامانی تازه در خودروسازی ایران ایجاد کند .به طور کلی نیز الزم
است دولت به نقش رگوالتور صنعت برگشته ،از تغییرات بزرگ دست کشیده و بر تغییرات
کوچک و دومینووار متمرکز شود .این تغییرات به شرح زیر پیشنهاد میشوند:
افزایش تیراژ به عنوان حیاتیترین رکن تولید صنعتی ،رسیدن به نقطه مقیاس اساسیترین
و مهمترین اقدامی اســت که باید در دســتور کار دولت قرار گیرد .این کار البته نه به شکل
تکســاحتی و بدون پیوست ،که بایســتی با لحاظ اصالح آرام و مداوم قیمت در راستای
آزادســازی آن در گام نخست و اصالح کیفیت محصول و شیوه طراحی ،سفارش ،خرید و
نصب قطعات در گام بعدی صورت گیرد .کیفیت تغییرات آرام و متناسب باید به ترتیبی باشد
که به دو ســوی بازار یعنی خریداران و تولیدکنندگان این پیام را که خودروسازی در مسیر
اصالح اســت ،صادر کند .نگاهی به تجربه توسعه برند لکسس در فاصله سالهای  1990تا
 2010نشان میدهد پذیرفتن خطا ،رفع آن ،پرسش از مصرفکنندگان و تالش برای اقناع
آنها به شکل عملی میتواند گام بسیار قدرتمندی برای همراه کردن ناراضیترین مشتریان
با سیاستهای یک شرکت/یک صنعت باشد .سهم کنونی باالی لکسس از بازار خودروهای
پریمیوم در جهان مدیون چنین اقداماتی و نیز اصرار هوشمندانه بر تداوم آنها در طول یک
بازه زمانی بلندمدت است.
تامین مالی خودروسازی و صنایع وابسته بایستی به شکل امن ،پایدار ،ارزان و بدون رانت
و در ازای تحوالت مدنظر انجام شود .در وضعیت فعلی که صنعت خودرو عموماً بدهکار شبکه
بانکی و زیانده بوده و پیوسته مطالبات خود را نکول و به آینده حواله میکند ،توجه به طراحی
ابزارهای جدید مالی برای تغییر شرایط صنعت میتواند به مثابه دمیدن هوایی تازه به این
بخش از اقتصاد کشور باشد .با استفاده از فرآیند تامین مالی زنجیرهای نهتنها میتوان صحت و
دقت تامین مالی صنعت خودرو از سوی دولت را به شدت باال برد ،که بدون افزایش ملموس
در نقدینگی ،فرایند تسویه بدهیهای این صنعت و هزینه سربار این بخش را کاهش داد و
انضباط مالی را به این بخش بازگرداند.
واگذاری خودروســازان به بخش خصوصی واقعی و نه نهادهای شبهعمومی بایستی به
شکلی آرام و مطمئن در یک بازه زمانی مشخص به شکلی متعهدانه و شفاف صورت گیرد .گام
نخست این سیاست آزادسازی اقتصاد ،و سپس واگذاری مدیریت ،پایش فضا و هدایت بنگاه به
سمت رقابتپذیری است .در نهایت نیز واگذاری مالکیت و اعطای مشوق و یا اجرای تنبیهات
(همان چماق مدنظر دنی رادریک) میتواند کیفیت واگذاری را تضمین کند و شفافیت در
صنعت خودروســازی را ارتقا دهد و خاطره جمعی از انحصار در این بازار را برچیند .در این
مسیر بایستی همه زمینههای رانت به مرور برچیده شده و بنگاههای رانتخوار کنونی در یک
فرآیند هدایت و تنظیمگری مسیر خود را به سمت تولید انبوه ،افزایش سطح ارزش افزوده
محصول ،و در نهایت رقابتپذیری تغییر دهند.
در دنیایی که انواعی از سیاستهای صنعتی برای صادراتمحور ساختن بنگاههای صنعتی
طراحی و اجرا میشــود ،میل دادن جبری خودروسازان به ساخت انواع خاصی از محصول
(ملی یا مونتاژی) و یا تمرکز بر برندی خاص یا کیفیتی خاص اقدامی اشتباه است .در گام
اول ،مهم ساخت خودرو است .تاکید بر مزیتهای نسبی صنعت خودرو بایستی هوشمندانه
خودروسازان را به سمت تولید انبوه محصول ،توسعه و طراحی محصول ،رشد رقابتپذیری
و صادرات هدایت کند تا شاید از محل جمع شدن توان صنعتی در کشور ،خودروسازی به
مزیت رقابتی ایران تبدیل شود( .موضوعی که البته امروز بسیار بعید است!) استفاده از ایده
تیراژ و تنوع در بدو امر و برای یک بازه زمانی  5تا  10ساله میتواند محرک بسیار مناسبی
جهت تشویق بازیگران مشتاق به سرمایهگذاری در صنعت خودرو باشد منوط به اینکه آزادی
بازیگران در نحوه عمل سلب نشده و استانداردهای تولید و فروش نیز رعایت شوند .ایجاد یک

نظام بازی توأم با مساوات برای کنشگری همه بازیگران خرد و کالن ،فضای رخوتناک کنونی
صنعت خودرو را به سمت نشاط ،پویایی و مصرف بیشتر سوق میدهد و موتور تولید را به
حرکت وامیدارد.
وزارت صمت در مقام تنظیمگر توسعه صنعت خودرو به جز توسعه تولید صنعتی بایستی
مصرف را به بهترین شکل ممکن تنظیم کند .توجه به تحول قوانین حمل و نقل همسو با
روندهای بدیع جهانی اعم از محصول خودران و اشتراکی ،حرکت به سمت کاهش مصرف
ســوخت و تحقق ایده کربن صفر ،توجه به اقتصاد چرخهای ،پاسداشت ایمنی محصول و
عابر ،تولید ناب و کیفی در کنار خرید آســان و بدون دردسر مهمترین استانداردهایی است
که بایستی برای سیاستگذار در مقام طراحی سیاست برای مصرف خودرو مورد توجه قرار
گیرد .در مهمترین اقدام نیز بایستی در کنار مهار اسب سرکش تورم ،با توسعه ابزارهای مالی
هوشمندانه جهت خرید آسان ،قســطی و توأم با تسهیالت بانکی (و یا رواج دادن لیزینگ
به شکل متعارف و مطابق استانداردهای بینالمللی) ،شرایط مناسبی فراهم شود تا مصرف
خودرو نه پدیدهای سرمایهای ،که فرآیندی مصرفی مبتنی بر چرخههای  5تا 10ساله باشد.
نویســندگان تضمین میدهند این سیاست در صورت طراحی و اجرای صحیح ،دولت را به
شدت محبوب خواهد کرد و مشروعیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گسترش اصالحات
را به شــدت افزایش خواهد داد .چشاندن میوه توسعه به کام مصرفکنندگان خرد بهترین
راهکار برای همسو ساختن آحاد جامعه با سیاستهای اصالح ساختاری خواهد بود.
اجرای اقدامات مهمترین رکن سیاست اصالح ساختار صنعت خودرو است .اجرای اقدامات
نیز چیزی جز اجرای اقدامات نیست .پس از طراحی درست ،موزون و بهقاعده سیاست ،بیان
شــفاف آن در افکار عمومی ،تشریح آن به شــکل جزئی برای مجریان میانی و خرد دولت
و تعهد نهادی به اجرای آن در ســطوح سیاســتگذاری مهمترین کاری است که بدون آن
امکان ظهور و بروز یک فضای خوشایند در بازار خودرو ایران وجود ندارد .توجه به همه ابعاد
سیاسی ،فرهنگی و سیاستی اجرای برنامه تحولی به عنوان عناصر نمادین سیاستگذاری
دولتی میتواند دولت را در تحقق اهداف خود به شــدت موفق سازد .نباید فراموش کرد هر
اصالحاتی در پی برانداختن نوعی از نظامات حقوقی و اخالقی در جامعه و ایجاد بنایی جدید
بر ستونهای حقوقی و ظواهر اخالقی است .اگر واقعاً دولت سیزدهم طرحی نو در صنعت
خودرو در دست اجرا دارد ،شکستن نخستین شیشه از عمارت نوپدید صنعت خودرو ایران
میتوانــد پایانبخش برنامه تحولی وزارت محترم صنعت ،معدن و تجارت در بخش خودرو
باشد .بنابراین اگر دولت به توسعه خودروسازی در ایران تعهد دارد ،با اجرای دقیق اهداف باید
از حریم خود در این حوزه مواظبت کند.
بر این مبنا هرگونه اصالح در صنعت خودرو ایران منوط به رعایت همه جوانب سیاست
عمومی است .دولت به عنوان تنها نماد اعمال اقتدار مشروع در جامعه قادر است از هرگونه
اقدامی برای تحقق اهداف خود استفاده کند منوط به اینکه در طراحی هر سیاست و اجرای
آن کارآمدی را مدنظر و حفظ مشــروعیت را در دستور کار خود قرار دهد .حفظ و افزایش
مشروعیت دولت در زمینه مدیریت صنعت خودرو نه صرفاً محتاج اقدامات مهندسی و فنی،
که به بسته تمام و کمالی از ابزارآالت سیاستی شامل اقدامات فرهنگی و رسانهای ،رویههای
حقوقی و قضایی ،اقدامات همبسته اقتصادی و مالی ،گامهای روشن سیاسی و تاکیدات شفاف
صنعتی-تجاری نیاز دارد .دلیل این موضوع چنان که در ابتدای متن اشاره شد ،بدخیم بودن
مســئله خودرو در ایران و لزوم طراحی ابزارهای متعدد برای گرههای متعدد این صنعت به
شــکلی آرام ،پایدار و باطمانینه اســت .پایان دادن به سیاست غلط قیمتگذاری دستوری
میتواند چراغ سبز سیاستگذار به یک رشته اصالحات واقعی باشد.
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در صورتهای مالی غیر تلفیقی سال  1400دو خودروساز بزرگ کشور
(ایران خودرو و ســایپا) که بیش از  95درصد از تولیدات داخل را پوشــش
میدهند به ترتیب زیان عملیاتی  8و  4هزارمیلیارد تومان و زیان انباشــته
 42هزار میلیارد تومان و  24هزار میلیارد تومان مشــاهده میشود .این در
حالی اســت که ســرمایه این دو غول خودروسازی کشــور به ترتیب  30و
 19هزار میلیارد تومان اســت .این بدان معناســت که زیان به بیش از اصل
سرمایه رسیده و صنعت خودروسازی بیش از پیش نیازمند مدیریت تحول و
سیاستگذاری ضرباالجلی و نظارتهای مستمر بر اجرای صحیح فرامین و
یهایتحو لگراست.
تگذار 
سیاس 
با نگاهی به صورتهای مالی ســنوات گذشــته عملکــرد هریک از دو
خودروســاز (ایران خودرو و سایپا) ،از سال  1391تا  1396به ترتیب به طور
میانگین ســالیانه در حدود  900ميلیارد تومان و  250ميلیارد تومان سود
شناسایی و ابراز کردهاند ،لیکن از سال  1397تا آخرین صورتهای مالی ارائه
شده ســالیانه در کدال (سال  )1400زیانده بوده و هرساله بر زیان انباشته
افزود هاند.
در اینجا این ســوال به ذهن میرســد که چه عواملی در زیانده شدن
شرکتهای خودروسازی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته و این
صنعت بزرگ کشور را در سراشیب بحران قرار داده است؟
به طور کلی آینده صنعت خودرو در ایران چگونه ارزیابی میشود؟
از سال  1346که مونتاژ خودروی سواری پیکان در ایران آغاز شد با گذشت
کمتر از ده ســال تبدیل به یک خودروی عمدتاً بومــی از قطعات و اجزای
متشــکله شد و در کنار پوشش بازار داخل ،در بازارهای فرامنطقهای و بعضاً
اروپایی جایگاه ایران را در صنعت بزرگ و پیچیده خودروسازی به رخ جهانیان
کشید و نشان داد که کارگران و مهندسان ایرانی پتانسیل و ظرفیت مونتاژ و
تبدیل کردن صنعت خودروسازی کشور در تولید خودرو را دارا هستند؛ که در
مقایسه با کشورهای عالقهمند به ورود در این صنعت (کشورهایی نظیر کره و
چین) میتوان به یک پیشتازی و حضور باثبات اشاره کرد.
در حوزه مونتاژ در چهل سال گذشته با محصوالت برندهای روزآمد دنیا
نظیر پژو ،رنو ،بنز و ...میتوان به خودروسازان نمره قبولی داد ،راهی که هریک
از خودروسازان نوظهور در دنیا آن را تجربه کرده و پس از آن در مراحل بعدی
به ترتیب اقدام به جذب سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه مشترک ،تولید
مشترک ،خالقیت ،نوآوری ،داخلیسازی و نهایتاً با گذشت حدود  7تا 10سال
اقدام به طراحی و مهندسی تولید برند کردند.
اما در ایران ،در زمینه طراحی و مهندسی و تولید علیرغم توفیقات خوب
حاصلشده ،جای خالی سرمایهگذاریهای بینالمللی در تحقیق و توسعه و
تولید مشترک قویاً ملموس است؛ تا از این حیث همانند سایر خودروسازان
نوظهور دنیا شاهد تنوع محصوالت قابل رقابت با محصوالت مشابه در بازارهای
بینالمللیباشیم.
شــکی نیســت که محدودیتهای بینالمللی پایدار نبوده و دیر یا زود
تحریمها جای خود را به تعامالت و تبادالت اقتصادی برحســب نیاز بازارها
خواهد داد و بنابراین با درس و تجربه از گذشــته و همچنین راهی که سایر
خودروســازان نوظهور در دنیا تجربه کردهاند ،سیاســتگذاریها در عرصه
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بینالمللی باید معطوف به انتقال دانش و تکنولوژی به داخل در افزایش توان
تولید به جای واردات انبوه مواد اولیه و محصول نهایی خارجی باشد که یقیناً
با حضور دانشبنیانها و خالقــان و مبتکران این انتقال دانش و تکنولوژی
منجر به تولید پیچیدهترین قطعات اســتاندارد در خودروهای روز دنیا برای
قطعهســازان داخلی شــده و همراستای سند چشــمانداز و استراتژیهای
تعریفشده ،قطعهسازان را عالوه بر پوشــش نیاز داخل به بازارهای دنیا در
زنجیره تامین بینالملل متصل خواهد کرد.
در حال حاضر یکی از مهمترین عوامل زیانده شدن صنایع خودروسازی
در کشور را میتوان در قیمتگذاری تکلیفی (دستوری) جستوجو کرد .این
درحالی است که تامین مواد اولیه خودرو عمدتاً و به طور متوسط بیش 80
درصد در داخل تولید میشود و به واسطه نوسانات قیمتی (تورم) ،نرخ ارز و
همچنین محاسبه نرخ آنها با نرخهای بینالمللی ارزی به خودروسازان ،این
صنعت بزرگ و ریشهدار را در کشور به ضرر و زیان کشانده است.
در واقع صنعت خودروسازی کشور بیش از آنکه از تحریمهای شیطنتآمیز
استکبار جهانی رنج ببرد ،با چالش خودتحریمی و سیاستگذاری ناهمخوان و
نابهنگام در صنعت مواجه است.
این روزها موضوع خصوصیسازی و واگذاریها در صنعت خودرو به بحثی
داغ بدل شده و گمان بر این است که با تغییر مالکیت اندک سهام دولت از
خودروسازان ،بهیکباره تمامی چالشها و مشکالت پیش روی صنعت خودرو
مرتفع خواهد شد .در صورتی که در همه واگذاریهای صنایع و شرکتهای
دولتی باید واگذاری به معنای تغییر مالکیتی و مدیریتی توأمان باشد.
اگر صرفاً بنا به انتقال سهام و مالکیت مورد نظر باشد و دولت جایگاه خود
را با تعدد باالی نهادهای دولتی مرتبط با صنعت در مداخلهگری ببیند ،طبیعتاً
راه به جایی نبرده و بر مشــکالت صنعــت خواهد افزود چرا که یقیناً دولت
در جایگاه اعتباری و مالی و حمایتی توانمندتری به نسبت بخش خصوصی
قرار دارد.
بنابراین تغییر مالکیت باید صرفاً همراه با سیاستگذاری ،تنظیمگری و
نظارتهای قوی دولت همراه بوده و هدف از سیاستگذاریها نیز در راستای
حمایت از این صنعت به معنای واقعی حفظ منافع ملی باشد.
در خصوص موضوع واردات ،برابر علم اقتصاد به طور کلی دولتها در کنار
رویکرد حمایت از تولید ،به واسطه مسئولیت حمایت از مصرفکننده این ابزار
را در اختیار دارند که در مواقعی که عرضه (تولید داخل) در تعادل با تقاضای
داخلی نباشد ،با استفاده از ابزار واردات اقدام به کنترل قیمت و میزان مورد
نیاز کاال برای مصرفکنندگان کنند؛ که این موضوع نیز در ارتباط با خودرو که
در چند سال اخیر به واسطه کمبود عرضه به التهاب و نوسان در بازار انجامیده
و این محصول را از نوع کاالی مصرفی بادوام به کاالی ســرمایهای در جامعه
بدل کرده ،مصداق دارد .لیکن در سیاستگذاری در واردات خودرو باید موکدا
موضوع ایجاد انگیزه رقابت بین خودروسازان داخلی و همچنین کمیت معین
و حسابشــده واردات خودرو مورد توجــه قرار گیرد به گونهای که این ابزار
حمایت از مصرفکننده همسو با حمایت از تولید در راستای حفظ منافع ملی
قرار گرفته و در نهایت صنعت خودروسازی را در بازه زمانی حداقل 5ساله به
توانایی رقابت با خودروسازان بینالمللی سوق دهد.

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

ی سروسامان
ب 
بیتدبیری ما را خواهد برد

عکس :رضا معطریان

آکــادمـی

فرهنگ و توسعه؛ الزم و ملزوم هم
نظریههای توسعه چه میگویند؟

بـهـانـه

مفهوم توسعه و توسعه متوازن چگونه به مسئله توسعه نگاه میکند و چه تاثیری بر روی آن دارد و فرهنگ چگونه توسعه را ارزیابی میکند؟ پاسخ این پرسش را در مقاله پیش
روی بخوانید.

«توسعه» 1فقط مفهوم و اصطالحی اقتصادی نیست ،اگرچه
یکــی از بنیادیترین و بااهمیتترین مفاهیــ ِم حوزۀ دانش
اقتصاد اســت .همچنین این اصطالح مختص حوزۀ فناوری،
یا فقط ناظر به پیشرفتهای فناورانه هم نیست ،بلکه دامنۀ
معنایی آن بسی گستردهتر از اینهاست .کاربردها و معناهای
متفاوت همین مفهوم و اصطــاح ،بهویژه در دهههای اخیر
و در زمینههای مختلف ،نشــانۀ گویایی از تالش بسیاری از
کشورها و نهادهای ملی و بینالمللی برای دستیافتن به حالت
و وضعیتی جدید و متفاوت با گذشته است که چتر گستردۀ
«توسعه» میتواند بر آن سایهگستر باشد.

دهۀ 1990م به این سو بیش و بیشتر شده است.
اکنون هم اگر از توسعۀ پایدار سخن به میان بیاید ،مراد آن گونه از توسعهای است که به ارتقای
کیفیت زندگی در معنای گستردۀ آن بیفزاید .به موازات رونق اقتصادی ،بهبود معیشت ،افزایش رفاه
و سطح زندگی ،کاهش آلودگی ،بهتر شدن مراقبتهای زیستمحیطی ،از نابرابریها در جامعه در
همۀ سطوح کاسته شــود و فرهنگ جامعه اعتال بیابد ،به گونهای که سازوکارهای آن را در همۀ
جنبههای جامعه بهطرز محســوس بتوان دید .معموالً فرهنگ را برپایۀ هنجارها ،ارزشها ،باورها،
رفتارها و نهادها ،و چگونگی تغیر و تحول آنها بررسی و ارزیابی میکنند .اگر فرهنگ جامعه توسعه
را به طور عمیق درک نکند و آن را در خود نپذیرد ،هیچیک از هدفهای توســعه تحقق نخواهد
یافت .این همان نکتۀ اصلی و چالشبرانگیزی اســت که کامیابی یا ناکامیابی برنامههای توسعه
میتواند در گرو آن باشد.

Jپیشینۀ بحث توسعه
رابطه فرهنگ با
باب بحث توســعه به عنوان مبحثی مســتقل و شامل
توسعه چیست و
نظریههای مختلف ،پس از پایــان یافتن جنگ جهانی دوم
برنامههای توسعهای
در 1945م گشــوده شد ،اما در تاریخ توسعه و اندیشه دربارۀ
چه تاثیری در فرهنگ
توسعه ،سرچشمۀ اصلی آن را در عصر روشنگری و آرمانهای
دارد؟ این مقاله را
مربوط به پیشرفت سراغ گرفتهاند .نیز دیدگاههای اقتصاددانان
بخوانید.
ســد ههای  18و 19م و دیدگاههای چارلز داروین ( 1809ـ
1882م ،عالم طبیعیدان انگلیســی و واضع نظریۀ تکامل)
و امیل دورکم فرانســوی ( 1858ـ 1917م ،جامعهشــناس
فرانسوی و فیلســوف اجتماعی) در سدۀ 19م ،از جنبههای
مختلف در تکوین بحث توســعه و گســترش دامنۀ معنایی آن تأثیرگذار بود .پس از پایان یافتن
جنگ جهانی دوم در 1945م ،شــمار کشورهای آزادشــده از قید و بند استعمار غرب افزایش ،و
سیاســتگذاری و برنامهریزی برای رهایی از فقر و واپسماندگی و دست یافتن به توسعه و رشد
اقتصادی جایگاه و اهمیت تازهای یافت .نظریهپردازی هم در این زمینه آغاز شد که پس از گذشت
چند سال به ارائۀ چند نظریه و ایجاد چند مکتب در خصوص توسعه و راه و روشهای دست یافتن
به آن انجامید که در ادامه فقط به نمونههایی ،که به فرهنگ هم ناظر است ،اجماالً اشاره خواهد شد.
هدف توســعۀ اقتصادی ایجاد و افزایش ثروت کشــور قلمداد شده است .در دهههای پیش و
قبل از دهۀ 1970م ،دههای که تجدیدنظرهای اساســی در مفهوم و تعریف توسعه رخ داد ،رشد
اقتصادی سریع نشانۀ گویایی از توسعه تلقی میشد و عملکرد اقتصاد را بر مبنای تولید ناخالص
ملی ارزیابی میکردند .همین نگاه صرفاً اقتصادی و ک ّمی در عمل حجاب واقعیت ،ندیدن یا نادیده
گرفتن کیفیت زندگی ،بسیاری جنبههای دیگر ،و ازجمله جنبههای اجتماعی و فرهنگی بود .تأکید
بر شاخص تولید ناخالص ملی در دهههای نخستین پس از جنگ جهانی دوم ،در تجربه نابجا از
کار درآمد و معلوم شد این شاخص معیار مناسبی برای سنجش هدفهای توسعه نیست .توجه
متخصصان توسعۀ اقتصادی از دهۀ 1970م به بعد به جنبههای دیگر جلب شد ،در تعریف توسعه
بازاندیشی صورت گرفت و از اینرو نظریههای دیگری را دربارۀ توسعه پیشنهاد دادند که توسعه و
رشد اقتصادی بدون کیفیت زندگی ،دیگر محور اصلی نظریهپردازی دربارۀ توسعه نبود .این تأکید از

Jتوسعۀ پایدار و کیفیت زندگی مردم
در پی بحثها و نقدهای گسترده دربارۀ دیدگاههای مربوط به توسعه ،تحوالت بسیاری رخ داد
تا دو مفهوم بنیادی «توسعۀ پایدار» ،نه توسعههای مقطعی و کوتاهمدت ،و «کیفیت زندگی مردم»،
نه شاخصهای ک ّمی در سطح زندگی آنها ،در کانون اصلی نظریهپردازیهای مربوط به توسعه قرار
گرفت و پس از سلسله نظریههایی که از آنها با عنوان «نظریههای کالسیک توسعه» یاد میشود،
«نظریههای جدید توسعه» طرح شدند که هرکدام به سهم خود کوشیدند کاستیها و غفلتها ـاگر
نخواهیم بگوییم تغافلهای نظریههای پیشین -را جبران کنند.
توسعۀ اقتصادی افزایش پایدار معیار اقتصادی زندگی مردم هر جامعهای است که معموالً از
راه افزایش سرمایۀ مادی و انسانی ،پیشرفت فناوریها و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آنها بر همۀ
جنبههای تولیدی ،مصرفی و خدماتی حاصل میشــود .توسعۀ اقتصادی همچنین عامل افزایش
تولیدات ملی و درآمد سرانۀ کشور است و سرمایهگذاری از شاخصهای تعیینکنندۀ تحول به شمار
میآید .توسعۀ اقتصادی نیز میتواند اقتصاد ملی و کمدرآمد کشور را به اقتصاد صنعتی ،و اکنون هم
به اقتصاد الکترونیکی ،شبکهای و دیجیتالی ،تبدیل کند و آهنگ رشد همهجانبۀ جامعه را شتاب
ببخشد .توسعۀ اقتصادی درعینحال به معنای پیشرفت بلندمدت در سامانۀ ارزشهای اجتماعی،
یـاجتماعی ،تولید ،مصرف ،توزیع درآمد ،فناوری ،سطح و سبک زندگی ،نهادها و
ساختار اقتصاد 
حتی نگرشها و چشماندازهای حال و آینده هم هست .اینها از امتیازهای توسعۀ اقتصادی است،
اما برای توسعۀ پایدار و کیفیت زندگی از شرایط الزم است ،اما از شرایط کافی نیست.
توسعۀ پایدار بر کدام جنبههای دیگر توجه و بر آنها تأکید دارد؟ توسعۀ پایدار همانا برقراری
توازن میان اقتصاد ،صنعت و فناوریها با زیستبوم ،منابع طبیعی و جنبههای انسانی زندگی است.
مد نظر قرار میگیرد:
در این گونه توسعه مالحظات زیر ّ
اجتماعی متوازن در هر سطح ملی ،باید با توسعۀ پایدار تناسب داشته باشد؛
یـ
توسعۀ اقتصاد 
ِ
تغییرها در ســامانۀ ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،نگرشی و قلمروهای مرتبط با
اینها باید بلندمدت و با تأثیرهای گسترده و دیرپا همراه باشد ،نه تأثیرهای محدود ،کوتاهمدت
و مقطعی؛
نگاه همهسوبین ،آیندهنگرانه و دوربینانه بر برنامهها و فعالیتها حاکم باشد؛
سرمایۀ انسانی به منزلۀ ارزشمندترین سرمایه در میان سرمایههای مختلف است .این سرمایه
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در سطح ملی نیازمند مجموعهای از اقدامات هستیم که هم به تأمین امنیت غذایی کشور و هم به ارتقای بخش کشاورزی در بلندمدت یاری میرساند؛ از جمله ارتقای بهرهوری
و صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا ،سالمت و غنیسازی محصوالت کشاورزی ،حفظ و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول
توسعه پایدار ،بهبود وضعیت خاک کشاورزی ،توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره عرضه ،دانشبنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی.

را باید اندیشمندانه و محتاطانه حفظ ،ترویج و تربیت کرد ،و نیز تا جای ممکن ارتقا داد؛
تأمین نیازهای ضروری انسان از اولویتهاست ،اما این اولویت هم نمیتواند بدون مالحظات
زیستمحیطی باشد .اگر حفظ کردن این اولویت موجب شود که زیانی بر زیستبوم وارد شود،
جدی دربارۀ آن ضرورت دارد؛
بدون تردید بازاندیشی ّ
شــرط الزم و همیشگی همۀ برنامههای توسعه ،افزایش و اعتالی مداوم و مستمر سطح و
سبک زندگی همگان اســت ،نه طبقه ،طبقات ،قشر یا قشرهای خاصی از جامعه .تاثیرهای بر
همگان اســت که میتواند جامعه را متحول کند؛ جز در این صورت ،شــکاف در جامعه ایجاد
میشــود و ممکن است جامعه دوقطبی شود و به تقابل درونی بیانجامد که حاصل آن معموالً
فاجعهبار است ،به گواهی تاریخ؛
توسعۀ اقتصادی بدون توسعۀ فرهنگی به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید .همراه و هماهنگشدن
این دو در هیچ کجا بدون ســامانههای مردمســاالر و بدون مشارکت آزادانه و گستردۀ مردم در
انتخابها و تصمیمگیریها امکانپذیر نخواهد بود.
Jجایگاه فرهنگ در برنامههای توسعه
اشــاره شد که بحثها و نقدها در بارۀ کاستیها و غفلتها و تغافلهای برنامههای توسعه ،به
بازاندیشی در بارۀ تعریفها ،بنیادها ،هدفها و کارکردهای توسعه انجامید ،اما آیا فرهنگ جایگاه
خود را در این برنامهها به دست آورد؟ به پیشینه نگاه کنیم شاید تصویر روشنتری از موضوع به
دست دهد.
صاحبنظرانی بر این باور هستند که فرهنگ همان جامعه و جامعه همان فرهنگ است ،و هیچ
جامعــهای در هیچ کجای جهان بدون فرهنگ و هیچ فرهنگی بدون جامعه وجود خارجی ندارد.
برپایۀ این فرض به این نتیجه رسیدهاند که هیچ سیاست و برنامهای برای توسعۀ جامعه بدون درنظر
گرفتن فرهنگ آن جامعه به نتیجه ،یا به نتیجۀ مطلوب ،نخواهد رسید .به نظر آنها اگر سیاست
و برنامهای بخواهد اقتصاد جامعه را از مصرفمداری به تولیدمداری و به مرحلۀ توازن میان تولید و
مصرف و موازنۀ میان دخل و خرج تبدیل کند ،چنین سیاست و برنامهای اگر جامعه و فرهنگ را با
هم ،در کنار هم ،و پیوسته به هم نبیند ،به طور قطع شکست خواهد خورد .از این روست که توسعه
و فرهنگ را به سان جفتی جدایی ناپذیر در نظر میگیرند؛ حتی از این نظر هم دفاع شده است که
خود توسعه در اصل فرایندی فرهنگی است.
اکنون برای توسعه یک نظریه و یک راه حل وجود ندارد .دربارۀ رابطۀ آن با فرهنگ هم دیدگاهها
مختلف است ،اما اگر در سرزمینی با توجه به واقعیتهای بومی و فرهنگی تناسب و توازنی میان
توسعه و فرهنگ برقرار شود ،هیچ نظریهای نمیتواند این موازنۀ تحقق یافته را نپذیرد .آیا تجربۀ
کشــورهای اسکاندیناویای میتواند مصداقی ،یا مصداقی نســبی ،از این موازنه باشد؟ پاسخ این
پرسش آریِ مطلق نیست .انتقادهای فراوانی از درون خود این کشورها شنیده میشود که از فاصلۀ
میان هدفهای توسعه و فرهنگ حکایت میکند .شکوههای بسیاری از فاصلۀ میان توسعۀ اقتصادی
و توسعۀ فرهنگی شنیده میشود ،در حالی که سوئد در میان کشورهای جهان قدرتمندترین و
پرتکاپوترین جامعۀ مدنی را دارد.
روند صنعتی شــدن ،که از ســدۀ  19م در بخشهایی از جهان ســرعت و شــدت گرفت ،از
عاملهای تغییر فرهنگی هم بود و این روند همچنان تاثیرگذار است .هرچه سطح تولیدات صنعتی
و فناوریهای مربوط به آن افزایش بیابد ،به همین نســبت بر صنایع فرهنگی هم تأثیر مستقیم
میگذارد .روند صنعتیشدن موجب شد نهادهای اداریجدیدی با کارکردهای تازه و کارآمد ایجاد
شود و آموزش و فرهنگ با نیارهای عصر صنعتیشده سازگاری داشته باشد .تربیت کردن نیروی
الزم بــرای صنایع و واردکردن آنها به بازار کار به آموزش و به فرهنگ جدیدی نیاز داشــت که
باسازوکارهای مخصوص خود مناسبات را تنظیم کند .این رویداد به سهم خود با اهمیت بود ،اما به
معنای شناختن نقش واقعی و جایگاه فرهنگ در جامعۀ صنعتی نبود .تا مدتهای مدید این نقش
و جایگاه در نظریهپردازیهای مربوط به توسعه دیده نشد.
پس از جنگ جهانی دوم و در دهههای  1950و  1960م نظریۀ نوســازی 2تکوین یافت .این
نظریه شــامل یک دیدگاه نیست ،بلکه مجموعهای از چندین دیدگاه را در بر میگیرد و نکتهای
بســیار مهم دربارۀ این نظریه این است که هنوز هم طرفدارانی دارد .این نظریه چه میگوید؟ به
طور خالصه میگوید :توسعه از راه نوسازی (مدرنشدن)  3تحقق مییابد .جامعه با روند صنعتی
شدن و بهرهمندشدن از فناوریهای پیشرفته و پیچیده مدرن میشود و از این راه است که میتواند

به توسعه دســت یابد .برپایۀ نظریه نوسازی ،توسعۀ اقتصادی جامعه هرچه بیشتر باشد ،مسیر
تغییر فرهنگی جامعه پیشبینیپذیرتر است .دادههای آماری دقیق و گسترده ،دقت پیشبینیها را
افزایش میدهد .کشورهایی که بانکهای دادهها و بانکهای اطالعاتی غنی دارند ـ که خود اینها
از ثمرات توسعۀ اقتصادی است ـ از پشتوانههای مطمئنتری برای مطالعات فرهنگی و تغییرهای
فرهنگی برخوردارند .با روند توسعۀ اقتصادی ،ارزشها و باورهای فرهنگی دستخوش تغییر میشوند
و هرچه دامنه و شتاب این روند گستردهتر و بیشتر باشد ،تغییرهای فرهنگی هم با آن تناسب دارد.
نظریۀ نوسازی همۀ جامعههای موجود در جهان را در دو دستۀ اصلی جای میداد )1 :جامعههای
سنتی؛  )2جامعههای جدید (مدرن) .برپایۀ این نظریه گمان میکردند اگر جامعههای به اصطالح
سنتی بتوانند سنتها ،باورها ،ارزشها و هنجارهای خود را کنار بگذارند ،مانعهای سر راه توسعه را
از پیش پای خود برمیدارند و در روند توسعه قرار میگیرند .بنابراین ،میتوانند شیوههای زندگی
مدرن را اقتباس کنند و درنهایت این جامعهها هم «مدرن» شوند .درواقع این نظریه در پی این بود
که سطح و معیارهای فرهنگی مربوط به زندگی در جامعههای توسعهنیافته را تغییر دهد ،آنها را
با معیارهای جامعههای مدرن جایگزین کند ،تا توسعه تحقق بیابد .درنتیجه ،همۀ کشورهای جهان
سوم ناگزیر بودند همان راهها و مسیرهایی را سپری کنند که کشورهای توسعهیافته طی کرده بودند.
این نگاه از سنخ دیدگاههای تکخطی ،تکمسیری و سادهانگارانه است .در این نظریه اثری یا
تأثیری از هیچ یک از مطالعات گستردۀ جامعهشناختی ،انسانشناختی ،روانشناختی ،قومشناختی،
روانشناســی اجتماعی ،انسانشناسی فرهنگی ،پژوهشهای فرهنگی و حوزههای بسیار دیگری
دیده نمیشود ،یا همۀ اینها نادیده گرفته شده است ،یا اینکه این نظریه مبناهای نظری خود را بر
مبناهای پژوهشی آنها برتری داده است.
دانش جدیدی به نام انسان شناسی (=مردمشناسی) 4در سدۀ  19م زاده شد .پایهگذار این دانش
ادوارد برنت تایلر 1832( 5ـ  1917م) انگلیسی،
پس از دســت یافتن به اطالعات گســتردهای دربارۀ جوامع مختلف در گوشه و کنار جهان،
نخستین کســی بود که از دیدگاه این دانش تعریفی از مفهوم فرهنگ به دست داد ،تعریفی که
تا آن زمان ســابقه نداشــت و مانند آن در هیچ یک از فرهنگهای لغت ،واژهنامهها و دانشــنامه
(دائرهالمعارف)ها دیده نشده بود .در تعریف او عناصری مانند شناخت ،هنر ،قانون ،اخالقیات ،باورها،
آداب و رســوم ،تواناییهای رفتاری آمده بود .او به این نتیجه رســید که فرهنگ ،پدیدهای است
آفریده و دست پروردۀ انسان طی هزارهها ،که به تمدن تبدیل شده است ،تمدنی که انسان امروز از
دستاوردهای مادی ،ملموس ،محسوس و کاربردی آن بهرهمند است .اهمیت کار تایلر فقط در این
نبود که پایهگذار دانشی جدید و تابانندۀ پرتوهای تازهای بر مجموعۀ شناخت بشری شده بود ،بلکه
دیدگاه او به سان ضربهای کوبنده بر پیکر مکتبهایی بود که در سدۀ  19م رایج بودند ،نظرگاههای
کلیگرا و نتیجهگیریهای نظری دور از واقعیتها و ایدئولوژی زده داشتند و بخش عمدهای از مردم
جهان و ویژگیهای فکری ،نظری و شیوههای زیست آنها را اص ًال نمیشناختند.
دیری نپایید که دیدگاه تایلر و دانش نوپای او بر شــاخههای مختلف علوم اجتماعی و انسانی
تأثیر گذاشت .درعینحال ،خود دانش انسانشناسی هم رو به رشد و گسترش نهاد و چند زیرشاخه
از بدنۀ آن رویید که یکی از مهمترین آنها ،و مرتبط با بحث ما در اینجا ،شــاخۀ انسانشناسی
فرهنگی 6بود .موضوع اصلی بررســی این زیر شاخۀ انسانشناسی ،فرهنگ است و سرچشمهها،
ریشهها ،آبشخورها ،تاریخ و تحوالت آن؛ همینطور بررسی تاثیرگذاریها و تاثیرپذیریهای فرهنگی.
در این شاخۀ علمی همچنین بررسی میشود که جامعههای مختلف چگونه فرهنگ را میآموزند
و به کمک آن خود را با زیســتبوم و تغییرات و تحوالت اثرگذار ســازگاری میدهند .به کمک
دستاوردهای انسانشناســی فرهنگی میتوان اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زندگی انسان را
بهتر شــناخت و به رفتارهای آدمی در شرایط مختلف بهتر پی برد .نظریههای کالسیک توسعه
به دستاوردهای انسانشناســی و زیرشاخههای آن بیتوجه بود ،الجرم فرهنگ را درست ندید و
برنامههای به اجرا درآمدۀ توسعه پیامدهای نامساعد و ناخواستۀ فرهنگی داشت.
پینوشتها

1. Development
2.Modernization theory
3. Modernization
4. Anthropology
5. Edward Burnett Tylor
6. Cultural anthropology
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آکــادمـی
نقش و ضرورت سرمایهگذاری در توسعه پایدار بخش کشاورزی

به دنبال کاشت سرمایه
بـهـانـه

سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی چه الزاماتی دارد و تجربه دنیا در این زمینه چیست؛ ما باید چه مسیری را طی کنیم؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

Jمقدمه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مهمترین و موثرترین
عنصر برای ارتقای بهرهوری و راندمان تولید و پایداری بخش
کشاورزی است .افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی فقر
و گرســنگی در مناطق روستایی را کاهش میدهد و ضامن
اقتدار و امنیت غذایی کشور است .سرمایهگذاری کشاورزی
نقشــی کلیدی در ریشــهکن کردن فقر و گرسنگی و ایجاد
محمدحسین عمادی
اشــتغال و باالنس جمعیت در مناطق شــهری و روستایی
دکتریسیستمهای کشاورزی،
دارد .به طور کلی ســرمایهگذاری در بخش کشاورزی توسط
نماینده دائم و سفیر سابق ایران در
سازمان خوار و بار جهانیFAO
کشــاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهرهوری زمین،
دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرفکننده
از طریــق کاهش قیمت مواد غذایی میشــود (آلســتون و
همکاران .)2000 ،سرمایهگذاری محدود در بخش کشاورزی
کشورهای در حال توسعه در  ۳۰سال گذشته منجر به کاهش
بهرهوری و تولید شده است به نحوی که بسیاری معتقدند یکی
از دالیل بحران اخیر مواد غذایی کاهش فزاینده سرمایهگذاری
در بخش کشاورزی و کاهش در بهرهوری تولید غذا و افزایش
قیمت مواد غذایی است .سرمایهگذاری در بخش کشاورزی،
فاطمه پاسبان
ها و
در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه با محدودیت 
دکتری علوم اقتصادی و عضو
موانع متعددی برای پر کردن شــکاف سرمایهگذاری روبهرو
هیئت علمی مرکز تحقیقات
و آموزش کشاورزی و منابع
است .شاید مهمترین عامل در رکود سرمایهگذاری در بخش
طبیعی استان خراسان رضوی
کشاورزی ،ســوددهی محدود آن و عدم انباشت سرمایه در
چرا باید خواند:
میان کشــاورزان و تولیدکنندگان این بخش است .کنترل و
اگر به توسعه
فشار دولتها بر قیمت مواد غذایی و تالش آنها برای پایین
کشاورزی و
نگه داشتن مواد غذایی از یکسو و افزایش قیمت نهادههای
سرمایه
در
گذاری
کشــاورزی عم ًال باعث میشود که فعالیتهای کشاورزی در
ه
عالق
مند
حوزه
این
کشــورهای در حال توسعه از سود متناسب با دیگر کسب و
این
خواندن
هستید،
کارها برخوردار نباشد و عدم ســودآوری باعث عدم انباشت
مقاله به شما توصیه
سرمایه و سرمایهگذاری از سوی بهرهبرداران و کشاورزان خرد
میشود.
میشود .بازارهای مالی سنتی نیز به دلیل مخاطراتی که بخش
کشاورزی با آن روبهرو است تمایل چندانی به سرمایهگذاری
در این بخش ندارند .سیستمهای مالی و بانکی نوین نیز تمایلی
به سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ندارند و روند وامدهی بانکهای تجاری به بخش کشاورزی
به دلیل ســهم پایین ،متناسب نیاز برای سرمایهگذاری در بخش کشــاورزی نیست .از این رو با
توجه به محدودیتهای منابع جایگزین داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند شکاف
ســرمایهگذاری بخش کشاورزی را درکشورهای درحال توسعه پر کند .سرمایهگذاری مستقیم و
غیر مستقیم دولتی و همچنین تسهیل سرمایهگذاری خارجی به طور بالقوه میتواند باعث ایجاد
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منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجاد اشتغال ،انتقال فنآوری و دسترسی بهتر به سرمایه
و بازارها شود.
در ایران نیز شــکاف عرضه و تقاضا در سرمایهگذاری بخش کشــاورزی قابل مالحظه است.
در بخش کشــاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهرهبرداران،
مشکالت مربوط به سرمایهگذاری نمود بیشتری داشته است .به رغم اینکه این بخش نقش مهمی
در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمینکننده نیازهای ضروری جمعیتی است،
ولی رشد سرمایهگذاری در آن در دهههای گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در
اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته ( 1395تا  3/4 )1399درصد بوده است .اگر چه اساساً نسبت
سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده ،اما این نسبت در
بخش کشــاورزی به طور متوسط  7درصد بوده است؛ به عبارت دیگر فقط  7در صد از مجموعه
ارزش افزوده بخش کشــاورزی دوباره به صورت سرمایهگذاری به بخش بازگردانده میشود؛ یعنی
انباشت سرمایه در بخش پایین است .با توجه به وضعیت موجود و الزام توسعه پایدار بخش کشاورزی
که خود نیازمند سرمایهگذاری و تأمین پروژههای مختلف است و با توجه به محدودیتهای منابع
مالی کشور ،بسترسازی مناسب برای دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی که در جهان تجربه
شــده میتواند راهکاری برای سرعت بخشــیدن به دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و
روستایی باشد.
بــا توجه به این موضوع این مقاله درصدد اســت ضمن بیان ضــرورت و الزام توجه به جذب
سرمایهگذاری خارجی ،برنامه پیشنهادی برای مدیریت ارتقای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را
ارائه کند تا از طریق آن بتوان با ساماندهی ،برنامهریزی ،کنترل و نظارت و ارزیابی در یک چارچوب
تعریفشده ،بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی برای بخش فراهم شود.
Jتعریف سرمایهگذاری خارجی و انواع آن
سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکند ،زیرا این توانایی را دارد که
در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورد و با رونق تجارت زمینههای
بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد .فقدان سرمایه یکی از دالیل اصلی توسعهنیافتگی
بخش کشــاورزی به شمار میرود و به همین دلیل ،امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه
عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایهگذاری ،تمایل شدیدی به جذب سرمایههای خارجی پیدا
کردهاند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری  )FDIعبارت است از سرمایهگذاری یک
شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت کسب و کارهای تجاری و تولیدی .سرمایهگذاری
خارجی معمــــوالً به دو طریق ،سرمایهگذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی صورت میگیرد .خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معامالت بورس و قبوض سپرده
گذار خارجی
در بانکهای خارجی از انواع سرمایهگذاری سهامی هستند که در این حالت سرمایه 
در اداره واحد کســب و کار نقش مستقیم نداشته و مســئولیت مالی نیز متوجه وی نیست؛ اما
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی ،نوعی سرمایهگذاری اســت که به منظور کسب سود پایدار در
گذار صورت میگیرد و نتیجه آن مدیریت شرکت
شرکتی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه 
است .بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این گونه سرمایهگذاریها نیز از محل عملکرد اقتصادی
طرح مورد سرمایهگذاری صورت میپذیرد .از نظر آنکتاد« ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی» عبارت

بازسازی ناوگان ماشینآالت بخش کشاورزی و برقیکردن چاههای آب کشاورزی از
اقداماتی است که نهتنها باعث بهبود راندمان فعالیتهای کشاورزی و ماشینآالت
میشود ،بلکه باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد.

است از سرمایهگذاریای که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکسکنندة کنترل و نفع مستمر
شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایهگذاری باشد.
سرمایهگذاری مستقیم را میتوان به کمک این ضابطه که برای «کسب منافع پایدار و نیز قدرت
الزم در مدیریت بنگاه» انجام میگیرد ،از ســرمایهگذاری غیرمستقیم بازشناخت؛ اما خصوصیت
بارز سرمایهگذاری خارجی آن است که صرفاً یک سرمایهگذاری نیست ،بلکه «انتقال تکنولوژی،
تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی» را نیز به همراه
دارد (طیبی و همکاران.)103 :1387،
آنکتاد عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری مســتقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه
طبق هبندی م 
یکند -1 :چارچوب سیاستی برای سرمایه سرمایهگذار خارجی شامل ثبات اقتصادی،
سیاســی و اجتماعی ،قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی ،استانداردهای رفتار با شعب خارجی،
سیاستهای مربوط به وظایف و ساختار بازارها ،موافقتنامههای بینالمللی در مورد سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،سیاست خصوصیسازی ،سیاستهای تجاری (تعرفهها و موانع غیرتعرفهای) و
سیاســت مالیاتی -2 .عوامل تعیینکننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکتهای چندملیتی
به ســه نوع تقسیم میشــوند :الف) در جســتوجوی بازار (اندازه بازار و درآمد سرانه ،رشد بازار،
دسترسی به بازارهای منطقهای و جهانی ،ترجیحات مصرفکننده ویژه هر کشور ،ساختار بازارها)،
ب) جستوجوی منابع و دارایی (مواد اولیه ،نیروی کار غیرماهر ارزان ،نیروی کار ماهر ،تکنولوزی،
ابداع و دیگر داراییهای ایجادشــده ،مث ًال نام تجاری ،زیرســاختهای فیزیکی (بنادر ،راهها ،برق،
ارتباطات راه دور) ،ج) جستوجوی کارآیی (هزینه منابع و داراییهای فهرستشده در بند ب ،هزینه
دیگر نهادهها مانند هزینههای حمل ونقل و ارتباطات و هزینه سایر کاالهای واسطهای ،عضویت
در موافقتنامههای یکپارچگی منطقهای که با شبکه همکاری منطقهای ارتباط داشته باشد)-3 .
تسهیالت کسب و کار شامل :تشویق سرمایهگذاری (شامل ایجاد تصویر خوب ،فعالیتهای مولد
سرمایهگذاری و خدمات تسهیل سرمایهگذاری) ،انگیزههای سرمایهگذاری ،هزینههای بوروکراسی
(مربوط به فســاد و کارآیی اداری و غیره) ،تسهیالت اجتماعی (مدارس دوزبانه ،کیفیت زندگی)،
خدمات بعد از سرمایهگذاری (حیدری و افشاری.)144 :1391 ،
Jردپای سرمایهگذاری خارجی در تئوریهای رشد و توسعه
این سؤال در ذهن خواننده متبادر میشود که چرا سرمایهگذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد
و بخش کشاورزی مهم است؟ در تمامی توابع تولید ،نیروی کار و سرمایه از اساسیترین عوامل تولید
هستند .متغیر سرمایه از طریق سرمایهگذاری تأمین میشود .سرمایهگذاری به دو منظور صورت
میگیرد« ،ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس به منظور افزایش سطح سرمایه» .در
صورت بروز هرگونه اختالل در ایجاد و افزایش سطح سرمایه ،سطح تولید نیز به خطر میافتد و
سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) به عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند
نقش بســیار حیاتی دارد .بر همین اساس در تئوریهای رشد به طور مستقیم و غیرمستقیم به
اهمیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی اشاره شده است .نظریات رشد به دو دسته تقسیم میشوند:
نظریات رشد برونزا و درونزا .نظریه رشد برونزا فرض میکند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل
خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند .بر اساس این نظریه ،با در نظر گرفتن
یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایســتا ،رشد اقتصادی تعیین میشود .با توجه به مشکل
اساسی الگوهای رشد برونزا (نئوکالسیکی) که در تبیین اساسیترین واقعیتهای رفتار رشد عاجز
بوده در پاســخ به کاستیهای الگوی رشد برونزا ،الگوهای رشد درونزا مطرح شده است .نظریه
رشد درونزا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ
میدهد .براساس این نظریه سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در
رشد اقتصادی دارد .این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد
دانشبنیان به دنبال توســعه اقتصادی است .نظریه رشد درونزا در درجه اول ادعا میکند که در
بلندمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاستهای تشویق تولید علم دارد .برای مثال یارانه برای
تحقیق و توسعه و یا آموزش و پرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی از مدلهای رشد درونزا
میشود ،چرا که انگیزهای برای نوآوری ایجاد میکند .نظریات رشد درونزا ،باعث مطرح شدن تأثیر
عواملی چون سرمایة انسانی ،تحقیق و توسعه ،فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بر جزء باقیماندة رشد به صورت درونزا مدلسازی شدند (امینی و حجازی آزاد:1387 ،
 .)5پس از دهه  ،۱۹۸۰تحوالت چشمگیری در حجم تجارت ،جریانهای مالی و سرمایه بینالملل

و جریانهای انتقال اطالعات و دانش در سطح جهان به وجود آمده است .به طور کلی ،این تحوالت
ناشی از سه عامل اصلی ذیل بوده است .۱ :تحول در فناوری حمل ونقل و ارتباطات راه دور و فنون
تولید .۲ ،تحول در سیاست تجاری کشورهای جهان .۳ ،فعالیت شرکتهای فراملیتی که به دنبال
بهرهگیری از فرصتهای به وجود آمده از طریق تحوالت فناوری و تحول در سیاســت دولتها،
کوشــش کردهاند شبکه تولید و توزیع جهانی خود را در کشورهای میزبان مستقر سازند و از این
راه به مزیت رقابتی و حاشیه سود باالتر دست یابند .کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به روند
جهانی شدن و محوریت تجارت در فرآیند رشد و توسعه ،برای رفع معضالت اقتصادی خود که از
کمبود سرمایه ناشی شده است ،از ورود این سرمایهها استقبال کردهاند .بسیاری از مطالعات جهانی
نشان میدهد که ورود سرمایهگذاری خارجی غیرمستقیم بر کشور میزبان از مجاری مختلف تأثیر
مثبت میگذارد .این مجاری عبارتاند از« :تأمین سرمایه ،انتقال فناوری ،انتقال مهارت مدیریت و
ارتقای توان نیروی کار ،دسترسی به شبکه توزیع بینالمللی شرکتهای فراملیتی و تسهیل ورود
به بازار جهانی برای کشور میزبان ،برانگیختن رقابت بین بنگاههای اقتصادی کشور میزبان ،اثر بر
اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوندهای بین صنایع» .به زعم مخالفان سرمایهگذاری خارجی،
ورود سرمایهگذاری خارجی انتقال فناوری را به دنبال نداشته و باعث عدم ارتباط با صنایع داخلی و
انجام خریدهای بینالمللی ،از صحنه خارج کردن بنگاههای داخلی ،محروم کردن بنگاههای محلی
از بهرهگیری از منابع محدود داخلی ،تخریب محیط زیست ،قیمتگذاری تصنعی به منظور خارج
کردن سود خود از کشور میزبان ،ایجاد اختالل در بازار کار از طریق پرداخت دستمزدهای باالتر به
نیروی کار و اختالل در فعالیتهای بومی و محلی که نرخهای بیکاری را افزایش میدهند ،میشود.
به رغم اســتداللهای گروه اخیر ،بیشتر پژوهشهای کاربردی بیانگر تأثیر مثبت سرمایهگذاری
خارجی بر کشورهای میزبان است .از جمله میتوان به مطالعه اسحاق تانسن ( )۲۰۰۳اشاره کرد که
در دو دوره زمانی  1970تا  1990و  1980تا  1989برای کشورهای درحال توسعه اثبات شده که
سرمایهگذاری خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی آن کشورها داشته است .لورا آلفارو ( )۲۰۰۷برای
سالهای  2000تا  2003به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری خارجی اثر قوی بر رشد اقتصادی
با کشورهای با ساختار متوسط مالی دارد (.)Moosa, 2002, pp 68-98
مطالعات متعددی حاکی از آن است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر بخش کشاورزی آثار
مثبتی داشته است .به عنوان نمونه میتوان به مطالعه الیباریک ( )2007اشاره کرد .نتایج مطالعه او
نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور تانزانیا باعت ایجاد فرصتهای
شغلی شده که هم فقر روستایی و هم شهری را کاهش داده است .در یک جمعبندی کلی میتوان
آثار و فرصتهایی که سرمایهگذاری خارجی برای بخش کشاورزی به ارمغان دارد را به شرح شکل
 1ارائه کرد .آثار و پیامدهایی از قبیل بهبود بهرهوری ،افزایش تولید محصوالت کشاورزی و صادرات
کل ،تغییرات ساختاری و بهبود رقابت در بازار .در مقابل فرصتهایی هم سرمایهگذاری مستقیم
خارجی برای کشور میزبان فراهم میسازد که میتوان به فراهمسازی منابع مالی ،فناوریهای جدید،
فرصتهای شغلی و دسترسی به بازرهای جهانی اشاره کرد.
Jتجارب جهانی در سرمایهگذاری خارجی بخش کشاورزی
مطالعات جهانی نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثرات قابل مالحظهای بر روی
متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره ،کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی ،افزایش
درآمد مالیاتی دولت ،کاهش بدهی دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژی ،افزایش اشتغال،
توســعه صادرات ،کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداختها دارد .ســرمایهگذاری در بخش
کشاورزی یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش گرسنگی و فقر ،به ویژه در مناطق روستایی است.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که سرمایهگذاری مداوم و پایدار در بخش کشاورزی باعث
کاهش فقر و گرســنگی در جهان شده است .از این رو فائو با همکاری دولتها ،بخش خصوصی،
سازمانهای ملی و بینالمللی و مؤسسات مالی به دنبال افزایش حجم و اثربخشی سرمایهگذاری
در بخش کشــاورزی و توسعه روستایی است .در این میان شرط الزم برای رشد کشاورزی یعنی
ســرمایهگذاری در بسیاری از کشــورها در دهههای اخیر راکد شده یا کاهش یافته است ،به ویژه
در کشــورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا ،که در این کشورها گرسنگی نیز شایع است.
فائو تخمین میزند برای تأمین مواد غذایی تقاضای رو به رشــد و جمعیت  9میلیارد نفری سال
 2050به بیش از  80میلیارد دالر ســرمایهگذاری هرســاله در بخش کشاورزی نیاز است .امروزه
سرمایهگذاران به دلیل قیمتهای جهانی مواد غذایی که رو به رشد است ،مشتاق سرمایهگذاری
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آکــادمـی
شکل :1پیامدها و فرصت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی

بهبود سرمایه گذاری خارجی
در کشاورزی

فرصتها و منافع سرمایه گذاری خارجی
 تامین منابع مالی تامین فناوری نوین تامین فرصتهای جدید اشتغال -یافتن بازار بینالمللی برای محصوالت کشاورزی

چالشهای سرمایه گذاری
خارجی در بخش کشاورزی

در چارچوب سیاست و مبانی حقوقی به نفع سرمایه
گذاری خارجی
 تقویت خصوصیسازی و رقابت بازار آزاد مشوقهای سرمایهگذاری خارجی -بهبود روابط دوجانبه و چند جانبه اقتصادی

اثرات سرمایه گذاری خارجی
 بهبود بهره وری -افرایش تولیدات کشاورزی و بهبود صادرات

در بخش کشاورزی بوده و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه بهویژه
در کشــورهایی که منابع طبیعی فراوانی دارند ،هستند .از این رو جریان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ( )FDIدر کشــورهای در حال توسعه بین سالهای  2006تا  2008دو برابر شده است.
عمده سرمایهگذاری خارجی به سمت فعالیتهای فرآوری و توزیع و کمتر از  10درصد به تولید
محصوالت اولیه کشاورزی اختصاص یافته است .از لحاظ مقصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
آفریقا مهمترین منطقه برای سرمایهگذاری خارجی بوده است .از  754پروژه سرمایهگذاری خارجی
در خصوص زمین کشاورزی در حدود  56.2میلیون هکتار در آفریقا 17.7 ،میلیون هکتار در آسیا
و  7میلیون هکتار در آمریکای التین است ( Anseeuwو همکاران .)2012 ،تجارب کشورهای
جهان حاکی از آن است که برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حل مشکالت بخش رویکرد توجه
به سرمایهگذاری خارجی اتخاذ شده است.
کشور قزاقستان طی دهه گذشته رشد باالی تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است که این رشد
بیشتر تحت تأثیر عملکرد بخش منابع طبیعی و فعالیتهای مرتبط با آن و سرمایهگذاری متمرکز
در صنایع معدنی و هیدروکربنی بوده اســت .این در حالی است که جریان ورودی سرمایهگذاری
خارجی مستقیم ( )FDIبه قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزایندهای داشته است به طوری که
در سال  2011میزان آن در حدود  19.9میلیارد دالر بوده و در طی دوره  2004تا  2011در حدود
 20درصد رشد ساالنه داشته است .این جریان ورودی باالی سرمایهگذاری در کشور قزاقستان به
دلیل شرایط کشور و نوع نگاه و نگرش دولتمردان این کشور به موضوع سرمایهگذاری خارجی بوده
است .اطالعات نشــان میدهد که انگیزه و عالقه شدیدی برای سرمایهگذاران خارجی در بخش
کشاورزی قزاقستان وجود دارد .دالیل جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایهگذاران عبارت است از:
 )1افزایش تقاضای جهانی برای محصوالت غذایی و علوفه
 )2مبلغ کم اجاره زمین در قزاقستان
 )3توسعه زیرساختهای حمل و نقل در قزاقستان و منطقه.
از طرف دیگر یکی از اهداف بلندمدت استراتژیک دولت قزاقستان ،کاهش وابستگی اقتصاد به
منابع طبیعی و افزایش تنوع فعالیتهای اقتصادی است که در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی و
اشتغال افزایش یابد و این مهم از طریق تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی طراحی شده است.
دولت قزاقســتان هم از طریق بهبود محیط کلی سرمایهگذاری و هم از طریق سیاستهایی که
فعالیتهای خاصی را رشــد و توسعه داده و حمایت میکند ،باعث افزایش جذب سرمایهگذاری
34
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مســتقیم خارجی شده اســت .یکی از بخشهای مورد توجه برای جذب سرمایهگذاری خارجی
فعالیتهای مرتبط با زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی است .برای این منظور در قزاقستان پنج
گام برای تشــویق و جذب سرمایهگذاری خارجی برداشته شده است :در زنجیره کسب و کارهای
کشــاورزی ،فرآوری و خردهفروشی مواد غذایی به عنوان پایلوت برای طراحی و آزمایش ،رویکرد
بخشی برای ترویج سرمایهگذاری انتخاب شدند .به عبارتی در ابتدا امکانسنجی برای انتخاب کسب
و کارهای کشــاورزی برای جذب ســرمایهگذاری خارجی صورت گرفته و فعالیتهای مورد نظر،
هدفمند برگزیده شدهاند .دولت قزاقستان اولویت سرمایهگذاری در تجارت محصوالت کشاورزی
را به عنوان یک هدف راهبردی در نظر گرفته اســت .چرا تجارت محصوالت کشاورزی به عنوان
یکی از اولویتهای ســرمایهگذاری انتخاب شده است؟ به چند دلیل .اول اینکه کشاورزی در این
کشور در حدود  30درصد از نیروی کار را مشغول به کار کرده و رشد تجارت بخش کشاورزی به
پایداری و توسعه اشتغال میانجامد .دوم اینکه قزاقستان دارای زمین قابل مالحظهای (رتبه هفتم
در جهان از نظر زمین قابل کشت) برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی است .سوم اینکه کسب
و کارهای کشاورزی دارای پتانسیل باالیی برای توسعهاند به این دلیل که رشد تقاضای داخلی و
منطقهای برای این محصوالت در حال افزایش است و از این رو پتانسیلی برای گسترش فعالیتهای
مرتبط به آن را به وجود میآورد (به عنوان مثال ،کود شیمیایی ،حمل و نقل و انبارداری) .در میان
کسب و کارهای کشاورزی ،فرآوری و خردهفروشی مواد غذایی ،ایجاد ارزش باالیی میکنند .به طور
نمونه ،در اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )OECDنسبت میان قیمت مزرعه
و قیمت خردهفروشی به میزان  220تا  340درصد برای گوشت و محصوالت لبنی و در حدود 720
درصد برای سبزیجات تازه است .این اعداد نشان میدهد که فعالیتهای انجامشده برای محصول
از مزرعه تا فروش آن به چه میزان خلق ارزش کرده اســت .در قزاقستان ،فرآوری و خردهفروشی
مواد غذایی بیش از  12درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اســت .از این رو
این فعالیتها به دالیل برشمرده میتوانند گزینههای مناسبی برای جذب سرمایهگذاری خارجی
(هم ایجاد انگیزه برای سرمایهگذار خارجی و هم خلق ارزش و مزیت برای اقتصاد داخلی) باشند.
تجربه کشــور قزاقستان نشان میدهد که توسعه و ارتقای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
نیازمند اصالحات ساختاری و نهادی در کشور است و دولت به این نکته ،هم واقف شده و اعتقاد
داشــته و هم برنامهریزی و سیاستگذاری کرده است .به طوری که در خصوص قوانین و مقررات
توسعه و تشویق سرمایهگذاری رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته شده و تمام چارچوبهای قانونی

اولین اولویت ایجاد نهاد و سازمان تصمیمسازی و تصمیمگیری در باالترین سطح سازمانی وزارت است
که بتواند امر زمینهیابی جذب سرمایهگذاری خارجی را در بخش کشاورزی ایران شناسایی و اولویتبندی
کند و با توجه به توانمندیهای بینالمللی نسبت به جذب آن زمینهساز یهای مربوطه را پیشبینی کند.

الزم برای سرمایهگذاری در قزاقستان ایجاد شــدهاند .در سال  ،۲۰۰۳قانون «سرمایهگذاری» به
تصویب رسید ،که دربرگیرنده چارچوبهای حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاری خارجی است.
این قانون حفاظت از حقوق سرمایهگذاران و ثبات قراردادها را تضمین و به صورت کام ًال واضح و
مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایهگذاران خارجی (سرمایهگذاری آزاد ،بازگشت سرمایه،
آزادی استفاده از سود ،حق مالکیت خصوصی از زمین برای شرکتهای خارجی و غیره) را مشخص
میکند .در این کشــور تمامی چارچوبهای حقوقی الزم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت
گرفته است .به همین منظور مؤسسهای برای وضع قانون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد
شده و قوانین الزم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود (مدنی ،جنایی ،کدهای اداری ،قانون کپی
رایت و حقوق مرتبط با آن) به ثبت رسیده است .همچنین این قانون امکانات الزم را برای حمایت
از سرمایهگذاران ،بهخصوص سرمایهگذاریهایی که در اولویت هستند ،فراهم میکند به طوری که
معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی مربوط به سرمایهگذاری در پروژه مورد
نظر و ارائه کمکها و گارانتیهای دولتی (از زمین ،ساختمان ،سازه ،ماشینآالت ،تجهیزات رایانهای،
اندازهگیری و دستگاههای کنترل ،وسایل حملونقل به استثنای موتورهای خودرو سواری ،تجهیزات
صنعتی و خانگی) از جمله این حمایتهاســت .قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان ( ،2011با
اصالحات آن در ســال  )2012از جمله قوانین دیگر تشویق سرمایهگذاری خارجی است .برآیند
این اصالحات ساختاری و نهادی افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشور بوده است و
توانسته است محدودیت سرمایه و تأمین مالی داخلی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی
این کشور را کاهش دهد .آمار نشان میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در
ســه ماهه دوم سال  2016به رقم  84.6594میلیون دالر بالغ شده است .میانگین سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در قزاقستان طی دوره  2001تا  2016در حدود  33.4804میلیون دالر بوده که
بیشترین میزان آن در سه ماهه اول سال  2012با رقم  11.6028میلیون دالر اتفاق افتاده و طی
دوره رکورددار بوده و کمترین مقدار هم در سه ماهه اول سال  2001با رقم  23.468میلیون دالر
اتفاق افتاده است .بر اساس اطالعات بانک جهانی ،میانگین سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی دوره  1992تا  2015درحدود  7.06درصد بوده که کمترین
مقدار مربوط به سال  1992در حدود  0.4درصد و بیشترین مقدار مربوط به سال  2004با 13.01
درصد بوده است .آمار نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور
دارد .همچنین اطالعات نشــان میدهد که طی در دوره  2013-2004قزاقستان در حدود 192
میلیارد تنگه (واحد پول قزاقســتان )tenge ،سرمایهگذاری خارجی را جذب کرده است؛ که در
سال  2013سرمایهگذاری مستقیم خارجی به طور کلی بیش از  24میلیارد تنگه بوده است .بخش
کشاورزی (از جمله شیالت ،شکار و جنگلداری) در حدود  5.6میلیون تنگه و صنایع فرآوری غذایی
در حدود  338.9میلیون تنگه از ســرمایهگذاری خارجی را در سال  2013از آن خود کردهاند .در
طول  5سال گذشته ،حجم ساالنه سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) در بخش کشاورزی تقریباً دو
دفعه افزایش یافته است .یک بار در سال  2009که به رقم  77میلیارد تنگه رسیده (در این سال
 5.6میلیون تنگه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است) ،بار دوم در سال  2013بوده که در
حدود  142میلیارد تنگه (در این سال  5.6میلیون تنگه سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده) است.
سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایهگذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان برای
 5سال گذشته به ترتیب برابر  1.6و  2.3درصد در سال  2009و  2013بوده است .این در حالی
اســت که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور در حدود  5درصد است؛ بنابراین
با مقایسه این ارقام میتوان دریافت که جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایهگذاری در مقایسه
با صنایع دیگر در طول ســال افزایش یافته است .دولت به منظور تشویق سرمایهگذاری برنامهای
تحت عنوان «سرمایهگذاری  »2020تدوین کرده که شامل اقدامات تشویقی برای سرمایهگذاری با
استفاده از سادهسازی و روانسازی فرآیند دریافت کمکهزینه سرمایهگذاری ،ارائه شرایط منحصر
به فرد برای سرمایهگذاران بزرگ و کمک به سرمایهگذاران از طریق کمیسیون دائمی کاری است.
در کشور چین هم سرمایهگذاری خارجی نقش مهمی در تأمین مالی برنامههای توسعه بخش
کشاورزی آن داشته است .در پایان سال  ،2005میزان سرمایه خارجی در بخش کشاورزی چین
بیش از  32.9میلیارد دالر آمریکا بوده اســت .چین از سرمایهگذاری خارجی برای جبران کمبود
داخلی نهادههای کشاورزی ،ورود فنآوریهای خارجی پیشرفته و تجهیزات ،ارقام مرغوب و انتقال
تجربیات مدیریت پیشرفته در عرصههای مختلف فعالیتهای کشاورزی استفاده کرده است تا از این
طریق بتواند توسعه کشاورزی و ارتقای صنایع فرآوری را باعث شود و از طرف دیگر ارتقای سطح

صنعتی شدن کشاورزی و اصالحات روستایی و کشاورزی را ترویج دهد .در این میان سرمایهگذاری
در پروژههای ذخیره آب ،مدیریت منابع آبی و انتقال فناوریهای جدید برای بهرهوری بیشتر مصرف
آب در کشور چین انجام شده است .از آنجایی که پروژههای مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند
ســرمایه باالیی است اکثر کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مالی و سرمایهای مواجه
بوده برای اجرای پروژههای مختلف مدیریت بهینه مصرف آب ،به سرمایهگذاری خارجی متوسل
شدهاند که جذب سرمایهگذاری خارجی با هدایت دولت ،قانونمداری ،تسهیل فرآیندها و تشویق
سرمایهگذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت گرفته است.
از طرف دیگر تجارب کشورهای جهانی نشان میدهد که از سرمایهگذاری خارجی برای ارتقای
صادرات بخش کشاورزی نیز استفاده شده است .برای توسعه کمی و کیفی صادرات بخش کشاورزی
الزاماتی همچون توســعه کمی و کیفی زیرســاختهای حمل و نقل ،انبارداری و ذخیرهسازی،
استانداردها و کیفیت ،برندسازی ،بستهبندی مناسب ،تولید صادراتمحور ،قیمت رقابتی ،صنایع
فرآوری ،تشــکلهای صادراتی قوی و از این قبیل است .طبیعتاً دستیابی به این الزامات نیازمند
سرمایهگذاری اســت و بدون آن نمیتوان انتظار توسعه و ارتقای صادرات و افزایش سهم در بازار
جهانی داشــت .بخشی از منالبع مالی برای توسعه کمی و کیفی میتواند از طرق سرمایهگذاری
خارجی تأمین شود .مروری بر تجربیات جهانی نشان میدهد که بسیاری از کشورهای جهان برای
توسعه صادرات از سرمایهگذاری خارجی استفاده کردهاند .برای نمونه میتوان به کشور تایلند اشاره
کرد .اطالعات نشان میدهد در تایلند ،به طور میانگین طی دوره  1970تا  2009سرمای هگذاری
خارجی مستقیم در صنایع فرآوری غذایی بیشتر از بخش کشاورزی بوده به طوری که در حدود
 111.295میلیون دالر برای صنایع فرآوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی
در حدود  8.173میلیون دالر اســت .سهم صنایع فرآوری غذایی در حدود  45.2درصد و بخش
کشاورزی در حدود  0.41درصد از کل سرمایهگذاری خارجی است .در این کشور طی دوره 1970
تا  2009در حدود  16پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن توسط سرمایهگذاری خارجی تأمین
مالی شــده که  11.4درصد کل پروژهها را شامل شده و در حدود  291میلیارد بات ( Bahtپول
تایلند) را با ســهم  5.3درصد از کل داراست .همچنین اطالعات نشان میدهد که سرمایهگذاری
خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن به منظور تولیدات صادراتمحور در دهه 1970
در حــدود  13پــروژه بوده با  317.8میلیون بات بوده که در دهــه  2000به  321پروژه با 82.6
میلیارد بات رسیده است .آمار نشاندهنده رشد سریع سرمایهگذاری خارجی برای توسعه تولیدات
صادراتمحور در این کشور است .ســرمایهگذاری خارجی در این کشور ضمن تولید محصوالت
کشاورزی که برای صادرات تولید میشود ،باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است .طی دهه 2000
سرمایهگذاری صادراتمحور در بخش کشاورزی باعث ایجاد  87هزار شغل در این کشور شده است.
سرمایهگذاری خارجی در این کشور بر رشد صادرات تأثیر داشته و سهم شرکتهای خارجی که از
طریق سرمایهگذاری در این کشور فعالیت کردهاند در حدود  21.8درصد بوده است(. )2013 ,FAO
اطالعات منتشر شده بانک مرکزی ترکیه نشان میدهد که مجموع سرمایهگذاری خارجی در
بخش کشاورزی ،دامپروری ،ماهیگیری و جنگل ترکیه در سال  2009در حدود  48میلیون دالر
بوده که این رقم برای سال  2010به  ،81سال  2011به  ،32سال  2012به  ،43سال  2013به ،47
سال  2014به  61و آمار مقدماتی سال  2015به  31میلیون دالر رسیده است .آمار نشان میدهد
که کشور ترکیه به جذب سرمایهگذاری خارجی برای بخش کشاورزی اقدام کرده است .در سال
 2014در حدود  576شــرکت سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی این کشور وارد شدهاند.
در جریان ورودی سرمایهگذاری به کشور ترکیه بیشترین سهم مربوط به کشورهای هلند ،اتریش،
آمریکا ،بلژیک ،انگلستان ،فرانسه ،لوکزامبورگ و آلمان با  66سهم است .بیشترین سهم در میان این
 8کشور متعلق به هلند با  49درصد ،انگلستان با  26/2درصد ،فرانسه با  9درصد ،ایاالت متحده
آمریکا با  7درصد و  8،7درصد سهم متعلق به چهار کشور اتریش ،بلژیک ،لوکزامبورگ و آلمان است.
از نظر تعداد شرکت ،بیشترین تعداد متعلق به آلمان و هلند است (گزارش سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،وزارت اقتصاد.)2014 ،
بر اســاس گزارش فائو در سال  ،2020روند سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری مستقیم
خارجی جهان طی دوره  2010تا  2018متغیر بوده و کشــاورزی ســهم کمی از سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در جهان را در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است.
به طوری که این بخش کمتر از یک درصد از کل ورودیهای ســرمایهگذاری مستقیم خارجی را
بین سالهای  2010تا  2019از آن خود کرده و سهم آن در کل خروجی سرمایهگذاری مستقیم

شماره صد و بیستودوم ،مرداد و شهریور  | tccim.ir | 1401آیند هنگر

35

آکــادمـی
نمودار  :1جریان ورودی سرمایهگذاری خارجی ( )FDIو سهم بخش کشاورزی

نمودار  :2جریان خروجی سرمایهگذاری خارجی ( )FDIو سهم بخش کشاورزی

خارجی بین سالهای  2010تا  2019نیز کمتر از یک درصد بوده است ،به جز در سال  2014که
به  1/1درصد رسیده است .در بخش کشاورزی ،جریان ورودی  FDIبیشتر با هدف کنترل منابع،
با تمرکز بر زمین است .در آفریقا ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمدتاً بر برنج ،گندم ،محصوالت
روغنی و گلکاری متمرکز اســت .در آســیا تمرکز بر تولید برنج ،گندم ،گوشت و مرغ است و در
آمریکای جنوبی ،تمرکز بر تولید میوهها ،نیشکر ،گل و سویا است.
تکننده
همانطور که نمودار  3نشان میدهد اندونزی از سال  2015تا  2019بزرگترین دریاف 
جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به بخش کشاورزی با میانگین  3.1میلیارد دالر در سال بوده
اســت .پس از آن نروژ با  940میلیون دالر در ســال در رتبه دوم و عمان با میانگین  816میلیون
دالر در سال در رتبه سوم قرار دارد .موفقیت اندونزی در جذب سرمایهگذاری خارجی برای بخش
کشــاورزی را میتوان به کاهش مقررات مرتبط دانست ،به طوری که به نهادهای خارجی اجازه
میدهد تا ســهام بیشتری در شرکتهای داخلی داشته باشند به طور نمونه در مورد روغن پالم،
نهادهای خارجی میتوانند مالک  95درصد شرکتهای داخلی باشند .آمار تاکید بر این نکته دارد
که جذب سرمایهگذاری خارجی بر حسب کشور متفاوت بوده و کشورهایی که بستر و فرصتهای
مناسب برای جذب سرمایهگذار خارجی داشته ،موفق شدهاند سرمایهگذاری خارجی بیشتری وارد
کنند.

نمودار  :3جریان ورودی ساالنه  FDIبه کشاورزی 10 ،کشور برتر (متوسط )2019-2015

Jچرایی ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی ایران
چرایی و فلسفه توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ایران
را میتوان در موارد ذیل خالصه کرد:
روند گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن

 1ارزش افزوده 1هر بخش به معنی ارزش ایجادشده به ازای عوامل تولید آن در اثر فعالیت آن
بخش است .ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه ،ارزش افزوده نامیده میشود .ارزش افزوده
را میتوان معیار سنجش مشارکت تولیدکنندگان منفرد ،صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلی
محسوب کرد .یکی از شاخصهای مفید به منظور بررسی وضعیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور،
ارزش افزوده این بخش است .با استفاده از این شاخص میتوان به توان و قدرت تولیدی این بخش
طی سالهای مورد بررسی پی برد .بررسی تحوالت ارزش افزوده بخش کشاورزی به صورت جاری
و واقعی میتواند قدرت تولید بخش را به تصویر بکشد .طبیعتاً هرچه به مرور زمان قدرت تولیدی
بخش کاهش یابد ادامه این روند در بلندمدت خطرات و آسیبهایی را به تولید بخش کشاورزی و
امنیت غذایی کشور متوجه خواهد کرد .این خطرات را میتوان به شرح شکل  2برشمرد .مهاجرت
و تخلیه روســتاها و کانونهای تولیدی ،کاهش صادرات و افزایش واردات ،کاهش درآمد و قدرت
پساندازی و سرمایهگذاری و در نهایت کاهش امنیت غذایی جامعه از جمله مهمترین عوامل کاهش
تولید و ارزش افزوده در بخش کشــاورزی است .توصیه میشود به منظور جلوگیری از آثار منفی
کاهش تولید ،بسترهای مناسب برای توسعه کمی و کیفی تولید در بخش کشاورزی مهیا شود .آنچه
36
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مسلم است این مهم از طریق سرمایهگذاری و تأمین مالی طرحهای تحقیقاتی ،ترویجی ،آموزشی و
تولیدی و مدیریت فناوری و دانش و اطالعات و بازار قابل احصا خواهد بود .در این میان یکی از منابع
تأمین مالی و مدیریت تولید و بازار میتواند جذب سرمایهگذاری خارجی باشد.
بر اســاس آمار موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری از رقم  537هزار میلیارد
ریال در سال  1391به رقم  8181هزار میلیارد ریال در سال  1400بالغ شده که طی دوره 1391
تا  1400ساالنه میانگین درصد تغییرات آن در حدود  40درصد نرخ رشد داشته که نشاندهنده
روند صعودی این متغیر است .میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری طی دوره مورد
بررســی در حدود  2634هزار میلیارد ریال بوده است .از سوی دیگر درصد تغییرات ارزش افزوده
بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان میدهد بیشترین تغییرات مثبت مربوط به سال  1392با
رقم  74درصد و کمترین مقدار مربوط به سال  1394با رقم  6/3درصد است .همانطور که مالحظه
میشود در هیچکدام از سالهای مورد بررسی درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی
نبوده است اما از سوی دیگر مالحظه میشود که این روند رو به رشد دارای نوسانات شدیدی در
طول زمان بوده است .نوسانات ارزش افزوده طی دروه بیانگر ناپایداری در روند ایجاد آن بوده که ادامه
این نوسانات آسیبپذیری تولیدی و درآمدی بخش و امنیت غذایی کشور را به همراه خواهد داشت.
آنچه مسلم است مدیریت تولید و ثبات نسبی به آن در زنجیره ارزش محصول امکانپذیر بوده که
شکلگیری و ساماندهی آن مستلزم بهکارگیری فناوری ،دانش ،اطالعات و مشارکت و نهادسازی
الزم است که خود نیازمند تأمین مالی و همکاریهای بینالمللی است .با توجه به محدودیت منابع
مالی و دانشی کشور ،اتکای تنها به منابع داخلی مسیر و دوره دستیابی به شاخصهای توسعه را برای
کشور با توجه به شکاف زیاد فناوری ،بهرهوری و دانش با کشورهای دیگر مشکل و گاهی غیرممکن
میسازد و از این رو ضروری به نظر میرسد که از منابع خارجی در یک فرآیند معقول و بهینه که

بهدلیل سنتیبودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعاالن بخش دولتی و غیردولتی با قوانین و معادالت سرمایهگذاری خارجی در این بخش ،الزم است نهادی قوی و
فعال از ابعاد فنی ،مالی ،حقوقی و تجاری در شیوههای جذب سرمایه خارجی و دعوت از سرمایهگذاران بینالمللی تأسیس شود تا راهها و روشهای مربوطه بررسی و اقدامات
الزم با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی اتخاذ شود.

جدول  :1روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ تورم آن (هزار میلیارد ریال/درصد)
به قیمت جاری
سال

به قیمت ثابت سال
1395

شاخص
قیمت
ضمنی

نرخ تورم
بخش
61.7

میزان

درصد
تغییرات

میزان

درصد
تغییرات

537

67.6

1,144

3.6

47

1392

933

73.9

1,205

4.7

77

66.1

1393

1,149

23.2

1,305

3.7

88

18.7

1394

1,221

6.3

1,343

3.0

91

3.2

1395

1,410

15.4

1,410

4.9

100

10.0

1396

1,645

16.7

1,457

3.4

113

12.9

1397

2,413

46.7

1,423

2.4-

170

50.3

1398

3,821

58.3

1,550

8.9

247

45.3

1391

1399

5,034

31.7

1,616

4.3

312

26.4

1400

8,181

62.5

1,541

4.6-

531

70.4

میانگین

2634

40.2

1399

3.0

177
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گذار حفظ شود ،بهره گرفته شود.
منافع ملی کشور و سرمایه 
اگر به آمار واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی توجه شود ،به دلیل تورم در بخش ،آمار تغییر
ارزش افزوده واقعی کمتر از جاری اســت .ارزش افزوده بخش کشــاورزی به قیمت ثابت سال 95
از رقم  1144هزار میلیارد ریال در ســال  1391به رقم  1541هزار میلیارد ریال در ســال 1400
بالغ شــده که طی دوره مورد بررســی ساالنه در حدود  3درصد رشد داشته که نشاندهنده روند
صعودی این متغیر است .این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت جاری
 40درصد بوده که  37درصد رشــد حاکی از افزایش قیمت است نه تولید .میانگین ارزش افزوده
بخش کشاورزی به قیمت ثابت طی دوره در حدود  1399هزار میلیارد ریال بوده است .در سالهای
 )-2/4(1397و  )-4/6( 1400نرخ رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت منفی شده است .با مقایسه
ارقام واقعی و جاری ارزش افزوده بخش کشاورزی مالحظه میشود میانگین ارزش افزوده جاری در
حدود  1/9برابر میانگین ارزش افزوده ثابت است .تفاوت میان ارزش افزوده جاری بخش کشاورزی
و قیمت ثابت یکی دیگر از واقعیتهای بخش کشاورزی است که قابل تأمل است .به عبارتی افزایش
قیمتها باعث کاهش واقعی ارزش افزوده بخش شده و ادامه این روند طبیعتاً کاهش قدرت خرید
بخش را به همراه خواهد داشت که تهدیدی برای ایجاد درآمد مطمئن برای بهرهبرداران بخش از
یک سو و ناامنی تولید بخش میشود .ارقام نشان میدهد که به طور میانگین طی دوره  36درصد
نرخ تورم تولیدی بخش کشاورزی بوده است .به این ترتیب با تداوم رشد تورم در بخش کشاورزی،
این امکان وجود دارد که هزینههای تولید و قیمت تمامشــده محصوالت کشاورزی افزایش یابد،
بهاین ترتیب عرضه محصوالت بخش کاهش یابــد و با توجه به ارزانتر بودن محصوالت وارداتی
کشــاورزی ،تقاضا برای محصوالت داخلی کم شود و در نتیجه تولیدات در بخش کشاورزی مورد
تهدید قرار خواهد گرفت .آسیبپذیری بخش کشاورزی از دیدگاه تهدید افزایش قیمتها مقولهای
است که الزم است از ابعاد مختلف درآمدی ،مزیت رقابتی ،صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد تا
از این طریق تهدید کاهش تولید بخش و امنیت غذایی کاهش یابد .حال چگونه میتوان هم ارتقای
توسعه کمی و کیفی تولید بخش را داشت و هم تهدیدهای مختلف را که از طریق عوامل مختلف
بر تولید تأثیرگذار هستند کنترل کرد؟ الجرم مطابق تجربیات جهانی سمت و سوی برنامههای
توسعه روستایی و کشاورزی پایدار به سمت ساماندهی و شکلگیری کارآمد زنجیرههای ارزش و
عرضه محصوالت و مدیریت بهینه آن و توجه به فناوری ،ارتقای بهرهوری ،درآمد ،دانش و اطالعات

شکل  :2آثار منفی کاهش تولید در بخش کشاورزی

است .این مهم از طریق تدوین برنامه و استراتژی و تأمین مالی آن امکانپذیر است که در این میان
سرمایهگذاری خارجی میتواند یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف باشد.
روند گذشته سرمایهگذاری بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن

 2سرمای هگذاری 2به دو منظور صورت میگیرد ،ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و
ســپس به منظور افزایش سطح سرمایه .در صورت بروز هرگونه اختالل در ایجاد و افزایش سطح
سرمایه ،سطح تولید نیز به خطر میافتد و سرمایهگذاری به عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح
ســرمایه در این فرآیند نقش بسیار حیاتی دارد .آنچه مسلم است کاهش سرمایهگذاری به دنبال
خود کاهش تولید را به همراه خواهد داشت که کاهش تولید هم کاهش صادرات و افزایش واردات،
کاهش درآمد و پسانداز و تهدید امنیت غذایی را به همراه خواهد آورد .سرمایهگذاری به عنوان تنها
عامل ایجاد و افزایش میزان موجودی سرمایه مورد توجه است .این متغیر زمانی قادر به مشارکت
در توســعه بخش کشاورزی خواهد بود که مقدار آن به حدی باشد که عالوه بر جبران استهالک
ساالنه و حفظ سطح موجودی سرمایه منجر به افزایش سرمایه در طول زمان شود .اطالعات نشان
میدهد که ســرمایهگذاری به قیمت جاری بخش کشاورزی از رقم  87هزارمیلیارد ریال در سال
 1391به رقم  435هزار میلیارد ریال در ســال  1399بالغ شــده که طی این دوره روند صعودی
داشته است (میانگین درصد تغییرات  23/6درصد) .همانطور که ارقام نشان میدهد روند تغییرات
سرمایهگذاری (درصد تغییرات) بخش کشاورزی طی سالهای اخیر روند کاهشی داشته که ادامه
این روند در آینده به تضعیف تولید در بخش خواهد انجامید چون سرمایه یکی از ارکان مهم تولید
است که کاهش آن طبیعتاً به کاهش ،تهدید و آسیبپذیری تولید خواهد انجامید که میزان تأثیر
آن بر حسب نوع تولید متفاوت است که انجام تحقیقات کاربردی در این خصوص میتواند اثرگذاری
آن را بر تولید تعیین کند (جدول  .)2از سوی دیگر مقدار واقعی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
کمتر از مقدار جاری آن است .سرمایهگذاری به قیمت ثابت طی سالهای  1391تا  1399به ترتیب
از رقم  161هزار میلیارد ریال به  106هزار میلیارد ریال رســیده اســت که نشان از روند کاهشی
سرمایهگذاری به قیمت ثابت دارد (میانگین درصد تغییرات  -5/4درصد) .ارقام نشان میدهد که
سرمایهگذاری به قیمت ثابت بخش کشاورزی روند کاهنده را همراه با نوسانات شدید تجربه کرده
است .کاهش سرمایهگذاری به قیمت جاری و ثابت در طی دوره مورد بررسی قابل مالحظه است
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آکــادمـی
نمودار  :4درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت (درصد)

جدول  :2روند سرمایهگذاری بخش کشاورزی و سهم آن از اقتصاد ملی (هزارمیلیارد
ریال/درصد)
سال

به قیمت جاری
میزان

درصد تغییرات

سهم از
به قیمت ثابت سال 1395
سرمایهگذاری کل
میزان درصد تغییرات
کشور

1391

87

7.1-

161

24.4-

4.16

1392

132

51.6

171

6.6

4.27

1393

161

21.8

173

1.2

3.96

1394

101

37.2-

101

41.6-

2.63

1395

104

3.4

104

3.2

2.84

1396

141

34.6

119

13.7

3.11

1397

203

44.2

125

5.2

2.90

1398

234

15.4

96

23.2-

3.97

1399

435

85.9

106

10.4

4.15
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که این کاهش خود تهدیدی برای کاهش تولید بخش و آسیبپذیری آن از دیدگاه تولید و درآمد
اســت چون با کاهش سرمایهگذاری طبیعتاً تولید کاهش مییابد و با کاهش تولید ،درآمد بخش
کم میشود و از این رو امنیت غذایی و درآمد مطمئن را برای بهرهبرداران بخش کشاورزی با خطر
مواجه میسازد .از سوی دیگر مالحظه میشود که سرمایهگذاری واقعی نهتنها افزایش نداشته ،بلکه
کاهش هم یافته است.
از سوی دیگر سهم سرمایهگذاری بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کل کشور در طول سالهای
مورد بررســی روند تقریباً ثابت همراه با روند کاهشی داشته اســت ،به طوری که از سال 1391
تا  1399از مقدار  4/16درصد به  4/15درصد بالغ شــده که نشــان از کاهش سهم دارد .کاهش
سهم بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کل کشور زنگ خطری است برای آسیبپذیری بخش از
دیدگاه تولید ،درآمد و امنیت غذایی از یک سو و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی را به دلیل
کاهش سرمایهگذاری و کاهش استفاده از تکنولوژی و روشهای نوین تولید کاهش خواهد داد و
طبیعتا بهرهوری در بخش را به مخاطره خواهد انداخت .واقعیتهای موجود ضرورت توجه به جذب
سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان میسازد.
سهم بخش کشاورزی از جذب سرمایهگذاری خارجی

 3اطالعات و آمار بسیار محدودی درباره سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی وجود
دارد و همین اطالعات محدود نشانگر آن است که جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی
نسبت به فعالیتهای دیگر ،سهم پایینتری دارد .بر اساس اطالعات منتشر شده پایگاه اطالعرسانی
دولــت در بــازه زمانی  ۱۳۹۴ /۱۰ /۱لغایــت  ۱۳۹۵ /۱۰ /۱مجموع ارزش ســرمایهگذاریهای
خارجی بالغ بر  ۱۱میلیارد و  802میلیون دالر بوده اســت .طرحهای سرمایهگذاری خارجی که
به تصویب رســیده اســت عمدتاً در بخشهای صنعت ،نیرو (نیروگاههای تجدیدپذیر) ،خدمات
(به ویژه گردشــگری) ،ســاختمان و حمل و نقل بودهاند که جزییات آن به شرح جدول شماره 3
است .همانطور که مشاهده میشود بخش کشاورزی طی دوره مورد نظر دارای  8طرح مربوط به
کشاورزی با  512میلیون دالر بوده که از نظر تعداد حدود  7درصد و از نظر میزان سرمایه در حدود
 4درصد از کل را شامل میشود .اطالعات نشان میدهد آخرین مصوبات شورای اقتصاد حاکی از آن
است که سایر بخشهای اقتصادی برای توسعه بخش خود از تسهیالت مالی خارجی جهت خرید
تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژههای مختلف استفاده کرده و بخش کشاورزی در این خصوص
پیشنهادی ارائه نداده است .احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان ،طرح انتقال نیروی برق زنجان،
احداث کارخانه کاغذ سبز خوزستان و احداث سه بیمارستان  ۷۴۰تختخوابی برکت در شهرهای
تهران و اهواز با استفاده از تسهیالت مالی خارجی از آن جمله است .همانطور که مشاهده میشود
سهم بخش کشاورزی در جذب سرمایهگذاری خارجی پایین است و توجه به بسترسازی مناسب
38
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برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی در این بخش ضروری است.

4

نظام ناکارآمد تأمین مالی بخش و گرایش توزیع اعتبارات بخش کشــاورزی به سمت
سرمایه در گردش

بازارهای مالی روستایی به عنوان مهمترین منبع تأمینکننده سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی
مطرح هستند .در طبقهبندی بازار مالی روستایی بر پایه مقررات و ساز و کار حاکم بر بازار معموالً
دو بخش رســمی و غیررسمی در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند .بخشی از بازار که تحت نظارت
دولت بوده و در چارچوب مقررات و سیاستهای پولی کشور عمل میکند ،به عنوان بخش رسمی
یا متشکل بازار مالی شناخته میشود و بخشی از این بازار که به طور معمول خارج از این ضوابط
و مقررات عمل میکند ،تحت پوشــش بخش غیررسمی قرار میگیرد .این دو بازار معموالً رقیب
یکدیگر بوده و توســعهیافتگی و کارایی یکی به منزله اندازه کوچکتر و ناکارآمدی دیگری است
(قربانی1376 ،؛ عرب مازار و خدارحمی.)1378 ،
در ایران عرضه وجوه در بازار مالی روستایی عمدتاً از محل منابع رسمی بوده ،و در حال
حاضر بانک کشــاورزی اصلیترین منبع تأمین سرمایه بخش رسمی این بازار است .به نظر
میرسد شرایط فعلی بازار مالی روستایی ایران به گونهای است که کشاورزان بزرگ عموماً به
اعتبارات رسمی دسترسی مناسبتری داشته و اکثر کشاورزان خردهپا که عمدتاً محدودیت
سرمایهای بیشتری متوجه آنهاست ،از اعتبارات این بخش محروم بوده و به آسانی قادر به
دریافت از این منابع نباشند .در نتیجه ،کشاورزان کوچک و خردهپا برای رفع نیاز سرمایهای
خود بیشــتر جذب بازارهای غیررسمی اعتبارات شده و به عنوان بازیگران اصلی این بخش
مطرح شوند (جهاندوست1375 ،؛ رحیمی1375 ،؛ عرب مازار و خدارحمی1378 ،؛ خزاعی،
1379؛ میر و همکاران1383 ،؛ احمدپور برازجانی و حسینیپور .)1386 ،مطالعات تجربی
انجامشده در زمینه اعتبارات بخش کشاورزی و روستایی در ایران نشاندهنده وجود برخی
مشکالت و تنگناها در این نظام است که دستیابی به نظام کارآمد اعتبارات را با مشکل مواجه
ســاخته است .آنچه مسلم است توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به رشد متوسط بخش
کشــاورزی در قانون برنامه ششم توسعه ،نیازمند سرمایهگذاری و به تبع آن تزریق اعتبار و
سرمایه به این بخش با مکانیزمها و ابزارهای پولی و مالی مناسب است .به همین دلیل روند
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مثبت پیشبینی شده است؛ اما نظام موجود با تنگناها و
مشکالت عدیدهای روبهرو است که لزوم طراحی نظام بهینه تأمین مالی داخلی و خارجی را
دوچندان میسازد .مهمترین مشکالت طرف تقاضا و عرضه نظام تأمین مالی بخش کشاورزی
و روستایی به شرح ذیل است .رفع تمامی این مشکالت و تدوین و اجرای نظام بهینه تأمین
مالی در بخش کشاورزی مستلزم زمان و نهادسازی است که در کوتاهمدت به منظور دستیابی

ارتقا و توسعه سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی نیازمند برنامه جدید با رویکرد بسترسازی،
هدایت ،نظارت و ارزیابی سرمایهگذاری خارجی است تا بتوان به سوی اهداف مشخص در راستای
توسعه پایدار بخش کشاورزی ،هدفمند گام برداشت.

جدول  :3آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب به تفکیک بخش اقتصادی در بازه
زمانی ( ۱۳۹۴ /۱۰ /۱لغایت )۱۳۹۵ /۱۰ /۱
بخش اقتصادی

تعداد طرح
های جدید

حجم سرمایه مصوب
کل (میلیون دالر)

سهم
تعداد

سهم حجم
سرمایه

تامین آب ،برق
و گاز

35

8105

31

68.7

حمل و نقل و و
ارتباطات

3

259

2.7

2.2

خدمات

17

1532

15

13

ساختمان

2

6

1.8

0.1

صنعت

46

1365

40.7

11.6

کشاورزی

8

512

7.1

4.3

معدن

2

17

1.8

0.1

جمع

113

11802

100

100

ماخذ :دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت

به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی ضرورت توجه به جذب سرمایهگذاری خارجی
را دوچندان میسازد.
از سوی دیگر اطالعات تسهیالت پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی طی  12ماهه سال
 1400حاکی از آن است که بیش از  69درصد تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی برای تأمین
سرمایه در گردش بوده و تنها  19درصد تسهیالت برای ایجاد و سرمایهگذاری جدید بوده است .به
عبارتی بخش نیازمند تأمین مالی برای سرمایه در گردش بوده و توسعه سرمایهگذاری کمتر بوده
اســت .از سوی دیگر اطالعات نشان میدهد که در حدود  6/7درصد تسهیالت پرداختی مجموع
بخشهای اقتصادی مربوط به بخش کشــاورزی اســت که نشان از سهم پایین بخش کشاورزی
دارد .با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی کشور بعید به نظر میرسد سهم بخش کشاورزی از
تسهیالت پرداختی افزایش چشمگیری یابد ،به طوری که بتواند هم نیاز سرمایه در گردش بخش
کشاورزی را تأمین کند و هم به توسعه کمی و کیفی سرمایهگذاریهای موجود و جدید در راستای
اهداف توسعه پایدار بخش کمک کند .این واقعیت موجود هم تاکیدی دیگر بر ضرورت توجه به
سرمایهگذاری خارجی است.

دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم بخش کشاورزی

 5در برنامه ششــم توسعه دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت
اساســی زراعی ،دامی و آبزی به میزان  95درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات
کشاورزی بهویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی ،رسیدن به تراز تجاری مثبت ،تقویت و تکمیل
زنجیرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی اقدام کند .همانطور که
جدول شماره  5نشان میدهد متوسط رشد ساالنه ارزش افزده بخش کشاورزی  8درصد ،اشتغال
 3/9درصد ،رشــد بهرهوری ساالنه  3/2درصد و سرمایهگذاری  20/3درصد است .با توجه به روند
کاهشی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی انتظار افزایش این نرخ سرمایهگذاری به منظور دستیابی
به رشد ارزش افزوده ،اشتغال و بهرهروی از منابع داخلی امکانپذیریِ کمی داشته و ضرورت توجه
به سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان میسازد .در برنامه ششم توسعه یکی از
منابع تأمین مالی سرمایهگذاری خارجی است (جدول  )6که از این فرصت پیش رو بخش کشاورزی
میتواند در جهت دستیابی به اهداف توسعه بخش بهر ه گیرد .در بخش کشاورزی و مناطق روستایی
عوامل گوناگونی بر توســعه ناکافی تولید و اشــتغال تاثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و کاهش این
مشکالت به تنهایی از طریق منابع داخلی امکانپذیر نبوده و نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی
است .بخش کشاورزی و روستایی کشور ما با مشکالت و تنگناهای عدیدهای روبهرو است که بهکرات
از دیدگاه مســئوالن و کارشناسان و محققان مطرح شده است که به عنوان نمونه میتوان به این
موارد اشاره کرد :مشکالت مربوط به آب ،خاک ،تخریب جنگلها ،تغییرات اقلیم ،عدم شفافیت بازار،
نوســانات قیمت محصوالت و نهادهها و عدم تضمین سود متعارف برای تولیدکننده ،پایین بودن
بهرهوری محصوالت و عوامل تولید ،نبود زنجیرههای ارزش و عرضه محصوالت ،انحصار در واردات
و رانتهای بیشمار ،قاچاق ،نبود الگوهای مدیریت بهینه در ساختار دولتی ،مشارکت کم و پایین
ذینفعان با هم و در تصمیمسازیهای دولتی ،وجود ضایعات در فرآیند قبل از تولید تا سفره ،نبود
الگوی کشت بهینه در هر منطقه و روستا ،توجه ناکافی به تغییر و تحول در الگوی مصرف خانوار،
خرد بودن اراضی و اقتصادی نبودن اندازه بهرهبرداریها ،ضعف مدیریت دانش و اطالعات ،کارآمدی
پایین تشکلهای غیر دولتی و خصوصی در حضور قدرتمند در عرصههای مختلف تولید ،بازار و
تجارت و خدمات مرتبط ،وجود فضای ناامنی و نااطمینانی برای ورود سرمایهگذاران در فعالیتهای
بخش کشاورزی و وجود ریسکهای زیاد ،حضور ناکافی در بازارهای جهانی و از دست دادن مزیت
رقابتی ،نبود نظام تأمین مالی بهینه برای کشاورزان و روستاییان (برحسب اندازه و مقیاس ،عملکرد
و درآمد و سود و نوع محصول سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی الگوهای تأمین مالی متفاوتی
برای هر گروه در نظر گرفته شــود) ،ناکافی بودن ترویج و تحقیق و آموزشهای کاربردی ،ناکافی
بودن نظام تأمین اجتماعی (بازنشستگی و درمان و بهداشت) و رفاه کشاورزان و روستاییان ،ناکافی

الف) دیدگاه طرف تقاضای اعتبارات
تنگناها و مشکالت

نتیجه و پیامد

کوچکی و پراکندگی واحدهای تولید زراعی مستقل

کاهش درآمد و توان بازپرداخت وام – کاهش دسترسی به اعتبارات

پایین بودن سطح درآمد کشاورزان در واحدهای سنتی و عدم تشکیل پسانداز جهت سرمایهگذاری و یا
ادامه فعالیت در بخش

افزایش تقاضا برای اعتبار از منابع غیررسمی با نرخ سود باال و در نتیجه کاهش بیشتر درآمد

وجود تفاوت فاحش بین نرخ سود دریافتی بانکها با منابع غیررسمی

کاهش توان مالی کشاورزان و افزایش هزینههای دریافت وام

عدم دسترسی بخش عمدهای از روستاییان کوچک مقیاس به منابع اعتبارات رسمی

عدم تأمین مالی و کاهش تولید و درآمد

باال بودن هزینههای جانبی دریافت وام

افزایش نرخ سود وامهای بانکی و در نتیجه افزایش هزینه کشاورز

گسترش شبکههای غیررسمی اعتبار در مناطق روستایی

افزایش هزینههای دریافت وام

محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

خگویی کامل به نیازهای اعتباری کشاورزان به وسیله بخش رسمی
عدم پاس 

باال بودن ریسک فعالیتهای کشاورزی

نوسان در درآمد و کاهش توانایی مالی در بازپرداخت وام

گریز وام از بخش کشاورزی

کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش درآمد

کوتاهمدت بودن زمان پرداخت وام منابع رسمی

رجوع به منابع غیررسمی برای پرداخت وام و هزینههای سرمایهگذاری بلندمدت

طوالنی بودن فرآیند دریافت وام از منابع رسمی

افزایش هزینههای پنهان وام
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آکــادمـی
ب) دیدگاه طرف عرضه اعتبارات
تنگناها و مشکالت

نتیجه و پیامد

عدم توسعه و شک 
لگیری سازماندهی اجرایی در بخش اعتباری کشاورزی ایران

کاهش توان عملیات بانکی

عدم تحرک و کارایی سیستم به علت بوروکراسی سنتی حاکم بر آن

افزایش هزینههای بانکی و عملیاتی

عدم تجهیز پساندازها و جمعآوری منابع از درون بخش

کاهش منابع بانکی

تأخیر در پرداخت وامهای مستقیم به علت مسائل اجرایی

کاهش انگیزه دریافت وام از سوی کشاورزان و پسانداز از سوی آنان

کمبود نیروی کارشناسی کارآمد ب هخصوص در تخصصهای مالی و بانکداری در سیستم بانکی کشور

کاهش توان عملیات بانکی

عدم تطابق قوانین و مقررات پیچیده نظام بانکی کشور با فرهنگ روستایی

کاهش عملیات بانکی در روستاها

ضعف بازارهای مالی کشور در گسیل سرمایهها به سمت بخش کشاورزی

کاهش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی

محدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

کاهش عملیات بانکی در روستاها

باال بودن هزینههای اجرایی بانکی کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی

کاهش عملیات بانکی در روستاها

باال بودن ریسک فعالیتهای کشاورزی

افزایش ریسک عدم بازپرداخت وامهای بانکی و کاهش منابع مالی

بودن زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و خدمات عمومی و تخصصی ،و بسیاری از مشکالت و
محدودیتهای دیگر .مدیریت تمامی این مشکالت و ساماندهی آن در طول یک برنامه پنجساله
امکانپذیر نبوده و برای قرار گرفتن در ریل توسعه پایدار کشاورزی متناسب با رشد سایر کشورهای
جهان ،توجه به تأمین مالی خارجی را تقویت میکند.
Jتوصیهها و برنامه پیشنهادی برای تسهیل و تسریع مدیریت سرمایهگذاری
خارجی در بخش کشاورزی
ارتقا و توســعه ســرمایهگذاری خارجی در بخش کشــاورزی نیازمند برنامه جدید با رویکرد
بسترسازی ،هدایت ،نظارت و ارزیابی سرمایهگذاری خارجی است تا بتوان به سوی اهداف مشخص
در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی ،هدفمند گام برداشت .از این رو برنامه پیشنهادی ارائه شده
تا با نقد و ارزیابی آن توسط مدیران و کارشناسان مرتبط ،برنامه نهایی برای اقدام و عمل تهیه شود.
توسعه بخش کشــاورزی و بهبود بهرهوری آن در گرو تحول اساسی در نحوه نگرش حاکم بر
مدیریت این بخش بوده و از سوی دیگر نیازمند ورود سرمایه برای بهکارگیری در سه نوع فناوری
سنتی بخش کشاورزی (فناوری بیولوژیک بهخصوص بذر و نهال و فناوری شیمیایی و مکانیکی
بهخصوص ماشینآالت کشاورزی) و بهکارگیری تکنولوژی دیجیتال در بخش کشاورزی بهخصوص
فناوریهای هوش مصنوعی است .ورود سرمایه و سرمایهگذار خارجی مزایای فراوانی برای توسعه
جدول  :4تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی و هدف از دریافت طی  12ماهه سال
( 1400میلیارد ریال/درصد)
هدف از دریافت

مبلغ

ایجاد

سهم از کل بخش کشاورزی سهم از کل بخشها

383128

19/3

11.0

تأمین سرمایه در گردش 1380975

69/4

7.1

6874

0/3

1.1

توسعه

133437

6/7

5.4

خرید کاالی شخصی

23969

1/2

1.1

خرید مسکن

2740

0/1

0.6

سایر

58665

2/9

5.1

جمع

1989787

100/0

6.7

تعمیر

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .از سامانه سمات براساس اطالعات ارسالی بانکها
استخراج شده و برگرفته از طبقهبندی  ISICاست.
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بخش کشاورزی ایران دارد .میتوان این مزایا را به شرح زیر برشمرد:
ورود ســرمایه همچون خونی جدید در شریان فرســوده بخش کشاورزی باعث ارتقای ارزش
سرمایه این بخش و رونق فعالیتهای کشاورزی و بهبود اشتغال در آن خواهد شد.
بهرهوری پایین بخش کشــاورزی یکی از معضالت ملی است و تاکنون قانون ارتقای بهرهوری
بخش کشاورزی نیز نتوانسته تأثیرمعناداری بر بهبود نرخ بهرهوری داشته باشد.
تجربه نشان داده است که شریک خارجی با ورود خود عنصر مدیریت و بهرهوری در مدیریت
منابع و سرمایه را نیز وارد میکند البته نقش نظارتی دولت برای اعمال مکانیسم عادالنه مشارکت
خود با شریک ایرانی به بخش کشاورزی در این میان نقش ضروری دارد.
ورود ســرمایه جدید عم ً
ال باعث تســهیل بهکارگیری و ورود انواع فناوری نوین در بخش
کشــاورزی خواهد شد ،بهنحویکه بتوان با سرعت و گستردگی بیشتر بذور اصالحشده را وارد
کشور کرد و ناوگان ماشینآالت کشاورزی را که دچار فرسودگی مفرط هستند ،بازسازی کرد.
با عنایت به بحران کمبود منابع آب و خطرات فرسایش کیفی خاک ،ضرورت افزایش بهرهوری
آب و خاک از طریق سرمایهگذاری جدید یک ضرورت ملی است که بدون سرمایهگذاری جدید
و از منابع خارجی میسر نخواهد شد.
سرمایهگذار خارجی میتواند نقش عمدهای در بازاررسانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی
ایران در بازار جهانی داشته باشد .قراردادهای سرمایهگذاری را میتوان بهنحوی تنظیم کرد که
طرف خارجی بتواند بخش عمدهای از ســرمایه خود را بهصورت محصوالت کشاورزی دریافت
کند.روند دو ،ســه سال گذشــته بهخصوص دوران پس از تفاهم هستهای و کمشدن شدت
تحریمها کماکان نشاندهنده سهم مناسبی از جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیست.
حصول به سهم باالیی از سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیازمند پیششرطهایی به شرح
زیر است:
بهدلیل سنتیبودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعاالن بخش دولتی و غیردولتی
با قوانین و معادالت سرمایهگذاری خارجی در این بخش ،الزم است نهادی قوی و فعال از ابعاد فنی،
مالی ،حقوقی و تجاری در شــیوههای جذب سرمایه خارجی و دعوت از سرمایهگذاران بینالمللی
تأسیس شود تا راهها و روشهای مربوطه بررسی و اقدامات الزم با همکاری دولت و بخش خصوصی
و اتاقهای بازرگانی اتخاذ شود.
الزم است بسیاری از قوانین و مقررات هدایت و جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی اصالح
شــود تا موانع ،ریسک و خطرات سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد .با توجه به ریسکهای
خطرات طبیعی و تنشهای بازار در بخش کشاورزی الزم است تضامین دولتی برای کاهش ریسک
سرمایهگذار خارجی در بخش کشاورزی پیشبینی شود.
آموزش فعاالن بخش خصوصی و توانمندسازی تعاونیها و شرکتهای کشاورزی برای آشنایی با
روشهای مشارکت با سرمایهگذار خارجی ،از طریق ارائه مشاوره و سفرهای دوجانبه و روبهروکردن
آنها با ســرمایهگذاران بینالمللی از یکســو و آموزش آنها نسبت به قواعد و قوانین جهانی از

در ایران نیز شکاف عرضه و تقاضا در سرمایهگذاری بخش کشاورزی قابل مالحظه است .در
بخش کشاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهرهبرداران،
مشکالت مربوط به سرمایهگذاری نمود بیشتری داشته است.

سوی دیگر.
برگــزاری همایش و نمایشــگاههای ادواری و همچنین تورهای تخصصی بهمنظور توســعه
سرمایهگذاری از طریق آشنایی سرمایهگذاران با قابلیتهای بخش کشاورزی و مزیتهای مطلق و
نسبی برخی از محصوالت کشاورزی در ایران میتواند با هزینههای دولت و تشکلها و اتاق بازرگانی،
صنعت و کشاورزی پیگیری شود.
بازسازی ناوگان ماشینآالت بخش کشاورزی و برقیکردن چاههای آب کشاورزی از اقداماتی
است که نهتنها باعث بهبود راندمان فعالیتهای کشاورزی و ماشینآالت میشود ،بلکه باعث کاهش
چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد .بدیهی است از محل این صرفهجویی که بالغ بر سهمیلیارد دالر
خواهد بود ،میتوان با حمایت وزارت نفت ،شرکتها و سازمانهای بینالمللی را از طریق تضمین
سرمایهگذاری و بازپرداخت به سرمایهگذاری در مکانیزاسیون کشاورزی ترغیب کرد.
امــا اولین اولویت ایجاد نهاد و ســازمان تصمیمســازی و تصمیمگیری در باالترین ســطح
سازمانی وزارت است که بتواند امر زمینهیابی جذب سرمایهگذاری خارجی را در بخش کشاورزی
ایران شناســایی و اولویتبندی کند و با توجه به توانمندیهای بینالمللی نســبت به جذب آن
زمینهسازیهای مربوطه را پیشبینی کند.
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تها
ینوش 
پ 

 - 1تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص میگویند .پس از کسر مصرف سرمایه
ثابت از ارزش افزوده ناخالص ،ارزش افزوده خالص به دست میآید.
- 2سرمایهگذاریعبارتاستاز:هزینهصرفشدهبابتخریدوتعمیراتاساسیتجهیزاتوابزارتولیدیابهعبارتدیگرسرمایهگذاری
ثابت در لوازم کسب و کار ،هزینه صرف شده بابت ایجاد ساختمانهای مسکونی جدید (به استثنای قیمت زمین آن) و تعمیرات اساسی
ساختمانهای مسکونی موجود و تغییر در موجودی مواد اولیه و کاالهای نیمهساخته و ساختهشده در انتهای دوره نسبت به ابتدای
دوره.

منابع

احمدپور برازجانی ،م ،حسینیپور ،س .م ،1386 .عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات در سیستان ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،
.91-110 :58

جدول شماره  :5تصویر متغیرهای اقتصادی بخشهای اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)
شاخصها (درصد)

کشاورزی

نفت

معدن

صنعت

آب وبرق
و گاز

ساختمان

حمل و نقل و
انبارداری

ارتباطات

سایر
خدمات

جمع

متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده

8/0

7/0

8/8

9/3

9/0

7/5

8/3

19/4

5/8

8/0

متوسط رشد ساالنه اشتغال

3/9

2/1

4/6

3/4

6/6

3/7

5/0

9/5

4/3

3/9

متوسط رشد ساالنه سرمایهگذاری

20/3

39/5

متوسط رشد ساالنه بهرهوری کل عوامل تولید

3/2

1/8

صنعت و
معدن
26/1

30/2

26/5

22/6

51/8

18/1

21/5

2/4

2/0

2/0

2/8

2/1

6/5

0/8

2/8

جدول شماره  :6منابع مالی ساالنه سرمایهگذاری برنامه ششم به تفکیک روشهای مختلف تأمین  -هزار میلیارد ریال
1395

1396

1400

متوسط
برنامه

سهم در برنامه ششم (درصد)

تملک داراییهای سرمایهای

575

627

1470

996

12/9

تسهیالت بانکی برای سرمایهگذاری

1202

1430

2575

1900

24/7

صندوق توسعه ملی

362

379/5

928

714

9/3

بازار سرمایه

400

488

1481

956

12/4

شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

603

712

1231

957

12/4

آورده اشخاص

144

171

309

228

3/0

تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی

62/5

299

1575

1955

25/3

کل منابع تأمین مالی برنامه ششم

3349

4108

9569

7706

100

مأخذ :قانون برنامه ششم توسعه
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آکــادمـی

بریکس و مسئله عضویت ایران
موانع در مسیر کدام است؟

بـهـانـه

درخواست عضویت ایران در بریکس چرا و با چه هدفی انجام شده است؟ سرنوشت درخواست عضویت ایران در بریکس چه خواهد شد و به چه عواملی بستگی دارد؟ پاسخ این
پرسشها را در مقاله پیش روی بخوانید.

کورش احمدی
تحلیلگر مسائل بینالملل

چرا باید خواند:
اگر به مسائل بینالملل
و تحوالت اقتصاد
جهانیعالقهمند
هستید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

مجمع بریکس طی  13سالی که از شکلگیری آن میگذرد،
بهعنوان یک نهاد مســتقل جدید بینالمللــی توجهاتی را
برانگیخته و بهعنوان نهادی که ممکن است نقشی در سرعت
بخشیدن به روند دوقطبی شدن نظام بینالمللی و به چالش
کشیدن نهادهای پولی و مالی و تجاری تحت کنترل آمریکا
ایفا کند ،مورد توجه بوده است .قدرتهای رقیب آمریکا مانند
چین و روســیه امیدوارند با بهرهگیری از بریکس و به همراه
برخی نهادهای مشابه دیگر مانند سازمان همکاری شانگهای
که رسماً بر تروریســم ،افراطیگری و تجزیهطلبی متمرکز
اســت ،نظم مستقر در دوره بعد از جنگ سرد به سرکردگی
آمریکا و غرب را به چالش بکشند.

Jتشکیل و اهداف بریکس
ایده اولیه تشکیل این بلوک اقتصادی در جریان نشست
وزرای خارجه کشــورهای چین ،روســیه ،هند و برزیل که
بهعنوان اقتصادهای نوظهور با رشد شتابان مطرح بودند ،در
سپتامبر  2006در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح
شد .نخستین نشست سران آن در ژوئن  2009در یکاترینبرگ
در روسیه تشکیل شد و طی آن موجودیت «مجمع بریک» (نظرآزمایی  )BRICرسماً اعالم شد.
بریکس فاقد سند تأسیسی و دبیرخانه است .هدف بریک در بیانیه  2009صرفاً «ارتقای گفتوگو و
همکاری بین کشورهایمان» ذکرشده است .از این نظر بریک و بعدا ً بریکس را میتوان کوچکشده
جنبش عدم تعهد با مواضع اقتصادی تقریباً مشابه به شمار آورد .یک سال بعد آفریقای جنوبی نیز
به این مجمع پیوست و از آن پس با نام مجمع بریکس (نظرآزمایی  )BRICSشناخته شد .اعضای
بریکس مایلاند نشان دهند که بریکس بهعنوان یک نهاد مالی و پولی میتواند گزینه قابل اتکایی در
مقایسه با نهادهای تحت کنترل غرب مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول باشد.
اگرچه ارزیابیهای متفاوتی در مورد تحقق اهداف اعالمشده بریکس وجود دارد ،اما هنوز بهعنوان
نهاد مهمی مطرح است .اعضای بریکس مجموعاً  26.7درصد از مساحت جهان و  41.5درصد از
جمعیت جهان را در خود جایدادهاند .مطابق برآورد بانک جهانی ،اعضای بریکس در  2020مجموعاً
حدود  20.5تریلیون دالر از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشتهاند .با توجه به اینکه
مجموع تولید ناخالص جهانی در آن سال حدود  85تریلیون دالر بوده ،کشورهای بریکس حدود
 24درصد از کل تولید جهانی را داشتهاند .البته بهعنوان یکی از نقاط ضعف بریکس گفتنی است
که این مقدار تولید به نحو بسیار نابرابری بین اعضای آن توزیعشده است .بهطوریکه چین ،14.7
هند  ،2.62روسیه  ،1.48برزیل  1.44تریلیون و آفریقای جنوبی تنها حدود  375میلیارد دالر از
کل تولید ناخالص داخلی اعضای بریکس را در اختیار دارد .در مقام مقایسه گفتنی است که تولید
ناخالص آمریکا و اروپا در همان سال به ترتیب حدود  21و  18تریلیون دالر بوده است .این دو قطب
اقتصادی به همراه اقتصادهای همســو با آنها در خاور دور بیش از  60درصد کل تولید ناخالص
جهانی را در اختیار دارند.
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در شرایطی که شماری از کشورهای درحالتوسعه از رشد اقتصادی بسیار باالیی در دهه 2000
برخوردار بودند و برخی از این اقتصادهای نوظهور حتی نرخ رشد دورقمی داشتند ،این ایده که این
کشورها بهسرعت در حال رسیدن به کشورهای توسعهیافته و حتی پیشی گرفتن از آنها هستند،
قوت گرفت .در چنان شرایطی ،کشورهایی که بریکس را بنیان گذاشتند ،در این فکر بودند که باید
از طریق مشورت مستمر و همکاری با هم و همافزایی بر امکان ایستادگی مشترک در برابر تضییقات
ناشی از نفوذ قدرتهای اقتصادی بزرگ در نهادهای مالی و پولی و تجاری بینالمللی بیفزایند .البته
اگرچه رشد بسیار باالی دهه  2000در این کشورها تدریجاً رو به کاهش نهاد و در اواخر دهه 2010
حدود نصف شد ،اما این کشورها همچنان توانستند توان باال و کارآمدی اقتصاد خود را حفظ کنند.
بااینحال ،اعضای بریکس هنوز از بسیاری جهات بهویژه از نظر تولید ناخالص سرانه فاصله زیادی با
کشورهای توسعهیافته دارند .البته از این نظر کشورهای عربی نفتخیز خلیجفارس و نیز  4اقتصاد
نوظهور خاور دور (سنگاپور ،تایوان ،کره جنوبی و هنگکنگ) در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند.
سهم کشورهای عضو بریکس از تجارت جهانی اگرچه در فاصله بین  2001تا  2015از حدود
 7.33درصد به  17.25درصد افزایش یافت که رشد قابلتوجهی بود ،اما طی سالهای اخیر سرعت
رشد آن نیز بسیار کند شده است .البته از این مقدار حدود  12درصد آن متعلق به چین است و سهم
 4کشور دیگر از حدود  5درصد تجاوز نمیکند .نقطهضعف بریکس میزان نسبتاً کم تجارت بین
اعضای آن است .حجم تجارت بین این کشورها در  2015حدود  12درصد از کل تجارت خارجی
آنها بوده است که در این مورد نیز بخش عمده به چین تعلق داشته است.
تمرکز بریکس تاکنون عمدتاً بر بهبود شــرایط اقتصادی جهانــی و اصالح نهادهای پولی و
مالی و اقتصادی بینالمللی بوده است .اعضای بریکس همچنین راههای افزایش نقش کشورهای
درحالتوسعه در امور بینالمللی و نیز گسترش همکاریها بین اعضای بریکس را در مرکز توجه
دارند .به پیشــنهاد هند بانک توسعه نو  NDBتوسط اعضای بریکس در نشست سران در 2014
ایجاد شد و موافقتنامهای بهعنوان مبنای حقوقی این بانک به امضای سران رسید .توافق شد که
ســرمایه این بانک  50میلیارد دالر باشــد و هریک از اعضا  10میلیارد دالر آن را تأمین کنند و
این سرمایه طی چند سال به  100میلیارد دالر افزایش یابد .هدف اعالمشده این بانک کمک به
برنامههای توسعه پایدار در سطح ملی از طریق تأمین مالی پروژههای قابلقبول به لحاظ اجتماعی
و اقتصادی و زیســتمحیطی اســت .مقر این بانک در شانگهای است و عالوه بر اعضای بریکس
چهار کشــور مصر ،امارات ،بنگالدش و اروگوئه نیز به این بانک پیوسته و اقدام به خرید سهام آن
(ب هاستثنای مصر) کردهاند.
در حوزه مالی ،بریکس نهاد دیگری موسوم به «ترتیبات ذخیره احتمالی» ( )CRAایجاد کرده که
هدف آن حمایت از اعضا در برابر نوسانات ارزی جهانی ،ازجمله حمایت از ارزهای ملی اعضا در برابر
فشارهای پولی و مالی بینالمللی است .این تدبیر ازآنجهت در دستور کار قرار دارد که اقتصادهای
نوظهور که آزادسازی اقتصادی سریعی را تجربه میکنند ،گاه از نقطهنظر دادههای اقتصاد کالن در
وضعیتی مخاطرهآمیز قرار میگیرند .این ترتیبات بهعنوان رقیبی برای صندوق بینالمللی پول در
نظر گرفتهشده و امید است که همراه با بانک توسعه نو ابزاری در خدمت بسط همکاری جنوب-
جنوب باشد .در سال  2014پیمانی برای این منظور به امضای اعضای بریکس رسید
یکی دیگر از اهداف بریکس از  2012ایجاد یک کابل مخابراتی زیردریایی بین اعضای بریکس
بوده اســت .اعضا امیدوارند که از این طریق مانع شنود پیامها بین اعضای بریکس توسط آژانس

ارزش نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای قبل از اینکه به لحاظ محتوایی و نتایج عملی آن
باشد ،به خاطر امکاناتی است برای حضور کشور عضو در نشستهای مهم بینالمللی و فرصتی که از طریق
آن برای تماس در سطوح باال ایجاد میکند.

امنیت ملی آمریکا شــوند .در سال  2019وزرای مخابرات بریکس یادداشتی مبنی بر اعالم قصد
خود ( )letter of intentدر مورد همکاری در حوزه فناوریهای اطالعاتی و مخابراتی امضا کردند.
بریکس همچنین مشغول کار در مورد ایجاد یک نظام پرداختی است که میتواند در صورت تکمیل
بهعنوان جایگزینی برای سیستم سوئیفت عمل کند و امکان دهد تا در صورت از دسترس خارج
شدن سوئیفت اعضای بریکس بتوانند در معامالت بین خود از ترتیبات پرداختی جدید استفاده
کنند.
Jموانع بر سر راه بریکس
قطعی چندانی نداشته است .هدف تلویحی بریکس
تالشهای بریکس به شرح فوق تاکنون نتایج ِ
این بوده که بدیلی برای سیســتم اقتصادی موجود که آمریکا در رأس آن قرار دارد ،ارائه کند .اما
تالش بریکس در این زمینه بهجای اینکه بالنده و روبهجلو باشد ،عمدتاً دچار افول بوده است .یکی
از دالیل آن روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها از اواسط دهه  2010به بعد بوده
است .مشکالت ژئوپلیتیک و تعارضات در درون بریکس را میتوان از دیگر موانع بر سر راه بریکس به
شمار آورد .نشست ساالنه مجمع بریکس در  23ژوئن  2022در شرایطی برگزار شد که ژئوپلیتیک
جهانی تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین دستخوش تحول عمدهای شده بود .قابلتوجه است که
این نشست نیز مانند دو نشست ساالنه  2020و  2021بهصورت مجازی برگزاری شد .این در حالی
بود که با خاتمه تقریبی پاندمی کرونا ،دیگر مجامع بینالمللی روال برگزاری حضوری نشستهای
خود را از سر گرفتهاند .نشست مجازی بریکس بهویژه با توجه به برگزاری حضوری نشست مجمع
گفتوگوی امنیتی موسوم به کواد ( )Quadدر ماه می در ژاپن با شرکت آمریکا ،ژاپن ،استرالیا و
هند که با هدف مقابله با نفوذ اقتصادی و نظامی چین به وجود آمده ،جلبتوجه کرد.
یکی از مشــکالت اعضای بریکس این است که ضمن اینکه هریک از آنها بزرگترین اقتصاد
در منطقه خود اســت ،روند توسعه آنها با هم سازگار نیســت و وجوه اشتراک بین آنها اندک
است .هریک از این کشورها رشد اقتصادی خود را به طریقی متفاوت تأمین میکنند .بهعنوانمثال
درحالیکه چین ،برزیل ،هند و آفریقای جنوبی واردکننده انرژی هســتند ،روسیه تولیدکننده و
صادرکننده انرژی اســت .لذا اعضای بریکس مشکل میتوانند همراه با هم رشد کنند .همچنین
اعضای بریکس به لحاظ منافع سیاسی و استراتژیک همسو نیستند و به دشواری ممکن است بتوانند
سیاست خارجی همسویی داشته باشند .روسیه عمدتاً بر انرژی و تولید و صدور سالح متکی است
و نظام سیاسی خاص خود را دارد بهنحویکه گفته میشود که  20درصد اقتصاد آن تحت کنترل
اولیگارشها قرار دارد .مثال دیگر رقابتهای ژئوپلیتیک هند و چین است .تا آنجا که هند اکنون
عضو کواد است که اساساً برای کنترل آنچه جاهطلبیهای اقتصادی و ژئوپلیتیک چین در منطقه
خوانده میشود ،به وجود آمده است.
همچنین اگرچه اقتصاد همیشه در مرکز توجه بریکس بوده ،اما حمله روسیه به اوکراین مهمتر
از آن است که بریکس بتواند آن را نادیده بگیرد .اعضای بریکس علناً روسیه را به خاطر حمله به
اوکراین نقد یا محکوم نکردهاند ،اما خواســتار مذاکره برای خاتمه جنگ شدهاند .به عالوه عواقب
اقتصادی ناشــی از جنگ اوکراین مانند تورم جهانی ،نرخ انــرژی ،کمبود غالت و بالتکلیفی در
بسیاری امور نمیتوانند نادیده گرفته شوند .بااینحال ،روسیه انتظار دارد که در مقابله با تحریم غرب
موردحمایت اعضای بریکس قرار گیرد .اگرچه اعضای بریکس متناسب با منافع اقتصادی و سیاسی
خود کموبیش چنین کرده و ازجمله هند و آفریقای جنوبی و چین به قطعنامه سازمان ملل برای
محکومیت تجاوز نظامی روسیه به اکراین رأی ممتنع دادند ،اما برزیل به آن قطعنامه رأی مثبت داد.
در قطعنامه مجمع عمومی برای اخراج روسیه از شورای حقوق بشر درحالیکه چین رأی منفی داد،
برزیل و هند و آفریقای جنوبی به آن رأی ممتنع دادند .این در حالی بود که روسیه برای جلوگیری
از رسیدن آرای مثبت به دوسوم آرای منفی خواستار رأی منفی دوستان خود شده و به آنها علیه
دادن رأی ممتنع هشدار داده بود.
بعضی اعضای بریکس ،بهویژه هند ،نمیخواهند بهعنوان عضو یک بلوک ضد غربی به نظر آیند.
هند که مدعی نوعی «خودمختاری استراتژیک» است ،از این نظر رویه روشنتری دارد .این کشور
تاکنون مانعی در برابر انتقاد از غرب در بیانیههای بریکس بوده اســت؛ ازجمله در بیانیه  23ژوئن
گذشــته که نهتنها حاوی انتقادی از غرب نبود ،بلکه اختالفنظر اعضای بریکس در مورد بحران
اوکراین را به نمایش گذاشت؛ چراکه در آن صرفاً گفتهشده که «ما مواضع ملیمان را که در مجامع
مربوطه مطرح شد ،یادآوری و از مذاکره بین روسیه و اوکراین حمایت میکنیم ».نخستوزیر هند

همچنین بعد از جلسه بریکس در نشست گروه  7در آلمان شرکت کرد که نشانگر توجه هند به
ایجاد توازن بود .درحالیکه روسیه و چین از کواد بهعنوان «ناتوی آسیایی» انتقاد میکنند ،هند
عضو آن شده است .همچنین هند که همواره درگیر جنگ و رقابت ژئوپلیتیک با چین بوده است ،از
نقش غالب چین در بریکس خشنود نیست.
Jعضویت ایران در بریکس
تاکنون آفریقای جنوبی تنها کشوری است که به اعضای اولیه مجمع بریکس افزودهشده است.
این کشور اگرچه بزرگترین اقتصاد آفریقا محسوب میشود و چین طرف اصلی تجارت خارجیاش
اســت ،اما از نظر حجم اقتصاد (حدود  375میلیارد دالر در  )2010و رشد تولید ناخالص داخلی
(حدود  3درصد در  )2010از دیگر اعضای بریکس بســیار عقبتر بوده اســت .در آن سال چین
بهعنوان رئیس دورهای بریکس از آفریقای جنوبی برای عضویت در بریکس و نیز حضور در نشست
سران بریکس در آوریل  2011دعوت کرد.
ک سو و افزایش تعارضات بین
طی چند سال گذشته نزدیکی بیشتر چین و روسیه به هم از ی 
آنها با آمریکا از سوی دیگر موجب شده تا چین و روسیه اهمیت بیشتری برای تقویت بریکس
بهعنوان وزنهای که ممکن است به آنها در تقابل با غرب و نهادهای بینالمللی تحت کنترل آمریکا
کمک کند ،قائل شــدهاند .ظاهرا ً به این دلیل ،آنها نسبت به پذیرش اعضای جدید عالقه نشان
دادهاند .در این چارچوب ،مدتی اســت که صحبت از پیوستن ایران به مجمع بریکس است .اخیرا ً
اعالمشده است که ایران در  28ژوئن درخواست عضویت خود در بریکس را ارائه کرده است .همزمان
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز از درخواست آرژانتین برای عضویت در بریکس خبر داد .اگرچه
رئیسجمهور آرژانتین قب ًال از عالقهمندی کشورش برای عضویت در بریکس خبر داده بود ،اما یک
مقام آرژانتینی بعد از سخنان سخنگوی روس ،به رویترز گفت که آرژانتین هنوز اقدامی عملی در
این رابطه انجام نداده است .اینکه سرنوشت درخواست عضویت ایران در بریکس چه خواهد شد،
بستگی به سیاست بین اعضای بریکس دارد .محتمل است هند تمایلی به عضویت ایران در بریکس
نداشته باشد .بلومبرگ اخیرا ً طی گزارشی مدعی شده است که هند با خواست چین و روسیه برای
افزایش اعضای بریکس بهنحویکه بر نفوذ چین افزوده شود ،مخالف است .یکی از دیگر مسائلی که
ممکن است در جریان تصمیمگیری راجع به عضویت ایران پیش آید ،اکراه برخی اعضا نسبت به
افزایش جنبه ضدآمریکایی بریکس با عضویت ایران است .در جریان درخواست عضویت ایران در
سازمان همکاری شانگهای نیز شاهد چنین مشکلی بودیم.
همچنین الزم به ذکر است که ارزش نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای قبل
از اینکه به لحاظ محتوایی و نتایج عملی آن باشد ،به خاطر امکاناتی است برای حضور کشور عضو
در نشستهای مهم بینالمللی و فرصتی که از طریق آن برای تماس در سطوح باال ایجاد میکند.
کشورها همچنین از طریق عضویت در این نهادها این امکان را پیدا میکنند که به ابزارهای بیشتری
برای ایجاد توازن در سیاســت خارجی خود دست یابند؛ همانطور که هند اکنون دقیقاً مشغول
چنین کاری است.

نکتههایی که باید بدانید
[در حوزه مالی ،بریکس نهاد دیگری موسوم به «ترتیبات ذخیره
احتمالی» ( )CRAایجاد کرده که هدف آن حمایت از اعضا در برابر نوسانات
ارزی جهانی ،ازجمله حمایت از ارزهای ملی اعضا در برابر فشارهای پولی و
مالی بینالمللی است.
[چین  ،14.7هند  ،2.62روسیه  ،1.48برزیل  1.44تریلیون و آفریقای
جنوبی تنها حدود  375میلیارد دالر از کل تولید ناخالص داخلی اعضای
بریکس را در اختیار دارد .تولید ناخالص آمریکا و اروپا در همان سال به
ترتیب حدود  21و  18تریلیون دالر بوده است.
[اعضای بریکس مایلاند نشان دهند که بریکس بهعنوان یک نهاد مالی و
پولی میتواند گزینه قابل اتکایی در مقایسه با نهادهای تحت کنترل غرب
مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول باشد.
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آکــادمـی

آیا برجام آیندهای دارد؟
رفت و برگشت برجام

بـهـانـه

نگاه ایران به مسائل جهانی چگونه نگاهی است و چگونه باید مسائل اقتصادی را از دریچه این نگاه پیگیری کرد؟
این مقاله را بخوانید.

چو در دام لغزنده افتاد مور
رهاننده را چاره باید نه زور

*

فریدون مجلسی
دیپلمات سابق و تحلیلگر
مسائل بینالملل

چرا باید خواند:
اگر به مسائل مربوط
به سیاست خارجی
عالقه دارید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه میشود.

44

محمود احمدینژاد ،با تهییج افکار عمومی با شعار «انرژی هستهای
حق مســلم ماست» ،و با بهصف کشــاندن جوانان بومی و غیربومی
بهصورت ســپر انسانی پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر ،منظور از انرژی
هستهای را به نیروگاه برق معطوف میکرد ،با نفی هولوکاست و تأکید
بر هدف نابودی اسرائیل درواقع میان آن انرژی و این نابودسازی پلی
میزد که به بمب منتهی میشــد! و با نادیده گرفتن شش قطعنامه
شورای امنیت ،درواقع «هشیار در میان مستان نشسته» و تحریمی
بینالمللی را به ایران تحمیل میکرد که منجر به پذیرش مجازاتی
نظارتی شــد که کشور بتواند به بهرهمندی از آن «چاره» آبرومندانه
از آن «دام لغزنده» برهد .کشــور رهیده بــود ،اما بازوی اقتدار ،ذهن
چارهجویان محافظهکار ســازشطلب را به چالش گرفت و با نمایش
قدرت موشــکی و هدفگیری اســتراتژیک ،چاره متجاوزان زورگو
به منافع و حقوق فلســطینیان را متقاب ً
ال در کاربرد زور دانست .این
زورآزمایی سرانجام به ریاستجمهوری دونالد ترامپ زورمدار و زورمند
رسید که چاره همهچیز را در زورورزی میدید .البته سیاست مجاری
دیگری برای حل دشوارترین مشکالت از طریق مذاکره دارد .اما ترامپ
میز مذاکــره  5+1را ترک کــرد ،و زورش را روی تحریم فلجکننده
جمهوری اسالمی ایران متمرکز کرد .اما تحریم ملت ایران که با وسعت
کشــور و منابعش ،دامنه مرزها و دور زدنها ،خردکننده اگر هست،
نابودکننده نیست .چه خوش گفت فصیح الزمان شیرازی« :سر خُ ّ ِم
می سالمت ،شکند اگر سبویی!»
اکنون آن لطمات منجر به مشکالت معیشت روزانه مردم ،بیکاری و
تورم و باال رفتن میزان فقر و جرم و مفاسد دیگر هم شده است .برخی
چاره را در بازگشت ایران و آمریکا به برجام میدانند .جمهوری اسالمی
میگوید این مــا نبودیم که برجام را ترک کردیم! آمریکا ترک کرد،
خودش هم برگردد! و میگوید توپ را به زمین آمریکا انداخته .آمریکا
میگوید ،ما که تحریم نیستیم! شما اگر میخواهید از تحریم خارج
شــوید گامهای برچیدن پایشها را برگردانید و به تعهدات برجامی
بازگردید! و توپ را به زمین ایران بازمیگرداند .جمهوری اســامی
میگوید که در برجام بودیم و تعهداتمان را هم انجام میدادیم ،شما
تعهداتتــان را انجام ندادید و بانکهــا و بازرگانی ما را تحریم کردید
و توپ را برمیگرداند به زمین آمریکا! آمریکا میگوید شــما موشک
زدید و برجام را منهدم کردید .دســتبردارید و برگردید به برجام،
و توپ را برمیگرداند به زمین جمهوری اسالمی! جمهوری اسالمی
میگوید ،موشک به شــما ربطی ندارد .برجام درباره اتم بود ،درباره
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موشــک که نبود! و ضمناً بدانید موشک خط قرمز ماست .و توپ را
برمیگرداند به زمین آمریکا .آمریکا میگوید ،شما در منطقه خواهان
نابودی هستید .جلوی اتم را گرفتیم که نابود نکنید و گفتید حاال با
موشک!! ما هم تحریم کردیم و رفتیم بیرون! حاال هم این شما هستید
که مسئله دارید ،اگر میخواهید تحریم را برداریم ،با ما راه بیایید .با
زور که نمیشــود .و توپ را برمیگرداند به زمین جمهوری اسالمی
ایران! جمهوری اسالمی میگوید ،شما آن بار به تعهدات خود عمل
نکردید ممکن است این بار هم عمل نکنید و تضمین بدهید ،ما هم
خود دانیم و موشــک و منطقه ،در آن باب هم که خط قرمز اســت
دخالت نکنید .و توپ را برمیگرداند به زمین آمریکا! آمریکا هم دیده
با تحریمها مردم نیمهجان شدند ولی نمردند ،و ضمناً نفت ایران هم
برایشان مهم است و اندکی هم وادادهاند و فروش نفت ایران از البهالی
دور زدنها افزایش هم یافته اســت ،و آنها مایل هم نیستند همه
تخممرغها را در ســبد اعراب بگذارند ،ظاهرا ً بدشان نمیآید ایران به
تعهدات برجامی بازگردد و محدودیتها و پایشهای آژانس را اعمال
کند ،در عوض بانک و نفت و صادرات و واردات آزاد شود ،و آمریکا با
منطقه و خط قرمز هم کاری نداشــته باشد .و توپ را میاندازد توی
زمین آمریکا! ملت هم هاج و واج منتظر نشســته و توپ را میبیند
از اینطرف به آنطرف و از آنطرف به اینطرف ردوبدل میشــود ،و
حالش را میگیرد .بیکاری و تورم و گرانی و فقر روزافزون و مشکالت
بهجای خود باقی اســت .اما آمریکا کــه این روزها در منطقه حضور
بیشتری دارد و یارگیری میکند ،احتماالً بدش نمیآید امتیازی بدهد
و نفت از ایران هم به اروپای گرفتار در تحریم نفتی با جنگ اوکراین
برسد ،و اعتباری هم برای صادراتش به ایران پیدا کند ،و جواب منطقه
را هم به «منطقه» واگذار کند! بهعبارتدیگر مگر هماکنون در منطقه
آن جنگ نیابتی کذایی ادامه ندارد ،مگر اینها نمیزنند و آنها هم!
شاید این هم یکراهحل باشد :یعنی ما میخریم ،شما هم بخرید .ما
میفروشیم ،شما هم بفروشید .ما حواله میکنیم ،شما هم حواله کنید.
و ما میزنیم ،شما هم بزنید ،دیگر دعوا چرا! خط قرمز هم کار خودش
را بکند ،اگر الزم شد کمکش میکنیم! از توسل به غافلگیری و جنگ
پرخطر و ویرانی و کشتار و نابودی شهرها و کشورها ،و سیل میلیونها
پناهنده گرسنه در همسایگی و در منطقه یعنی راهحل احمقانه نهایی
که بهتر است!
* شعر نظامی گنجوی است .گویند حشرهای دامی به شکل قیف از رمل نرم و لغزنده درست
میکند و خودش در ته قیف پنهان میشود و به انتظار مینشیند ،تا مگر موری در آن دام
افتد .مور که میخواهد از دام برهد ،تالش میکند و میلغزد ،هرچه بیشتر میکوشد بیشتر
میلغزد .رهاننده هم نباید زور اضافی بزند ،باید خس و خاشاکی را بهنرمی کنار مور قرار دهد
تا از آن طاس لغزنده نجات یابد.

 ................................روایـت ................................
کشتیرانی با تحریمها چطور دست و پنجه نرم کرد؟

بادبانها را بکشید

صنعت کشتیرانی اگرچه در اذهان عمومی یک صنعت کام ً
ال دولتی است و بخش عمدهای از حمل و نقل و تجارت دریایی ایران را در خود جای داده است ،اما
طی سنوات گذشته ،بخش خصوصی هم در آن فعال شده و توانسته فضایی رقابتی را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار دهد .هرچند هنوز هم اعتماد به ناوگان
دولتی بیشتر از بخشخصوصی است ،اما هستند شرکتهایی که توانستهاند اقبال بازار را به دنبال فعالیت خود داشته باشند و در این عرصه حرفی برای گفتن
داشته باشند .حاال داستان هرچه که باشد ،حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ابزارهای مطمئن در عرصه تجارت خارجی قابلیتها و پتانسیلهای باالیی برای
دو کفه ترازوی تجارت خارجی کشور یعنی واردات و صادرات دارد و نهتنها ظرف سنوات گذشته ،حمل کاالهای مورد نیاز کشور از کاالهای اساسی و مواد اولیه
گرفته تا ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید را به خوبی انجام داده ،بلکه با حمل بار صادراتی کشور در احجام غیرقابل قیاس با حمل و نقل هوایی ،جادهای و
حتی ریلی ،در ارزآوری آن هم در شرایطی که اجازه فروش نفت به دلیل تحریمها به ایران داده نشد ،نقشآفرینی کرد .از این جهت بود که ایاالت متحده آمریکا
با درک دقیق از میزان اثرگذاری و نقشی که ناوگان کشتیرانی ایران در زنده نگاه داشتن اقتصاد این کشور تحریمی دارد ،به تحریم بخشهای مختلف و حتی
جزئی از صنعت کشتیرانی ایران پرداخت و عالوه بر مدیران و افراد اثرگذار و موثر در این حوزه ،کشتیهای ایرانی و در یک مرحله باالتر کانتینرهای حامل
بار و کاالهای ایرانی به مقصد بازارهای بینالمللی یا بارهای وارداتی به مقصد ایران برای تامین مایحتاج را هم در فهرست تحریمهای بلندباالی خود قرار داد.

عکس :رضا معطریان

روایت

ایستاده در میان تحریمها
تابآوری کشتیرانی در شدیدترین تحریمها
صنعت کشــتیرانی ایران تحریم است ،آن هم نهتنها از یک بعد ،بلکه از
محبوبه فکوری
ابعاد گوناگون ،اما روی پای خود ایستاده تا بلکه بار اصلی تامین نیاز کاالهای
اساســی و مواد اولیه و تجهیزات تولید را به دوش کشد و از سوی دیگر،
دبیر بخش روایت
سهمی عمده در ارزآوری برای کشور با حمل بار صادراتی به مقاصد دور
داشته باشد ،حتی در دورهای که فروش نفت ایران هم تحریم شده بود ،باز هم حمل محمولههای نفتی به
روشهای مختلف به مقاصد گوناگون دنیا صورت گرفت تا تابآوری این صنعت را به رخ کشد و به دنیا این
پیام مخابره شود که کشتیرانی در ایران زیر بار تحریم تابآور است .هرچند نباید این نکته را هم از ذهن
دور داشت که هزینه باالتر و ریسک بیشتری هم به صاحبان کاال در سایه تحریمها منتقل شد و قیمت حمل
بار در ایران به شدت باال رفت ،اگرچه در دنیا نیز حمل دریایی بار به دلیل شرایطی که کل دنیا را درگیر کرده
بود ،گرانتر از گذشته شده بود و تورم بیشتری را نسبت به قبل به صاحبان کاال و متقاضیان حمل بار دریایی
در تمامی کشورهای دنیا تحمیل میکرد ،اما در ایران عامل تحریم هم به هزینههای نرمال دنیا اضافه شد ،اما
باز هم علیرغم همه محدودیتها ،حمل و نقل دریایی کاالها در ایران ،بخش عمدهای از سهم انواع روشهای
حمل بار را به خود اختصاص میدهد و با خروج بسیاری از خطوط کشتیرانی دنیا به دلیل تحریمها از ایران
نیز ،باز هم تمایل بسیار باالیی برای حمل بار از طریق ناوگان تحریمی کشتیرانی وجود دارد.

تحریمهاعلیه
صنعتکشتیرانی
ایران ،اگرچه با
روشهای متنوعی
از سوی ناوگان ملی
کشتیرانیمدیریت
شده ،اما به هر
حال هزینههای
بیشتری را به
فعاالن اقتصادی
به لحاظ ارزشی و
زمانی تحمیل کرده
است
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تحریم همچنان در ایران عامل مهمی در بسیاری از محاسبات اقتصادی
به حساب میآید و اثرات آن هنوز رنگ نباخته است .بخشهای مختلف
صنعتی و معدنی و حتی ســایر بخشهای اقتصادی ایــران از دولتی و
خصوصی متاثر از محدودیتهایی هستند که تحریمکنندگان به خاطر
تنبیه ایران در مقابل رویدادهایی که در پروژههای هستهای رقم میخورد،
در نظر میگیرند و حداقل تا پایان تیرماه امســال هم خبری از لغو آنها
نیست .حاال مروری بر برخی از بخشهایی که بیشترین تحریمها را به خود
دیدهاند نشــان میدهد که گویا هرچه صیقل به سنگ میخورد ،الماس
درون آن بیشتر نمایان میشود ،هرچند سختی خاص این کار را هم نباید
فراموش کرد و هزینههایی را که در این فضای غبارآلود به اقتصاد و فعاالن
آن تحمیل میشود نباید نادیده انگاشت.
رمزخوانی از آنچــه تحریمکنندگان علیه بخشهای مختلف اقتصاد
ایران اعمال کردهاند به خوبی نشان میدهد شدیدترین تحریمها علیه آن
بخشهایی از اقتصاد ایران اتخاذ شده که بیشترین اثرگذاری بر اقتصاد را
دارند و ضربه زدن به آن میتواند تابآوری اقتصاد ایران را کاهش دهد و
تحریمکنندگان را پشت میز مذاکره ،با شانس بیشتری مواجه سازد ،اما
اینچنیننشد.
حداقل در برخــی از بخشهای حائز اهمیتــی که تحریمکنندگان
قصد داشــتند از ناحیه آن ،ایران را فلج کنند این تیر به ســنگ خورده
و تحریمکنندگان به هدف اصلی خود نرســیدهاند ،هرچند که باال رفتن
هزینههای ناشــی از دور زدن تحریمها و مدیریت آن نیز در برخی موارد،
طاقت بخش غیردولتی و فعاالن اقتصادی را طاق کرده است.
ناوگان کشــتیرانی ایران نیز یکی از بخشهایی است که شدیدترین
تحریمها را از سوی ایاالت متحده آمریکا و متحدانش به خود دیده است و
سناریستهای تحریم نیز تالش کردهاند تا بلکه با هدف قرار دادن کشتیها،
کانتینرها و مدیران ارشد و سیاســتگذاران و تصمیمگیران آن و اضافه
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کردن نام آنها به فهرست تحریمهای ظالمانه آمریکا ،کمکم شریانهای
تجاری ایران را مســدود کنند و تامین کاالها و نیازهای اساسی مردم را
به تعویق اندازند و کمکم غیرممکن سازند تا از طریق ایجاد نارضایتیهای
عمومی و ناآرامیهایی که در سطح جامعه رخ میدهد به هدف خود برسند
و ایران را به پای میز مذاکره برد -باخت بکشانند ،اما اینطور نشد.
مروری بــر تاثیر تحریمها بر صنعت کشــتیرانی در ایران به خوبی
نشان میدهد که اگرچه ایران برای حمل بار خود به مقاصد صادراتیاش
در سراســر دنیا ،اقدام به ایجاد تغییراتی در بارنامه ،تغییر پرچم یا حتی
بهکارگیری برخی راهکارهای تخصصی و محرمانه میکند ،اما به هر حال
توانســته رشد بیسابقه حمل بار را در ســال  1400رقم زند و نسبت به
ناکارآمدی تحریمها در این بخش ،یک بار دیگر برای دولت تحریمگر خط
و نشان بکشد.
از ســوی دیگر تجارت  100میلیارد دالری که ایران در سال  1400و
در سایه ماندگاری تحریمها رقم زد ،نشانگر آن است که توانسته به خوبی
ایــن اوضاع را مدیریت کند و البته یک نتیجه دیگر هم به دســت دهد
که تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد ایران بر صنعت کشتیرانی کماثر
بوده است چراکه بخش عمدهای از بار جابهجاشده بین بنادر ایران با سایر
کشــورهای دنیا از طریق حمل بار دریایی صورت گرفته است و ناوگان
کشتیرانی جمهوری اســامی ایران توانسته در این میان سهم بسزایی
داشته باشد ،هرچند که هزینههای بیشتری به فعاالن اقتصادی تحمیل
شده و در عین حال ،هزینهها را نسبت به قبل افزایش داده است.
مروری بر آنچه تحریمها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده نشان میدهد
که از اول ژوئیه ســال  2013میــادی به موجب تحریمهای علیه ایران
همه خطوط بینالمللی حمل کانتینر از ورود به بنادر ایران منع شدند که
در نتیجه این تحریم ،بازار حمل کانتینر در ایران به طور قابل توجهی به
دست ناوگان داخلی فعال در حوزه کشتیرانی افتاده است ،اما در سال 92
و با برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران و به سرانجام رسیدن
برجام ،مجدد خطوط کشــتیرانی بزرگ دنیا به ایران برگشتند ،اما این
موضوع هم چند سالی بیشتر به طول نینجامید.
در ادامه یکی از بندهای بازگشــتی تحریم در  ۱۳آبان  ۱۳۹۷موضوع
تحریم فعالیت بندرگاهی ،کشــتیرانی و صنایع کشتیســازی ایران از
جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و کشتیرانی جنوب و
شرکتهای وابســته بوده است که هم تحریم مدیران عامل شرکتهای
کشــتیرانی را در بر میگیرد و هم فضای تحریم کشــتیها با آی ام او
نامبرهایی که دارند و در نهایت ،به تحریم کانتینرهای ایرانی سوار بر این
کشتیها رسیده و تا این حد به جزئیات پرداخته شده است.
در واقع ،تحریمهایی که قرار بود در خصوص صنعت کشــتیرانی و
ناوگان ملی کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران برگردد و کشور آمریکا
آنها را اعمال کند ،اگرچه از جنس تحریمهای قبلی بود و فعاالن عرصه
حمل و نقل بار دریایی و شرکتهای کشتیرانی ایرانی ،شناخت کافی از
نحوه اعمال و برخورد حامیان این تحریم داشتند ،اما به هر حال مشکالتی
نیز در این حوزه ایجاد شد که به مرور با تدبیر برداشته شد .بررسیها در

تجارت  100میلیارد دالری که ایران در سال  1400و در سایه ماندگاری تحریمها رقم زد ،نشانگر آن است که توانسته به
خوبی این اوضاع را مدیریت کند و تحریمهای بینالمللی بر علیه اقتصاد ایران بر صنعت کشتیرانی کماثر بوده ،چراکه
بخش عمدهای از بار جابهجاشده بین بنادر ایران با سایر کشورهای دنیا از طریق حمل بار دریایی صورت گرفته است.

این میان نشــانگر آن است که صنعت کشتیرانی در ایران به دو صورت
قابل تحریم است که روش اول ،هدف قرار دادن خود شرکت کشتیرانی
با محدود کردن حوزه فعالیت این شــرکت اســت که در واقع ،برای فلج
کردن یک شرکت کشتیرانی به صورت مستقیم ،قطع نیازهای محرک و
قطع نرمافزارهای ترددی و مدیریتی شرکت لحاظ میشود که با توجه به
توانمندی نیروی انسانی به راحتی از آن عبور شد ،اما کارشناسان بر این
باورند که یک کشتی جهت حرکت و انجام فعالیت حمل و نقل بینالمللی
دریایی نیاز به گواهینامههای بینالمللی دارد که این گواهینامهها توسط
موسسات ردهبندی معتبر دنیا پس از بازرسی کشتی باید صادر شود که
در واقع ،شروع ساخت یا عمرکشتی با ناظران این موسسات شروع میشود
و پس از صدور اولین گواهینامهها هرســاله و به صورت دورهای باید پس
از بازرســی کشتی تمدید شوند و کشتی بدون داشتن گواهینامه معتبر
اجازه تردد در آبهای بینالمللی و ورود و خروج به بنادر کشورها را ندارد.
بررسیها نشان میدهند که تعداد این موسسات بیش از  ۵۰موسسه در
سراسر دنیا است ،ولی  ۱۳موسسه جزو برترینها و عضو انجمن بینالمللی
موسســات ردهبندی هستند که اکثرا در اروپا و آمریکا فعال هستند و با
فشار بر این موسسات و مورد تحریم قرار دادن کشتیرانی ،عم ً
ال حرکت
کشتیهای این شرکت با مشکل جدی مواجه میشد که به هر حال ایران
هم برای این موضوع چارهاندیشی کرده و با روشهایی که در دوره تحریم
به کار بســته است ،این مشکل را حل و فصل کرده و اکنون بنا به گفته
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،کشتیهای ایرانی به اقصی
نقاط دنیا در حال تردد هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و حتی
یک بندر هم از تردد کشتیهای ایرانی جلوگیری نمیکند .البته این کار
هم هزینههای خاص خود را به ناوگان و فعاالن اقتصادی تحمیل میکند،
اما حداقل جلو غیرممکن بودن کار را میگیرد.
نکته حائز اهمیت دوم ،بیمه کشتیهای ایرانی در دوران تحریم بوده
است ،چراکه کشتیها طبق قوانین بینالملل که بعضی از آنها در ظاهر
اجباری نیستند ،ولی در عمل اجبار کامل ایجاد میکنند ،باید دارای بیمه
مسئولیت که همان بیمه کلوپ ( )P&Iاست و بیمه بدنه باشند که بتوانند
با اطمینان مجوز ورود و خروج به بنادر دنیا را داشته باشند.
در واقع ،بیمه مســئولیت ،مسئولیت مالک کشتی و آلودگی محیط
زیســت و اقالمی دیگر را بیمه کرده و بیمههای بدنه خود کشــتی را با
شــرایطی خاص در مقابل حوادث احتمالی بیمه میکنند ،اما متاسفانه
بیمهگران مقتدر دنیا در هر دو مورد بیشتر در آمریکا و اروپا به خصوص
در انگلیس مستقر هستند و بنابراین از بیمه کردن کشتیهای ایرانی در
دوران تحریم سر باز زدند که بر این اساس باز هم ناوگان کشتیرانی ایران
به راهکارهایی متوسل شد که بتواند این مشکل را حل و فصل کند .بنابراین
هماکنون این کار بدون مشکل در حال انجام است ،چراکه اگر کشتیها این
بیمهها را نداشته باشند عم ً
ال به هیچ بندری در دنیا نمیتوانند ورود کنند.
نحوه دوم تحریمها ،روش غیرمستقیم است که به عوامل اقتصادی و انرژی
نفتی بستگی دارد ،به این معنا که تامین سوخت کشتی در اقصی نقاط
جهان امری مهم است که اگر دستخوش تحریم شود ،حرکت کشتیها
را با مشــکل روبهرو خواهد کرد ،بنابراین به نظر میرسید که تحریمهای
اقتصادی تاثیر غیرمستقیم بر روند فعالیت کشتیرانی از این منظر داشته
باشــند که برای این کار هم چارهاندیشی الزم صورت گرفت و هماکنون
 100درصد سوخت مورد نیاز ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
از سوخت داخلی تامین میشود که در بندرعباس و سایت سلخ در قشم
تولید میشود ،و مشکلی در این زمینه وجود ندارد .حال آنکه اگر چنین
تدابیری از سوی ایران وجود نداشت به طور قطع ،صادرات و واردات کشور

به نحوی به مشــکل برخورد میکرد که تاثیر بسیاری بر فعالیت حمل و
نقل دریایی یعنی همان کشــتیرانی به جای میگذاشت .در این مسیر،
کشتیرانی جمهوری اســامی ایران و کشتیرانی نفتکش به عنوان دو
کشتیرانی عمده ایران و البته به عنوان دو بنگاه اقتصادی کشور ،با مدیریت
صحیح در اقتصاد و درآمدزایی کشور توانستند نقش عمده و مهمی را در
این حوزه ایفا کنند .بنابراین تحریم کردن شرکتهای کشتیرانی یک نوع
تحریم اقتصادی کشور بوده ،اما این شرکتها از پس آن به خوبی برآمدهاند
و هماکنون حتی شاهد رشد عملکرد وزنی و درآمدی نیز هستند که در
روند فعالیت باالی  50ساله آنها بینظیر بوده و تحریم را به فرصتی تبدیل
کردهاند که نیازهای کشــور را در حوزه واردات و صادرات برآورده سازند.
هرچند باز هم باید این نکته را تکرار کرد که نباید از افزایش هزینههایی که
تحریم به این ناوگان ملی وارد آورده ،غافل شد که به تبع آن ،افزایش هزینه
برای فعاالن اقتصادی و صاحبان بار را هم رقم زده است.
نکته نهایی این است که کشتیرانیهای ملی جدا از درآمد اقتصادی که
ممکن است مورد تحریم قرار گیرد ،نماد قدرت و توانایی دریایی یک کشور
نیز محسوب میشوند و کشتیهای این دو شرکت وقتی با پرچم ملی در
سرتاســر دنیا تردد میکنند ،در واقع اقتدار کشور را در جهان به نمایش
میگذارند .بنابراین وقتی کشور تحریمکننده به تحریم چنین تواناییهای
یک کشور ،میپردازد نشان میدهد که خود نیز از تواناییهای ذکر شده از
سوی این ناوگان واهمه دارد ،بنابراین این بخش از تحریم که روح نادیده
جنگ فرهنگی است و با ضعف ملی تحریمکننده همخوانی ندارد ،شاید
مهمترین بخش تحریم باشد.
به هرحال ،کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران همواره در اولویت
اول تحریمهای غیرقانونی دشــمنان قرار داشــته و بر این اســاس باید
تالش کرد تا با توســعه سرمایهگذاری ،زمینه را برای تقویت ناوگان ملی
حملونقل دریایی فراهم کرد ،هرچند باید توجه داشت که علیرغم چنین
ظرفیتهای بیبدیلی در سرمایهگذاری ،متاسفانه در جهت توسعه بخش
دریایی کشور کوتاهی صورت گرفته است و بنابراین ،یکی از اولویتهای
مهم دولت در تدوین سند تحول دولت ،سرمایهگذاری مستقیم و یا هدایت
سرمایهگذاری بخش خصوصی به سمت اقتصاد دریا است ،به نحوی که
زیرساخت مناسبی در صنعت کشتیرانی کشور برای توسعه هرچه بیشتر
موجود است و صنعت کشتیرانی به علت پیشرو بودن میتواند به پیشران
صنایع دیگر نیز بدل شود .بنابراین پیشنهاد دولت هم این بوده است که
دســتاندرکاران این صنعت از ظرفیت گروههای دانشبنیان کشور بهره
بیشتری بگیرند .ضمن اینکه دولت وعده داده که تالش خواهد کرد زمینه
حضور شرکتهای دانشبنیان را هرچه بیشتر به سمت بخش دریا فراهم
کند تا شاهد توسعه هرچه بیشتر این بخش با استفاده از توانمندیهای
داخلی باشیم.
البته در دورانی که همچنان تحریمها پابرجا است یکی از اولویتهای
اصلی در این مسیر ،توجه ویژه به کریدور شمال -جنوب است ،به نحوی که
یکی از اولویتهای دولت در توسعه تجارت و صادرات که بارها هم از سوی
مقامات ارشد دولتی اعالم هم شده است ،رونق بخشیدن به کریدورهای
حملو نقلی در کشور است و دولت در این راستا برخی حمایتها از جمله
تخصیص یارانه را در نظر گرفته است.
به هرحال علیرغم همه این تحریمها ،سرمایهگذاری هرچه بیشتر در
بخش دریا و صنعت کشتیرانی کشــور ،امری ضرروری است و صنعت
کشتیرانی کشور ذیل تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی افتخارآفرینی کرده
است و بنابراین معتقدیم که سرمایهگذاری هرچه بیشتر در این حوزه به
افتخار و غرورآفرینی بیشتر منجر خواهد شد.

سناریستهای
تحریم تالش
کردهاند تا بلکه با
هدف قرار دادن
کشتیها،کانتینرها
و مدیران ارشد و
سیاستگذاران و
تصمیمگیرانآن
و اضافه کردن نام
آنها به فهرست
تحریمهای
ظالمانهآمریکا،
کمکم شریانهای
تجاری ایران را
مسدود کنند و
تامین کاالها و
نیازهای اساسی
مردم را به تعویق
اندازند
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روایت
گفتوگوی آیندهنگر با عبدالرضا محبی ،معاون توسعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

پایان یک محدودیت

شرکتهای داخلی سهم شرکای خارجی صنعت کشتیرانی ایران را در تحریمها چطور پر کردند؟
تحریمها هنوز هم هستند ،اما بخشهای مختلف اقتصادی دیگر آن سردرگمی سابق را ندارند و حاال بهتر از
د .البته برخی دیگر هم یک گام جلوتر گذاشتهاند و حتی
قبل میدانند که باید با این موضوع چطور کنار بیاین 
وابســتگی خود را به شرکای خارجی خود به حداقل رساندهاند ،یعنی توان و اتکای اصلی خود را به سمت
د در برخی از موارد ،کیفیت همانی
د.هرچن 
داخل و مجموعه توانمندیهای شرکتهای داخلی گذاشتهان 
نیست که با شرکای قدَ ر بینالمللی تجربه میکردند ،اما به هر حال گلیم خود را از آب بیرون کشیدهاند .در
صنعت کشتیرانی ایران نیز بعد از تحریمی که رخ داده ،چنین شرایطی پیش رفته است ،یعنی اکنون اتکای
اصلی به توان داخلی چه در حوزه ساخت کانتینر و شناور و چه در حوزه تعمیرات کشتی و بهکارگیری نیروی
انســانی به جای خارجی در کشتیهای اقیانوسپیما است .از سوی دیگر ،با رفتن شرکتهای کشتیرانی
خارجی نیز حاال بنادر ایران صحنه شناورها و کشتیهای ایرانی است و این موضوع اگرچه ممکن است برای
فعاالن اقتصادی و صاحبان بار و کاال صحنهای بدون رقابت را در حمل بارشان به نمایش گذاشته باشد ،اما به
د
هر حال کارشان را راه میاندازد و باری از آنها را روی زمین نمیگذارد و اکنون بار آنها به سراسر دنیا -هرچن 
با قیمت اندکی گرانتر به دلیل محدودیتهایی که باید دور زده شود -در حال تردد است .عبدالرضا محبی،
معاون توسعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،از تغییرات این ناوگان بعد از تحریمها میگوید.

تحریم کشتیرانی با خروج آمریکا از برجام جدیتر از قبل شد
و محدودیتهای ســختگیران های برای تردد شناورها و کشتیهای
ت .اما اکنون گفته میشود که
ایرانی به بنادر دنیا را به نمایش گذاش 
کشتیهای ایرانی به تمامی بنادر تردد دارند و با روشهای خاص خود،
کاال را به تمامی مقاصد صادراتی ایران در دنیا جابهجا میکنند .صنعت
کشتیرانی ایران از تحریمها چقدر آسیب دید و چطور خود را پیدا
کرد؟

فازنخست
احیای کریدور
شمال-جنوب با
اختصاص300
دستگاه کانتینر از
سوی کشتیرانی
جمهوری اسالمی
ایران ،آغاز شده
است
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به هر حال محدودیتهــای بینالمللی بر تمامی بخشهای اقتصاد
ت .اما هماکنون
ایران اثرگذار بوده اســت و نمیتــوان آن را نادیده گرف 
اقتصاد ایران به راه خود ادامه میدهد و بســیاری از بخشهای اقتصادی
توانســتهاند مســیرهایی را برای روند رو به رشد فعالیتهای خود پیدا
کنند .در کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز در چند بخش این فضا
تجربه شده است .از حوزه سوخترسانی به کشتیهای ناوگان گرفته تا
تعمیرات ادواری کشــتیها و حتی سفارش ساخت شناورهای جدیدی
که قرار است با آخرین تکنولوژیهای روز به ناوگان اضافه شوند .بنابراین
تاثیر تحریم بر ناوگان برای مدتی مشهود بو د .اما اکنون با برنامهریزیهای
صورتگرفته ،بســیاری از بخشها با اتکا به توان تولید داخلی در حال
فعالیت هستند و خوشبختانه توانمندی و استعدادی که در شرکتهای
دانشبنیان هم وجود دارد به کمک ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران آمده اســت تا بتواند روند توسعه رو به رشد این ناوگان ملی را در
حمل بار و جابهجایی کاال میان بنادر ایران و بنادر دنیا تداوم بخشد .در
این میان ،تامین حداکثری مایحتاج ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری
اســامی ایران طی دو دهه اخیر با جدیت در دستور کار بوده و در حال
حاضر از تامین نیروی انســانی گرفته تا انجام تعمیرات ادواری و سفری،
بیمه و سوخت کشتی بعضاً تا صددرصد از داخل کشور تامین میشود.
در این میان ،راهبرد ناوگان کشتیرانی در ایران ،تکیه بر توانمندیهای
داخل کشور بوده و هماکنون بیش از  ۸۳درصد از نیازهای ناوگان از داخل
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کشور در حال تامین است که در نوع خود در صنعت کشتیرانی جهان
بینظیر است .در این میان ،بخشی از  ۱۷درصد باقیمانده نیز مربوط به
کشتیهایی از ناوگان است که به بنادر داخلی تردد نمیکنند .به هر حال
باید توجه داشت ،ماهیت صنعت کشتیرانی بینالمللی است و به همین
علت ،عمده نیازهای شــرکتها در عرصه بینالمللی تامین میشود ،اما
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش و وظایف ملی،
دارد ،تامین مایحتاج ناوگان را تا حداکثر امکان در داخل کشــور انجام
میدهــد .اکنون با اتخاذ این راهبرد ۳۳۰ ،میلیــون دالر ارز وارد چرخه
اقتصاد کشور شده و به عبارتی از خروج آن از کشور جلوگیری شده است،
به نحوی که حساسیت برای هزینهکرد چنین رقمی در داخل کشور بسیار
ت .چراکه هدف اصلی در کنار خنثیسازی اثر تحریمها کمک به
باال اس 
خودکفایی اقتصادی کشور و اشتغالزایی است .از سوی دیگر ،بیش از ۹۸
درصد از پرسنل این شرکت حمل و نقل بینالمللی ،ایرانی هستند و بر
اســاس راهبردی که در این حوزه در نظر گرفته شده ،طی سال ۱۴۰۱
تعداد بیشتری از نیروهای داخلی ،به ناوگان خواهند پیوست که هماکنون
در حال طی کردن مراحل آموزشی هستند.
ت .اما به هر حال میانگین سنی ناوگان
این یک بعد از ماجرا اس 
هم موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود .میدانیم که
خرید کشتیهای ایران به خصوص در رده کشتیهای اقیانوسپیما
از کشــورهایی همچون کره جنوبی انجام میشد ،در حالی که بعد
از تحریم ،کره جنوبی از جمله کشــورهایی بود که به شــدت از
سیاستهای آمریکا تبعیت کرده و حتی منابع ایران را هم بلوکه کرد.
بنابراین بعید به نظر میرسد که سفارش ساخت کشتی از ایران قبول
کرده باشد .این موضوع ،آیا نوسازی ناوگان و برنامههای توسعهای را
در دوران تحریم تحت تاثیر خود قرار نداده است؟

همانطور که شما هم اشاره کردید ،محدودیت سفارش ساخت کشتی
برای ایران وجود داشته و به همین دلیل سیاست اصلی ما ،نوسازی ناوگان
با بهرهگیری از توان داخلی بوده است که اگر در خبرها دنبال کرده باشید،
ســفارش ساخت دو فروند شناور جدید به یک شرکت داخلی داده شده
اســت .اما به هر حال ،رویکرد خرید کشتی از سازندگان خارجی هم در
دورههای مختلف مدنظر ایران بوده که اکنون به خاطر تحریمها متوقف
اســت و تکیه اصلی بر ســازندگان داخلی است .همانطور که میدانید
آخرین کشــتی از سه فروند شــناوری که قرارداد ساخت آنها در سال
 ۲۰۰۰میالدی با یکی از شــرکتهای داخلی منعقد شده بود ،در سال
 ۱۳۹۷به ناوگان ملحق شده و بعد از این الحاق بالفاصله فرآیند قرارداد
ســاخت شناورهای جدید با این شــرکت ایرانی آغاز شده که بخشی از
آن نهایی شــد ه .اما در حوزه شمال کشور و دریای خزر نیز ،ساخت دو
فروند شــناور  ۳۵۰۰تُنی جنرال کارگــو در یک مرحله ،به طرف ایرانی
ســفارش داده و قرارداد ســاخت دو فروند شناور رو-رو نیز منعقد شده
است .به موازات هم قرار بر این است که بخشی از نیازهای ناوگان در حد
شــناورهای کوچک نیز در یکی دیگر از کشتیسازیهای کشور صورت
گیرد .البته در حوزه تامین کانتینر نیز تکیه بر توان داخلی بوده و تولید

در حال حاضر از تامین نیروی انسانی گرفته تا انجام
ً
تعمیرات ادواری و سفری ،بیمه و سوخت کشتی بعضا
تا صد درصد از داخل کشور تامین میشود.

دور زدن تحریمها برای گشودن بازارهای جدید پیش روی صنعت
کشتیرانی ایران یاد میشود ،کریدور شمال -جنوب است که به هر
حال برنامهریزیهایی هم در این حوزه صورت گرفته تا بتوان در این
حوزه نقشآفرینی فعالی را از حمل و نقل دریایی شاهد بود .برای این
حوزه چه برنامهریزیهایی صورت گرفته است؟

و تامین حداکثری کانتینرهای مورد نیاز ناوگان از طریق تولیدکنندگان
داخلی مدنظر بوده است.
در حــوزه دانش فنی چطور؟ به هر حــال برخی از طرفهای
خارجی شــما به لحاظ دانش فنی و تکنولوژیکی هم سرآمد بودند؛
عدم دسترسی شــما در دوران تحریم به آنها ،چه اختالالتی ایجاد
کرده است؟

در این حوزه از توان شرکتهای دانشبنیان داخلی استفاده شده است.
به هر حال عدم دسترسی به شرکتهای بینالمللی نمیتواند روند کار
صنعت کشــتیرانی را متوقف کند .شــاید الزم باشد اشاره کنم که ۲۳
ارگان اعم از دانشگاههای کشور و مؤسسات دانشبنیان در حال همکاری
با کشتیرانی هستند که عمده این همکاریها در حوزه تحقیقاتی ،تولید
رنگهای ضد خزه ،مواد شیمیایی و نرمافزارها است که موضوعاتی بسیار
مهم به شــمار میروند .بر این اساس ،طی همکاری با دانشگاه صنعتی
شــریف ،مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد نانو موضوعاتی
مانند تولید رنگهای ضد خزه ،مســائل مربوط به آب ،توازن کشتیها
ِ
ســوخت کمسولفور در جنوب کشور در دست اقدام هستند که
و تولید
برخی از این فعالیتها عملیاتی شدهاند و برخی نیز مراحل مطالعاتی خود
یگذرانند.
را م 

در حوزه تامین ســوخت در اوایل تحریم ،خاطرم هســت که
اماراتیها شناورهای ایرانی را در صف نگه میداشتند یا بعض ًا سوخت
کمکیفیت در اختیار آنها قرار میگرفت .آنگونه که در گزارشها اعالم
شده ،ســوخت از منابع داخلی برای کشتیهای ایرانی تامین شده
است .تحریم در این بخش چطور اثر خود را به جای گذاشت؟

به هر حال موضوع تامین پایدار ســوخت یکی از نکات مهمی است
که مورد توجه سیاستگذاران در صنعت کشتیرانی ایران است .اکنون
تولیدکنندگان داخلی سوخت ،نیاز کشتیها را تامین میکنند و با توجه
به پروژههایی که در بندرعباس و قشــم اجرایی شده ،سوخت ناوگان به
صورت صددرصد از تولیدکنندگان داخلی تامین میشود .به همین دلیل
بعد از محدودیتهای تحریمی و با توجه به ضرورت تامین پایدار سوخت
برای ناوگان ،ســرمایهگذاریهای جدی در این حــوزه صورت گرفته و
ِ
سوخت کمسولفو ِر مورد نیاز ناوگان از داخل
هماکنون ،تامین حداکثری
ت .این در حالی است که از آن جهت که عمده
کشــور عملیاتی شده اس 
هزینههای جاری ناوگان را ســوخت تشکیل میدهد ،اکنون این نیاز از
داخل تامین میشــود .نکت های که باید به آن اشاره کرد این است که بر
اساس اسناد راهبردی که در این حوزه تدوین شده ،تامین سوخت ناوگان
تا صددرصد از داخل صورت میگیرد.
یکی از حوزههای مهمی که از آن به عنوان یکی از راهکارهای

کریدور شما ل-جنوب به جهت کم کردن مسافت و زمان حمل کاال
از مســیرهای شرق دور و هندوســتان به اروپا به ویژه به اروپای شرقی
میتوانــد تا  50درصد در هزینهها و  40تا  50درصد در زمان حمل بار،
صرفهجویی ایجاد کند .مسیر کریدور از بنادر جنوبی ایران ،خاک ایران،
دریای خزر و روسیه خواهد بود .این مسیر تقریباً مسافت قبلی را نصف
میکند .به تبع کاهش زمان ،هزینهها را هم میتواند به نصف کاهش دهد.
این پتانســیل در کشور ایران نهفته بوده و به همین دلیل ضروری است
که از این پتانســیل حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد .کشورهای CISو
چند کشور اطراف دریای خزر ،اروپای شرقی و شمالی و افغانستان ،حتی
کشــورهای اطراف ما به نوعی ذینفع این کریدور هستند .این استعداد
خدادادی مثل همه استعدادهای دیگر در کشور ما نهفته است، .ولی نیاز
است که زیرساختهای الزم را ایجاد کنیم تا از این ظرفیت استفاده کنیم.
ظرفیتســازیها قاعدتاً در ناوگان جنوبی و ناوگان شمالی و همینطور
حمل و نقل ترکیبی که از داخل کشور رد میشود و شبکههای agency
و نمایندگیها خواهد بود .برای این ظرفیتسازیها برنامهریزی شده است.
بخش زیادی از اقدامات این کریدور از چابهار و بندرعباس ،حمل و نقل
داخلی کشور ،ناوگان اقیانوســی و ناوگان خزر به طور همزمان در حال
پیشرفت است و پیشــرفتهای خوبی حاصل شده است .حمل یکسره
از چین و روسیه با تعدادی کانتینرکه در مسیر هستند ،آغاز شده است.
سعی میشود از این مسیر حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد .بر این اساس
ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هم در تجهیز ناوگان جنوبی و
هم در تجهیز ناوگان شمالی ،استقرار در بنادر چابهار و بنادر شمالی دریای
خزر در روسیه فعال است .تقویت شبکه ترانزیت بار در بنادر داخلی کشور
با تامین کانتینرهای مورد نیاز و نیز تقویت ناوگان شمالی با ثبت سفارش
چهار فرورند شــناور جدید به مجموعههای داخلی در دستور کار است.
همینطور ثبت سفارش ساخت کانتینر در داخل کشور و تامین کانتینر
مورد نیاز کشور در شــمال با انتقال کانتینر از جنوب به شمال ایران را
آغاز کردهایم و این اقدامات در حال پیشرفت است .پیشبینی ترافیک در
خزر این است که ترافیک بسیار سنگینی در آینده روی این دریا خواهیم
داشت زیرا حلقه اصلی اتصال این کریدور ،دریای خزر است .تقویت ناوگان
شــمالی به خصوص در حوزه رو-رو و کانتینر ،جزو خواستههایی است
که مطرح میشود .این مســیر مطمئنتر و ارزانتر خواهد بود .در حال
حاضر ثبت ســفارش برای کشتیهای رو-رو در داخل کشور انجام شده
است .ساخت این شناورها و طراحی آن شروع شده است و طی یکی ،دو
سال آینده ،به این مسیر خواهند پیوست و ظرفیت ما را افزایش خواهند
داد .بهتازگی ،فاز نخست احیای کریدور شمال-جنوب با اختصاص 300
دستگاه کانتینر از سوی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،آغاز
شده؛ اقدامی که قرار اســت در آینده منافع اقتصادی زیادی برای ایران
و کشورهای منطقه داشته باشد .بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از
سوی گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،قرار است به تدریج بر
ظرفیت حمل یکسره در کریدور شمال  -جنوب افزوده شود .به هر حال،
کریدور شــمال -جنوب ،مسافت  ۱۶هزار کیلومتری حمل بار از طریق
کانال سوئز را با یک مسیر  ۷هزار کیلومتری جایگزین کرده است که در
هزینه حمل بار و زمان رسیدن آن به بازارهای هدف تاثیر مستقیم دارد.

بیستوسه ارگان
اعم از دانشگاههای
کشور و مؤسسات
دانشبنیان در
حال همکاری
با کشتیرانی
هستندکهعمده
این همکاریها در
حوزهتحقیقاتی،
تولید رنگهای
ضد خزه ،مواد
شیمیاییو
نرمافزارها است
که موضوعاتی
بسیار مهم به شمار
میروند
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براساس جدیدترین گزارش آنکتاد ،ایران از نظر ظرفیت حمل بار دریایی در رتبه  22جهان قرار
گرفته است و علیرغم تحریمهای اعمالشده ،ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو
گروه هفت کشور صنعتی یعنی فرانسه ،ایتالیا و کانادا بیشتر است.

روایت

نقطهشکست
وضعیت صنایع کشتیرانی در دوران تحریم به کجا رسید؟
تحریمهــای ظالمانه علیه اقتصاد ایران در ســنوات
گذشته اگرچه توانست در ابتدای کار اقتصاد ایران را
دچار سردرگمی کند ،اما اکنون بسیاری از بخشهای
اقتصادی توانســتهاند بــا اتکای به تــوان داخلی و
بهرهگیــری از توانمندیهــای متخصصان و نیروی
انسانی ارزشمند ایرانی بر بسیاری از مشکالت فائق
آیند و اقتصاد را در مسیر خود به حرکت درآورند که
محمدرضا مدرس خیابانی
نتیجه آن ،مراودات تجاری  100میلیارد دالری ایران
مدیرعامل گروه کشتیرانی
با کشورهای دنیا زیر سایه شدیدترین محدودیتهای
جمهوری اسالمی ایران
بینالمللی در بخشهــای مختلف مرتبط با تجارت
خارجی است .در این میان البته عالوه بر تالشی که دولت و فعاالن اقتصادی برای به
ثمر رساندن این حجم از تجارت خارجی در سال گذشته داشتهاند ،ناوگان کشتیرانی
نیز در حوزه حمل بار صادراتی و رساندن کاالی وارداتی برای تامین نیازهای معیشتی
مردم از یک ســو و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید از ســوی دیگر نقشآفرینی
کرده و در سایه تحریمهایی که علیه بخشهای مختلف این ناوگان و صنعت کشتیرانی
کشور اعمال شده است ،کارنامه درخشانی را به جای گذاشته است .هرچند نباید از این
نکته هم غافل شــد که وضع چنین تحریمهایی به طور قطع ،حمل بار در کشور را با
سختیهایی مواجه ساخته و ممکن است منجر به باال رفتن قیمت تمامشده حمل بار
شود ،اما مهم آن است که اگرچه کشورهای متخاصم قصد داشتند تا با اعمال تحریم
علیه ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،شریانهای حیاتی تجارت کشور
را هدف قرار دهند ،اما عملیات حمل بار تجاری از طریق صنعت کشــتیرانی و حمل
بار دریایی به هیچ عنوان متوقف نشده و اکنون کشتیهای ایرانی در تمامی بنادر دنیا
حضور دارند .در واقع ،ناوگان گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران هماکنون در
تمام نقاط دنیا حضور و تردد دارند ،و حضور آن در اقصی نقاط جهان ،نشــانه دیگری
از اقتدار جمهوری اسالمی ایران است که توان این سرزمین را یک بار دیگر به رخ دنیا
کشیده است .از سوی دیگر ،درست در سالهایی که تحریم رخ داده ،ناوگان کشتیرانی
ایران نهتنها توانسته در حوزه حمل بار دریایی رکوردهای جدیدی را در سال گذشته
به ثبت برساند ،بلکه بر اساس اعالم مراجع بینالمللی ،کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران هماکنون در جایگاه چهاردهم بزرگترین ناوگانهای کانتینری جهان و به عنوان
بزرگترین ناوگان منطقه خاورمیانه مطرح اســت ،به نحوی که کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران طی سال گذشته ،با حمل بیش از  ۲۷میلیون تن کاال و رشد  ۴۱درصدی
نســبت به ســال  ،۹۹رکوردی تاریخی از خود به جای گذاشت که در تاریخ فعالیت
این مجموعه ماندگار شــده و البته ،این موفقیت به همت دریانوردان گروه کشتیرانی
جمهوری اســامی ایران و با استفاده از  ۱۴۰فروند کشتی اقیانوسپیما حاصل شده.
ضمن اینکه عملکرد این ناوگان طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته
رشد را نشان میدهد و با این روند امیدواریم در سال  ۱۴۰۱نیز رکوردی تازه از حمل
کاال را به ثبت برسانیم .از سوی دیگر ،آمارهایی که به تازگی از سوی کنفرانس تجارت
و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) منتشر شده و در واقع ،گزارشی از وضعیت صنعت حمل
و نقل دریایی جهان اســت هم نشان میدهد که کل تعداد کشتیهای تجاری اعم از
نفتکشها ،کشــتیهای کانتینری و کشتیهای فلهبر در پایان سال  2021معادل 99
هزار و  800فروند بوده که ظرفیت حمل بار این کشــتیها بالغ بر  2میلیارد و 134
میلیون و  640هزار تن برآورد شــده اســت که این رقم نســبت به سال قبل رشد 3
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درصدی داشــته است .این در حالی است که در ســال پیش از آن ظرفیت حمل بار
ناوگان کشتیرانی دنیا  2میلیارد و  71میلیون و  638هزار تن برآورد شده بود .البته
آنکتاد در بخش دیگری از گزارش خود کل کشتیهای ایران را  254فروند اعالم کرده
که بر این اساس ،در سال  2021تعداد  8فروند کشتی جدید به ناوگان تجارت دریایی
ایران افزوده شده و در سال پیش از آن تعداد کشتیهای ایران  246فروند اعالم شده
بوده که به همین ترتیب ظرفیت حمل بار ناوگان کشــتیرانی ایران در ســال 2021
حدود  5.5درصد افزایش یافته اســت و به  19میلیون و  251هزار تن رســیده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که در سال  2020ظرفیت حمل
بار کشتیهای ایران  18میلیون و  245هزار تن محاسبه شده بود و اکنون ،بر اساس
جدیدترین گزارش آنکتاد ،مقایسه ایران با سایر کشورها نشان میدهد این کشور از نظر
ظرفیت حمل بار دریایی در رتبه  22جهان قرار گرفته است ،اما نکته حائز اهمیت آن
است که ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو گروه هفت کشور صنعتی
یعنی فرانسه ،ایتالیا و کانادا بیشتر است و کشورهایی مثل هلند ،عربستان ،برزیل ،سوئد،
ویتنام ،عمان ،مالزی ،قطر و نیجریه نیز ناوگان کشتیرانی کوچکتری نسبت به ایران
دارند .به همین دلیل ،برخورداری از یک ناوگان دریایی بزرگ و متنوع یکی از نقاط قوت
ایران در مقابله با تحریمهای آمریکا بوده است و ایران با بهرهگیری از این ناوگان بزرگ
توانسته است تحریمهای اقتصادی علیه خود را تا حد زیادی خنثی کند .بر این اساس
است که میتوان ادعا کرد که علیرغم همه مشکالت که با آنها مواجه هستیم ،ناوگان
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران موفق شده که رکوردهای خوبی را به ثبت برساند،
به این معنا که طی سال گذشته ،رکورد عملکردی و درآمدی چندینساله کشتیرانی
جمهوری اســامی ایران جابهجا شده و علیرغم اینکه کشورهای تحریمکننده گروه
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در حوزههای مختلف به دنبال ایجاد محدودیتها
بر سر راه فعالیت و توسعه این ناوگان هستند ،خوشبختانه با همت پرسنل و مدیران
خدوم این شرکت ،تاکنون نتوانستند به نتیجه برسند .با این حال مجموعه کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران به واسطه ماهیت بینالمللی خود ،به مسیر خدماترسانی در
عرصههای مختلف تجاری ادامه داده .هرچند در بخش مراودات مالی با موانعی روبهرو
اســت که با شیوههای مختلف ،در حال رفع آنها است ،اما به جهت رونقی که امسال
در عرصه تجارت دریایی رخ داد ،این ناوگان توانســت بیشــترین میزان فروش را طی
سالهای گذشته تجربه کند و در حوزه حمل و نقل کانتینری نیز ،سال بسیار خوبی
را پشت ســر بگذارد و بتواند  ۲۶میلیون تن کاال را جابهجا کند که رکورد بینظیری
محسوب میشود و به معنای  ۴۵درصد رشد در جابهجایی کاال نسبت به سال  ۹۹است.
هماکنون نیز ،یکی از اولویتهای گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران نوسازی
ناوگان اســت و امروز اگرچه با محدودیتهایی در حوزه خرید شناور مواجه هستیم،
ولی تالش شــده تا تحریمها و محدودیتهــا را دور بزنیم و به فعالیت خود به نحوی
ادامه دهیم که رکوردهای درخشــانی به ثمر رسد ،به نحوی که حتی امروز شاهد این
هستیم که برخی طرفهای خارجی همچنان که منتظر نتیجه مذاکراتاند ،مشتاق به
همکاری با گروه کشــتیرانی هستند و البته گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
فراموش نمیکند که بســیاری از این شــرکتها به خصوص در حوزه ساخت کشتی،
بعد از تحریمهای سال  ۲۰۱۸میالدی ،اختصاص منابع مالی را که قرار بود به صورت
فاینانس در اختیار ما بگذارند ،بهیکباره متوقف و درخواست تسویه کامل مطالبات خود
را کردند .اما در مجموع روزهای روشــنی در انتظار ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران و حملونقل دریایی کشور است.

 ................................راهربد ................................

در مسیر بیراهه

چرا دولتها در بازار ارز دخالت میکنند؟
عکس :علی حداد اصل

دولتها مجبور به دخالت در بازار ارز هستند؛ چون بخشی از درآمدهای
ارزی از فروش نفت است؛ درآمدی که در اختیار دولت است و بازار ارز
رقابتی و آزاد در کشور وجود ندارد .در ساختار غیررقابتی و دخالتگری
دولت ،استقالل بانک مرکزی ،استقاللی بربادرفته است و دخالتگری
در بازار ارز در مسیر بیراهه.

راهربد

نظامهای ارزی و راهکار کنترل
در بازار ارز ایران چه میگذرد؟
سالهاســت که مســئله نرخ ارز و رفتار بانک مرکزی و دولت در قبال
نوسانات گسترده و در بسیاری مواقع خانمانبرانداز آن به یک مسئله اساسی
تبدیلشده است .بسیاری این سؤال را میپرسند که واقعاً مسئله چیست؟ چرا
نرخ ارز اینگونه در ایران رفتار میکند؟ و آیا راهکاری در مقابل این نوسانات
شدید و سرکشیهای نرخ ارز وجود ندارد؟
سهراب دلانگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه
رازی

چرا باید خواند:
نحوه سیاستگذاری
در بازار ارز چگونه
است و چه باید کرد؟
این مقاله را بخوانید.

Jبحث و تحلیل
مسئله نرخ ارز از نگاه اقتصادی مانند هر موضوعی از کانال عرضه و تقاضا
قابلبحث و تحلیل است .قاعدتاً ارز که نام هر پول خارجی است که با پول
ملی یک کشور سنجش شده باشد ،مانند یک کاال در یک کشور عمل میکند
و صادرکنندگان کاالهای داخلی را که با پول داخلی تهیهکردهاند به بازارهای
خارجی میفروشند و ارز معتبر بینالمللی (در بیشتر موارد دالر ،یورو ،پوند،
یوان و )...دریافت میکنند و در بازار ارز داخلی عرضه میکنند .در طرف مقابل
تقاضاکنندگان ارز که واردکنندگان و یا کسانی هستند که قصد هزینهکرد ارز
معتبر را در بازارهای بیرونی کشور دارند وارد بازار میشوند .تعامل و به توافق
رســیدن این دو گروه نرخ ارز را تعیین میکند .این نوع از تعیین نرخ ارز به
نظام شناور ارزی معروف است .نظام شناور ارزی نظامی است که تا حدودی
بعد از  1973و برداشته شــدن نظام نرخ ارز ثابت برتن وودز شکل گرفت.
هرچند همین نظام شناور هم در کشورهای متفاوت میتواند نمونههایی از
برخورد و سیاســتگذاری را در بر گرفته باشد .مث ً
ال اگر نوسانات نرخ ارز در
یک بازار شناور از حدی که در تحمل اقتصاد کشور باشد خارج شود ،در آن
صورت بانک مرکزی کشور ممکن است وارد عمل شود و با خریدوفروش ارز تا
حدی که نرخ را در محدوده موردقبول قرار دهد ،همچنان حضور مداخلهگرانه
ولی از نوع عرضه یا تقاضا داشته باشد .نوعی دیگر از این مداخالت این است
که نوسانات نرخ ارز بازار را تنها در یک دامنه قابلقبول دانسته و خارج از آن
را غیرقانونی اعالم میکنند .نمونههای دیگری از حضور در بازار ارز توســط
بانکهای مرکزی و دولتها وجود دارد که قاعدتاً شناور بودن را به رسمیت
نمیشناســند .یعنی اصوالً یک نرخ ثابت را اعالم و طبق آن عمل میشود
هر مبادلهای خارج از آن نرخ غیرقانونی و ممنوع است .این نوع را نظام نرخ
ثابت قانونی مینامند .نوع دیگری از نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت

نکتههایی که باید بدانید
[بدون اعمال اصالحات ساختاری و عمیق در کلیه ارکان اقتصاد و اقتصاد سیاسی و روابط
نالملل ،ارز همواره باالترین ظرفیت را برای ایجاد نوسانات غیرمنتظره و ویرانگر در کشور
بی 
دارد.
یپذیر
تپذیر و پیشبین 
[هیچ نظام ارزی ممکنی در شرایط کنونی نمیتواند بازار ارز را مدیری 
شبینیپذیر نباشد.
کند ،مادامیکه کل روابط بین کشور و جهان مدیریت پذیر و پی 
[نمونههای دیگری از حضور در بازار ارز توسط بانکهای مرکزی و دولتها وجود دارد که
قاعدت ًا شناور بودن را به رسمیت نمیشناسند .یعنی اصوالً یک نرخ ثابت را اعالم و طبق آن
یشود هر مبادلهای خارج از آن نرخ غیرقانونی و ممنوع است.
عمل م 
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شکلگرفته است .اگر این گروه از کشورها تنها منبع عرضه پول خارجی خود
را عرضــه و صادرات نفت بدانند ،در این صورت تنها عرضهکننده ارز به بازار
نیز دولت اســت که مالک ارز است .لذا به هر نرخی که دلش بخواهد عمل
میکند .تجربه کشور ایران در سالهای  1360تا  1380تقریباً این موضوع
را نشــان میدهد .یعنی در این بیست سال دولت ارز را با نرخهای متعدد و
متفاوت برای مصارف متفاوت در نظر میگرفت و لذا عم ً
ال بازار ارزی وجود
نداشت و اگر هم بود آنقدر کوچک و بیتأثیر بود که نظام ارزی چند نرخی
کنترلشده برقرار بود .این نوع از سیستم ارزی تا زمانی که بحرانهای بزرگ
بیرونی و مسائلی مانند تحریم میزان عرضه ارز دولت در بازار را تحت تأثیر
قرار ندهد ،میتواند برقرار باشد .در این صورت تنها عامل داخلی که نرخ ارز
را در طول زمان تحت تأثیر قرار میدهد همان میزان نقدینگی انباشت شده
در اقتصاد است که در صورت افزایش بیقاعده آن در یا بازه زمانی مشخص
باشــد ،آنگاه باید انتظار تغییر نرخ ارز را بر اساس چند برابر شدن نقدینگی
داشت .ولی اگر نوسانات جدیدی از نوع بحرانهای بینالمللی و تحریمها را
به موضوع اضافه کنیم ،آنگاه منبع ایجادکننده اختالل به دو بخش تقسیم
میشود :اختاللگرهای داخلی و اختاللگرهای بیرونی ارز.
در بیستســاله دوم  1380تا  1400در بازار ارز اتفاقات جدیدی افتاد.
عمده موضوع این بود که بخش خصوصی و بخشهای غیرخصوصی و البته
غیردولتی توانســتند قابلیت و قدرت صادرات محصوالت خود را به خارج
پیداکرده و ارز خود را به بازار عرضه کنند .در این شرایط دیگر عرضهکنندگان
ارز به بازار سه گروه شده بودند .گروه اول دولت ،گروه دوم خصولتیها و گروه
سوم خصوصیها .حال رفتار این سه گروه در بازار ارز کام ً
ال متفاوت خواهد
بود .اگر میزان عرضه ارز توســط این ســه گروه را با هم حدود  90تا 100
میلیارد دالر در سال برآورد کنیم ،هر گروه توان تقریبی یکسوم این رقم را
در دست داشته است .حال در این شرایط دولت همچنان تمایل دارد تا مانند
قبل کل ارز بازار را کنترل کند بدون توجه به اینکه شرکای جدید اولویتهای
متفاوتی از دولت داشــته و دارند .از ســوی دیگر دولت در بیرون کشور با
محدودیتها و تحریمهای جدی برای دسترســی به ارز حاصل از صادرات
خود مواجه است .خصولتیها البته باید با دولت کام ً
ال همراستا باشند ولی
اولویتهای آنها پاسخگویی به سهامداران و صاحبان و البته مجموعههایی
است که فرصتهای فعالیت و ارتقا و صادرات و را به آنها دادهاند .اینجاست
که خصولتیها حاضر به تأمین نظر دولت در دادن ارز خود به دولت که هر
طوری خواست خرج کند را ندارند .لذا حداکثر بتوان آنها را وادار کرد تا در
یک بازار موازی مانند نیمایی ارز خود را با نرخ کمی پائینتر از بازار اسکناس
بفروشــند و البته آنهم فقط بخشــی از ارز حاصل از صادرات خود .بخش
خصوصی را که بههیچوجه نمیتوان محدود کرد و این بخش به هر شــیوه
ممکن ســعی خواهد کرد که تسلط بر ارز خود را حفظ کرده و به هر روش
در باالترین ســود ممکن بفروشد .در این شرایط مشاهده میشود که نرخ
آزاد و شناور ارز در بازار اسکناس تعیین میشود ،ارزهای قابل تخصیص به
واردات اساسی از ناحیه نیمایی و یا تعادل واردات و صادرات بخش خصوصی
تعیین میشوند و آنچه برای اقتصاد عالمتدهنده اصلی خواهد بود ،همان
نرخ اسکناس است .مدیریت این نرخ اگر دولت عرضه را در دست داشته باشد
ممکن است ،ولی اگر نداشته باشد بهسختی صورت خواهد گرفت .لذا فعالیت
بازار اسکناس ممکن است حتی غیرقانونی تعیین شود و داشتن هر مقدار
ارز بدون داشتن مجوز ،قاچاق محسوب گردد .عم ً
ال دولت زمانی این فرایند
را طی خواهد کرد که توان تأمین اسکناس را نداشته باشد و همین موضوع
خودش برای بخش خصوصی یک عالمت دقیق از کمبود توان عرضه است.
لــذا بخش خصوصی ارزهای خود را حفظ خواهد کرد ،خصولتیها در بازار
نیمایی کمتر عرضه خواهند کرد و اقتصاد هم خودش را با نرخ ارز اسکناس

از  1360تا  1380دولت ارز را با نرخهای متعدد و متفاوت برای مصارف متفاوت در
عمال بازار ارزی وجود نداشت و اگر هم بود آنقدر کوچک و بیتأثیر
نظر میگرفت و لذا
ً
بود که نظام ارزی چندنرخی کنترلشده برقرار بود.

منطبق و این مسیر عاملی برای وارد شدن یک شوک نوسانی از ناحیه ارز به
اقتصاد حتی در بخشهایی که کل زنجیره داخلی است خواهد بود.
برای جمعبندی این تحلیل میتوانیم اینگونه بگوییم که نظام نرخ ارز
چندنرخی ،شناور مدیریتشده و حتی چندبازاری اسکناس و نیمایی و ...در
ایرا ن همواره مورداســتفاده بوده و چهبسا دولتها در دوران آینده همچنان
هریک از این روشها را به فراخور جایگاهشــان در اقتصاد عملی سازند .اما
عوامل ایجاد اختالل در بازار ارز دو گروه داخلی و خارجی بودند که در داخل
هر عاملی که منجر به ایجاد عدم اطمینان به اقتصاد ،ناامیدی سرمایهگذاران،
ایجاد انتظارت تورمی و یا هر چیزی شود که عاملی است برای ناامید شدن
فعاالن اقتصادی در موفقیت اقتصادی دولت و کشور ،میتواند تقاضای آنها
را برای ارز ،اسکناس و هر نوع دیگری افزایش دهد و لذا عاملی برای افزایش
نرخ ارز در کوتاهمدت اســت .در بلندمدت از ناحیه داخلی این همراهی نرخ
ارز با نقدینگی انباشتهشده در طول سالهاست که بهصورت شوکهای ارزی
ظاهر میشود .از نگاه خارجی هر چیزی که عامل عدم توان دسترسی کشور
به درآمدهای صادراتی و یا عدم دسترسی به درآمدهای ناشی از صادرات شود
اثری میانمدت و بلندمدت را همراه یک اثر روانی بزرگ آنی همراه میکند و
تحریمها و محدودیتهای بازاری که برای اتباع ما در کشورهای دیگر شکل
میگیرد ،همه شــرایط عرضه ارز به بازار را سختتر و لذا نرخ آن را افزایش
خواهند داد .در قطاع روزانه و چندروزه و هفتگی نیز مشــاهده میگردد که
بازار اسکناس ارز بهشدت به خبرهای مثبت و منفی حوزه بینالمللی و روابط
بینالملل حساسیت دارد.
Jچه میتوان کرد؟
همواره در حوزههای سیاستگذاری ارزی گفتهشده است که ایران بهتر
است نظام مدیریت کنترلشده ارزی را داشته باشد .خوب آیا همین مدیریت
کنترلشده که از ابتدای دهه  50شمســی اینگونه بوده نیاز ما را برآورده
کرده اســت؟ خیر؟ منبع ایجادکننده نوسان از طرف داخل کشور و عوامل
جدی ایجادکننده نا اطمینانی و بیثباتی شدید از خارج را نمیتوان با شناور
مدیریتشــده مدیریت کرد .ولی آیا نظام ارزی جایگزینی میشود معرفی
کرد؟ هست؟ چه راهکارهایی ممکن است وجود داشته باشد؟ چه مسیرهای
پیموده شده مطمئنی در تجارب دنیا وجود دارد؟ چه نوآوریهایی میتوان
در این حوزه ارائه داد که از شرایط کنونی و نوسانهای بزرگ جلوگیری کرد؟
بعضی اقتصاددانان جدا کردن بودجه ارزی از بودجه ریالی را پیشــنهاد
دادهاند .این یعنی کلیه درآمدهای نفتی دولت صرف هزینههای ارزی دولت
از یکســو و از طرف دیگر صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای ارزی در
اقتصاد شود .آیا این بهترین پیشنهاد است؟ آیا این پیشنهاد خوب فهمیده
شده است؟ غیرازاین پیشنهاد دیگری ارائهشده است؟
وقتی خود دولت در داخل با خلق جدی و شدید نقدینگی و از طرف دیگر
توسعه نهادهای بیثبات کننده اقتصاد و دخالت عناصر غیرموجه در امور اداره
کشور عاملی برای بیثباتی نرخ خلق پول و تعادل پولی در داخل میشود،
وقتی خود دولت با رفتارهای ماجراجویانه عاملی برای ایجاد انتظارات تورمی
شدید در جامعه میشود ،این یعنی عوامل داخلی ایجادکننده بیثباتی در
تعادل ارزی  -ریالی اقتصاد بهشــدت فعال هستند .وقتی در خارج با سیل
تحریمهای بنیانبرانداز اقتصادی مواجه هســتیم ،وقتی ما قدرت تصاحب
هیچ درآمــد ارزی در سمتوســوی دولتی و بخش خصوصــی را نداریم
و صادرکنندگان با توســل به چندین صراف میتوانند به منابع مالی خود
دسترسی داشته باشند ،از نگاه عقلی ممکن است به این نتیجه برسند که
بههیچوجه بهصرفه نیست که این پول را وارد کشور کنند و یا آن را به اقتصاد
کشور عرضه کنند ،این یعنی عامل اصلی بیثباتکننده و مشکلآفرین در

بازار ارز از بیرون کشور بهشدت برقرار است و فعال .حال سؤال این است که
وقتی هم در داخل و هم در خارج عوامل بیثباتکننده و البته تنزل دهنده
ارزش ریال برقرار و در حال فعالیت جدی هســتند ،چگونه ممکن است که
بازار ارز در کشور ما بتواند طبق یک چارچوب مشخص فعالیت کند و ثبات
داشته و عاملی برای ورود نا اطمینانی بیشتر به فعالیتهای اقتصادی و البته
تورم چهارنعل نباشد.
ایــن موضوعات یعنی در وهله اول و البته الزام اول ما نیاز به یک اصالح
ساختاری جدی داریم و تا زمانی که این اصالحات ساختاری شکل نگیرد،
عم ً
ال زیرســاختهای تشــکیل یک بازار ارز قابل مدیریت در کشور وجود
نخواهد داشت .این است که تغییرات مدیریتها و سیاستهای روساختی
و تزئینی در اقتصاد ایران عم ً
ال بینتیجه بوده و همواره ارز آماده اســت تا با
نوسانات غیرمنتظره خود کلیت اقتصاد ایران را به نوسان درآورده و به بازی
بگیرد .حال ســؤال اولیه هنوز برقرار اســت :چه اصالحاتی در کجا و با چه
کیفیتی و توسط چهکسانی؟
موضوع باز هم پیچیدهتر میشــود .علت هم این است که ساختارهای
اقتصادی بهشدت به ساختارهای تصمیمگیری در حاکمیت مرتبط هستند
و نمیتوان بدون اصالحات جــدی در حاکمیت ،تنظیم روابط قدرت بین
نهادهای قدرت ،حذف رانتها و فساد زدایی از اقتصاد و بسیاری از حوزههای
دیگر سیاسی ،عم ً
ال پول و نظام پولی و بهتبع نظام ارزی ،که لفافی بر آنها
هســتند را اصالح کرد .لذا اینجاست که وقتی سؤال میشود که در اقتصاد
ایران چه باید کــرد و در حوزه نظام ارزی و مدیریت ارز چه باید کرد؟ باید
گفت که وقتی یک سیستم نتیجه غلط داده است و خروجیهای ناخواسته
و نامطلوب مخصوصاً از ناحیه اختاللهای داخلی و خارج از سیستم در حوزه
اقتصاد دارد ،ضرورتاً باید از حوزه تنظیم روابط قدرت ،انتخاب شایستگان و
نظام تمشیت شایستگی و تمشیت روابط بینالملل به سمت بهبود حرکت
کند .لذا الزم است تا اول عوامل ایجادکننده داخلی بیثباتی و نا اطمینانی را
از اقتصاد حذف کرد و بعد با تعادل بخشی به روابط متقابل با کلیه کشورهای
دیگر و نظام بینالملل ،رفتهرفته در حذف عناصر و عوامل بیثباتکننده و
ایجادکننــده اختالل از بیرون اقتصاد را کنترل کرد .بهنوعی اقتصاد باید به
سمت پیشبینیپذیری و سیاستپذیری حرکت کند که این موضوع بدون
وجود یک اراده قدرتمند در نظام تصمیمگیری امکانپذیر نیست .خوب حاال
باید دوباره پرســید چه نظام ارزی در اقتصاد ایران باید به کار گرفته شود؟
پاســخ این سؤال این اســت که هیچ نظام ارزی ممکنی در شرایط کنونی
نمیتواند بازار ارز را مدیریتپذیر و پیشبینیپذیر کند ،مادامکه کل روابط
بین کشور و جهان مدیریتپذیر و پیشبینیپذیر نباشد.
اما موضوعاتی مانند امضــای توافقنامههای تجارت دوطرفه با پولهای
محلی ممکن است برای پر کردن منوی خبری مناسب باشند ،ولی با توجه به
مشکالت جدی این فرایند ،نمیتوانند بهعنوان راهکار جایگزین معرفی شوند،
هرچند میتوانند اصالح روشهای غلط انتخابشده قبلی را کمی با تأخیر
مواجه کنند .لذا برای اصالح بازار ارز اگر هم نظام ارزی شناور مدیریتشده
پیشنهادشده و حتی توسط بسیاری از همکاران اقتصاد آ ن همچنان پیشنهاد
میشود ،مادامکه ســاختارهای نامناسب غلط داخلی و روابط پر از اختالل
تجاری و اقتصادی ناشی از سیاستهای بینالمللی کشور برقرار باشد ،این
نظام نیز نمیتواند از نوسانات بزرگ و ویرانکننده ارز جلوگیری کند.

امضای
توافقنامههای
تجارت دوطرفه
با پولهای محلی
ممکن است برای پر
کردن منوی خبری
مناسبباشند،
ولی با توجه به
مشکالت جدی این
فرایند،نمیتوانند
بهعنوان راهکار
جایگزینمعرفی
شوند ،هرچند
میتوانند اصالح
روشهای غلط
انتخابشدهقبلی
را کمی با تأخیر
مواجهکنند

Jسخن پایانی
بدون اعمال اصالحات ساختاری و عمیق در کلیه ارکان اقتصاد و اقتصاد
سیاسی و روابط بینالملل ،ارز همواره باالترین ظرفیت را برای ایجاد نوسانات
غیرمنتظره و ویرانگر در کشور دارد.
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راهربد

باید برجام امضا شود تا بازار ارز از التهاب خارج شود
سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با آیندهنگر از نحوه دخالتهای دولت در بازار ارز میگوید

چرا باید خواند:
نحوه دخالتگری و
سیاستگذاری دولت
در بازار ارز تابع چه
مواردی است؟ این
گفتوگو را بخوانید.
اگر ساختار اقتصادی شفاف باشد و همهچیز سر جای خود باشد ،شکلگیری سیاستهای ارزی با چالش کمتری مواجه خواهد شد .سیدکمال سیدعلی ،معاون ارزی اسبق بانکمرکزی
میگوید :دولتهای بعد از انقالب همیشه در بازار ارز دخالت کردهاند .او به پیمانسپاری ارزی اشاره میکند :پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز ،با مکانیزم بازار مغایر است؛ وقتی توان
بانکمرکزی در مورد فروش نفت باال باشد ،ضرورتی به گرفتن پیمان ارزی وجود ندارد ،ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش مییابد و متقاضیان بازار ،قیمت ارز را تعیین میکنند ،باید
بهسوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانکمرکزی نتواند منابع عرضه ارز را باال ببرد ،کار به نحوی پیش میرود که متقاضی در بازار آزاد ،قیمت ارز را هر روز با نرخ باالتری تعریف میکند.
این گفتوگو را بخوانید.
 دولت ســیزدهم چقدر در بازار ارز دخالت کرده است و این دخالت به چه نحوی بوده
است؟

قبل از پاســخ به دخالت و نحوه دخالت دولتها در بازار ارز ،اجازه دهید مقدمهای را عرض
کنم .نرخ ارز ،مظنه پول ملی است که تأثیر زیادی در مورد واردات و صادرات ،سرمایهگذاری و
در مجموع در اقتصاد کالن دارد .این نرخ خود متأثر است از مسائل سیاسی و اقتصادی ما .یکی
از مواردی که در دنیا در شرایط عادی طبق آن عمل میشود و نرخ مشخص میشود ،مدلهای
اقتصادی  pppیا ( Purchasing power parityشــاخص برابری قدرت خرید) است؛ یعنی
مقایسه کاالهای قابل معامله با کشورهایی که با ارز آنها تجارت داریم .روش دیگر تعیین نرخ ارز
مقایسه تورم داخلی و خارجی کشورها که عمدتاً طبق کاالهایی است که قابل مبادله باشد .اما
در بازار کم عمقی مانند ایران و اینکه با فروش نفت ،بیشت ِر ارز را تأمین میکند ،این مدلها به
نظرم دقیق نیســتند .ما محدودیت ارزی داریم و آن مدلهای اشارهشده در سیستمهای شناور
مدیریتشده یا شناور آزاد عمل میکند.
 شیوه عمل در ایران چگونه است؟

موضوعهایی که مرتبط با ماســت ،عالوه بر مسائل حکمرانی داخلی که در ارتباط با اقتصاد
چهکار باید کرد ،موضوعات سیاســی اســت که تأثیر زیادی بر نرخ ارز و بازار ارز دارد .خود آن
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موضوعات سیاسی باعث شده مشکالت اقتصادی ما مانند افزایش نقدینگی ،کسری بودجه ،عدم
امکان فروش نفت و تحریم سیستم بانکی تعمیق یابد .وقتی تصمیمگیریهای دولت در مقاطع
مختلف را بررسی میکنیم ،متوجه میشویم همه این سیاستها مقطعی بوده است .بخشنامهها
براساس خبرهایی که انتظارات تورمی را باال و پایین میکند ،صادر شده است .اگرچه تصمیمهای
خوبی در اقتصاد نمیگیریم ولی ریشه خیلی از مشکالت اقتصادی ،سیاسی است .بنابراین با این
مقدمه میخواهم عرض کنم که در وضعیت ارزی کشور ،چه شرایطی حاکم است .در کشور ما
امروز ،تقاضا قیمت ارز را تعیین میکند نه عرضه .چون منابع ما محدود اســت ولی مصارف ما
ال قابل مقایسه با عرضه نیست .دلیلش این است که مث ً
اص ً
ال بانک مرکزی در مورد واردات کاال
میتواند تصمیم گیری کند .در مورد خدماتی که ارزبری دارد میتواند تصمیم گیری کند .ولی
چهار سرفصل دیگر هست که در اختیار بانک نیست.
  این چهار سرفصل مورد اشاره چیست که در اختیار بانک مرکزی نیست؟


اولی «قاچاق کاال» به داخل کشور است .اگر آمارها این را بررسی کنید ،گاهی آمار قاچاق به
 18تا  20میلیارد دالر رسیده است .این سرفصل عمدهای است که بانک مرکزی میخواهد ارز
آن را تأمین نکند .سرفصل بعدی «فرار سرمایه» از کشور است .دیگری «سفته بازی» در داخل
کشــور است که روی ارز صورت میگیرد و آخری «تقاضاهای احتیاجی» است که در کشور ما

دولت میتواند با تدوین قوانین شفاف و باثبات و مهمتر از آن ،تعهد به اجرای این قوانین و پایبندی به آن و
اساسا هرگونه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ،همراه با
همچنین برخورد قاطع با متخلفان ،فساد را کاهش دهد.
ً
ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاستهایی اجتناب کرد.

وجود دارد .مث ً
ال کارخانهدارها و بنگاههای اقتصادی هستند که به ارز احتیاج دارند و مصارف عادی
خود را بهروز میکنند .آنها تقاضای آتی خود را زودتر عنوان میکنند؛ دلیل آن هم چندنرخی
بودن ارز است .آنها نگران هستند که سال دیگر با قیمت امسال نتوانند ارز خود را وارد کنند.
جمع این اعداد -اگر خیلی اغراق نکرده باشم -طبق درآمد ارزی کشور ،حدود  35میلیارد دالر
است .مث ً
ال اگر 18میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور شود ،از طرف دیگر تقاضای فرار سرمایه
ما سالی بین  8تا  10میلیارد دالر باشد ،به همراه تقاضای احتیاجی و سفتهبازی که عدهای نگران
ارزش دارایی خود هستند ،به  35میلیارد دالر میرسد .البته ممکن است بانک مرکزی فقط بر
روی تقاضای احتیاجی اشراف داشته باشد؛ مث ً
ال اینکه فرد سال قبل چقدر وارد کرده و امسال در
همان حد به او ارز تخصیص دهد.
 در حوزه سرفصلهای دیگر وضعیت چگونه است؟

وقتی ارز چندنرخی است ،تقاضاها در مورد سرفصلهای مختلف خصوصاً در بحث خدمات،
چند برابر میشود .به این ترتیب که مث ً
ال یک دانشجو که هیچ وقت ارز درخواست نمیکرد ،وقتی
میبیند میتواند با نرخ پایینتر ارز بگیرد ،از وزارت علوم مجوز درخواست میکند تا ارز خود را
دریافت کند یا مسافری که اص ً
ال مسافر نبوده از مابهالتفاوت ارز آزاد و مسافرتی استفاده میکند
و یا وقتی طبق مقررات با کارت ملی ،ارز میفروشند یا با پاسپورت و ویزا ارز میدهند ،تقاضاها
باالتر میرود .این تقاضای اضافی وارد بانک مرکزی و سیستم میشود .خالصه که طرف تقاضا،
قیمت ارز را تعیین میکنند.
 در چه مقاطعی پرش نرخ ارز داشتیم؟

ت .دوره
در چهار مقطع ،پرش نرخ ارز را تجربه کردهایم :اول در سالهای  1372الی  1373اس 
بعدی بین سالهای  1390الی  1391بود؛ دوره سوم بین سالهای  1396الی  1397بود و بعد
از آن سال  1400بود که حدود  20درصد افزایش نرخ ارز در عرض سه ،چهار ماه اخیر داشتهایم.
همه اینها نشاندهنده این است که وقتی درآمد نفتی ما کم میشود ،قیمت نرخ ارز باالتر میرود.
با این موارد باید تاکید کنم که مصارف غیرواقعی ارز نداریم .همه آنها واقعی اســت؛ چون اتفاق
میافتد .روزی که توانستند جلوی قاچاق کاال را مث ً
ال به داخل کشور بگیرند ،میتوانیم بگوییم این
سرفصل دیگر حذف شده است .ولی همه اینها اتفاق میافتد .البته این را هم عرض کنم که از اول
انقالب تا حاال این اتفاق میافتد .ما هیچ وقت نتوانستیم کسی که میخواسته خانهاش در اینجا را
بفروشد و خانهای در خارج از کشور بخرد ،جلویش را بگیریم .حاال ببینید این پول از کجاها تأمین
میشــود؟ این پول از وجوهی تأمین میشود که مثل وقتی ارز دونرخی داریم و نرخ واقعی ما،
نرخ رسمی که بانک مرکزی میخواهد از مشتری بخرد ،کمتر از نرخ بازار آزاد باشد ،صادرکننده
کماظهاری میکند که ارز کمتری را داخل کشور بیاورد .مابهالتفاوت آن را آن طرف نگه دارد .یا
اینها میتوانند اررز خود را به فروشند به افرادی که کاالی قاچاق میآورند ،یا به آنهایی میفروشد
که میخواهند خروج سرمایه کنند ،یا به آنهایی میفروشد که اینجا نتوانستند ارز خود را با توجه
به محدودیتهای ارزی تأمین کنند ،آن طرف برای آنها تأمین میشود .یا به صرافانی میدهند
که به صورت آزاد ارز میخرند.
 نرخ ارز چه زمانی بهینه است؟

تغییرات نرخ ارز طیف وسیعی از متغیرهای اسمی و واقعی را به طرق مختلف تحت تأثیر قرار
میدهد .اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه چیزی است ،نیازمند بررسی
دقیق تحوالت درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز اســت .در چنین بررسیهایی
مطمئناً حساســیت صادرات و واردات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز میتواند حاکی از نکات
بسیار مهمی برای سیاستگذار ارزی باشد .بنابراین با توجه بهاینکه سیاستگذار ارزی باید نگاه
کالن و ملی را در نظر داشته و در راستای حداکثرسازی منافع ملی اقدام کند ،برقراری سطح
بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد میشــود باید در دســتور کار سیاستگذار
ارزی قرار داشته باشد .نرخ ارز از زمانی بهینه است که پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور
همزمان تأمین شود .پایداری داخلی هنگامی حاصل میشود که از ظرفیتهای موجود اقتصاد به
شکل بهینه استفاده شود و پایداری خارجی نیز متضمن آن است که جریانات تجاری و مالی با
دنیای خارج موجب کاهش معنادار ذخایر ارزی و افزایش نامطلوب نسبت به بدهیهای خارجی
(در ارتباط با سطح قابل تحمل اقتصاد داخلی) نشود .رویکرد برابری قدرت خرید که مبتنی بر
تعدیل نرخ ارز براساس تحوالت قیمتهای داخلی و خارجی است ،بر تنظیم تجارت خارجی و
حفظ رقابتپذیری تولیدات داخلی تاکید دارد .خالصه اینکه الزاماً پایین بودن نرخ ارز ،مطلوب

نیست .نرح بهینه ارز نرخی است که میتواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینهساز
رشد اقتصادی ،افزایش رقابتپذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلندمدت رفاه اجتماعی شود.
 مهمترین مشکل بانک مرکزی در بازار ارز چیست؟

من در باال عنوان کردم که تقاضا نرخ ارز را تعیین میکند نه عرضه بانک مرکزی .از این مسیر
که بخواهیم حرکت کنیم ،اگر توجه کنیم میبینیم بانک مرکزی تقریباً در این ارتباط نمیتواند
مدیریتی کند .مگر اینکه روزی مسائل مربوط به قاچاق کاال را ستاد مبارزه با قاچاق کاال مدیریت
ال فرار سرمایه با تأمین امنیت اجتماعی حذف شود یا انتظارات تورمی کم شود یا مث ً
کند یا مث ً
ال
فعاالن اقتصادی ما به ســرمایه گذاری در خارج از کشــور رو نیاورند و بخواهند در داخل کشور
ســرمایهگذاری کنند ،همه اینها مجموعه مسائلی است که مدیریت بانک مرکزی در نرخ ارز را
میتواند تقویت کند .از اول انقالب هم همه دولتها میخواستند نرخ ارز را پایینتر تحویل بگیرند
و در همان میزان هم تحویل دهند .ولی وقتی میانگین تورم  25درصد را دارید ،اگر شیب نرخ
شما به طرف باال نباشد و نظریههای کارشناسی که در گذشتهها در بانک مرکزی همین بود که
باید به نحوی عمل کنیم که دالر یک کاالست .اگر تورم باال داشته باشیم،همانطور که قیمت
بقیه کاالها افزایش پیدا میکند ،قیمت دالر هم باید افزایش پیدا کند ،و باید شیبی داشته باشیم
و حداقل ثابت نگه نداریم.
 تفاوت ثبات ارز با تثبیت نرخ ارز چیست؟

ترمینولوژی ما در مباحث اقتصادی و خصوصاً در مباحث ارز ،مقداری مشکل دارد با ثبات ارز و
تثبیت نرخ ارز .یکسانسازی نرخ ارز با تکنرخ هم متفاوت است .وقتی صحبت میکنیم در مورد
اینکه ارز تکنرخی شود ،یعنی رانت توزیع نکنیم .یعنیاینکه با آخرین نرخی که معامله میشود،
ما هم ارز بفروشیم .این راتکنرخی میگویند .مث ً
ال وقتی دولت تصمیم میگیرد به کاالی اساسی
ارز  4200تومان ،اختصاص دهد ،بعدا ً معلوم میشــود که برخی از این به صورت رانت استفاده
کردهاند .دولت یا بانک مرکزی چطور میخواهد جوابگوی رانتی که توزیع میشود باشد با توجه به
اینکه اجناس با نرخهای باالتری در بازار فروخته میشد؟ پستکنرخی این است که فقط رانت
توزیع نشود .اما بحث یکسانسازی یعنی تعداد زیادی مث ً
ال سرفصل نرخ ارز داریم و آنها یکسان
شود :مث ً
ال نرخ نیمایی ،نرخ بازار متشکل ،نرخ سنایی ،نرخ  ،ETSنرخ تثبیت ارز بانکها که در
خود سیستم بانکها بخشنامه میشود که نرخ ارزهای خود را اینطور تسعیر کنید ،نرخ بازار آزاد
و نرخ حوالهجات و نرخهای تسویه بدهکاران ارزی یا نرخ خرید ارز از پتروشیمیها یک نرخ است،
و هم ه اینها تکنرخی شود .یکسانسازی نرخ ارز همانی بود که در سا ل  1381صورت گرفت و
چند سالی هم تقریباً موفق بود.
 چراتقریب ًا؟

من تا سال  85دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم و این شیوه موفق بود.

  اگر موفق بود چرا بعد از آن ادامه پیدا نکرد؟

نرخ ارز از سال  1385تا سال  1390تثبیت شد و در ارز در یک نرخ نگه داشته شد .ما از 81

نکتههایی که باید بدانید
[اگر سال گذشته برجام امضا میشد ،ممکن بود نرخ ارز تا  22هزار تومان
هم پایین بیاید .چون کل انتظارات تورمی کاهش مییافت .تعلل در این امر،
خودش باعث شده که نرخ ارز به  32هزار تومان برسد.
تگذار ارزی باید نگاه کالن و ملی را در نظر
[با توجه بهاینکه سیاس 
داشته و در راستای حداکثرسازی منافع ملی اقدام کند ،برقراری سطح
بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد میشود باید در دستور
کار سیاستگذار ارزی قرار داشته باشد .نرخ ارز از زمانی بهینه است که
پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تأمین شود.
[الزام ًا پایین بودن نرخ ارز ،مطلوب نیست .نرح بهینه ارز نرخی است که
میتواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینهساز رشد اقتصادی،
افزایش رقابتپذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلندمدت رفاه اجتماعی
شود.
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راهربد
تا  ،85تقریباً چون به همه سبد ارزها نگاه میکردیم ،االن همه به دالر نگاه میکنند ،یورو شروع
به تقویت شدن کرد و برابری یورو و دالر به  3.1رسید .یک یورو که خرج میکردید ،یک دالر و
سی سنت میگرفتید .در صورتی که در ابتداییکسانسازی ،برابر آنها هشتاد صدم بود .ما آنجا
نرخ یورو را  1300تومان کردیم .چون توجه همه به دالر بود و دالر هم روی هشتصد و خردهای
بود ،هیچ نگرانی نداشتند .تا سال  85-84هم این اتفاق افتاد یعنی سالی  12درصد تقریباً میانگین
نــرخ یورو را افزایش دادیم .یعنی برابری با ریال یورو را افزایش دادیم و به  1300-1250تومان
رساندیم که سال  12درصد در مورد یورو میشد .دالر چیزی حدود  2درصد افزایش پیدا کرد.
آن هم به خاطراینکه باز هم بتوانیم بازار را مدیریت کنیم و شیب نرخ ارز را به طرف باال داشته
باشیم .مث ً
ال دالر  880تومان یا نزدیک به  900تومان رسید .از سال  85به بعد ،هردوی اینها را نگه
داشتیم .یعنی تقریباً تثبیت کردیم .چیزی جزئی در حد دو درصد ،مجموع این دو ارز افزایش پیدا
کرد .سال  90به دلیل درآمدهای زیادی هم که داشتیم ،علیرغم همه درآمدها به دلیل تحریمها،
آخرین بانکی که حساب ما را میبست و نگه نمیداشت ،بانک نور اسالمیک در دوبی بود که آن
هم نقل و انتقالهای ما را انجام نمیداد .آن بحران دیگر تشدید شده بود .تحریمها هم اضافه شد.
یعنی آمادگی الزم در آن مقطع پیدا نکرده بودیم .نرخ ارز ،پرش کرد .بین اواخر سال  90تا 92
از  900تومان حتی به  3900-3800تومان رسید .یعنی ظرف دو سال ،سه و خردهای برابر شد.
درواقع باید تاکید کنم که با توجه به عوامل سالهای  81تا  ،85ما ثبات نرخ ارز داشتیم به دلیل
اینکه همگام با نوسانهای بینالمللی ارزها ،خودمان را تطبیق دادیم .پول ملی را تضعیف کردیم.
چون به سبد ارزها نگاه میکردیم ،وزن یورو و دالر در سبد ارزی ما به نحوی بود .ین ژاپن ،دالر
و فرانک سوئیس و پوند انگلیس هم بودند .اما سهم هر کدام از اینها متفاوت بود .بنابراین اتفاقی
که افتاد این بود که مجموع این سبد ارزها را نسبت به ریال ،ریال را نسبت به سبد ارزها تضعیف
میکردیم و این تقسیم میشد .بیشترش هم روی یورو رفت چون افزایش و پرش ناگهانی داشت
در آن مقطع .امایکسانسازی الزامهای خاص خودش را داشت .وقتیتکنرخی میگویید ،فقط
رانت توزیع نمیکنید .ولی وقتی میخواهیدیکسانسازی کنید ،خیلی مسائل مختلف تکنیکال،
کمیسیونهای مختلف ،آموزشهای مختلف به سیستم بانکی و مدیریت و مانیتور کردن بازار،
هرروزه اعم از نقدینگی و بررسی وضعیت ارزی کشور الزم است.
 حتی تعادل عرضه و تقاضا.

بله ،تعادل عرضه و تقاضا و مانیتور کردن مداوم بازار که چهکار باید کرد.همینطور هماهنگی
بهتر با وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مورد نحوه ثبت سفارش که همیشه باید صورت گیرد.
آن موقع به نظرم تقریباً خوب صورت میگرفت .اما الزاماتش این است که حساب سرمایه باید
باز باشــد .هرکس هرچقدر ریال در بانک گذاشت ،بتواند ارز بخرد .در آن مقطع هم بازار فرعی
درست کردیم و هم بازار اصلی .اصلی با مدارک و مستندات بود .نرخ ارز را هم باید از باالترین نرخ
شروع کنیم .باالخره بدون مقدمات هرچقدریکسانسازی کنید ،این تفاوت هست و مشکل ایجاد
میشود .بنابراین بانک مرکزی باید بتواند از آن نرخ دفاع کند.
 چگونه؟

یعنی منابعشآنطور باشــد که بتواند نرخ را مدیریت کند .لوازم کار این اســت که حساب
سرمایه باز باشد ،نرخ ارز را از باالترین نرخ شروع کند تا بانک مرکزی هم توانایی دفاع از آن نرخ
را داشته باشد .وقتی نرخ ارز ارزانتر باشد ،واردات بیشتر میشود و صادرات کمتر و در نتیجه فرار
سرمایه شما هم زیاد میشود و سفتهبازی هم زیاد میشود ،چون میخواهند از آن مابهالتفاوت
سود ببرند.
 گفتید نرخ ارز را تقاضا تعیین میکند ،نه عرضه .عرضه ما به نوعی خیلی نســبتی با
تقاضا ندارد.

عرضه ارز ما محدود است اما تقاضا خیلی بیشتر است.

  اخیرا ً آقای صالحآبادی گفته بود در تاریخ بانک مرکزی ،بیشتری ذخیره اسکناس ارز
را داریم.

اسکناس که ک ً
ال  5تا  10درصد کل منابع ارزی ما را تشکیل میدهد که نیاز بازار متشکل و
غیره را بخواهد برآورده کند .این رقم چندان تعیینکننده نیست .اظهارنظر ایشان در این رابطه
بود که بشود عطش سفتهبازان را کم کند که بگوید مشکلی به لحاظ تأمین اسکنانس ارز ،چه به
لحاظ تقاضاهایی که قانونی به سیستم میرود ،نداریم و توانایی کنترل این نرخ را ،به دلیل منابع
اسکناسیمان داریم .اما این ،کل قضیه را حل نمیکند .به این دلیل که بیشترین تقاضاهای ما
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همآنطور که عرض کردم ،از بیرون صورت میگیرد .آنجاهاست که نرخ ارز را تعیین میکند.

 قبل از اشــاره به مسئله دخالتهای دولت در بازار ارز ،این را هم پاسخ دهید که واقع ًا
قیمت دالر در شرایط کنونی با واقعیت اقتصادی ما مطابقت دارد؟

نرخ ارز واقعی همان اســت که در بازار اســت .حاال چه میزان کنترل و مداخله میتواند این
نرخ را در این سطح نگه دارد ،باز به منابع ارزی ما برمیگردد .ولی وقتی محدودیت ارزی دارید،
معنیاش این است که نمیتوانید قیمتی که در بازار است را تعیین کنید .یعنی وقتی محدودیت
دارید ،امکان مدیریت نرخ بازار نیســت .البته مداخله حتی در زمان آقای نوربخش هم بود ولی
خیلی خیلی محدود بود .مث ً
ال شاید در چند سال مجموعاً  6تا  7میلیارد دالر مداخله شده بود.
البته تعاریف مداخله هم تفاوت میکند .یعنی باالخره وقتی راجع به مداخله صحبت میکنید،
میتوانید بگویید آن قسمت که در یکسانسازی نرخ ارز هم انجام میدادیم ،انتقال ارز آزاد بود.
هر کس به مناطق آزاد میرفت میتوانست بدون مستندات ارز بخرد ،به خارج بفرستد و جنسش
را بیاورد .یا همان مصارف که در ســه چهار سرفصل گفتم ،از آن طریق تأمین میشد .بستگی
دارد آن سرفصلهایی که عرض کردم ،چه میزان باشد .گاهی به مجموعاً  12-10میلیارد دالر
کاهش پیدا میکرد .اما گاهی ممکن است تقاضا  35-30میلیارد دالر باشد که این هم به خاطر
انتظارات تورمی است .انتظارات تورمی ،تأثیر خیلی زیادی در بحث نرخ ارز دار د .فرض کنید اگر
سال گذشته برجام امضا میشد ،ممکن بود نرخ ارز تا  22هزار تومان هم پایین بیاید .چون کل
انتظارات تورمی کاهش مییافت .تعلل در این امر ،خودش باعث شــده که نرخ ارز به  32هزار
تومان برسد .امااینکه آیا نرخ ارز پایین بیاید ،کار خوبی است یا خیر؟ نرخ ارزی درست است که
صادرات ما خوب باشد ،واردات ما که منجر به تولید صادراتی ما شود ،خوب باشد .سرمایهگذاری
در کشــور انجام شود ،اشتغال و تولید هم حرکت کند .اگر آن فاکتورها فراهم شود ،آن نرخ ارز
واقعی و درســت است .نرخ ارز با عرضه و تقاضا انجام شود ،تعادلی میشد .اگر بخواهیم نرخ ارز
بهینه باشد ،باید چرخ تولید خوب حرکت کند و رشد اقتصادی باال رود ،آن نرخ ارز بهینه میشود.
  دخالتهایی که گفتید به چه صورت بوده است.


در دورههای مختلف ،ارزپاشی صورت میگرفته ،با تعاریف مختلف هم صورت میگرفته؛ در
این دوره هم صورت میگیرد .بههرحال االن پیمان ارزی داریم اما عددهایی را بانک مرکزی به
صادرکنندگان ارفاق کرده که میتواند برای خودشان باشد یا مث ً
ال بحث این بود که به افغانستان
و عراق صادرات داشــته باشند و ریال برگردانند .خود این هم نوعی مداخله است .وقتی فاصله
نیمایی با بازار آزاد  6-5هزار تومان است و نرخ جنسی هم که وارد میشود با آن  6-5هزار تومان
است .خودش نوعی در اختیار واردکننده گذاشتن ارز است .اگر هم صادرکننده کماظهاری کند،
باز هم ارز را در اختیار صادرکننده گذاشتهاید برای تأمین آن مصارفی که عرض کردم میشود.
همه اینها مداخله است.
 یعنی هیچ شروطی ندارد؟

مداخله ،چند فاکتور خاص دارد .مداخله باید در زمان مشخصی باشد .اگر چهار سال مداخله
کنید یا پنج سال مداخله میکنید که کردیم ،یعنی این مداخله نهادینه شده است .مداخله در دنیا
انواع و اقسام دارد .یکیاینکه زمان خاص دارد ،دیگراینکه مبلغ خاص دارد ،یکی اثرپذیری آن
مداخله در آن مقطع است و بعد هم باید مداخله متوقف شود .وقتی مداخله صورت میگیرد ،باید
توجه کرد که چه میزان و چه مبلغ و در چه زمانی باید انجام شود .باز نحوه مداخله تفاوت میکند.
ممکن اســت تلفن کنید تا ارز بفروشید و خودتان مستقیم به عنوان بانک مرکزی وارد نشوید.
ممکن است دستور رئیسجمهوری باشد یا سایر مقامات بلندپایه؛ این هم نحوهای از مداخله است.
ممکن اســت از طریق مزایده صورت گیرد .با وجود همه شرایط ،اگر اعتماد عمومی یا سرمایه
اجتماعی یا عدم کارایی دولت پایین باشد ،جامعه کار خود را خواهد کرد.
 آیا اثرگذاری سیاستهای تدوینشده برای جلوگیری از التهاب در بازار ارز با مطالعه و با
استفاده از تجارب قبلی انتخاب شده است؟

دخالت همیشــه بوده و اندازه دخالت در دورههای مختلف متفاوت بوده است .وقتی در حد
 156میلیون دالر ،معاون ارزی بانک مشکل پیدا میکند ،موقعی است که عددهای دخالت خیلی
درشــت است یا در دوران آقای نوربخش ،در کل شش میلیارد دالر مداخله شده بوده است .در
صورتی که برای این شش میلیارد دالر تازه مورد مواخذه قرار گرفته شده بود .به همین خاطر هم
وقتی آقای همتی ،به محضاینکه پشت میز بانک مرکزی نشست ،از سران سه قوه مجوزهایی را
گرفت که مث ً
ال میخواهم این کارها را صورت دهم ،این اتفاقها خواهد افتاد .فردا مشکلی برایش

به دلیل شوکهای درآمدی و ارزی و تورم ،هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر ،کاالی ارزانقیمت با
ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است .همین موضوع سبب میشود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از
دست بدهد که در درازمدت ،به ورشکستگی بنگاههای داخلی منجر میشود.

پیدا نشود .پس همه تقاضاها واقعی است ،نه غیر واقعی؛ مگراینکه منشأ آن مانند قاچاق ،فرار
سرمایه و سفتهبازی و غیره را حذف کنیم .یا مدیریت نظارت بر صرافیها و سیستم بانکی که خود
آنها بدانند نظارت دقیقی است ،مانیتور شوند .ولی بههرحال این کار خیلی سادهای نیست و بانک
مرکزی دو کار عمده دارد .یکی نظارت عمده بر بانکهاست ،و دیگری کنترل تورم .ولی در حال
حاضر ،عمدتاً در مورد نرخ سود یا نرخ ارز به او میگویند چرا اینطور وآنطور شده است .همه
توقعها در بانک مرکزی از این رابطه است .اص ً
ال از نرخ ارز ،چه انتظاری داریم؟ بانک مرکزی برای
نرخ ارز باید چهکار کند؟ هم خروج از رکود را میخواهید ،هم دفاع از تولید ملی را میخواهید،
هم کنترل واردات باید باشد ،اشتغال و تولید و همه اینها را از بانک مرکزی میخواهند .اما آنچه
مشخص است ،وقتی کالن اقتصاد به دلیل تحریمها مشکل دارد ،این انتظار از بانک مرکزی نباید
باشد .باالخره سازمان برنامه و بودجه است ،وزارت امور اقتصاد و دارایی است .با تحریمها کاهش
صف تجارت داریم ،افزایش هزینههای تجارت داریم .هزینه فرصت کاهش صف سرمایه گذاری؛
یعنی کاهش صف سرمایهگذاری در داخل کشور داریم .چطور انتظار داریم در این شرایط وضع
اقتصاد خوب باشد و بانک مرکزی به همه وظایف خود درست عمل کند؟
 البته سیاستهای ارزی در حوزه تجارت هم همیشه مورد نقد بوده است.

اگر اقتصادی بهصورت شفاف عمل کند و همهچیز سر جای خود باشد ،شکلگیری سیاستهای
ارزی با چالش کمتری مواجه خواهد شد .اصوالً پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز ،با مکانیزم بازار
مغایر است؛ به نحوی که وقتی توان بانکمرکزی در مورد فروش نفت باال باشد ،ضرورتی به گرفتن
پیمان ارزی وجود ندارد ،ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش مییابد و متقاضیان بازار ،قیمت ارز
را تعیین میکنند ،باید بهسوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانکمرکزی نتواند منابع عرضه
ارز را باال ببرد ،به این ترتیب ،کار به نحوی پیش میرود که متقاضی در بازار آزاد ،قیمت ارز را هر
روز با نرخ باالتری تعریف میکند .نکته حائز اهمیت این است که در برخی مقاطع ،بانکمرکزی
میگوید ،ارز باید به کشــور برگردد و زمانی هم به اقتضای شــرایط اعــام میدارد که این ارز
حتماً باید به سیســتم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و
واردکنندگان را به دنبال دارد .در این بین ،صادرکنندگان میگویند ارز را به کشور بازمیگردانند؛
اما به قیمت بازار میفروشند و این موضوع باعث اختالف آنها با بانکمرکزی میشود که نمونه آن
نیز در سال  ۹۹بهوضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه به صدور بخشنامهها و بعضاً تضاد آنها
منجر میشود یا اصوالً مواردی همچون صادرات ریالی ،بالتکلیف میماند .از سوی دیگر ،مهلت
بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریمهای بانکی عم ً
ال قابل پیادهسازی نیست و همین امر،
مشکالت را دوچندان میکند و اعتراضاتی را از سمت تجار به دنبال دارد.
از سوی دیگر ،صادرکنندگان معتقدند ،به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمیگردد؛
ولــی در این فضا چند مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیــرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و
واردکنندگان ،هم میخواهند دیده شــوند و هم دیده نشــوند؛ باالخره زمانی که تراکنشها و
نقلوانتقاالت مالی آنها باال میرود ،مباحث مالیاتی به وجود میآید و این پرسش مطرح میشود
کــه ارز صادراتی یا کاالی وارداتی را با چه نرخی فروختهای ،بنابراین فضای امنیتیای که برای
تجار درســت میشــود ،آنها را بعضاً از تجارت بازمیدارد؛ بهخصوص اینکه در مقاطعی ،این
موضوع مطرح بود که صادرکنندگان پیمانفروشی کرده و به نام افراد دیگری کاال صادر کردهاند،
واردکنندگان نیز ارز ۴۲۰۰تومانی گرفته و کاال وارد کشور نکردهاند.
بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود ،برخی از تجار به سمت کماظهاری و بیشاظهاری
پیش میروند؛ یعنی واردکننده ،بیشاظهاری میکند تا ارز بیشتری بگیرد و کاالی کمتری وارد
کند و صادرکننده کماظهاری میکند تا ارز کمتری برگرداند .بنابراین معتقدم ،ارز باید به مجموعه
کشور برگردد و به صورت نامحسوس مدیریت شود تا در میان فعاالن اقتصادی تنش ایجاد نشود.
ضمن اینکه نهادهای نظارتی و بانکمرکزی باید بهدرستی بدانند ،فردی که از کشور کاال صادر
کرده ،ارز خود را به کدام واردکننده داده و آیا واردکننده ،این ارز را برای نیازهای وارداتی ضروری
کشــور مصرف کرده و کاال آورده یا اینکه کاالهای غیرضروری را در شــرایط مضیقه ارزی وارد
کرده است .البته سختگیری بانکمرکزی در برخی مقاطع باعث شد که برخی از صادرکنندگان
خوشنام ،از ترس بگیروببندها ،وارد بازی صادرات ،حتی با باال رفتن نرخ ارز نشوند و خود را کنار
بکشند .به هر حال ،موضوع هرچه باشد ،تعامل اتاق بازرگانی ،بانکمرکزی و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت باید به نحوی باشد که این موضوع به توقف صادرات منجر نشود .ضمن اینکه قیمت در
هر رنجی که قرار بگیرد ،باید ثبات داشته باشد تا اقتصاد کشور از ادامه مسیر بازنایستد.

 حلقهمفقودهکجاست؟

دولت میتواند با تدوین قوانین شــفاف و باثبات و مهمتر از آن ،تعهد به اجرای این قوانین
و پایبندی به آن و همچنین برخورد قاطع با متخلفان ،فســاد را کاهش دهد .اساســاً هرگونه
قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ،همراه با ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاستهایی
اجتنــاب کرد .یکی دیگــر از تبعات تخصیص ارز ترجیحــی به واردات ،صدمه واردشــده به
تولیدکنندگان داخلی محصوالت است .از یک طرف به دلیل شوکهای درآمدی و ارزی و تورم،
هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر ،کاالی ارزانقیمت با ارز ترجیحی از خارج از
کشور وارد شده است .همین موضوع سبب میشود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست
بدهد که در درازمدت ،به ورشکستگی بنگاههای داخلی منجر میشود.
  به نظر میرسد با توجه به شرایط سیاسی و مسائل تحریمها و مسئله برجام ،بازار ارز
بار دیگر روزهای پرالتهابی را میگذارند .در چنین شرایطی برای بازار ارز چه سناریوهایی را
میتوانیممتصورشویم؟

پاسخ به این پرسش به این برمیگردد که چگونه میخواهیم با دنیا تعامل کنیم .آیا برجام
امضا خواهد شد و به دنبال آن تنشهای بینالمللی کمتر خواهد شد؟ اگر شرایط برجام فراهم
شود یک موقعیت ارزی داریم .اگر شرایط برجام بهصورت موقت و مشروط درست شود و بگویند
نفتتان را بفروشید اما مث ً
ال سیستم بانکی شما تحریم هم نباشد اما از آن طرف عالمت دهند
که بانکهای بزرگ با ما کار نکنند ،شرایط دیگری داریم .اگر هم تحریم سیستم بانکی برداشته
شود و هم فروش نفت آزاد شود ،شرایط خیلی خوبی پیش خواهد آمد .ممکن است تفاهم طوری
باشد که حتی شرکتهای نفتی آمریکایی هم با ما کار کنند .اینجا دیگر امکان مشکلی ارزی ما
خیلی کم میشود .ما حدود  70-60میلیارد دالر درآمد ارزی داریم ،منابع ارزی در خارج از کشور
داریم که بالک شده است .مقداری نفت روی آب داریم که قابل فروش است .اگر دو میلیون بشکه
بفروشیم و قیمت نفت باالتر از  140-130یا همان صد دالر هم که باشد ،در یک سال حدود 70
میلیارد دالر میشود 45 .تا  50میلیارد دالر هم اگر شرایط درست باشد ،صادرات غیر نفتی ما
خواهد شد .با برجام امکاناینکه شرکتهای بزرگ بیایند و در نفت ما به صورت بیع متقابل یا
قراردادهای نفتی که وزارت نفت تنظیم کرده است ورود پیدا کنند ،با سرمایه خودشان وجود دارد.
بعد هم بخواهند پولشان را از محصول بگیرند؛ چه بیع متقابل و چه جوینت ونچر .در مورد گاز،
در مورد نفت ،کشور ما پرپتانسیل است .اگر پروژههای پتروشیمی اگر در زیرساختهای صادراتی
ما طی ین چند سال سرمایه گذاری میشد ،این نزدیک به  20میلیارد دالر صادرات پتروشیمی
ما به  33-32میلیارد دالر تاکنون رسیده بود .همین االن هم اگر صادرات پتروشیمی ما مقداری
راحتتر باشد .درآمد ارزی باالیی داشتیم .ما با  150میلیارد 170 ،میلیارد دالر درآمد ،کشوری که
مث ً
ال میدانید که ما در سالهای  64 ،91-90میلیارد دالر واردات داشتیم .االن به  35و نزدیک به
 40میلیارد دالر رسیده است .البته عدد واردات امسال و سال گذشته را نمیدانم .حدود  30تا 40
میلیارد دالر واردات داریم .خدمات و غیر را هم که اضافه کنیم ،عدد فرق خواهد کرد.
در دوره توافق برجام خیلی اعتماد ایجاد شده بود .این اعتماد بینالمللی باعث شده بود که
تجارت خیلی روان شــود .روی تعرفهها کار میشــد .طی سه چهار سال اخیر و روی کار آمدن
تعدادی پوپولیســت و راستگرا در جهان ،این موقعیت به هم ریخت .حضور ترامپ و خروج او
از معاهدههای بین المللی وهمینطور خروجش از برجام ،و حاال هم اقدامهای پوتین در جنگ
با اوکراین ،خصوصاً اروپا را با شــوک روبهرو کرده است .این بحران بعد از کرونا که آن هم فشار
زیادی در سراسر دنیا ایجاد کرد ،دیگر نمیشود گفت دیوانگی ترامپ و پوتین و نتانیاهو و سایر
جنگطلبان و خشونتورزان بوده صرفاً .فقط نمیشود شرایط صرفاً به آنها نسبت داد .حاال دولت
آقای رئیسی میخواهد هشت سال کار کند .خود آقایان خیلی باید به این موضوع توجه کنند و
اگر تا االن تعلل کردهاند ،به کشور آسیب زدهاند .باید برجام امضا شود که مردم از این فشار خارج
شوند؛ در این صورت بازار ارز هم از التهاب خارج خواهد شد .حاال حتی اگر این توافق موقت هم
باشــد ،بعد میشود قدمهای بعدی را برداشت .البته باید با موازنه و توازن قوا در منطقه حرکت
کرد .هم روسیه ،هم چین و هم آمریکا تحرکاتی دارند .اما شدت و حدت و حساسیتی که نسبت
به غرب و آمریکا داریم ،فکر نمیکنم ضامن منافع ملی ما باشد .البته که باید با عزت وارد مذاکره
شد و تا آنجا که میشود تضامینی گرفت تا حداقل شرکتهایی که میخواهند با ایران کار کنند،
از طرف آمریکا تهدید نشوند و بانکها اجازه داشته باشند با ما کار کنند ،در این وضعیت مشکالت
ما خیلی سریعتر حل میشود.
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راهربد

در غیبت بازار رقابتی ارز
پیدا و پنهان سرنوشت ارز در ایران*

عباس شاکری
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبایی

چرا باید خواند:
چرا فضای ارز در
کشور ملتهب است و
چرا بازار رقابتی ارزی
نداریم؟ این مقاله را
بخوانید.

مدتی است که سیاســت حذف ارز ترجیحی اجراشده و مخالفت با آن
مشکلی را حل نمیکند .اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی
میتواند حــاوی درسهای آموزندهای باشــد .البته من به سیاســتهایی
ازایندست بهصورت جزیرهای و مجزا نگاه نمیکنم.
وقتی به دنبال اعالم دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنشهای
بیثباتکننده ارزی آغاز شد ،عدهای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت
از ذخایر ارزی کشور و بهویژه با حمایت کاسبان تحریم ،نرخ ارز را در مسیر
بیثباتی و پرشهای بیسابقه قراردادند .بازار ارز ما در دهههای اخیر بهویژه
در ســالهای اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست ،زیرا ما از زمان افزایش
چندبرابری قیمت نفت در ســال  ۱۳۵۲تاکنون یا مازاد ارزی داشــتهایم یا
کمبود .درحالیکه اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و
تقاضا را تسویه میکرد .از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این
بازار ،درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشــیمی و میعانات گازی است که در
اختیار دولت است و تابع عوامل برونزای خارجی هم هست ،بنابراین شرط
وجود عوامل فراوان ذرهای در طرف عرضه برای شکلگیری بازار رقابت وجود
ندارد .در طرف تقاضــا ،در مورد تقاضای معامالتی ارز عوامل فراوان در بازار
حضور دارند اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگران
برای ارز بهشدت افزایش مییابد و بازار را تماماً بیثبات میکند .بنابراین ما بازار
ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم .آنچه در این شــرایط
پرتنش به آن بازار گفته میشود بههیچوجه آن بازاری نیست که در آن قیمت
توسط عوامل مرتبط بنیادی ( )relevant fundamental forcesتعیین
میشود و به تخصیص منابع عالمت صحیح میدهد و رفاه را ارتقا میدهد .لذا
تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه
جوالن سوداگران و دستهای ذینفع و صاحب قدرت تبدیل نشود حداقل در
شرایط پرتنش تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معامالتی
محدود کرد و از شکلگیری و رشد تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد .البته
در این وضعیت میتوان برعکس هم عمل کرد و در این ســاختار غیررقابتی
فرمان را به دستهای پنهان منفعتطلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ

نکتههایی که باید بدانید
[در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگران برای ارز بهشدت افزایش مییابد و بازار را تمام ًا
بیثبات میکند .بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم.
[تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جوالن
سوداگران و دستهای ذینفع و صاحب قدرت تبدیل نشود .حداقل در شرایط پرتنش تقاضای
ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معامالتی محدود کرد و از شکلگیری و رشد
تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد.
[اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ «نرخ ارز  -تورم  -قیمتهای کلیدی»
گرفتارشده است و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد میکند و تورم موجب باال رفتن دوباره نرخ
ارز میشود .در حین این رفتارها ،نرخ ارز و تورم درآمدها جابهجا میشود و فضای اقتصادی
ملتهبمیشود
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ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد باال ببرند .متأسفانه عملکردها
نشان میدهد که در این چند سال دستهای منفعتطلب و شبهدولتیها در
این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز
و نرخ آن را بیثبات کردند لذا نرخهای شکلگرفته در این سالها بیشتر بر
تبانی شبهدولتیها و ذینفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری
نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی.
لذا تا توانســتند گاهوبیگاه نرخ ارز را باال بردند و نرخهایی در اقتصاد رایج
کردند که موجب تورم باال ،کسر بودجه شدید و بیثبات کردن نقدینگی شد؛
نه به رشد سرمایهگذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی
فناورانه شد .حسابهای سرانگشتی بسیار سادهای وجود دارد که به ما نشان
میدهد که این نرخهای ارز موجود چقدر نامرتبط هســتند .طبق آمارهای
رسمی نقدینگی کشور در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال  ۱۳۵۷حدود ۱۳۶۰۰
برابر شــده اســت .تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است.
بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) ۶۸۰۰
برابر شده است .اما شاخص قیمت مصرفکننده در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال
 ۵۷حدود  ۲۰۰۰برابر شده است .این در حالی است که یک دالر آمریکا در
زمان کنونی معادل  ۲۵سنت  ۱۳۵۷قدرت خرید و ارزش دارد.
ما بهطور اسمی پول ملی را نسبت به سال  ۵۷حدود  ۴۵۰۰برابر کاهش
ارزش دادهایم که با توجه به  1.4شدن قدرت خرید دالر در این دوره درواقع
پول ملی خود را بهطور حقیقی در مقابــل دالر  ۱۸۰۰0برابر کاهش ارزش
دادهایم که این نه با  ۶۸۰۰برابر شــدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه
نقدینگی در اقتصاد درونزا شــده و در تعیین تورم دســت باال ندارد) .نه با
تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره ســازگار اســت .هر طور که حساب
کنیم نرخ ارز را  ۵یا  ۶برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل
و خارج مرتبط اســت افزایش دادهایم آنهم به اسم بازار ارز .درحالیکه بازار
عمیق رقابتی ارز اص ًال در کشــور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار
بازاری غیرشــفاف و تنگ و تاریک که جوالنگاه کاسبان تحریم و دستهای
منفعتطلب است .بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار
ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخهای نامرتبطی در اقتصاد رایج کردهایم
که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادرکنندگان مواد
خام و ذینفعان سازگار است و جز تورمهای باال ،بیثباتی و جابهجایی عظیم
درآمد از گروههای زیادی از مردم به عوامل نامولد و کاسبان تحریم و قماری
کردن اقتصاد نتیجهای ندارد .در عمل ما این نرخهای ارز بیثبات که نه از بازار
رقابتی بهدســتآمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد
حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف کردهایم و بر اساس آن یارانههای
هنگفت تعریف کردهایم .اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ
«نرخ ارز -تورم -قیمتهای کلیدی» گرفتارشــده است و مدام افزایش نرخ
ارز تــورم ایجاد میکند و تورم موجب باال رفتن دوباره نرخ ارز میشــود در
حین این رفتارها ،نرخ ارز و تورم درآمدها جابهجا میشــود ،فضای اقتصادی
ملتهب میشــود ،افقهای تصمیمگیری کوتاه میشود و طبقات متوسط و
پایین و عوامل تولید واقعی بهشــدت آسیب میبینند .در این فضای ناپایدار
رشــد سرمایهگذاری و تولید و ایجاد اشتغال بهشدت محدود میشود ،کسر
بودجه دولت تشدید میشود و هربار که این کنش  -واکنش نرخ ارز  -تورم
تکرار میشود مردم و اقتصاد هزینههای بیشمار پرداخت میکنند و متعاقب
آن دولــت یارانه جدید تعریف میکنــد و بهجای اینکه به خاطر هزینهها و
فشارهایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد ،از آنها
طلبکار میشود .لذا دیر یا زود دوباره فالن متغیر کلیدی را باال میبرند ،تورم
درست میشود و دوباره باید ارز را باال ببرند. ...
بنابراین از دید ما مشکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک است .مشکل

بازار ارز ما در دهههای اخیر بهویژه در سالهای اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست زیرا ما
از زمان افزایش چندبرابری قیمت نفت در سال  ۱۳۵۲تاکنون یا مازاد ارزی داشتهایم یا کمبود.
درحالیکه اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه میکرد.

اصلی و علت تورم ،کســری بودجه ،رشد باالی نقدینگی و رشد پایین تولید
و ســرمایهگذاری ...،بیثبات کردن پول ملی و بیارزش کردن مســتمر آن
است .لذا نرخهای ترجیحی و یارانههایی که بر اساس پرشهای ناموجه ارزی
تعریفشده و موضوعیت مییابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد .همه تأکید
ما این اســت که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید .طبق نظریه پولی و
تورمی تعیین نرخ ارز ،شاخص قیمتها از سال  ۱۳۵۷تا امروز دو هزار برابر
شده ارزش دالر آمریکا به  4/1تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش
دادن تولید حقیقی  ۶۸۰۰برابر شده است .لذا این نرخ ارز رایج کنونی ۶ ،۵
برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی تعیین
نرخ ارز به دست میآید.
گفته میشود که هزینه تولید در کشور ما باال است و اگر ما بخواهیم کاال
صادر کنیم باید نرخ ارز باال باشــد پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از
صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفتهاید و تشکیالت تولیدی را
در ابتدای منحنی  LACقرار دادهاید جبران نادیده گرفتن ابتداییترین اصول
اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند .پرش
دادن نرخ ارز به نرخهای باالتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضا میکند
تشویق ناکارایی ،نابلدی ،فساد و سوءمدیریتهای گسترده است .وقتی چند بار
استراتژی توسعه صنعتی ارائه میکنیم و در آن به عامل حیاتی و درعینحال
ابتدایی مقیاس اشارهای نمیکنیم در عمل هزینههای تولید را به چند برابر
متوسط جهانی افزایش میدهیم راهحلش اصالح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی
واقعگرا و قابلاجرا است نه بیحیثیت کردن پول ملی .بنابراین از دید من باید
ترجیحی بــودن ارز و یارانههای ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه
کردم ارزیابی کرد .در این چارچوب مســئله کام ًال متفاوت میشود و اشارات
سیاستی آنهم متفاوت خواهد بود .اینهمه بیثباتی ،این شکاف طبقاتی ،این
رشد بیرویه فقر ،رواج بزهکاری و سرقت ،رشد پایین سرمایهگذاری و تولید
نتایج منطقی بازی کردن اینگونه با نرخ ارز است و دولتها اگر این مارپیچ
را از کار نیندازند مشکالت فوقالذکر بهطور فزایندهای بازتولید خواهد شد و
جامعه روی ثبات به خود نمیبیند بنابراین باید ریل سیاستگذاری را از اساس
تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت .اساساً اینکه تورم دورقمی و باال
و نامتناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده است بهطور عمده معلول
بیثباتی نرخ ارز است ،و اساساً بازتولید تورمهای باال در کشور و اوجهای تورمی
حاصل شوکهای ارزی بوده است .اساساً اصالح و جراحی اگر مبنای منطقی
داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمتهای نسبی را تصحیح کند
و توازن و تعادل و ثبات در اقتصاد را باال ببرد .این چه اصالحات و جراحی است
که روزبهروز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد و آهن و پالستیک و خودروهای
بیکیفیت و اخیرا ً هم در مقابل غذا و دارو بهشــدت بیارزش میکند و عدم
تناسب منطقی میان منظومه قیمتها را به بدترین وضع میرساند! آیا فرار
مغزها و ســرمایهها ،قماری شدن اقتصاد ،افت رشد تولید و سرمایهگذاری و
گسترش و تعمیق فقر و شــکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحیها
و اصالحات نیســت؟ در این چند سال اخیر که حدود  ۱۰برابر پول ملی را
بیارزش کردهایم ،ذخایر ارزی حفظ شد و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند
سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیر
همسایه خریدهاند و فرار سرمایه شدت یافته است ،باید این مارپیچ مخرب و
پرمخاطره را از کار انداخت؛ جراحی و اصالح واقعی در این است نه چیز دیگر.
اما در مورد سیاســت حذف ارز کاالهای اساسی با وجودی که تصمیمی
اســت که گرفتهشــده و در حال اجرا است و نباید خیلی به آن دامن زد ،اما
ارزشیابی مختصر آن ،درسهای گوناگونی برای آینده دارد .وقتی میخواستند
این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارزهای اختصاصیافته برای این کار صرف
خرید نهاده برای دام و طیور نمیشود و دامدار و مرغدار میگوید نهاده وارداتی

در اختیار ما قرار نمیگیرد ،ارز آن صرف خرید کاالهای دیگر و فروش آنها
به نرخهای باال انجام میشود .همچنین گفته میشد که قاچاق محصوالت
مشــمول این ارز بهشدت افزایشیافته است .دلیل دیگری که آورده میشد
این بود که قیمت کاالهای مشمول این ارز ثابت نمانده و بهشدت افزایشیافته
است و به مصرفکننده اصابت نکرده است .بنابراین حذف ارز تخصیصیافته
برای این کاالها یک امر ضروری اســت .البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام
در حال افزایش اســت و چندیــن برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط
اســت نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته میشود و مبنا قرار میگیرد طبیعتاً
زمینههای فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود میآید .اما
نه به آن شــدت و حدتی که سیاستگذار و رسانهها ابراز میکردند .اوالً اگر
اینها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد.
کاالهای مربوط به آنهم گران نشــود چون آقایان مدعی بودند که همهاش
رانت و فســادآمیز شده و به دست دامدار و مرغدار و مصرفکننده نمیرسد.
اینکه گفته میشد این کاالها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی
آنها نشده جای بحث و تردید دارد .وقتی در این چند سال قیمت دستمزد
کارگر چند برابر شده ،قیمت حملونقل آنها چند برابر شده ،سایر هزینههای
دیگر متناسب با تورم گران شده ،طبیعی است که قیمت این کاالها هم باال
میرود اما نه بهتناسب سایر کاالها .آمارها هم نشان میدهد که تورم کاالهای
مذکور از تورم عمومی کمتر بوده است .درهرصورت پیامد منطقی این ادعاها
اگر صحیح باشــد باید با اجرای این سیاست قیمت این کاالها و هیچ کاالی
دیگر افزایش نیابد .در کنار این ادعا عدهای هم با ادعای اینکه کار مدلی و کمی
آنها نشان میدهد تورم ناشی از این سیاست  ۶ ،۵درصد بیشتر نخواهد بود
بر ضرورت این کار پافشاری میکردند .اما وقتی انجام شد دیدیم که چگونه
قیمت کاالهای مشمول بهشدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست
برای کاالهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم میشود و بهجای چند قلم
محدود کاالها ،دهها و صدها بلکه هزاران کاال با پرش قیمت مواجه شدند و
طبقات پایین و متوسط بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتند .نکته جالب این است
که قرار شد با دادن چندصد هزار تومان به هر نفر از گروههایی از مردم آنها را
جبران کنند .نکته جالبتر این است که این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر
میکنند ،دلیلش هم این است که با یک حساب ساده جزئینگر تفاوت قیمت
چند کاال را در نظر میگیرند و بخشی از آن را بهعنوان یارانه نقدی به افرادی
تورمی آن راکه طبقات
میدهند و دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزلهوار
ِ
پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار میدهد در نظر نمیگیرند درحالیکه
این تورم مصداق ظلم به آنان اســت تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه
نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت .حاال هم
که این سیاست اجراشده و زلزله در قیمتهای مرتبط و نامرتبط ایجاد کرده،
میگویند به خاطر افزایش قیمت نهادهها در بازارهای جهانی است.
افزایــش قیمتهای جهانی چند ماه قبل اتفاق افتــاد و اندازه آن با این
افزایشهای قیمت در کشور تناسبی ندارد .بنابراین افزایش قیمت چند هفته
اخیر ربطی به افزایش قیمتهای جهانی ندارد اتفاقاً وقتی ادعا میشــد که
قیمتهای کاالهای مشمول ارز ترجیحی باال رفته است و نتیجه میگرفتند
این ارزها صرف واردات نهاده و کاالهای اساســی نشده در پاسخشان گفته
میشــد که بخشــی از افزایش قیمت کاالهای مذکور در سالهای گذشته
به خاطر افزایش قیمت جهانی و بخشــی هــم به خاطر افزایش هزینههای
داخلی دیگر است .بنابراین استفاده از واژههای اصالحات ،جراحی ،عدالت و
مولدسازی و غیره وجه منطقی ندارد؛ اما حاال که اجراشده باید کمک کرد آثار
بیثباتکننده آن به حداقل برسد.

مشکل اصلی و
علت تورم ،کسری
بودجه ،رشد باالی
نقدینگی و رشد
پایین تولید و
سرمایهگذاری...،
بیثبات کردن پول
ملی و بیارزش
کردن مستمر آن
است .لذا نرخهای
ترجیحیو
یارانههایی که بر
اساس پرشهای
ناموجه ارزی
تعریفشده
و موضوعیت
مییابدمبنای
منطقیو
منصفانه ندارد.
همه تأکید ما
این است که این
مارپیچ خطرناک
را متوقف کنید

*برگرفته از متن سخنرانی ارائهشده در موسسه دین و اقتصاد
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راهربد

دخالتگری ارزی
دولت چقدر در بازار ارزپاشی کرده است؟

یوسف کاووسی
کارشناس پولی و بانکی

چرا باید خواند:
دولت چگونه و به چه
شیوههایی در بازار ارز
دخالت میکند؟ پاسخ
را در این یادداشت
بخوانید.

دولتها در ایران معموالً از روش ارزپاشــی و ســرکوب نرخ ارز
استفاده میکنند درحالیکه چنین روشی در دنیا مرسوم نیست؛ با
این روش ،تورم در کوتاهمدت پایین نگهداشــته میشود ولی با یک
اتفاق غیرمنتظره مانند خروج ترامپ از برجام ،فنر تورم رهامیشود
و با تورم باالیی روبهرو میشــویم .بر همین اساس از نیمه دوم سال
 1397دچار مشــکل جدی در این حوزه شدیم چراکه دولت وقت
امریکا بنا را بر فشــار حداکثری گذاشــت و فروش نفت ما را بسیار
محدود کرد .این درحالیکه است که در دورههای قبل نفت را گران
میفروختیم و درآمد خوبی هم از این محل داشــتیم .مث ً
ال قیمت
نفت در دوره دوم محمود احمدینژاد به اوج خود رسید و نفت را با
قیمت باال میفروختیم؛ اواخر سال  ۹۴روزی  ۴میلیون بشکه نفت
میفروختیم که یا پولش را وارد کشــور میکردیم یا در حسابهای
خارجی بانک مرکزی بلوکه میشد! بانک مرکزی ریال این پولها را به
دولت میداد درصورتیکه ارزی نداشت که بازارسازی انجام دهد و به
همین دلیل با تکرار این رویه ،دالر تا  ۳۲هزار تومان باال رفت .البته در
قانون پولی و بانکی ،وظیفه بانک مرکزی ،کنترل تورم و حفظ ارزش
پولی و ثبات بازارهاست؛ روسای بانکهای مرکزی نیز برای رسیدن به
این سه هدف معموالً مدیریت بازار ارز را در دستور کار قرار میدهند.
روش مدیریت بانک مرکزی در این خصوص شناور مدیریت شده که
براساس نیاز بازار ،عرضه و تقاضا و ...بانک مرکزی ورود میکند و بازار
را به تعادل میرساند.
حاال بار دیگر پرسش این است که دولت چقدر در بازار ارزپاشی
کرده اســت؟ واقعاً و به طور مستند نمیتوانیم پاسخ دقیقی داشته
باشیم و بگوییم که دولت چقدر در بازار ارز دخالت مستقیم داشته
است .چون این آمارها ،آمارهای محرمانه است؛ ولی میتوانیم بگوییم
با سیاستی که در پیش گرفتند و در دورههای قبل هم داشتیم ،ابتدا
سختگیریهای فراوانی انجام میدهند و بعد آن شرایط را تسهیل
میکنند .این مســئله در رابطه با ارز صادرکنندگان اســت که ابتدا
صادرکنندگان را مجبور میکنند که ارز خود را با نرخ دســتوری به
بازار عرضه کنند که پایینتر از نرخ بازار آزاد و معامالتی است؛ با این
دلیل و استدالل که ما در داخل کشور سوبسید میدهیم ،انرژیهای
ارزان میدهیم ،امکانات فراوان دولتی میدهیم و شــما باید این ارز

نکتههایی که باید بدانید
[سومین بار بود که در سه دولت گذشته اجازه دادند که در بازار متشکل ارزی که نزدیک به
بازار آزاد است ،صادرکنندهها ارزهای خود را بفروشند و بازار به تعادل برسد.
[دولت به غیر از اینکه بخواهد در بازار ارز توزیع کند ،سیاستهای تسهیل برای صادرکننده
و واردکننده ایجاد میکند .مقررات معافیت ایجاد میکند.
تهایی که دولتها و بانک مرکزی اجرا میکنند باید جامعاالطراف باشد و بتواند تمام
[سیاس 
شرایط را دربر بگیرد نه اینکه فقط یک یا دو یا سه مشکل را حل کند.
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را که مال دولت اســت ،همان طور که آقــای روحانی در دوره قبل
میگفت ،به دولت بفروشید .در این مورد ابتدا سختگیری میکنند؛
ولی بعد از اینکه بازار دچار مشــکل میشود ،به خصوص اسکناس،
این را به عنوان یک امتیاز به صادرکننده میدهند و سیاست دیگری
در پیش میگیرند و میگویند که شما بیا  30درصد یا  50درصد ارز
حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروش و بقیه را هم مث ً
ال در بازار نیما
بفروش؛ لذا این بار هم همین اتفاق افتاده است و این سومین بار بود
که در سه دولت گذشته این اتفاق افتاده و مجددا ً این راه را باز کردند
و اجازه دادند که در بازار متشکل ارزی که نزدیک به بازار آزاد است،
صادرکنندهها ارزهای خود را بفروشند و بازار به تعادل برسد .اگر این
اتفاق نمیافتاد و نظارتهای بانک مرکزی نبود ،ممکن بود که ما ارز را
در قیمتهای باالتر ببینیم .چنانچه در همین مقطع ما با محاسبهای
که بر نرخ ســکه میکردیم ،میتوانستیم بگوییم که دالر باالی 35
هزار تومان بود؛ ولی چون ارز یک مســئله حیثیتی برای دولتها و
حاکمیت شــناخته میشود ،روی آن حساسیت وجود دارد و تالش
میشود که از نرخ  32هزار تومانی که در چند سال اخیر در باالترین
وضعیت بوده ،عبور نکند.
سؤال دیگر این است که اگر ارزپاشی صورت نمیگرفت ،قیمتها
چقدر رشــد میکرد؟ در این شرایط نرخ دالر ،میتوانست  35هزار
تومان را رد کند و تا پایان سال شاید بیشتر هم شود .چون اگر مسئله
تورم را در نظر بگیریم و ارز را به عنوان یک کاال در نظر داشته باشیم،
میانگین تورم میتواند بر ارز هم اثر بگذارد.
اما اینکه تأثیر مداخلهگریهای دولت در بازار ارز ،به غیر از ارزپاشی
چیست؟ باید گفت به غیر از اینکه بخواهد در بازار ارز توزیع کند،
سیاستهای تسهیل برای صادرکننده و واردکننده ایجاد میکند.
مقررات معافیت ایجاد میکند .به طور مثال در قانون اخیر در ارتباط
با قاچاق کاال و ارز که در اسفند گذشته تصویب و در اردیبهشت ابالغ
شــد ،به صراحت آمده است که ورود و خروج ارز بدون اینکه مبدأ
و منشأ آن معلوم باشد ،قاچاق محسوب و با آن برخورد میشود .در
اینجا وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بخشنامه کردند و
گفتند که ورود ارز به هیچ وجه قاچاق محسوب نمیشود و نیازی هم
نیست که منشأ آن معلوم باشد .فقط در مبادی ورودی اظهار کنند
و هیچکس نمیتواند از آنها ســؤال کند که این را از کجا آوردید و
مالیات آن را باید بدهید .اینها سیاستهایی است که دولت و بانک
مرکزی به غیر از اینکه بخواهند در بازار ارزپاشی کنند ،میتوانند از
آن اســتفاده و نرخ ارز را کنترل کنند .در مجموع سیاستهایی که
دولتها و بانک مرکزی اجرا میکنند باید جامعاالطراف باشد و بتواند
تمام شرایط را در بر بگیرد نه اینکه فقط یک یا دو یا سه مشکل را
حل کند .باید به مسائل با دیدی بلندمدت نگاه کرد و تمام مشکالت
را در تصمیمات دید و در اینجا میطلبد که نگاه کارشناســی به
مسائل داشته باشیم و از کارشناسان و نظرات آنها استفاده بهینه
ببریم.

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

«حق» بهجای «خیریه»

پشت پرده خیریهها؛ از منفعت اقتصادی تا استثمار نیروی انسانی
خیریههای پرتعداد که شعار عدالت اجتماعی میدهند و سیاستمدارانی که دل به خیریهها بستهاند؛ اما نه فقر پایانی دارد و نه
سیاستمداران از شفافیت خیریهها دفاع میکنند و برای همین عدهای از «شرارت امر خیر» در کشور میگویند و عدهای در
ن رویه باعث شده بسترهای امر خیر به ابتذال بکشد و مسئولیت اجتماعی به حاشیه رود.
پی علتها هستند نه معلولها؛ همی 

عکس :رضا معطریان

توسعه

علیه وضع موجود
چرا برخی از خیریهها تعطیل شدهاند؟
مدتیاســت که از زور کتکهای شوهر و پدر ،دست
سه فرزند خود را گرفته و راهی ایران شده است؛ قبال
لیال ابراهیمیان
هم به ایران آمده بود و در موسسهای درس میخواند
دبیر بخش توسعه
و کالس خیاطی میرفت .به اجبار ،شوهرش دادند و
چرا باید خواند:
این بار با سه فرزند راهی ایران شده است از افغانستان
های
همهفعالیت
و چشــم امید بسته باز هم به همان موسسه و همان
انسان،
یافته
سازمان
کالسهــا .کالسهایی که خیلی از زنان سرپرســت
وجود
مستلزم
خانوار آنجا را تنها مسیر امید به زندگی میدانند ،وقتی
ساختاری برای تعریف
که تنشان درد میکند از سختی روزگار ،از سیلیهای
روش انجام بازی است؛
همسر و پدر.
فعالیتی
خواه این بازی،
در اطراف پارک میثاق چندین گعدههای چندنفری
خواه
ورزشی باشد
معتــادان که هرکــدام به دور آتــش حلقهزدهاند در
اقتصاد.
عملکرد یک
قاب ذهن جای میگیرد در کنــار گروهی از جوانان
ها
باید همه
ی
باز
فوتبالیست .آرزو و سیدپیمان باهم نشستهاند و هروئین
در ساختاری شفاف
میکشند .آرزو میگوید« :نه ما به آنها کار داریم و نه
ادامه یابد و عملکرد
آنها ما را آدم حساب میکنند؛ هرکدام زندگی خود
این افراد داوری شود؛
را داریم ».پیمان بهســختی حاضر میشود گفتوگو
اگر عملکرد خیریهها،
کند؛ تکههای کارتون میسوزد؛ آرزو تکهای از کارتون
شرکتهایی که دم از
را فــرش زیر پای مهمان ناخوانده میکند و پیمان از
مسئولیتاجتماعی
اینکه وسیله پذیرایی در این پارک بیآبورنگ ندارد
میزنند داوری شود ،آن
عذرخواهی میکند .سر در گریبان نشسته است؛ لوله
وقت است که میتوان
و گــرد را کنار میگذارد؛ فندک را خاموش میکند و
گفت« :تا سیهروی
با صورتی شرمگین لب به سخن میگشاید« :طالساز
شود هرکه در او غش
بودم؛ ورشکست شــدم؛ زندان رفتم؛ در زندان معتاد
باشد».
شدم؛ بعد از آزادی یکشب با زنم دعوایم شد و برای
یکشــب از خانه بیرون زدم و حاال  15ماه است که
کارتونخواب شدهام ».بغض میکند و شروع میکند
به گفتن از ایلیا؛ پسر پنجسالهاش را میگوید؛ میگوید دلم برایش تنگشده؛ میخواهد
زارزار گریه کند؛ رو به آرزو ،از آرزوهای کوچکش میگوید؛ گاهی دلم میخواهد ترک
کنم؛ مامورهای شهرداری که به پاتوقمان میزنند همراهی میکنم اما دوام نمیآورم و
باز برمیگردم به همین زهرماری؛ قبال هم چنین بار از خیریهها آمدهاند و نشد که نشد.
ماههاســت دلم یکسیخ جگر میخواهد و یک بغل سیر بوسیدن ایلیا؛ اما نمیشود.
آرزو هم از دو دختر جوان و از نوههایش میگوید؛ از شــیراز بیرون آمده و دیگر هرگز
برنگشته؛ راهها بنبست است.
به چشمان پردرد کودکی سرطانی مینگرم که سوسو میزند از درد و رنج؛ بهپای
نیمه برهنه دخترکی که دمپایی پالســتیکیای نصف پای او را به بیرون انداخته و به
چهره ســیاهچرده زنی که دست امیدوار خود را دراز کرده به امید دریافت کمک؛ به
خانههای ویرانشده و به سیلی ویرانگر که به جان زمینها زده است؛ به آوار زمین و
به همه این دردها که جوانه میزنند هربار و بار دیگر؛ به کانکسهای فلزی ،به بخاری
آتش گرفته و چهرهای سوخته دختران در آن آتش؛ به نو عروسانی که چشمانتظارند.
در همه اینها پرســش از «خود» و «دیگری» این است که چه باید کرد به حال این
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تنها رنجور و چگونه این مســیر را طی کرد تا درمان خود دردی نشــود بیدرمان از
ندانستنها؟ شاید برخی راهها بیراهه باشد و برخی اگرچه نقطه امید در ذهن ما ولی
عدهای خود در کوران مشقت ،شفقت رها کردهاند و به راههای سوءاستفاده از خیریهها
میاندیشیند .در همه این پرســشها به «خیریه»ها فکر میکنم؛ به خیریههای که
آمیخته با خیر و شر هستند و مسیر برخی از آنها دیگر از «خیر» کمبهره است .برای
همین در 22ام آبانماه  1396محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس میگوید ۷۰۰۰« :مجموعه خیریه وجــود دارد که حتی یک صفحه صورت
مالی افشــا نمیکنند و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است ».خیلیها از فساد
و عدم شــفافیت در خیریهها میگویند و اینکه برخی از خیریهها محمل پولشــویی
و فعالیتهای اقتصادی شدهاند .مؤسســاتی که به روایتی تعداد آنها به  15هزار هم
میرسد .خیریههایی که خیریتی در آنهاست و حاال عدم شفافیت باعث شده انگشت
اتهام به ســمت آنها برگردد که چرا نهاد خیریه چنین به ابتذال کشیده شده است و
با کدام سنگ محک باید تشخیص داد خیر را از شر؟ ماده  3قانون خدمات کشوری،
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده که از بنیاد مستضعفان
و بنیاد شهید تا صندوقهایی مانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان و عشایر و حتی مؤسسات منحلشدهای مانند سازمان دانشآموزی حزب
جمهوری اســامی را شامل میشود .وقتی در این مؤسسات و نهادها انتشار عمومی
اطالعات جدی گرفته نمیشود ،تکلیف مؤسسات دیگر مانند مؤسسات خیریه کامال
روشن است .مؤسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند تحتنظارت دولت و نماینده
آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند .همهجای دنیا مؤسسات زیر ذرهبین دولتها قرار
دارند ،چون مستعد درگیرشدن در فساد و پولشویی هستند چون خود دولت که باید
پاسخگو باشد؛ اما خیلی وقتها خیریهها چنین نمیکنند و برای همین این مسیر را
برخی محمل پولشــویی میخوانند؛ مسیری که مدتهاست سیاستمدارها هم به آن
وارد شــدهاند تا شاید از این خوان بیبهره نمانند و چنین است که مرز خیر و شر به
هم آمیخته میشود و باید علیه این وضع شورید با ابزار قانون و شفافیت و بازتعریف
مسئولیتاجتماعی.
داگالس نورث در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» میگوید :همه فعالیتهای
سازمانیافته انسان ،مستلزم وجود ساختاری برای تعریف روش انجام بازی است؛ خواه
این بازی ،فعالیتی ورزشی باشد یا عملکرد یک اقتصاد» باید همه بازیها در ساختاری
شــفاف ادامه یابد و عملکرد این افراد داوری شود؛ اگر عملکرد خیریهها ،شرکتهایی
که دم از مسئولیت اجتماعی میزنند داوری شود ،آن وقت است که میتوان گفت« :تا
سیهروی شود هرکه در او غش باشد» وگرنه ممکن است تر و خشک با هم بسوزند و
کســی نبیند اشک داغ صورت زنی که هنوز تنها امیدش موسسهای است که در آنجا
خیاطی میآموزند و کودکی دردمند که باید داروی درد خود را با کمک موسسهای تهیه
کند؛ شاید کسی نبیند دفتر و کتابهایی که بسته میماند و تن رنجور زنی که شاید
خورشــید زندگیاش از همان خانهای طلوع کند که قفل بر درش زده میشود .شاید
در مسیر شفافیت است که سیاستمدار راه بازگشت خود به دنیای سیاست-اقتصاد را
باید از حزب و بنگاه اقتصادی جستوجو کند نه از خیریه و فعال اقتصادی برای فرار
مالیاتی راهی خیریهها نشود و به مسئولیت اجتماعی پایبند باشد و بندبازی نکند .شاید
در آن صورت «سیاسیکاری» دور از ذهنترین اتهامی باشد که با دستاویز آن موسسه
خیریهای را تعطیل کنند و امیدهایی را ناامید.

باید اصالحات نهادی ،اصالحات قانونی و حقوقی صورت بگیرد و متقاعد کردن دولت نسبت به اینکه ظرفیتهای
مشارکت جامعه را باال ببرد و از جامعه جهت باال بردن مشارکت حمایت کند؛ قائل شدن به حقوق شهروندی ،مشارکتهای
جمعی و سپردن قلمروهای زدودهشده و ستاندهشده جامعه به خود جامعه؛ تحویل اختیارات به خود جامعه.

جامعه ایران ،جامعه شورشی است
«مسئولیت اجتماعی :ساختارها و عاملیت فردی؛ خیریهها»
در گفتوگو با مقصود فراستخواه
سالهاست که از مسئولیت
اجتماعی و اخالق میگوید؛ از
مسئولیتفردی،مسئولیتمعلمی،
شهروندی و از وجدان خودآگاهی
که درون هر فردی است .مقصود
فراستخواه،جامعهشناسو
روشنفکرایرانیمسئولیت
اجتماعی را در بعد اخالقی و
حقوقی میبیند و از آن دفاع
میکند و از سوژههای ادارهپذیر
انتقاد میکند که ضد خالقیت و
مسئولیت است .او اگرچه نسبت
به رفتارهای نمایشی و لبخندهای
تظاهری انتقاد دارد اما معتقد است
که باید به عاملیتهای فردی بها
داد؛ برای همین همچنان امیدوار
است به آینده و اصالح آن.

  مسئولیت اجتماعی چیست؛ مسئولیت دفاع از چه کسی در برابر چه چیزی؟

مسئولیت با این پرسش آغاز میشود که فرد ،امور ،نهاد خیریه ،نهاد مدنی و NGOها
در برابر خود میبینند؛ البته خطاب پرسش و مخاطب پرسش یکی است؛ یعنی پرسش
فرد از خود فرد است .مث ً
ال من از خود میپرسم ،مسئولیت تو به عنوان یک معلم دانشگاهی
چیست؟ مسئولیت تو به عنوان یک ایرانی چیست؟ پرسشی است که از من برمیخیزد و
مرا مخاطب خود قرار میدهد .این پرسش به شکل صدای وجدان است .وجدان خودآگاهی
که از درون ما بلند میشود .یک وضعیت وضعیت وجودی .یک «درد اگزیستانسیال» که
فرد را مورد سؤال قرار میدهد .این پرسش از خود فهمی حرفهای من معلم برمیخیزد.
یا شــما به عنوان روزنامهنگار ،از خود میپرسید که چه فایدههایی برای جامعه دارید .در
قبال رنجها و دردهای مردم چه کارهایی باید انجام دهید؟ پس یک خودفهمی حرفهای
من معلم و محقق به شکل اگزیستانسیال ،وجدانی و خودآگاهی
در شمای روزنامهنگار و ِ
ایجاد میشــود .دعوتی اســت که از خود ما برمیخیزد .گاهی هم مسئولیت ،پرسش از
دیگران اســت؛ در این جا سؤال شما از من است که شما به عنوان معلم چه مسئولیتی
دارید؟ پاســخ شــمای معلم که چهار دهه تحقیق و تدریس کردید ،به دردها ،رنجها و
مشکالت جامعه ایرانی چیست؟ دیگرانی که از ما سؤال میکنند ،میتوانند همکاران ما،
همسایگان ما ،مخاطبان ما ،دانشجویان من ،خوانندگان نشریه ما و غیره باشند و یا میتوانند
صاحبان سهام یک شرکت باشند .ممکن است پرسش اهالی یک محل از شرکت صنعتی
که در آن محل کار میکند ،باشــد و آنها ســؤال کنند که شما با محیط زیست محله
ما چه کردید؟ یعنی ذینفعان بیرونی و درونی یک ســازمان .کسانی که در آن سازمان
هستند؛ یعنی کارکنان ،سؤالی که از رئیس سازمانی پرسیده میشود که شما این سازمان

چرا باید خواند:
چقدر ساختارها از
مسئولیتاجتماعی
حمایت میکند و نقش
عاملیتاجتماعی
چقدر است؟ این
مصاحبه را بخوانید.

را چگونه ریاســت میکنید؟ اگر همین وضعیت را ادامه دهیم ،ممکن است به پرسش از
«دیگران تعمیمیافته» برسیم .یعنی زمانی شما از من سؤال میکنید ،زمانی همسرم ،زمانی
همسایهام ،زمانی دانشجو ،زمانی خواننده و زمانی هم «دیگری تعمیمیافته» از من سؤال
میکند .یعنی یک دیگری وجود دارد که در مقیاس همه تعمیمیافته و به طور ضمنی از
من سؤال دارند که شما به عنوان یک موجود خودآگاه و حرفهای برای این محنتها چه
کردهاید؟ این همان مسئولیت اجتماعی است.
 مسئولیت اجتماعی را به چند شکل میتوان صورتبندی کرد؟

مسئولیت اجتماعی یا  Social Responsibilityرا میتوان به دو شکل صورتبندی
کــرد :صورتبندی «اخالقی -هنجاری» و صورتبندی «حقوقی -قانونی» .صورتبندی
اخالقی با زبان ن ُرمها و ارزشها و هنجارهای اجتماعی مطرح میشــود .به طور مثال من
به عنوان یک معلم و محقق ،اخالقاً مسئولیت دارم .صورتبندی حقوقی میتواند به شکل
مدون یا نانوشته ،رسمی و غیر رسمی باشد که مسئولیت من را مشخص میکند .مث ً
ال آیا
من در کتابی که نوشتهام ،اسرار شخصی کسی را فاش کردهام؟ آیا به کسی بیاحترامی
کردهام؟ در این صورت خود شما یا فرزندتان میتوانید با استناد به قانون مرا بازخواست
کنید یا ممکن اســت درترم تحصیلی به دانشجویی نمره غیرعادالنه داده باشم ،دانشجو
اعتراض میکند که چون من در کالس از شــما انتقاد کردم و با دلیل اغراض شخصی یا
عصبانیت ،نمره من را کم کردهاید .این هم مســئولیت اجتماعی من معلم است؛ اما این
مسئولیت به زبان درشت حقوقی بیان میشود .یک بعد دیگر مسئولیت اجتماعی اخالقی
است؛ یعنی کسی من را بازخواست نمیکند؛ ولی من اخالقاً وظیفه دارم به دانشجویانم
عادالنه و به هر نفر به اندازه توان و کوشش او نمره بدهم .پس اولی مسئولیت اجتماعی
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توسعه
است که شکل اخالقی مسئولیت اجتماعی است و دومی را Social Accountability
یا پاسخگویی اجتماعی یا حسابدهی اجتماعی میخوانیم که همان صورتبندی حقوقی
اســت .گاهی این دو سطح را در یک جا به کار میگیرند .مسئولیت اجتماعی به معنای
اخالقی کلمه که به زبان ارزشها است ،و پاسخگویی اجتماعی به معنای حقوقی و قانونی
و رسمیتر کلمه.

 یعنی در مقابل مسئولیت اجتماعی ،نظارت حقوقی کمرنگ میشود؟

مسئولیت اجتماعی نهادهای خیریه ،هم بخش اخالقی دارد ،هم بخش حقوقی .بهگفته
لویناس 1اخالق شــنیدن صدای دیگری است ،اخالق به معنای احترام به خود ،دیگری،
هســتی و کائنات اســت .اگر آموزش و پرورش به کودکان عزت نفس نیاموزد ،نمیتوان
در آینده انتظار رفتارهای اخالقی داشت .اخالق به معنای استفاده از سطوح مغز و هوش
هیجانی است؛ فردی که قادر به کنترل احساسات و عواطف خود بوده دارای اخالق است
چنین فردی امکان رسیدن به حکمت را داشته و قراردادهای خوبی با خود میبندد .اخالق
شهروندی به معنای شنیدن صدای دیگری ،احترام به محله ،محیط زیست و شهروندان
و حس تعلق سرزمینی است .یا اخالق دانشگاهی نیز به نوعی شنیدن صدا دیگر و احترام
به خود است؛ اخالق شنیدن صدای دیگری است .به نظر من مسئولیت اجتماعی جلوهگاه
اخالق اســت .در جامعه ما اخالق ،به لبخندفروشی و تعارفات د ِم دری تقلیلیافته است!
یعنی اینکه من به شما لبخند بزنم؛ در حالی که اخالق این است که من حق شما را رعایت
کنم .اخالق به این شکل عینیت پیدا میکند .به همین دلیل مفهوم عینی اخالق ،شنیدن
صدای دیگران است .من باید کیفیت خدماتی را که در این مصاحبه به شما میدهم ،رعایت
کنم .باید مسئولیت اجتماعی خودم را ایفا کنم .این یک کیفیت خدماتدهی است و ما باید
در خدماتی که به مردم میدهیم ،مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنیم.
 سؤالی که در اینجا به ذهن میآید ،این است که اهتمام به مسئولیت اجتماعی
در قالب خیریهها ،در ایران چه وضعیتی دارد؟ آیا این تالشها بیشتر با تکیه بر بعد
اخالقی انجام میشود؟

طبق آخرین آماری که مطالعه کردهام ،ما ایرانیها در شــبانه روز 1 ،تا  3دقیقه برای
کارهای داوطلبانه وقتصرف میکنیم .برای اینکه این  3دقیقه روشنتر شود ،مقایسهای
را انجام میدهم :ما به طور متوسط در شبانه روز  13ساعت و نیم زمان صرف نگهداری و
مراقبت شخصی میکنیم؛ یعنی فعالیتهایی مثل خوابیدن ،غذا خوردن ،استحمام و ...در
مقابل آن 1 ،تا  3دقیقه را صرف امور خیریه میکنیم 40 .دقیقه را صرف آموزش میکنیم.
آقایان حدود  5ساعت را صرف فعالیت شغلی خود میکنند و خانمها هم به طور متوسط
 40دقیقه از شبانهروز خود را صرف فعالیت شغلی میکنند .میدانید که مشارکت اقتصادی
خانمها در جامعه پایین اســت .زن و مرد به طور متوســط  2ســاعت و  46دقیقه برای
فعالیتهای شغلی وقت میگذارند .خانمها  5ساعت و  25دقیقه را هم صرف فعالیتهای
خانهداری میکنند .تمامی اینها عددها نگرانکننده هستند .هیچکدام عدد خوبی نبوده،
بهخصوص میزان فعالیتهای خیریه 1 .تا  3دقیقه خیلی کم است.
گویا ما در کشور  14هزار  NGOداریم :بخشی از اینها  / Charityخیریه هستند و
بخشــی هم موارد دیگر .ولی من فکر میکنم که بیشــتر از  7تا  8هزار NGOدر کشور
نداشته باشیم .مجموع اعضای فعال یا نیمه فعال! در این نهادها  1میلیون نفر است .اگر
این میزان را ضرب و تقسیم کنیم 1.5 ،درصد جمعیت باالی  15سال ایران ،عضو فعال
یا کمتر فعال ،پاره وقت یا تمام وقت خیریهها هستند .این رقم در آمریکا که  325میلیون
جمعیت دارد 25 ،درصد اســت؛ این در حالی است که ما خودمان را کشوری عدالتگرا
میدانیم و آمریکا را یک کشور سرمایهداری! در کشورهای دیگر حتی وضعیت از آمریکا
هم بهتر است .در آمریکا  25درصد جمعیت عضو NGOها هستند و  2میلیون هم NGO
فعال است .در فرانسه  1میلیون  NGOوجود دارد و عضو خیریه شدن ،شاخصی است از
حس مسئولیت اجتماعی .تعداد خیریهها و عضویت در آنها و صرف زمان در آنها بسیار
اهمیت دارد .ما در ایران هم سنتهای عیاری ،سنتهای محلهای ،و ظرفیتهای مشارکتی
داشتیم؛ ولی از این ظرفیتها حمایت نکردیم و البته هنوز هم در سیستمهای ما از این
سنتها حمایت نمیشود .اگر بخواهید برای یک خیریه مجوز بگیرید ،زمانی بسیار طوالنی
را باید صرف این کار کنید .چون در این زمینه بروکراسی بسیار سخت و پیچیدهای حاکم
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است .نسبت به charityها نگاه امنیتی وجود دارد .محدودیتها و مفروضات بدبینانه پیش
روی اینها است و هیچ حمایت نهادی مناسب و کافی ومؤثری هم نمیشود؛ در نتیجه
charityها توسعه نمییابند.
 بههر حال خیریهها باید از جایی کار خود را شــروع کنند؛ یا باید متکی به فرد
باشند یا برندی؛ اگرچه خیلی از شرکتها و برندهای تجاری از مسئولیت اجتماعی
میگویند اما از آنجایی که در عمل بروز چندانی دیده نمیشود ،گاهی به نظر میرسد
که این ایده به یک کار لوکس اداری تبدیل شده است و انگار با واقعیت اجتماعی انطباق
ندارد .تحلیل شما در این زمینه چیست؟

در این زمینه من با شما همدل هستم؛ متأسفانه «زبان» در جامعه ایران آشفته شده
اســت .ما زبان را بیمقدار کردهایم .کلمات در ایران نابود و تهی از معنا شده و مسئولیت
اجتماعی هم به محاق رفته است .ما مفهومی داریم باعنوان «»terms of Recogtion؛
یعنی شرایط شناسایی .مسئولیت اجتماعی شرایط شناسایی خود را از دست داده است.
وقتی میگوییم مســئولیت اجتماعی تبدیل شده به یک امر لوکس و تزیینی که توسط
مدیران تکرار میشــود ،یعنی نفوذ معنایی مسئولیت اجتماعی در زوال است .کلمات در
ایران بیمقدار شدهاند .ذهن آشفته و زبان آشفته است .نتیجهاش این است که مسئولیت
اجتماعی واژهای سرد است .تلفظهای صوریِ مسئولیت اجتماعی جان من را گرم نمیکند.
وقتی گفته میشود مسئولیت اجتماعی ،در جان من اهتزاز نمیکند؛ یعنی عقل سلیم
اجتماعی میگوید مســئولیت اجتماعی از آن حرفها است که بیمعناست! عقل سلیم
اجتماعی فهمیده است که این کلمات لقلقه زبان شده است .حیف از جامعهای که در آن
کلمات از معنا تهی شده باشد .ما میگوییم محیط زیست خراب شده است و برای نسل
دهه  90چیزی باقی نگذاشــتهایم؛ ولی از بین رفتن آب و خاک یک قصه است و اینکه
کلمات را هم نابود کرده باشیم ،یک قصه بزرگتر است .کاش حداقل میگذاشتیم کلمات
بمانند تا جان کودکان و نسل آینده را گرم کند .ما در جوانی و دانشجویی هزینههای زیادی
دادیم؛ ولی جان ما گرم بود .حاضر بودیم برای یک کلمه جان بدهیم؛ اما اآلن کلمات آتش
نمیزنند بر دلها؛ بنابراین چنین مسئلهای وجود دارد.
 چرا زبان به سمت ابتذال رفته است؟

«اگر ز باغ رعیت ملک خورد ســیبی /برآورند غالمان او درخت از بیخ» .مســئولیت
اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی ،قبل از همه باید از سیستم شروع شود .وقتی سیستم
پاسخگو نیست ،وقتی گفته میشود مردم مسئولیت اجتماعی داشته باشید ،و مردم احساس
میکنند که به شعور آنها اهانت میشود ،چه انتظاری باید داشت؟ مردم میگویند ،ای
سیســتم ،تو خودت مســئولیت اجتماعی را میفهمی؟! وقتی که در دولت پاسخگویی
اجتماعی وجود ندارد ،انتظار پاســخگو کردن مردم یا نهادهای خیریه کار دشواری است.
همین اآلن اگر اتفاقاتی برای شخص من در جامعه رخ دهد ،کسی مسئول نیست .بهعنوان
مثال من معموالً با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد میکنم .یک هفته پیش که از
دانشگاه شهید بهشتی برمیگشتم ،در ایستگاه نمایشگاه به زور سوار شدم اتوبوس شلوغ بود
و در آن شلوغی ،پیرمردی موقع سوار شدن پشت در ماند! جوانها به او خندیدند و گفتند
که شما انقالب کردید و حاال وضعیت اینگونه شده .پیرمرد بازویش را باز کرد و پشت آرنج
خود را نشان داد و گفت من  30سال پیش عمل قلب باز کردم .مدتی در دستم احساس
ناراحتی و درد داشتم .به پزشک مراجعه کردم و مشخص شد که یک تکه سیم در دستم
جا مانده است .وقتی گفتم که شکایت میکنم ،گفتند به هرجا که میخواهی شکایت کن!؛
اما من در نهایت نتوانستم مرجعی را پیدا کنم که در این زمینه در آنجا طرح شکایت کنم.
این همان درد بیمسئولیتی و عدم پاسخگویی است .یعنی مرجعی برای رسیدگی به چنین
اموری وجود ندارد .من نمیگویم که ما اخالقاً مسئولیت نداریم چون دولت ما مسئولیت
ندارد؛ ولی از نظر اجتماعی این شیوه به تنهایی جواب نمیدهد ،کارها پیش نمیرود .در
یک کشور میبینید که وزیر استیضاح میشود ،رئیسجمهور استیضاح میشود و گردش
قدرت وجود دارد؛ در این صورت وقتی به شما میگویند شهروند هم مسئولیت اجتماعی
دارد ،و این مفهوم ،عمق و معنای بیشتری پیدا میکند.
 در تعمیق این فردگرایی منزوی ،امر معاش هم تاثیرگذار است.

دقیقاً! وضعیتی را در جامعه ایجاد کردهایم که همه فقط به فکر ســرپا نگه داشــتن

ً
اگرچه ارادهگرایی رمانتیک را درست نمیدانم اما نمیخواهم تماما هم ارجاع بدهم به نهادها و ساختارها
و بگویم تمام .یعنی چون ساختارها و نهادها ناکارآمد است ،پس ما دچار یک قفل اجتماعی ،فرهنگی و
خیریهای شدیم .باید برگردیم به عاملیت ،شیوههای عمل ،ابتکارات ،نوآور یها ،ابزارها و مدلهای تازه.

خودشان هستند؛ در این وضعت اقتصاد هم بیتأثیر نیست .اقتصاد ما سیاسی شده و در
وضعیت اقتصاد سیاسی و دستوری هم مشخص است که کشور چه وضعیتی پیدا میکند.
این وضعیت نابهسامان را همه هر روز میبینیم و روز به روز هم وضعیت بدتر میشود .در
وضعیتی که اقتصاد مردم از بین میرود ،همه سعی میکنند که فقط گلیم خود را از آب
بکشند .وقتی همه بخواهند به فکر خود باشند ،دیگر خیر عمومی از ذهنها کنار میرود
و زمانی که خیر عمومی از ذهنها کنار میرود ،آن دیگری تعمیمیافته ،دیگر وجود ندارد.
دیگری تعمیمیافته زیر پاهای ما له میشود و ما اص ً
ال توجه نداریم .در آن اتوبوس که اشاره
کردم که همه به شکل فشرده سوار شده بودیم ،چقدر امکان دارد که کسی به فکر دیگری
باشد .وضعیتی میشود که هر کس فقط مراقب کاله خود است .من چند روز پیش بحثی
داشتم برای دوستان انجمن علمی و در آن جا مطرح کردم که ما «سوژههای ادارهپذیر»
شدهایم .وقتی تبدیل میشویم به سوژههای ادارهپذیر ،در واقع تحت انقیاد هستیم .بدون
«زیست
اینکه لزوماً زندانی شویم .مسئله همان است که «میشل فوکو» میگوید ،یعنی
ْ
قدرت» .فوکو میگوید که در گذشته حکمرانها افراد را به زندان میانداختند ،اما اآلن یک
زیســت قدرت وجود دارد که مردم به شکل نامرئی از طریق نظام معیشت ،نظام اداری،
نظام رسانهای ،ایدئولوژیک ،فرهنگی اجتماعی و آموزشی سازماندهی میشوند و تبدیل
به سوژههای سر به زیر و ادارهپذیر و تحت مراقبت میشوند و بدون خالقیت و مسئولیت.
همه ما ادارهپذیر شــدهایم و همه به فکر منافع وهمناک خودمان هستیم .دیگر به فکر
همســایه و دیگری نیستیم .در سریال «جیران» ،شخصیت خواجهای به نام «روشن» را
ببینید که مدام توطئه میکند و میگوید« ،لبخند بزن»! سیستم هم مدام کارش را میکند
به ما میگوید که لبخند بزنید .ما ادارهپذیر شدهایم و در نتیجه ارزشهای نوعدوستی و
همبستگی اجتماعی مدام گم میشود.
 البته نقدی هم به خیریهها مطرح میشــود و آن اینکه آیا واقع ًا آنها همیشه
فعالیت خود را با هدف خیرخواهانه شروع میکنند یا گاهی اهداف دیگری پشت این
فعالیت خیر وجود دارد؟

توصیه من به شــما این است که به دنبال معلولها نباشید .به دنبال علتها بروید.
اینکه اآلن رفتار خیریهها به چه چیزی تبدیل شده است ،تحت تأثیر سلسله و زنجیرهای
از علل اجتماعی است .اوالً که در خیریهها کسانی چون شما و من کار میکنیم؛ البته من
انسانهای بسیار با شرفی را در خیریهها دیدهام .این چیزی نیست که من فقط به عنوان
محقق اسناد آن را دیده باشم .من خودم با این خیریهها زندگی میکنم .مردمانی هستند
که واقعاً زحمت میکشند .برای بچهها ،کودکان خیابانی ،مادران سرپرست خانوار ،بیماران
مشکلدار و غیره .در خیلی از خیریهها واقعاً خالقیتهایی وجود دارد و در آنها احساس
مسئولیت دیده میشود .انسانهای دلسوزی همچنان کار میکنند؛ اما اینکه در خیریهها
انواع و اقسام مشکالت به وجود بیاید ،علل زیادی دارد .ما فرصت ندادیم که جامعه تقویت

نکتههایی که باید بدانید
[حوزه کنش اجتماعی باید کمتر رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد .چه از
طرف دولت و چه از طرف مردم؛ اما متأسفانه چون ساختارها حامی مشارکت
اجتماعی نیستند و قوانین به قدر کافی از مشارکت جامعه در حل مسائل
حمایت نمیکند ،جامعه هم به نوعی حس قربانی بودن میرسد و نوعی حس
پرخاش و اعتراض در جامعه بروز مییابد؛ در واقع جامعه رفتار شورشی دارد.
[در ایران هم سنتهای عیاری ،سنتهای محل های ،و ظرفیتهای
مشارکتی داشتیم؛ ولی از این ظرفیتها حمایت نکردیم و البته هنوز هم در
سیستمهای ما از این سنتها حمایت نمیشود.
[مسئولیت اجتماعی شرایط شناسایی خود را از دست داده است .وقتی
میگوییم مسئولیت اجتماعی تبدیل شده به یک امر لوکس و تزیینی که
توسط مدیران تکرار میشود ،یعنی نفوذ معنایی مسئولیت اجتماعی در زوال
است.

و توانمند شــود .اگر شما فرزند خود را توانمند نکنید؛ یعنی به او اختیار ندهید ،برایش
فرصت و شرایط فراهم نکنید که تمرین کند و پرورش یابد ،خود تنظیمی بیاموزد ،رشد
نخواهد کرد .اگر شما این کارها را بکنید ،فرزند شما خود تنظیم میشود ،خودش را اداره
میکند و نیاز نیست او را از بیرون کنترل کنند؛ اما وقتی خانوادهای نتواند این شرایط را
برای فرزندش فراهم کند ،در نتیجه فرزندشان آسیبپذیر میشود .در جامعه ما این اتفاق
رخ داده که طی ســالها از جامعه قلمروزدایی شده است؛ یعنی قلمروهای جامعه از آن
گرفته شده و فشرده شــده در دولت بزرگ .دولت میخواهد تمام اختیارات را در دست
خود داشته باشد؛ بنابراین قلمرو جامعه را از جامعه گرفته است .مدام قلمروهای جامعه از
آن گرفته شــده و قلمرو دولت بزرگ شده است .هر زمان هم که دولت به مردم مراجعه
میکند یا برای تبلیغات است یا برای شکل دادن به امواج پوپولیستی یا برای گرفتن پول.
قلمرو جامعه مدام دارد محدود میشود .ما در علوم اجتماعی به این وضعیت قلمروزدایی
میگوییم .دولت برای خودش قلمرو ایجاد میکند و قلمرو جامعه را هم میستاند و جامعه
را تحت اســتعمار خود میکند .در چنین وضعیتی معلوم اســت که جامعه هم توانمند
نمیشود ،شخصیتهایش را از دست میدهد و در نتیجه NGOها و خیریههایی هم وجود
دارد که تشریفاتی هستند و گاهی وسیله پولشویی هستند؛ ولی توصیه من این است که
فقط از این زاویه به مسئله نگاه نکنید .چون آب باریکه کوششهایی که در جامعه وجود
دارد هم خدای نکرده نابود میشود .چون قوانین مدام دارد جامعه را قلمروزدایی میکند و
دولت بزرگ با تمام اختیارات را شکل میدهد؛ البته ظاهرا ً هم نمیگوید؛ ولی کاری کرده
است که شما در جامعه هر کاری کنید ،در آخر در جاهای حساس دولت مداخله میکند.
یعنی هر لحظه دولت در شما حضور دارد و در نتیجه جامعه تمرین نکرده است که بتواند
مسئولیت اجتماعی را بپذیرد؛ یعنی زمینه را فراهم نکردیم که جامعه تمرین و در نتیجه
آن پیشــرفت کند و به بلوغ برسد .وقتی شما معلم باشید ،اما به بچهها فرصت همکاری
و مشارکت ندهید ،بچهها سعی میکنند تقلب کنند و بر سر و کول هم بپرند و طبیعی
اســت که توانمند نشوند؛ ولی وقتی شــما آنها را مدیریت کنید ،برایشان فرصت ایجاد
کنید ،رشــد میکند .این وضعیت کمی هم ریشههای فرهنگی دارد .ما در ایران میل به
موفقیت داریم ،اما شاخص جمعگرایی درونگروهی پایین است .وقتی در جامعهای علتها
جمع میشود و شاخص جمعگرایی درونگروهی پایین میآید ،یعنی کار تیمی ،فعالیت
مشترک ،تعهد به تصمیم جمعی و همکاری در کار جمعی و دنبال کردن منفعت جمعی
کم میشود ،بنابراین «طفیلیگری» رشد میکند .در جامعهشناسی بحثی تحت عنوان
پیشــرفت طفیلیگری در جامعه وجود دارد؛ یعنی وقتی فرهنگ طفیلیگری پیشرفت
میکند ،به این صورت میشــود که مث ً
ال من و شما و چند نفر دیگر با هم میرویم کوه.
یک نفر میخواهد از خدمات بقیه استفاده کند و نمیخواهد خودش را خیلی زیر کار ببرد.
طفیلیگری یعنی یک نفر در جمع حضور دارد که میگوید ،بگذار من با کمترین زحمت
از نتیجه کار دیگران استفاده کنم .در جامعهای که طفیلیگری رشد کند ،معموالً کارهای
جمعی پیش نمیرود .کار خیریهای هم نیاز به جمعگرایی درونگروهی دارد .نیازمند نوعی
حس مشترک در جمع و انسجام جمعی و تعهد به کار جمعی است .حس جمعگرایی در
کشور ما پایین آمده است .علت هم این نیست که ما ذاتاً مشکل داریم بلکه قوانین حمایت
نکرده است ،ساختارها و نهادها ایراد دارد ،موقعیتها بد جوری چیده میشود ،حمایتها
و آموزشهای کافی نبوده.
  در مواقع بحران ،بیشــتر از دولت رد پای خیریهها را در میبینیم .برخی این
فعالیتها را تعبیر به به رخ کشــیدن ضعف دولت میکنند و برخی قدرت خیریهها.
این مسئله چقدر میتواند به موقیت این دو آسیب برساند؛ تحلیل شما از آن چیست؟

 NGOنباید یک ابزار اعتراض سیاسی باشد .چون شکاف دولت ملت و سوء تفاهمات
آن قدر زیاد شده کهگاهی  charityو خیریهها هم نوعی اعتراض غیرمستقیم به دولت
حساب میشود .هم دولت از  charityو خیریه تلقی سیاسی و امنیتی دارد و هم افرادی
که در  charityکار میکنند نسبت به دولت بدبین هستند و کارها نوعی داللت سیاسی
پیدا میکند؛ در حالی که نباید این چنین باشد .اساساً حوزه کنش سیاسی غیر از حوزه
کنش خیریهای و اجتماعی است .به طور کلی حوزه کنش اجتماعی باید کمتر رنگ و بوی
سیاسی به خود بگیرد .چه از طرف دولت و چه از طرف مردم؛ اما متأسفانه چون ساختارها
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توسعه
حامی مشارکت اجتماعی نیستند و قوانین به قدر کافی از مشارکت جامعه در حل مسائل
حمایت نمیکند ،جامعه هم به نوعی حس قربانی بودن میرسد و نوعی حس پرخاش و
اعتراض در جامعه بروز مییابد؛ در واقع جامعه ایرانی رفتار شورشی دارد .رفتار شورشی به
این معنا که در مجامع ،در تاکسی و حتی مهمانیها ،همه دارند اعتراض میکنند .در واقع
واکنشی است به ترومایی که در ما وجود دارد که حس میکنیم سرمان کاله رفته است و
حس میکنیم کسی دارد حقوق ما را از ما میگیرد ،عزت نفسمان از بین رفته و در نتیجه
به طور مداوم پرخاش میکنیم .بپذیرید که این مسائل سبب میشود که حس ما نسبت
به مسئولیت اجتماعی کم شود .حس مسئولیت جمعی ،همبستگی اجتماعی ،اینکه به
دردهای خودمان برسیم و مدام میخواهیم به هم نق بزنیم .من به شما نق میزنم ،شما
به دیگری؛ اما اینکه من به شما فکر کنم ،من به شما کمک کنم ،به همسایه ،همشهری
و گروههای آسیبپذیر کمک کنم ،دیگر چنین حس سرزندگی ،همبستگی اجتماعی و
نو عدوستی کم میشود.
 البته به نظر میرسد در این شرایط نهادهای آموزشی هم عقبنشینی کردهاند.

متاسفانه آموزش و پرورش ما اآلن رفتارهای فردگرایانه و رقابتهای فردی را در بچهها
تقویت میکند .معموالً نمره را به رفتارهای فردی بچهها میدهیم .اینکه فقط خودشان
بتوانند موفق شوند و نمره بیست بگیرند .سیستم آموزشی و رسمی مدارس ما بیشتر به
این شکل است .به کارهای گروهی نمره نمیدهیم .نمره فعالیتهای مشترک در مدارس
ما ابهام دارد .ارزش کارهای مشــترک خیلی دیده نمیشود .فعالیتهای گروهی ارزش
فانتزی و به قول شما حالت لوکس دارد .ما در زمانی که در دبیرستان درس میخواندیم،
کلوپ داشــتیم .ناهار مشترک داشــتیم .اگر ما کارهای کلوپی و مشترک را ارزشیابی و
شناسایی کنیم ،رقابتهای جمعی ایجاد کنیم ،اجتماعات یادگیری ایجاد کنیم .به طور
مثال مســئولیت اجتماعی را از مدرســه به بچهها آموزش دهیم .مث ً
ال به بچهها آموزش
بدهیم که بروند با همسایه مدرسه در خصوص سر و صدای مدرسه حرف بزنند و بگویند
ما چه کار کنیم کمترین لطمه را به محله میزنیم .نظر شما در این مورد چیست .آیا راه
حلی دارید؟ ما هم مثل بچههای شما هستیم .یا اینکه بچهها را در نظم و نظافت محله
مشارکت دهند .در دنیا یکی از کارهایی که بچهها را به آن تشویق میکنند کاشت درخت
است .میتوانند در روزهای خاصی تعدادی نهال بیاورند و از بچهها بخواهند که در کوچهها
بکارند .بچهها را تشویق کنند که بعضی از کارهای با ارزش محله را به شکل نمادین انجام
دهند؛ بنابراین بچهها از کودکی و از زمان مدرسه یاد میگیرند که باید به حیثیت ،حقوق،
رفاه و نظم محلهای که مدرسهشان در آن وجود دارد ،توجه داشته باشند و در آن مشارکت
کنند .بچههایی که در مدرسه حس مسئولیت را میفهمند ،نسبت به هم کالسیهایشان،
نسبت به کالسهای دیگر ،نسبت به محیط مدرسه ،اداره مدرسه و محل و اجتماعی که
مدرسه در آن قرار دارد ،حس مسئولیت دارند.

نکتههایی که باید بدانید
[فوکو میگوید که در گذشته حکمرانها افراد را به زندان میانداختند،
اما اآلن یک زیست قدرت وجود دارد که مردم به شکل نامرئی از طریق
نظام معیشت ،نظام اداری ،نظام رسانهای ،ایدئولوژیک ،فرهنگی اجتماعی و
آموزشی سازماندهی میشوند و تبدیل به سوژههای سر به زیر و ادارهپذیر و
تحت مراقبت میشوند و بدون خالقیت و مسئولیت.
[مسئولیت اجتماعی جلو هگاه اخالق است .در جامعه ما اخالق ،به لبخند
دم دری! تقلیلیافته است؛ در حالی که اخالق این است که
فروشی و تعارفات ِ
من حق شما را رعایت کنم .اخالق به این شکل عینیت پیدا میکند .به همین
دلیل مفهوم عینی اخالق ،شنیدن صدای دیگران است.
[بچههایی که در مدرسه حس مسئولیت را میفهمند ،نسبت به
همکالسیهایشان ،نسبت به کالسهای دیگر ،نسبت به محیط مدرسه ،اداره
مدرسه و محل و اجتماعی که مدرسه در آن قرار دارد ،حس مسئولیت دارند.
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 به نظر شما در این شرایط چه باید کرد؟

از همــه مهمتر اینکه اصالحات نهادی ،اصالحات قانونی و حقوقی صورت بگیرد و
متقاعد کردن دولت نسبت به اینکه ظرفیتهای مشارکت جامعه را باال ببرد و از جامعه
جهت باال بردن مشارکت حمایت کند .قائل شدن به حقوق شهروندی ،مشارکتهای
جمعی و ســپردن قلمروهای زدوده شده و ستانده شده جامعه به خود جامعه .تحویل
اختیارات به خود جامعه .توانمندسازی جامعه به اینکه بتوانند امور اجتماعی خود را به
عهده بگیرند از طریق بوروکراسیزدایی از چریتیها و در نهایت الگوسازی .شاید اسم
حوله «برق المع» را شــنیده باشید .پنجاه سال پیش حوله برق المع میدرخشید و
یک برند بود .حوله برق المع را حاج جواد برق المع که کارآفرین بود ،تولید میکرد .ما
بچه بودیم که آقای برق المع واحدهای اجتماعی و کارآفرینی و عامالمنفعه در محالت
فقیرنشین داشت .هیچ کارگری در کارخانه برق المع کار نکرد جز اینکه در آخر به رفاه
رسید .محیط بسیار سالمی هم در کارخانه درست کرده بود و از نظر تولید و موفقیت
هــم خیلی اوج گرفته بود و واقعاً هم برند شــد .این برای ما الگو بود .بعدها که جوان
شدیم و رفتیم دانشگاه و دنبال کارهای خیریه بودیم ،الگوی ما آقای برق المع بود؛ البته
چون ایشان سرمایهدار بود و ما هم نگاه چپ روشنفکری داشتیم نه کنشگر سیاسی،
انتقادهایی هم مطرح میکردیم
نگاه چپ اجتماعی و عدالتخواهی باعث شده بود به نظام ثروت انتقاد داشته باشیم
که باید برابری وجود داشــته باشد و فرصتهای برابر برای تمام شهروندان وجود داشته
باشــد؛ ولی با این وجود ما برای او احترام قائل بودیم .هر چه بتوانیم الگوهای موفقی از
کار خیریه که بیش از آن که کارهای لوکس و تشریفاتی رو بنایی کنیم ،کارهای اساسی
کنیم .ما نباید از جامعه تور را بگیریم و ماهی بدهیم ،باید تور ماهیگیریاش را به خودش
بدهیم .خیریههایی که نخواهند فقط به خانوادهها نان بدهند ،میخواهند آموزش بدهند،
میخواهند توانمند کنند ،میخواهند آنها را کارآفرین کنند ،کیفیت زندگی آنها را باال
ببرند .این نوع ابتکارات اجتماعی ،نوآوری در خیریه مهم است .خیریههایی که در روش،
ادبیات ،ارتباطات و ســازمان خود نوآوری کردند و ابتکارات تازهای را به وجود آوردند و
توانســتند در جامعه حس تازهای از کار جمعی و مشارکت به وجود بیاورند ،خیلی کار
ارزشــمندی کردهاند و باید ارج ببینند .باید با چنین فعالیتهایی نشان بدهیم که این
جامعه با وجود تمام لطمههایی که از ســاختارها ،نهادها ،قوانین نادرست ،ساختارهای
ناکارآمد و حتی نامشــروع دیده است ،همچنان جامعهای است که در آن زندگی جاری
است و یک حس انسانی و یک نوع توجه به خیر و یک ذخیره اجتماعی در جامعه ایران
موجود است .یک ذخیره فرهنگی در ایران است که در آن مدام روزنامهنگاران ،نیکوکاران
بسیار خالق ،شهروندان بســیار نوآور ،کارآفرینان اجتماعی ،سازماندهیهای مبتکرانه،
جوششهای جمع ،کوششهای بسیار خالقانه شکل میگیرد که نشاندهنده این است
که خیر عمومی به رغم تمام زخمی که به این جامعه وارد شده ،به رغم تمام تروماهایی
که این جامعه به آن دچار شده ،در کشور وجود دارد و آب باریکهای از حس نیکوکاری،
به خصوص نیکوکاریهایی که جنبه زیربناییتر و توانمندسازی اساسی جامعه دارد ،دیده
میشود.
 در کنار ساختارها چقدر به عاملیت اجتماعی ارزش میدهید؟

من با اینکه ارادهگرایی رمانتیک را درســت نمیدانم اما نمیخواهم تماماً هم ارجاع
بدهم به نهادها و ساختارها و بگویم تمام .یعنی چون ساختارها و نهادها ناکارآمد است،
پس ما دچار یک قفل اجتماعی ،فرهنگی و خیریهای شدیم .من معتقد هستم که کمی
هم باید برگردیم به عاملیت ،شیوههای عمل ،ابتکارات ،نوآوریها ،ابزارها و مدلهای تازه.
مث ً
ال اگر کسی روزنامه نمیخواند ،با الگوی جدیدی از بستن خبرها و ابتکارات ژورنالیستی
سعی کنیم که دوباره توجه بخشی از جامعه را برای خواندن مطالب جلب کنیم .اگر همه
مدرکگرا شدهاند ،فراستخوا ِه معلم بیاید با نوآوری و خالقیت خود حس و حال دانشجوها را
دوبار ه ترمیم و شوق آموختن را در آنها زنده کند .هریک از ما باید با ابتکارات عاملیتی خود
همچنان ارزش خیر عمومی و نیکوکاریها ،تقلیل محنتهای انسانی و کاهش رنجهای
همنوعان و حس نوعدوستی و شرف انسانی را در جامعه و فرهنگ خود حفظ کنیم.
* Emmanuel Levinas

توسعه اقتصادی بهتنهایی شکافهای طبقاتی را زیاد میکند .میتواند باعث گسترش فقر شود .میتواند محیطزیست را تخریب
کند و آسیبهای اجتماعی وحشتناکی را به همراه داشته باشد و درمجموع به ضد خودش تبدیل شود .بنابراین این ایدهها در دهه
آخر قرن بیستم تجمیع شد و بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها به شکل خیلی تخصصی مطرح شد.

چرا باید خواند:
چرا فضای
فعالیتهای مدنی در
ایران با چالشهایی
روبهروست؛ علت
چیست؟اینمصاحبه
را بخوانید.

جامعه ما جمعیت فروپاشیده است
مسئولیت اجتماعی و چیستی آن در گفتوگو با سعید معیدفر
ایران فاقد یک نظام جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بنگاهی است و برای همین کارها عمدت ًا پراکنده و ناقص است؛ فراگیر نیست و یک پرستیژ است .سعید معیدفر ،جامعهشناس
میگوید :مسئولیت اجتماعی با هزینههای خیریهای تفاوت دارد و هیچکدام از هزینههای خیریهای در قامت مسئولیت اجتماعی شرکتی نمیگنجد .معیدفر درباره فضای مسئولیت اجتماعی
در ایران معتقد است :رقابت در جامعه و فضایی که فضای مشارکت مدنی نیست ،فضای رقابت کشنده است .در چنین فضایی معلوم است که مسئولیت اجتماعی در حداقل است.
 مسئولیت اجتماعی از چه زمانی مورد توجه قرار گرفته است؟

مسئولیت اجتماعی از دهه آخر قرن بیستم اهمیت زیادی پیدا کرده و تحت عنوان مشخصت ِر
اجتماعی شرکتها از آن یاد شده است .شأن نزول مسئولیت اجتماعی از این جهت
مسئولیت
ِ
است که زندگی در دنیای سرمایهداری و توسعه صنعتی تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
زیادی به همراه داشــت و آســیبهای اجتماعی و شــکاف طبقاتی زیادی ایجاد شد .عم ً
ال با
فربهشدن جامعه ،رشد انواع و اقسام فناوریها و همچنین مداخالت بیحدوحصری که انسان
امروز به دلیل توانمندیهای علمی و فناورانه میتواند در تمام عرصههای زندگی داشته باشد ،از
همان آغاز انقالب صنعتی مشکالتی ایجاد کرد و ما شاهد مشکالت بسیار عدیدهای بودیم که
ناشی از مداخالت گسترده در تمام ابعاد زندگی بود .از بعد اقتصادی گرفته تا محیطزیست ،بعد
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،تحت تأثیر پیامدهای شگرف و زیانبار این مداخالت بوده است.
ما در قرن نوزدهم هم شاهد این پیامدها بودیم که ناشی از فقر و استثمار انسانها و از بین رفتن
محیطزیســت و فشارهای وارد شده بر محیطزیست ایجادشده بود .خود همین هم باعث بروز
انقالبهای اجتماعی ،کمونیســتی و جنبشها و اعتراضهایی شد و نظامهای سرمایهداری به
نحوی زیر سؤال رفت و خیلیها اندیشیدند که این وضعیت میتواند بحرانهای بسیار جدی برای
بشریت ایجاد کند .همچنین میتوان گفت بعد از پایان جنگ دوم جهانی ،توسعه اقتصادی برای
کشورهای درحالتوسعه اهمیت زیادی پیدا کرد؛ ولی همین توسعه اقتصادی چون فاقد مبانی
اجتماعی و پیشبینی و برنامهریزی در تمام زمینهها بود ،منجر به مشکالت و آسیبهای فراوانی
در کشــورهای درحالتوسعه و بقیه جهان شــد و درنهایت از دهه  80قرن گذشته ،بحثهای
جدیدی را در ارتباط با توسعه اجتماعی ،توسعه فرهنگی ،توسعه پایدار و توسعه متوازن و نظیر
اینها داشــتیم که تمرکزشــان بر این بود که توسعه و رشد اقتصادی صرف ،نهتنها نمیتواند

مشــکالت بشر را حل کند و انســان را به معیارهای یک زندگی خوب برساند ،بلکه برعکس،
اگر توسعه فاقد بنیانهای اجتماعی و فرهنگی باشد ،آثار مخربی حتی در رفاه و بعد اقتصادی
هم ایجاد میکند .توسعه اقتصادی بهتنهایی شکافهای طبقاتی را زیاد میکند .میتواند باعث
گسترش فقر شود .میتواند محیطزیست را تخریب کند و آسیبهای اجتماعی وحشتناکی را به
همراه داشته باشد و درمجموع به ضد خودش تبدیل شود .بنابراین این ایدهها در دهه آخر قرن
بیستم تجمیع شد و بحث مسئولیت اجتماعی شرکتها به شکل خیلی تخصصی مطرح شد.
 مسئولیت چه کسی در مقابل چه چیزی مورد توجه است؟

مسئولیت اجتماعی مجموع وظایف و تعهداتی است که شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید در
جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعه و محیطزیستی که در آن فعالیت میکنند ،انجام دهند؛
بهعبارتدیگر ،شرکتها به دلیل اینکه در سیستمی متمرکز کار میکنند که در آن هم جامعه
دخالت دارد و هم محیطزیست ،الجرم هر نوع فعالیتی که شرکتها انجام میدهند ،میتواند
آثار زیانباری هم برای جامعه و هم برای محیطزیست داشته باشد .بنابراین در بحث مسئولیت
اجتماعی شرکتی ،توصیهشده است که اوالً تمام شرکتها ملزم هستند قبل از اینکه طرحها
و پروژههای خود را به اجرا بگذارند ،مطالعات جدی در حوزه تأثیرات اجتماعی و محیطزیستی
پروژه و طرح خود داشته باشند؛ یعنی عمیقاً ارزیابی کنند که این پروژه اقتصادی چه آثاری بر
محیطزیست ،جامعه و فرهنگ خواهد داشت؛ درنتیجه اگر این آثار زیانبار و شدید است ،این
پروژهها اجرا نشود و به عمل در نیاید و اگر درنتیجه بررسیها پی برند که آثار و پیامدهای آن
کم است( ،چون بههرحال هر پروژهای آثار خودش را دارد) ،یا این آثار ،مخرب و زیانبار نباشد،
بازهم شرکتها بایستی بدانند که حتی در عالیترین برنامهریزیهایی که متوجه امور اجتماعی
و محیطزیستی است ،بازهم ممکن است آثاری ولو خفیف بر جامعه و محیطزیست ایجاد کنند.
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توسعه
بنابراین کار اول شــرکتها این اســت که پروژهها و طرحهایی که آثار زیانباری بر جامعه و
محیطزیست دارد ،به اجرا نگذارند و کار دوم آنها این است که اگر درنتیجه بررسیها و مطالعات
خود متوجه شدند که آثار و پیامد طرحهایشان مخرب نیست ،با این حال پیشبینی کنند که
ممکن است چه آثار خفیفی بر جامعه و محیطزیست ایجاد کند و به همان میزان که در پروژه
سرمایهگذاری میکنند ،برای کاهش آثار اجتماعی و محیطزیستی آن پروژه ،سوبسید بدهند یا
به عبارتی هزینه کنند .بهطور مثال اگر فرد در جایی کارخانهای تأسیس میکند که آثاری را بر
جامعه محلی بگذارد که قطعاً میگذارد و این آثار اگر خیلی زیانبار باشد ،کارخانه نباید ایجاد
شود؛ ولی اگر این پروژه آثار زیانبار نداشته باشد ،باید بررسی کند که چه آثار ناخواستهای را بر
جامعه محلی یا حتی جامعه بزرگتر میگذارد و برای کاهش آن هزینه کند .مث ً
ال ممکن است
باعث شود که عدهای از ساکنان محلی کسبوکار خود را از دست بدهند یا ممکن است نوعی
اثر سوء محیطزیستی در زندگی آنها ایجاد شود یا ممکن است باعث شود که ساختار اجتماعی
جامعه محلی در اثر همجواری با آن کارخانه ،دچار اختالالتی شود؛ لذا این کارخانه یا شرکت
باید تمام هزینههای این تغییرات را بپردازد .اگر کسانی بیکار شدند ،باید آنها را به کار گیرد.
اگر در ساختار اجتماعی یا فرهنگی آن جامعه اختاللی ایجادشده ،باید به بهبود آن کمک جدی
شود .باید تالش شود که اوضاع را بسامان کنند .اگر الزم است ،نهادهایی در این حوزه تأسیس
شود .درمجموع مسئولیت اجتماعی شرکتی ،چنین معنایی دارد و این البته میتواند ب ه کل یک
سیستم تعمیم داده شود.
 در کشورهایی با اقتصاد آزاد و دولتی توجه به مسئولیت اجتماعی چگونه است؟

در کشورهای توسعهیافته ،عم ً
ال عامالن تغییرات خود شرکتها و مردم هستند .سازمانها
و فعالیتهایی که بنیان آن عمدتاً بر عهده مردم است .در آنجا اقتصاد و صنعت دولتی نیست و
صاحب هر برندی باید مسئولیت کار خود را خود برعهده گیرد .ولی در کشورهایی مثل کشور ما
که بسیاری از فعالیتها در حوزه صنعت ،اقتصاد و در تمام حوزهها ،در دست دولت و حکومت
است ،این قضیه مسئولیت اجتماعی عم ً
ال بر عهده دولتها است .دولتها برنامهریزیهایی دارند،
کارهایی انجام میدهند ،تصمیمگیریهایی میکنند چه در حوزه صنعت ،چه در حوزه اقتصاد
و دیگر حوزهها که این تصمیمات آنها آثار مخربی دارد .آنها باید ضامن مداخالت خود باشند
و مطالعات داشته باشند .مث ً
ال کاری که شهرداریها در سالهای گذشته تحت عنوان «اتاف»
یا «ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرحهای توسعه» (مطالعات فرهنگی اجتماعی طرحها
و پروژهها) انجام میدادند ،بهخصوص شــهرداری تهران ،کاری است که برای جبران هزینهها،
تحت عنوان مســئولیت اجتماعی خود انجام دادند .بقیه سازمانها هم باید چنین کارهایی را
انجام دهند .مث ً
ال وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صنعت و معدن ،وزارت نیرو ،دستگاههای دیگر و
همچنین نظام برنامهریزی کشور معطوف به این باشد که تصمیمگیریهایی که هر لحظه انجام
میشود ،چه آثار زیانباری در تمام عرصهها میگذارد و ما چطور میتوانیم آن را جبران کنیم .در
انتهای داستان هم اینطور گفته میشود که اگر این مسئولیت اجتماعی ایفا نشود ،چه از طریق
بنگاههای اقتصادی و چه از طریق دولتها ،باعث میشود که حتی منافع خود شرکتها و بنگاهها
در آینده زیر سؤال رود؛ یعنی فروپاشی اجتماع محلی یا جامعه ،با فروپاشی محیطزیست ،طوری
که عم ً
ال ادامه کار آنها ناممکن شود .بنابراین بحث این میشود که مسئولیت اجتماعی شرکتی
الزاماً فقط صدقهای نیست که شرکتها و بنگاهها یا دولت به مردم یا محیطزیست میدهند بلکه
یک نوع ســرمایهگذاری درازمدت است که آنها برای آینده خود میکنند .چون اگر جامعهای
نباشد ،جامعهای مضمحل شود و کارکردهای خود را به دلیل برنامهریزیهای نامناسب از دست
بدهد یا اگر محیطزیست تخریب شود ،خود شرکتها هم در آینده زیان میبینند و حتی ممکن
است با رکود و ورشکستگی روبهرو شوند .بنابراین بحث این است که مسئولیت اجتماعی شرکتی
اگرچه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در قبال محیطزیست و جامعه به عهده بگیرد؛
ولی نوعی سرمایهگذاری است برای پایداری بنگاههای اقتصادی یا پایداری نظامهای برنامهریزی
و دولت.
  در جوامع مختلف مسئولیت اجتماعی در چه قالبهایی تعریف میشود و بیشتر وظیفه
چه کسانی است که باید به این مفهوم توجه کنند؟

من بهطور ضمنی این نکته را در پاسخ به سؤاالت قبلی اشاره کردم .درواقع در کشورهایی
که نظام برنامهریزی و مداخالت اقتصادی و صنعتی در اختیار بنگاهها و شرکتهایی است که
مستقل از دولتها هستند ،این مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر عهده آنها است و در جوامعی مثل
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ما که دولتها و حکومتها بهطور اعم متولی امور اقتصادی صنعتی هستند و نقش آنها نقش
فائق است ،اگرچه بنگاهها و شرکتهای مستقل از دولت هم وجود داشته باشد ،در هر حال هم
دولتها و هم شرکتهایی که بهگونهای مستقل از دولت هستند ،باید به مسئولیت اجتماعی
توجه کنند .امروزه نهادهای مدنی را داریم که سعی کردهاند در این زمینهها کاری انجام دهند،
ن یک اقدام داوطلبانه است.
اگرچه ممکن است متولی امور اقتصادی و صنعتی هم نباشند؛ اما ای 
یعنی ممکن است ما در جوامعی شاهد این باشیم که افرادی که هر چند متولی امور اقتصادی
و صنعتی نیســتند ،اما از جهت نگرانیهایی که نسبت به محیطزیست و جامعه و آسیبهای
اجتماعی جامعه خود دارند ،داوطلبانه درگیر چنین کارهایی شوند؛ ولی کاری که اینها انجام
میدهند ،الزاماً تحت عنوان مســئولیت اجتماعی در معنای تخصصی آن نیست ،اگرچه نوعی
مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه است .وقتی از مسئولیت اجتماعی میگوییم ،عمدتاً به لحاظ
تخصصی معطوف به این هستیم که ما داریم از جامعه و محیطزیست بهرههایی میبریم و باید
هزینههای آن را هم بپردازیم .معموالً این کار برای دولتها و شرکتها قابلفهم است؛ ولی برای
نهادهای دیگری که شاید نفع مادی و اقتصادی از فعالیتهای خود نمیبرند ،مسئولیت اجتماعی
مفهوم عامتری دارد که حاکی از این اســت که من بهعنوان عضوی از جامعه ،برای ســامت
جامعه و محیطزیســت خودم داوطلبانه درگیر فعالیتهای مدنی شدم و برای بهبود جامعه و
محیطزیست تالش میکنم.
  نسبت فعالیتهای غیرانتفاعی با مسئولیت اجتماعی چیست؟


ما اآلن خیریههایی داریم که ممکن است موردحمایت بنگاههای اقتصادی یا دولتی باشند.
بهطور مثال کمیته امداد امام که یک مؤسسه خیریهای و یک نهاد حکومتی است ،موردحمایت
دولت است ،بودجه دریافت میکند ،درعینحال کمکهای مردمی را هم جمع میکند .اینیک
طرف قضیه است که شاید بتوان گفت که یک کار داوطلبانه نیست بلکه یک فعالیت حکومتی
است؛ البته ممکن است افرادی که در آن کار میکنند ،بعضاً داوطلب هم باشند؛ ولی بههرحال یک
سازمان دارای درآمد و حقوق است .معموالً مؤسسات خیریهای باید غیرانتفاعی و مدنی باشند .به
این معنا که جمعی از کسانی که مشکل یا آسیبی را در ارتباط با مسائل اقتصادی اقشار خاصی
از مردم یا آسیبهای اجتماعی احساس میکنند ،بهصورت داوطلبانه تالش میکنند که هم به
لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ توانمند کردن افراد آسیبپذیر که شامل کودکان ،سالخوردگان،
زنان یا آسیبدیدگان اجتماعی ،کارهایی انجام دهند .بخش عمدهای از این فعالیتها ،به دلیل
حس مســئولیتی اســت که این افراد دارند .بهطور مثال جمعیت امام علی گروهی بودند که
توانستند کار خود را خیلی هم توسعه بدهند و جمعیت کثیری از دانشجویان یا مرتبط با آنها،
مشغول کمک به کودکان و خانوادههای آنها بودند .دفاتری در سراسر کشور داشتند و هدایا و
کمکها را از این طریق جمع میکردند و بعضاً ممکن بود که برخی از شرکتها و بنگاهها هم
از لحاظ اقتصادی از آنها حمایت کنند .اینها معموالً افراد خیری هســتند؛ ولی اینها تقریباً
مسئولیتهای اجتماعی پراکنده و عامی است که انجام میگیرد .در برخی از شهرستانها کسانی
را داریم که خیرات و کمکهای مردم را به مناسبتهای مختلف جمع میکنند ،حتی در مراسم
عــزاداری ،به نیازمندان کمک میکنند و در کشــور ما عمدتاً هم این نوع فعالیتها نیز انجام
میشود؛ یعنی کارهای خیریهای صرفاً جمعآوری هدایا و کمک به ایتام یا زنان بدون سرپرست
یا بد سرپرست و بیشتر کمک اقتصادی است تا وجوه دیگر .معدود هستند نهادهای مدنی یا امور
دیگری که البته ممکن است عنوان خیریه نام نگرفته باشند؛ ولی معطوف باشند به توانمندسازی،
خدمات اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی یا حتی حقوقی .اینها معموالً خیلی معدود هستند؛ اما
مجموعاً هیچ ارتباطی با بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بنگاهی ندارد .بهطور مثال ،بانکها
بعضاً در یک سری فعالیتهای خیریهای شرکت کردهاند .من به یاد دارم که دو سه همایش و
نمایشگاهی هم برگزار شد و در کنار آن برخی از سازمانها یا بانکها یا مؤسسات اقتصادی ،چه
دولتــی و چه خصوصی ،میآمدند و کمکهایی را که به مردم کردهاند و کارهای خیریهای که
انجام دادهاند را به نمایش میگذاشتند .مث ً
ال شرکت نفت در برخی از مناطق بهرهبرداری نفت،
برای مردم محلی ،مدرسه و مسجد ساخته است یا برخی از فعالیتهای عمومی را در ایجاد و
مرمت معابر انجام داده است .بهصورت پراکنده چنین کارهایی انجام میشود.
 با توجه به این فعالیتهایی که اشاره شد آیا ما نظام جامع مسئولیت اجتماعی شرکتها
را مورد توجه قرار دادهایم؟

خیر! حقیقتاً ما فاقد یک نظام جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بنگاهی هستیم .کارهایی

در آمریکا صدها هزار نهاد مدنی وجود دارد که در امور خیریهای و کمک به آسیبدیدگان کار میکنند .حاال شما میگویید چندهزار
مؤسسه خیریه در ایران وجود دارد .اینها را با هم مقایسه کنید .جمعیت آمریکا اآلن سه یا چهار برابر جمعیت ما است؛ ولی میزان
نهاد مدنی و خیریهای در آنجا باید بگوییم که دویست برابر ما است ،اگر بیشتر از این نباشد.

که انجامشده ،عمدتاً ممکن است پراکنده و ناقص باشد ،فراگیر نباشد و صرفاً یک پرستیژ باشد؛
یعنی هدفشان این بوده که نشان دهند که صرفاً به انتفاع مادی فکر نمیکنند بلکه یک سری
خدمات را هم به مردم ارائه میکنند؛ ولی واقعاً هیچکدام از اینها ،در قامت مسئولیت اجتماعی
شرکتی نمیگنجد .ما ضعفهای بســیار جدی داریم .نظام برنامهریزی ما چه در دولت و چه
در بخش خصوصــی و عمومی در این زمینهها فاقد مطالعات جدی برای احتراز از مداخله در
محیطزیست و جامعه است .دولتها و شرکتها بهراحتی تصمیم میگیرند و مداخالتی میکنند
که بســیار زیانبار است .آثار زیانبار آنقدر زیاد است که با چنین اقدامات کوچک و محدودی
به هیچوجه قابل جبران نیست .اساساً اگر مداخالت خطرناک و زیانبار باشد ،باید از همان آغاز
جلوی آن گرفته شود .بهطور مثال ،سالها است که ما داریم در کشور سدسازی میکنیم .بدون
اینکه مالحظات محیطزیستی داشته باشیم ،دولتها پشت سر هم دارند سد میسازند .آیا واقعاً
چنین کاری متناسب با جامعه و محیطزیست ما است؟ آیا اتفاقاتی که امروز در محیطزیست ما
رخ میدهد ،این گردوخاک و شرایطی که در ارومیه و جاهای دیگر ایجادشده که نمیشود جلوی
آن را گرفت و آثارش آن بهقدری وسیع است که با فعالیتهای خیریهای اص ً
ال قابل جبران نیست.
این مسائل در حوزه مسئولیت اجتماعی قرار میگیرد و باید قبل از اجرای طرحها و پروژهها انجام
شود .اآلن در خیلی از کشورهای دنیا سدهایی را که قب ً
ال ساختند و میدانند خطرناک است،
تخریب کردهاند؛ ولی ما در اینجا همینطور داریم سد میسازیم .چون این سدها منافع بسیار
عظیمی برای عدهای دارد .خود من زمانی از طرف وزارت نیرو رفتم آذربایجان غربی و دیدیم که
سد زدهاند .بررسی کردیم و دیدیم که هیچ توجیه اجتماعی و محیطزیستی و حتی اقتصادی هم
نداشته است و اآلن داریم میبینیم که چطور دارد محیطزیست را نابود میکند و دریاچه ارومیه
را نابود کرد .اینها دیگر با فعالیتهای خیریهای و صدقات و مبرات قابلحل نیست؛ بنابراین یکی
از دالیلی که چرا امروز خیریهها و بعضی از فعالیتهای اجتماعی که شرکتها یا دولتها انجام
میدهند ،تکافوی مشکالت و آسیبهای وارد شده به محیطزیست و جامعه را نمیکند ،همین
است که ما باید مسئولیت اجتماعی را قبل از اجرای پروژه و طرح در نظر بگیریم.
 حتی در خصوص مسئله فقر هم گفته میشود که در کشور با وجود تعدد خیریههای
ثبتشده و گستردگی این خیریهها چرا در حوزه کاهش فقر و برنامهریزی برای کاهش آن،
خروجیمناسبینمیبینیم؟

من همان نکته را دوباره میگویم .ما دچار دو مشکل اساسی هستیم .اول اینکه حتماً این
داستان را شنیدید که یک نفر داشت غرق میشد ،یک نفر پرید در آب که او را نجات دهد،
او را که از آب کشید بیرون ،دید که دو نفر در آب هستند .پرید در آب که آن دو نفر را نجات
دهد ،بعد دید که چهار نفر در آب هســتند .پرید که آن چهار نفر را نجات دهد؛ اما دید که
تعداد افراد بهطور تصاعدی دارد باال میرود .نگاه کرد و دید که یک نفر از آن باال دارد مردم را
میاندازد داخل آب .فعالیتهای خیریهای مثل کار همان شخصی است که میپرد در آب که
کسی را که در حال غرق شدن است نجات دهد .این فعالیتها برای زمانی است که شما قب ً
ال
سرچشمههای مشکل را کور کرده باشید .وقتی کسانی دارند در ساختارهای اقتصادی اجتماعی
کشور مداخالتی میکنند که فقر گسترده و بیحدوحصر را ایجاد میکند ،این فعالیتهای
خیریه بهجایی نمیرســد .مث ً
ال در سال گذشته و امســال که طرحهایی را در خصوص ارز و
مسائل اقتصادی اجرا کردند .اص ً
ال توجه ندارند که چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بر جامعه
میگذارد .درنتیجه اجرای این طرحها ،من شاهد هستم که مؤسسه خیریه رعد در طالقان دو،
سه سال قبل حدود  160-150مددجو داشتند که به همراه خانواده موردحمایت این مؤسسه
بودند؛ اما امروز به دلیل بحرانهای اقتصادی و ساختاری کشور ،آنقدر تعداد اینها زیاد شده
و آنقدر هزینههای اینها زیاد شده که مؤسسه نمیتواند تعداد قبلی را هم حمایت کند چه
برسد به اینکه بتواند چندین برابر مددجو را تحت پوشش بگیرد .وقتی پروژهها و مداخالت
دولتی و شرکتی بدون محاسبه پیامدهای اجتماعی و محیطزیستی و حتی اقتصادی باشد و
تصمیمگیریها بدون برنامه باشــد ،درنهایت شما حتی اگر  40هزار یا  400هزار خیریه هم
داشته باشید ،نمیتواند مشکالت را حل کند؛ بنابراین علت اصلی در این است که ساختارهای
اقتصادی و اجتماعی ما خراب اســت ،نظام برنامهریزی درستی نداریم ،پیشبینیهای الزم
از قبل در ارتباط با اینکه هر برنامه چه آثاری از هر جهت ،اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و
فرهنگی دارد ،نداریم؛ یعنی مطالعات اتاف نداریم ،مطالعات توجیهی برای پروژهها و مداخالت
خود نداریم؛ بنابراین تصمیمات ما آثار بسیار زیانباری دارد که اص ً
ال نمیتوان آنها را جمع

کرد .مسئله بعدی این است که ما حتی در بحث خیریهها و نهادهای مدنی که بتوانند کمک
کنند هم با یک نوع فقدان برنامهریزی جامع مواجه هستیم .بهطور مثال بانکها دارند زیانهای
بزرگی را به کشور وارد میکنند .بهطور مثال میلیاردها میلیارد خسارت زده و حاال چند میلیون
میدهد برای ساختن یک مدرسه .این کمک اص ً
ال در قیاس با آن خسارت نیست؛ یعنی هم
عرض آن نیســت .نکته دوم درواقع عدم تکافوی نهادهای مدنی است .در آمریکا صدها هزار
نهاد مدنی وجود دارد که در امور خیریهای و کمک به آسیب دیدگان کار میکنند .حاال شما
میگویید چند هزار مؤسسه خیریه در ایران وجود دارد .اینها را با هم مقایسه کنید .جمعیت
آمریکا اآلن سه یا چهار برابر جمعیت ما است؛ ولی میزان نهاد مدنی و خیریهای در آنجا باید
بگوییم که دویست برابر ما است ،اگر بیشتر از این نباشد .نکته سوم اینکه وقتی نظام اجتماعی
دچار اختالل شده باشد و نیروهای همبستگی در آن تبدیل به نیروهای گسیختگی شده باشد؛
به عبارتی آدمها بهجای اینکه احساس هم پیوندی با هم داشته باشند ،احساس رقابت کشنده
با هم دارند؛ بنابراین در چنین سیستمی که بنیاد اجتماعی در آن سست شده ،زوال پیدا کرده
و من بارها گفتهام که جامعه ما ،دیگر جامعه نیست ،یک جمعیت فروپاشیده است که آدمها در
آن بر سر منافع رقابت کشنده دارند ،باید با ذرهبین بگردید و عدهای را پیدا کنید که از لحاظ
تربیتی و خانوادگی افراد خیری هستند .اینها در مقابل جمع کثیری که با هم رقابت کشنده
دارند ،اص ً
ال هیچ است؛ بنابراین جامعه ما هر روز دارد به سمت گسیختگی میرود و در چنین
شرایطی شما دیگر نمیتوانید احساس مسئولیت اجتماعی را در افراد تقویت کنید .احساس
مسئولیت اجتماعی زمانی قوت مییابد که شما با یک جامعه همبسته منسجم با نهادهای
مدنی متعدد و نهادهای اجتماعی که هر کدام جایگاه خود را دارند ،سر و کار داشته باشید .شما
امروز در شرایطی هستید که خانوادهتان هم دچار بحران شده است؛ در نهاد اجتماعی خانواده،
اعضا سر میراث با یکدیگر در جنگ هستند ،آن هم جنگ کشنده .میزان پروندههای قضایی را
نگاه کنید؛ بنابراین سهتا از پایههای ما لنگ است.
 اینها چه هستند؟

ما فاقد یک نظام برنامهریزی قبل از اجرای پروژه هستیم؛ نهادهای مدنی ما تکافوی انجام
فعالیتها و مشکالت اجتماعی را ندارند و اص ً
ال در مقایسه با دنیای توسعهیافته ما در این زمینه
هیچ هستیم .باید ببینیم که چه تعداد از این  4هزار مؤسسه خیریه ،اصیل هستند و دنبال منافع
شخصی و فردی نیستند .چون متأسفانه این مشکل را هم داریم که بعضی از خیریههای ما مغازه
دو نبش هســتند و بهطور پنهانکارهای دیگری پشت فعالیتهای خیریه میکنند .حتی اگر
فرض را هم بر این بگذاریم که همه این چند هزار خیریه ،سالم است؛ ولی این در مقابل نهادهای
خیریهای که در دنیا توسعهیافته امروز وجود دارد ،هیچ حساب میشود .پایه مهم بعدی هم ضعف
جامعه ،ضعف نهادهای اجتماعی و شرایطی که حاکی از گسیختگی در روابط اجتماعی ما است.
رقابت کشنده در جامعه و فضایی که فضای مشارکت مدنی نیست ،فضای رقابت کشنده است.
در چنین فضایی معلوم است که مسئولیت اجتماعی در حداقل است.

نکتههایی که باید بدانید
[جامعه ما هر روز دارد به سمت گسیختگی میرود و در چنین شرایطی
شما دیگر نمیتوانید احساس مسئولیت اجتماعی را در افراد تقویت کنید.
احساس مسئولیت اجتماعی زمانی قوت مییابد که شما با یک جامعه
همبسته منسجم با نهادهای مدنی متعدد و نهادهای اجتماعی که هر کدام
جایگاه خود را دارند ،سروکار داشته باشید.
[ما فاقد یک نظام برنامهریزی قبل از اجرای پروژه هستیم؛ نهادهای مدنی
ما تکافوی انجام فعالیتها و مشکالت اجتماعی را ندارند و اص ً
ال در مقایسه با
دنیای توسعهیافته ما در این زمینه هیچ هستیم.
[مسئولیت اجتماعی شرکتی اگرچه وظایف و تعهداتی است که شرکت
باید در قبال محیطزیست و جامعه به عهده بگیرد؛ ولی نوعی سرمای هگذاری
است برای پایداری بنگاههای اقتصادی یا پایداری نظامهای برنامهریزی و
دولت.
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توسعه

پاسخگویی ،حلقه گمشده خیری ههاست
پاسخ محمد کیانوشراد ،نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی به سؤاالت آیندهنگر
چرا باید خواند:
مجلسچقدرتوانسته
از نهادهای خیریه
تحقیقوتفحص
کند؟ پاسخ را در این
مصاحبهبخوانید.

در نظامهای
توتالیتری،
دیکتاتوری،
استبدادی و
ایدئولوژیک از
شکلگیری و
رشد هر نهاد
مردمیِ مستقلِ
از قدرت  -چه
مؤسسات خیریه،
یا انجیاوها و با
احزاب سیاسی
 ممانعت بهعمل میآید .تنها
استثنا در اینگونه
حکومتها ،وجود
نهادهای مردمیِ
داوطلبانه هوادار
و حامی وابسته به
حکومت است

70

 خیریهها در ایران چه وضعیتی دارند و چرا و چگونه از این
بسترهاسوءاستفادهمیشود؟

کمکرســانیهای غیردولتــی ،داوطلبانــه و بــدون انتفاعی و
غیرسیاسی ،بهرغم همه جنبهها و انگیزههای دینی و انسانی ،در عمل
بعضاً با سوءاستفادههای گستردهای نیز همراه بوده و هست .خیریهها
و کمکرسانیهای غیردولتی به اقشار نیازمن ِد جامعه ،سنتی دیرینه
گوناگون بشری
جوامع بشــری اســت و در ادیان و مذاهب
در میان
ِ
ِ
مورد توصیه ،تأکید و حمایت قرار گرفته است .سازمانها و نهادهای
خیریهای هم مثل هر برچسب مثبتی ،بعضاً وسیلهای برای سوءاستفاده
پوشش فعالیتهای
هم قرار گرفته اســت .پولشــویی گســترده و
ِ
متعارض با اهداف اعالمشده موسسه خیریه،
اقتصادیِ متفاوت و گاه
ِ
مهمترین انحرافی است که به دلیل پوششهای غیرشفاف و چندالیه
و با حمایتهایی که گاه در بخشهایی از حکومت صورت میپذیرد،
فعالیتها و فداکاریهای ارزشمند برخی از مؤسسات را هم بعضاً زیر
سؤال برده اســت .فرا ِر مالیاتی در پوشش تصمیماتِ هیئت امنای
اینگونه مؤسسات که بهصورت قارچگونه و بیضابطه در حال گسترش
است از مهمترین آفات مؤسسات خیریهای کنونی است.
قانونی مؤثر در این زمینه باعث گسترش تقاضای
عدم نظارتهای
ِ
تشکیل اینگونه مؤسسات شده است .فعالیتهایی که حتی هیچگونه
سنخیتی با مؤسسان خیریه ندارد .بسیار شنیده میشود که واریزی
وجو ِه برخی از معامالت و خرید و فروش اجناس و خدمات ب ه حساب
موجه و حتی مذهبی صادر میشود .در این
مؤسساتی با عناوین ظاهرا ً ّ
مودیان مالیاتی است و آسیب
فرار
و
قانون
موارد هدف اصلی دور زدن
ِ
اصلی به نظام مالیاتی کشور است .حضور بسیاری از مسئوالن بلندپایه
دولتی در اینگونه مؤسسات ،که متأسفانه بعضاً با سوءاستفاده از قدرت
دولتی و رانتهای مختلف همراه بوده و هست و ضعف قانون درزمینه
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نظارت و تعارض منافع -حتی در مؤسسات خیریهای -باید موردتوجه
جدی قرار گیرد .متأسفانه مهمترین حساسیتها در ایران ،نه درزمینه
سیاسی در امور مؤسسات
تخلفات مالی ،که درزمینه حساسیتهای
ِ
خیریهای است .پرواضح است که مؤسسات خیریه نباید اهداف سیاسی
را دنبال کنند و اســتفاده از پوشش خیریه بهمنظور اهداف سیاسی
باشــند ،اما بهانهجوییهای موجود را نیز نمیتوان انکار کرد .یکی از
مشکالت موجود عدم تفکیک شخصیت حقیقی افراد ،با شخصیت
حقوقی آنان در مؤسسات خیریهای است که باید به رسمیت شناخته
شود .متأسفانه دخالتهای جناحی و سیاسی در صدور مجو ِز فعالیت
ِ
دخالت
یا توقف فعالیت برخی از این مؤسســات را شــاهد هستیم.
حساسیتهای بیمورد و خالف قانون را متأسفانه در سایر امور شغلی
و عدمتأیید صالحیت افراد را شاهد هستیم.
مشــاهدات تجربی و تاریخی نشــان میدهــد در حکومتهای
توتالیتر و یا ایدئولوژیک امکان فعالیت مؤسسات خیریهای مستقل
چندان فراهم نیست .مؤسســات باید تابع سیاستهای تبلیغاتی و
حاکمیت ِ
ِ
دولت توتالیتر باشــند .حکومتهای
اهدافِ ایدئولوژیک و
دموکرات و غیر ایدئولوژیک ،مؤسسات و بنیادهای خیریهای را رقیب و
آلترناتیو خود نمیبینند .در این حکومتها ،مؤسسات خیریهای با انواع
مالیاتی قانونی ،مشوق مؤسسات خیریهای
تسهیالت و معافیتهای
ِ
مردمی هستند .وجود انجمنها و مؤسســات داوطلبانه مردمی ،به
تعمیق همبستگی اجتماعی و ایجاد رابطه معنادار و همبسته ،با رشد
دموکراسی در جوامع همراه بوده است.
الکسی دوتوکویل ،نویسنده فرانسوی در  ۱۸۳۱به آمریکا سفر کرد.
او شــرح مشاهدات خویش را در کتاب «تحلیل دموکراسی آمریکا»
به رشــته تحریر درآورد .دوتوکویل در سفرنامه تحلیلی و موشکافانه
خویش به مســائل گوناگونی جامعه امریکا اشاره میکند .دوتوکویل

قوانین کارشناسانه قوه مقننه ،نظارت دائمی قوه مجریه و نهادهای نظارتی و برخورد عادالنه قوه قضائیه مستقل با تخلفات
احتمالی و وجود آزادیهای رسانهای و خبری ،شرط و پیشنیاز هرگونه توسعهای در کشور و در ابعاد گوناگون اجتماعی است
که متأسفانه با ناکارآمدی گستردهای مواجه است و دستیابی به نتایج امیدوارکننده را دور از دسترس مینمایاند.

یکی از عوامل مهم رشد دموکراسی و پیشرفت جامعه امریکا را ،وجود
انجمنهای داوطلبانه مردم در مشــارکتهای جمعی ذکر میکند.
وجود انجمنهای داوطلبانه در امریکا اعم از خیریه یا دیگر سازمانهای
ِ
مشارکت داوطلبانه در سرنوشت عمومی کشور یکی
مردمنهاد ،و میل
از پیشزمینههای اصلی رشــد دموکراســی نامیده شده است .البته
تشکیل مؤسسات و نهادهای غیردولتی
اذعان باید کرد که پیشنیاز
ِ
و غیرانتفاعی وجود آزادیهای مدنی و آزادی انتخاب اســت .در این
نگاه ،انجمنها و مؤسســات داوطلبانه و غیردولتی همیاران دولت و
ِ
عزیمت
حکومت هستند و نه رقیب آنها .دوتوکویل با اشاره به نقطه
متفاوت روسیه و امریکا برای دستیابی به اهداف حکومتی مینویسد:
در روسیه ،قدرتهای جامعه در وجود یک فرد متمرکز شده است و
در آمریکا اصل اساسی آزادی است .نهادهای خیریهای در کشورهای
غیر دموکراتیک  -صرفنظر از تأثیرات واقعی آنها  -صرفاً نهادهای
ابزاری حکومت با ظاهری غیردولتی است و عم ً
ال در خدمت پیگیری
اهداف حکومتها هستند .بدون شک کمکهای خیریه مفید و سازنده
است اما باید توجه داشت حل ریشهای نابرابریهای اجتماعی و فقر
در طبقات فرودست اقتصادی ،به برنامهریزیهای عمیقتر و پایاتری
نیازمند است.
 افراد با چه هدفی به این حوزه وارد میشوند؟

آغــاز دغدغهمندی و اقدام به امور خیریهای شــاید با این جمله
طالیی معنا مییابد که «آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند».
همکاری و تعــاون از اولین نمادهای تغییر و تحول جوامع از مفهوم
اجتماع به مفهوم جامعه بوده اســت .فرض اصلی و اولیه در اینگونه
مؤسسات ،دغدغه عدالت ،رفع ضعف و گرسنگی در میان مردم ،وجود
ناهنجاری و بزههای اجتماعی و ناتوانیهای گوناگون مادی و معنوی
در بخشهایی از اقشــار اجتماعی است .بسیاری از افراد متمکن و یا
افرادی با وجهه مثبت اجتماعی باانگیزههای انسانی و نوعدوستانه ،بانی
و مؤسس چنین خیریههایی میشوند و هدفی جز دستگیری و رشد و
ارتقای مالی ،بهداشتی ،آموزشی ،علمی و موردی از این دست ندارند .از
آنجا که هر امر مثبتی که منجر به جلب اعتماد مردم میشود ،میتواند
قوانین مناسب و شفافیت
به عاملی جهت سوءاستفاده قرار گیرد وجود
ِ
و کنترلهای نظارتی ضرورت مییابد .انحراف در مؤسسات خیریهای
بدترین آن مسائلی
با اهداف گوناگون و متنوعی همراه بوده است که
ِ
گرفتن شبکههایی با
چون فرارهای مالیاتی و پولشویی و به خدمت
ِ
پوشش انسان دوســتانه برای ردوبدل کردن پولهای آلوده و کثیف
است.
  چرا با وجود اینهمه خیریه هنوز فقر در کشــور ریشهکن

نشده است؛ مسئولیت اجتماعی وظیفه حاکمیت است یا نهادهای
غیرانتفاعی؟

فقر را نمیتوان با موسسات خیریهای و صدقه و انفاق ریشهکن کرد
و چنین انتظاری از ابتدا اشتباه است .با پیچیدهتر شدن جوامع بشری،
ضرورت ایجاد ساختارهای متناسب در دوران مدرن بیش از گذشته
احســاس میشود تنها با تغییرات ساختاری عمیق و ایجاد نهادهای
متناســب توســعهای میتوان به رفع معضل فقر امیدوار بود ،ضمن
آنکه فقر مفهومی نسبی و برخاسته از فرهنگ ،مناسباتِ اجتماعی و
مطلق فقر،
انتظارات فرد ،گروه و اقشار اجتماعی است .ریشهکن کردن
ِ
از آرزوهای همیشگی و البته دستنایافتنی بشر است .به نظر میآید
تنها بتوان از شرایط بهتر و مصائب کمتر انسانها و جوامع سخن گفت.
برخالف گذشته که ریشهکنی فقر مادی در اولویت نهادهای خیریهای

بود و صرفاً به کمکرسانی مالی معطوف میشد ،امروزه توانمندسازی
علمی و گسترش نهادهای خیریهای در آموزش مهارت و کسبوکار و
ارتقای سبک زندگی در میان اقشار ناتوان اولویت دوچندان یافته است.
مطالعات گوناگون نشان میدهد که باید در جهت ریشهکن کردن
فقر به شــیوههای نوین فکر کرد .روتخر برگمان در مقاله «چرا فقرا
اینقدر تصمیمهای بد میگیرند؟» (فصلنامه علوم انسانی ترجمان،
تابستان  ،)۱۳۹۷به این مسئله اشاره دارد که پخش ساالنه کیسهای
از پول نشــانهها را درمان میکند ولی به بیماری بیتوجه است .او با
تأکید بر مطالعات کاستلو در خصوص سالمت روانی جوانهای منطقه
کوهستان «گریت اسموکی» نشان میدهد که کودکانی که
جنوب
ِ
در فقر رشــد کرده بودند ،به نسبت سایر کودکان ،بسیار بیشتر در
معرض مشکالتِ رفتاری قرار داشتند .اما سوالی که همچنان باقی بود
اینکه ،علت اصلی چیست؟ کاستلو نشان داد که کودکان هرچه در سن
پایینتری از فقر بگریزند ،سالمت روانیشان در نوجوانی بیشتر است.
او کاهشی چشمگیر در رفتار مجرمانه جوانان گرو ِه مورد پژوهش را
مشــاهده کرد .برگمان در ادامه به سخن مارگارت تاچر نخستوزیر
بریتانیا اشــاره میکند که زمانی گفته بود فقر یک مسئله مربوط به
«ضعف شخصیتی» است .به نظر این دسته باید دولتها هم به فقرا
کمک کنند اما فقر چیزی است که افراد باید خود بر آن غلبه کنند.
برگمان با رد این نظر معتقد همه مسئله این نیست« .اگر فقرا عم ً
ال
توان کمک به خود را نداشــته باشــند چه؟ اگر تمام مشوقها ،تمام
اطالعات و آموزشها مصداق آب در هاون کوبیدن اســت چه؟ و اگر
تمام آن سقلمههای با ِ
نیت خوب تنها وضع را بدتر کند چه؟»
انسانی مثبت
کمکهای مؤسسات خیریهای ،با همه ویژگیهای
ِ
برای بانیان آن و تحملپذیرتر کردن نابرابری برای فقرا ،مشکل فقر
را حل نمیکند .به عقیده برگمان رفع فقر بسیار گرانتر از اینگونه
کمکهاست و قاعدتاً مؤسسات خیریه واقعاً نمیتوانند مشکل فقر را
بهصورت ریشــهای حل کنند .چنین کمکهایی فقط تا حدی مؤثر
است .پس واقعاً چه باید کرد؟

دولت چه در نظام
سوسیالیستیو
چه در نظامهای
لیبرال و نئولیبرال،
بهرغم تفاوت
در میزان دخالت
آنها در اقتصاد و
جامعه ،هنوز نقش
اساسی و محوری
را در توسعه
کشور ایفا میکند.
سیاستهایی
که در عمل به
گسترش نابرابری،
یا گسترش رفاه
منجر شده است

 نقش دولتها و حکومتها در این میان چیست؟

نکتههایی که باید بدانید
[اصلیترین آسیب که از درون نهادها خیریه را تهدید میکند دور شدن از اهداف اعالمشده
این نهادها است .آلوده شدن این نهادها به فعالیتهای اقتصادی است که بهسرعت شکل
انتفاعی نیز بهخود میگیرد.
تها حمایت از حرکتهای خودجوش مردمی ،فارغ از نوع گرایشهای معمول
[وظیفه دول 
مذهبی دستاندرکاران نهادهای مردمی است .رفع موانع و دوری از
سیاسی و جناحی و
ِ
استقالل نهادهای مردمی گام مهمی در
کارشکنی در برابر این مؤسسات و به رسمیت شناختن
ِ
جهت ترغیب مردم به فعالیتهای انسانی و خداپسندانه است.
[نهادهای خیریهای در کشورهای غیر دموکراتیک  -صرفنظر از تأثیرات واقعی آنها  -صرف ًا
نهادهای ابزاری حکومت با ظاهری غیردولتی است و عم ً
ال در خدمت پیگیری اهداف حکومتها
هستند .بدون شک کمکهای خیریه مفید و سازنده است اما باید توجه داشت حل ریشهای
نابرابریهای اجتماعی و فقر در طبقات فرودست اقتصادی ،به برنامهریزیهای عمیقتر و
پایاتری نیازمند است.
بدترین آن مسائلی
[انحراف در مؤسسات خیریهای با اهداف گوناگون همراه بوده است که
ِ
گرفتن شبکههایی با پوشش انسان دوستانه
چون فرارهای مالیاتی و پولشویی و به خدمت
ِ
برای ردوبدل کردن پولهای آلوده و کثیف است.
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توسعه

کمکهای
مؤسسات
خیریهای ،با
همه ویژگیهای
انسانیمثبت
برای بانیان آن
وتحملپذیرتر
کردن نابرابری
برای فقرا ،مشکل
فقر را حل نمیکند.
به عقیده برگمان
رفع فقر بسیار
گرانتر از اینگونه
کمکهاست و
قاعدت ًا مؤسسات
خیریه واقع ًا
نمیتوانندمشکل
فقر را بهصورت
ریشهای حل کنند.
چنینکمکهایی
فقط تا حدی مؤثر
است .پس واقع ًا
چه باید کرد؟
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در اینجاست که به نقش سیاستهای توسعهایِ درست یا نادرست
حکومتها باید توجه کرد .با توجه به نگاه چپگرایانه یا راستگرایانه،
نگاه جامعهمحوری یا فردمحوری ،رویکرد لیبرالیسم یا سوسیالیسم،
اقتصاد باز یا دســتوری و ...هرکدام داعیه حل مشــکالت جامعه و
ریشهکنی فقر و نابرابریها و تولید ثروت و رفاه برای مردم ،به شیوه
خاص خود را دارند که درستی یا نادرستی هریک از نظریهها در جای
خود قابلبحث است .توسعه در مفهوم کلی به معنای بهبود وضعیت
زندگی  -اعم از مادی و معنوی  -تعریفشده است .دولت چه در نظام
سوسیالیستی و چه در نظامهای لیبرال و نئولیبرال ،بهرغم تفاوت در
ِ
دخالت آنها در اقتصاد و جامعه ،هنوز نقش اساسی و محوری
میزان
را در توسعه کشور ایفا میکند .سیاستهایی که در عمل به گسترش
نابرابری ،یا گسترش رفاه منجر شده است .مؤسسات خیریه از این نظر
بخش بسیار کوچکی از وظایف دولتها را در قبال رفع فقر و نابرابری
در جامعه ایفا میکنند.
 چقدر این دو نهاد در کنار یا در مقابل هم هستند؟

تعامل دو نهاد مردمی و نهاد دولتی در وهله نخســت
تقابل یا
ِ
به نو ِع دولتها و شکل نظا ِم حکومتها بستگی دارد .همانگونه
که در پرســش قبل اشاره شــد ،نو ِع نظام سیاسی بسیار اهمیت
دارد .در نظامهای توتالیتری ،دیکتاتوری ،استبدادی و ایدئولوژیک
مســتقل از قدرت  -چه
مردمی
از شــکلگیری و رشد هر نها ِد
ِ
ِ
مؤسســات خیریه ،یا انجیاوها و با احزابِ سیاسی  -ممانعت به
عمل میآید .تنها استثنا در اینگونه حکومتها ،وجود نهادهای
مردمی داوطلبانه هوادار و حامی وابسته به حکومت است .رابطه
میان فعالیتهای مدنی و کارآمدی دموکراسی از نکات قابل تاملی
اســت که موردتوجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است .روبرت
پاتنام در «دموکراســی و سنتهای مدنی» با پژوهشی که از بهار
 ۱۹۷۰آغاز کرد ،با مطالعهای بلندمدت و سیستماتیک ،به چگونگی
توسعه نهادها و انطباق آن با محیط اجتماعیشان پرداخت .پاتنام
در بررســی بخش شمالی و جنوبی ایتالیا متوجه تفاوت عملکرد
ناموفق این مناطق شد .این تفاوتها از نظر پاتنام ریشه
موفق یا
ِ
در تاریخ و تجربه اجتماعی شــمال و جنوب ایتالیا داشت .سؤال
اساســی پاتنام که پس از مشاهده عملکرد موفق شمال و ناموفق
جنــوب ایتالیا ذهن پاتنام را به خود مشــغول کــرد این بود که
چــرا برخی از حکومتهای دموکراتیــک موفق و بعضی از آنها
ناموفقاند؟ در این فرض ،کارکرد مثبت حکومتها فراتر و متفاوت
از بحث دموکراسی و دیکتاتوری و توتالیتریسم بود .پژوهش پاتنام،
بحث کیفیت «عملکرد نهادی» اســت .عملکــردی که در حوزه
کشورهای دموکراتیک ،با زمینههای متفاوت فرهنگی موضوعیت
ِ
موفقیــت عملکردی در نظام
مییافــت .پاتنام نتیجه گرفت که
ِ
نسبت جنوبِ آن ،به علت
دموکراسی ،ازجمله در شمال ایتالیا به
وجود ســنتهای مدنی این مناطق است .در این نگاه ،مؤسسات
غیرانتفاعی ِ غیردولتی و دولتها و حکومتها ،نهتنها در نظامهای
مبتنی بر دموکراسی در تقابل با یکدیگر نیستند ،که اصوالً وجود و
کثرتِ نهادهای مشارکتجویانه مردمی ،خود علت افزایش کارایی
ِ
مثبت نهادی است .نهادهای مدنی داوطلبانه غیردولتی،
و عملکرد
فرایند جامعهپذیری فرهنگی و همیاری و همبستگی اجتماعی را
تقویت و جامعه قدرتمند ،دولت و حکومت مشروع و قدرتمند و
دموکراتیک را ایجاد میکند .دستاورد استقالل و توازن قوا میان
جامعه و دولت ،ثبات اجتماعــی و ثبات حکومتها و دولتها و
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پیشبرد پروسه توسعه را تسهیل میکند.

 آسیب نهادهای غیرانتفاعی در کجاست و چه باید کرد؟

ّ
متمکن
مؤسسات خیریه در همه جای دنیا معموالً توسط افراد
تأسیس میشود .متأسفانه بسیاری از مؤسسات خیریهای در ایران،
نه حتی برای پخش پول میان نیازمندان ،که برای جمعآوری پول
تشکیل میشود .شرایط ســهل و آسان تأسیس موسسه تنها با
یکصد هزار تومان و عدم نظارت بر گردش مالی این مؤسســات
از اصلیترین علل آســیبپذیری و سوءاستفاده است ،و بعضاً به
کسبوکاری پردرآمد در این حوزه تبدیلشده است .رشد شتابان
این مؤسســات و سوءاستفادههای صورت گرفته به این نام ،مردم
را در همراهی و مشــارکت با مؤسســات خیریــه دولتی و حتی
غیردولتی نیز دچار تردید کرده است .این وضعیت را جمعآوری
کمکهای مردمی و خارج از سیســتم دولتی مثل هاللاحمر و
سازمان بهزیستی و کمیته امداد در سالهای گذشته در حوادث
طبیعی چون سیل و زلزله شاهد بودیم .همچنین متولیان گوناگون
صدور پروانه و مجوز فعالیت چون وزارت کشــور ،شــهرداریها،
نیروی انتظامی ،مساجد ،بهزیستی ،وزارت آموزشوپرورش و وزارت
بهداشت و ...باعث پراکندگی و ناتوانی و نظمی در نظارتِ اصولی بر
خیریهها شده است .حتی سازمانهای نظارتی نمیتوانند از میزان
درآمد و موجودی حسابهای موسسه مطلع شوند .تا سال  ۹۷تنها
تعداد  ۸۲۰۰مورد پروانه و مجوز فعالیت توسط سازمان بهزیستی
ثبتشده است .درحالیکه اکنون آمار رسمی مؤسسات در کشور
به بیش از پنجاههزار مورد رســیده است .اصلیترین آسیب که از
درون این نهادها را تهدید میکند دور شدن از اهداف اعالمشده این
نهادها است .آلوده شدن این نهادها به فعالیتهای اقتصادی است
که بهسرعت شکل انتفاعی نیز بهخود میگیرد .بهانه کسب درآمد
رانتی دولتی
برای انجام برنامههای موسســه و ورود به مناسبات
ِ
آغاز انحراف در اینگونه مؤسسات است .وظیفه دولتها حمایت
از حرکتهای خودجوش مردمی ،فارغ از نوع گرایشهای معمول
مذهبی دستاندرکاران نهادهای مردمی است.
سیاسی و جناحی و
ِ
رفع موانع و دوری از کارشکنی در برابر این مؤسسات و به رسمیت
استقالل نهادهای مردمی گام مهمی در جهت ترغیب
شناختن
ِ
مردم به فعالیتهای انسانی و خداپسندانه است.
 آیا مجلس از این حوزه تحقیق و تفحص کرده و یا این کار
به نتیجهای هم رسیده است؟

تحقیق و تفحص در مجلس ،متأسفانه در اکثر مواقع دستخوش
مناسبات سیاسی و جناحبندیهای رایج و یا در چنبره مالحظات و
مصلح 
تسنجیهای سیاسی بوده است .حضور چهرههای سیاسی
و حتی دینی و حوزوی در برخی از مؤسســات خیریه ،عم ً
ال راه
را بر هرگونه تحقیق و تفحص جدی ســد میکنند .پاسخگویی،
حلق ه گمشده بسیاری از مؤسسات بهظاهر غیردولتی -غیرانتفاعی
است .نیازی به ذکر نیســت که در پشت هر کدام از این نهادها،
بعضاً شخصیتهای مهم سیاسی قراردادند که از مصونیتی آهنین
قوانین کارشناسانه قوه مقننه ،نظارت دائمی قوه مجریه
برخوردارند.
ِ
و نهادهای نظارتی و برخورد عادالنه قوه قضائیه مستقل با تخلفات
احتمالی و وجود آزادیهای رســانهای و خبری ،شرط و پیشنیاز
هرگونه توسعهای در کشور و در ابعاد گوناگون اجتماعی است که
متأسفانه با ناکارآمدی گستردهای مواجه است و دستیابی به نتایج
امیدوارکننده را دور از دسترس مینمایاند.

برخی تشکلها با هدف رفع موانع رشد و توسعه پایدار جامعه و بهرهمندی جامعه و خود و فرزندانشان از آثار این تحول اجتماعی ،به
رفع کاستیهای جامعه و زدودن فقر همت میگمارند ،زیرا بر این باور هستند که ازیکسو فقر گسترده مانع دستیابی به هدف توسعه
بلندمدت جامعه است ،و از سوی دیگر زندگی همراه با سربلندی و رفاه خود و فرزندانشان در گرو تحقق این هدف است.

شبیخون به اعتماد عمومی
نگاهی آسیبشناسانه به مؤسسات خیریه
پرونده مؤسسات خیریه در کشورمان چندین سال است که مورد
توجه روزافزون رسانهها و کارشناسان قرار گرفته است .یکی از دالیل
کمی خیریهها در کنار کمرنگ بودن
این توجه روزافزون گستردگی ّ
آثار حضور و فعالیت آنها در جامعه است .ناظران از حضور چنددههزار
مؤسسه خیریه در کشور سخن میگویند ،بااینحال به نظر میرسد
دستاورد حضور و فعالیت اینهمه تشکل چندان رضایتبخش نیست،
زیرا در کنار این حضور پرتعداد ،هنوز در بسیاری از حوزههای اجتماعی
از جمله کمک به مناطق محروم ،نیاز به حضور جدی مؤسسات خیریه
احساس میشود .این بدانمعنی است که یا حجم فعالیت خیریه و
انساندوستانه در کشورمان متناسب با ابعاد نجومی نیاز و کاستیهای
موجود نیست ،یا آرایش و ســاماندهی این نیروی عظیم اجتماعی
بهگونهای نیست که بتواند همه حوزهها را پوشش بدهد و به بیان دیگر
عملکرد آن همراه با ناکارآمدی است.
Jالف -نکات کلیدی و پایه
ازاینرو نگاه آسیبشناسانه به موضوع میتواند در مسیر درک بهتر
صورت مسئله و یافتن راهحل مناسب و کارآمد کمک بکند .در قدم
اول باید تصویری درســت از صورت مسئله تهیه شود .در این راستا
توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
حس انساندوستی یک حس درونی و ذاتی است و انسانها
1
در شرایط عادی تمایل به همراهی با فعالیتهای انساندوستانه
و خیرخواهانــه دارنــد .ازایــنرو در همه جوامع بشــری کموبیش
فعالیتهای انساندوستانه جریان دارد.
هرچند ادیان الهی پیروان خود را به همراهی با فعالیتهای
2
خیریه توصیه کرده ،و بر این رفتار تأکید فراوان داشتهاند ،اما
حتــی در جامعهای که با ارزشهای دینی آشــنایی نــدارد ،باز هم
فعالیتهای انساندوستانه در مقیاس وسیع قابلمشاهده است ،زیرا
همانگونه که اشــاره شد ،انساندوستی حســی ذاتی است و همه
انســانها نیاز به «انســان نیک» بودن را بهعنوان یک نیاز اخالقی و
معنوی درک میکنند .ازاینرو میتوانگفت فعالیتهای خیریه حتی
فراتر از باورهای دینی برای بشر مطرح است ،هرچند ادیان و پیشوایان
دینی بزرگترین مروجین رفتار انساندوستانه بودهاند.
یک قدم فراتر ،فعالیتهای انساندوستانه حتی با اهداف ما ّدی
3
و درعینحال غیرانتفاعی هم قابلانجام است .بهعنوان نمونه
برخی تشــکلها با هدف رفع موانع رشد و توســعه پایدار جامعه و
بهرهمندی جامعه و خود و فرزندانشان از آثار این تحول اجتماعی ،به
رفع کاستیهای جامعه و زدودن فقر همت میگمارند ،زیرا بر این باور
هســتند که ازیکسو فقر گسترده مانع دســتیابی به هدف توسعه
بلندمدت جامعه است ،و از سوی دیگر زندگی همراه با سربلندی و رفاه

خود و فرزندانشان در گرو تحقق این هدف است.
یک قدم دیگر فراتر ،حتی فعالیتهای انساندوستانه همراه با
4
منافع ما ّدی هم قابلتصور است .فعالیتهایی از نوع مسئولیت
اجتماعی شرکتها را میتوان نمونهای از این نوع دانست .یک بنگاه
اقتصادی ازیکسو برای تداوم فعالیت خود ،بهبود ارتباط با جامعه و
تقویــت برند خــود نیازمند ارائه تصویری مثبــت از خود به جامعه
ذینفعان است .از سوی دیگر ارتقای کیفیت زندگی جامعه همجوار و
بهبود سطح آموزش میتواند فضا را برای فعالیت آینده بنگاه در مقیاس
گستردهتر آماده سازد.
فعالیتهای انساندوســتانه که با اهداف اجتماعی شــکل
5
میگیرد ،بار بزرگی را از دوش دولتها برمیدارد .در نبود این
فعالیتها ،دولت باید با صرف هزینه گزاف از بودجه عمومی کشور این
کمبود را جبران میکرد .به بیان دیگر مؤسسات خیریه کمک بزرگی
به دولتها رسانده و در مســیر اهداف و برنامههای اجتماعی دولت
تالش میکنند .ازاینرو هرقدر حجم این فعالیتها افزایش یابد ،دولت
انتفاع بیشــتری خواهدبــرد .و به همیندلیل دولتها میبایســت
سیاستهای تبلیغی سنجیده برای تشویق شهروندان به امر مشارکت
در فعالیتهای خیریه به کار گیرند.
دولت با نظارت بر اقدامات تشــکلهای خیریه و تشویق مردم و
نهادهای مردمی به فعالیت در این میدان ،میتواند نیروی اجتماعی
عظیمی را در خدمت اهداف خود بهکار بگیرد .دولت با رصد فعالیت
خیریهها به بررسی این واقعیت خواهد پرداخت که آیا همراهی مردم

ناصر ذاکری
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
با توجه به گستردگی
کمّ ی خیریهها چرا
حضور و فعالیت آنها
در جامعه کمرنگ
است؟ پاسخ را در این
مقالهبخوانید.

نکتههایی که باید بدانید
[یا حجم فعالیت خیریه و انساندوستانه در کشورمان متناسب با ابعاد نجومی نیاز و
کاستیهای موجود نیست ،و یا آرایش و ساماندهی این نیروی عظیم اجتماعی بهگونهای نیست
که بتواند همه حوزهها را پوشش بدهد و به بیان دیگر عملکرد آن همراه با ناکارآمدی است.
[فعالیتهای انساندوستانه که با اهداف اجتماعی شکل میگیرد ،بار بزرگی را از دوش
دولتها برمیدارد .در نبود این فعالیتها ،دولت باید با صرف هزینه گزاف از بودجه عمومی
کشور این کمبود را جبران میکرد .مؤسسات خیریه کمک بزرگی به دولتها رسانده و در مسیر
اهداف و برنامههای اجتماعی دولت تالش میکنند.
[دولت با رصد فعالیت خیریهها به بررسی این واقعیت خواهد پرداخت که آیا همراهی مردم
با خیری هها و توجه و عالقه آنان به فعالیتهای انساندوستانه درحال افزایش یا کاهش است و
برای افزایش سرعت رشد این عالقه و همراهی چه باید کرد؟
[همهساله مبالغ هنگفتی از سوی مردم در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداریها و با هدف تعظیم
شعائر مذهبی هزینه میشود .عظمت این هزینهها نشان از قدرت ایمان مذهبی جامعه و عالقه
فطری به امور خیر دارد .اما متولیان امر هیچگاه برای استفاده بهینه از این نیروی عظیم تالش
معقولونتیجهبخشینکردهاند.
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توسعه
با خیریهها و توجه و عالقه آنان به فعالیتهای انساندوستانه درحال
افزایش یا کاهش اســت و برای افزایش ســرعت رشــد این عالقه و
همراهی چه باید کرد؟

ممکن است برخی
متخلفانبرای
اقداماتی مانند
پولشویی یا فرار
مالیاتی یا دریافت
مجوزهایمختلف
برای فعالیتهای
سودآور از عنوان
مؤسساتخیریه
استفاده کنند،
یعنی با پوشش
مؤسسهخیریه
فعالیتهای خود
را گسترش بدهند،
زیرا طبع ًا عنوان
مؤسسهخیریه
میتواند اعتماد
مقامات دولتی و
عموم مردم را جلب
کند .ازاینرو باید
نظارتیمستمرو
منسجمبرفعالیت
این مؤسسات
اعمال شود

اقدامات انساندوستانه تحت تأثیر روحیات و باورها و اطالعات
6
شهروندان شکل میگیرد .بهعبارت دیگر این عوامل تعیین
میکنند که منابع مالی کنار گذاشتهشده برای چنین فعالیتهایی
صرف دستیابی به چه اهدافی بشوند .بدینترتیب لزوماً صرف این منابع
توسط تشکلهای مردمی با بهترین شیوه تخصیص و مدیریت همراه
نخواهدبود و ممکن است گرفتار افراط و تفریط شود .دولت میتواند از
طریق آموزش و نیز ساماندهی فعالیتهای انساندوستانه ،مانع از هدر
رفتن منابع شده ،و بهرهوری و کارآمدی را در این میدان به باالترین
سطح ممکن ارتقا بدهد .بدینترتیب فعالیتهای انساندوستانه اهدافی
را دنبال خواهندکرد که متضمن بیشــترین درجه رفاه اجتماعی و
توســعه بلندمدت جامعه باشند .به بیان دیگر دولت با تدوین برنامه
بلندمدت توسعه کشور مسئولیت انجام بخشی از امور عامالمنفعه را به
مؤسسات خیریه واگذار کرده ،و از این طریق میتواند منابع محدود
خود را صرف پروژههای دیگر برای تسریع جریان توسعه بکند.
تمایل ذاتی مردم به همراهی با فعالیتهای انساندوســتانه
7
ممکن است موقعیتی را در اختیار افراد فرصتطلب و سودجو
بگذارد که با فریفتن شــهروندان و گردآوری منابــع مالی در قالب
کمکهــای مردمی ،منافع فردی خــود را دنبال کنند .بدینترتیب
بخشی از منابع مالی گردآوری شده برای امور خیر از این چرخه خارج
میشود .اما مهمتر از آن ،اعتماد عمومی به تشکلهای خیریه تضعیف
میشــود .به همین دلیل دولت میتواند با نظارت دقیق خود در این
میدان و ساماندهی تشکلهای مردمی فعال در این عرصه ،مانع از انجام
چنین اقداماتی بشــود .به بیان دقیقتــر مصلحت اجتماعی ایجاب
میکند مؤسسات خیریه در مسیری حرکت و فعالیت کنند که بتوانند
بیشترین حد اعتماد شهروندان را جلب کنند .دراینصورت شهروندان
با طیب خاطر در فعالیتهای عامالمنفعه شرکت کرده و کمکهای
خود را در اختیار این مؤسســات قرار خواهندداد .نظارت دولتی باید
بهگونهای شکل بگیرد که هر عاملی که موجب سلب اعتماد مردم به
این مؤسسات میشود ،حذف و بیاثر شود.
ممکن است برخی متخلفان برای اقداماتی مانند پولشویی یا
8
فرار مالیاتی یا دریافت مجوزهای مختلف برای فعالیتهای
ســودآور از عنوان مؤسســات خیریه استفاده کنند ،یعنی با پوشش
مؤسسه خیریه فعالیتهای خود را گسترش بدهند ،زیرا طبعاً عنوان
مؤسسه خیریه میتواند اعتماد مقامات دولتی و عموم مردم را جلب
کند .ازاینرو باید نظارتی مستمر و منسجم بر فعالیت این مؤسسات
اعمال شود تا بروز این اتفاقات اعتماد مردم را به این نهادها خدشهدار
نکند.
هرچنــد همانطور که گفتهشــد ،میل به انجــام اقدامات
9
انساندوستانه میل و گرایشی ذاتی است و همه انسانها در
درون خود این تمایل را دارند ،و گاه و بیگاه دست به اینگونه اعمال
میزنند .اما طبعاً ســاماندهی ایــن اقدامات در قالب تشــکلها و
سازمانهای مردمی شانس موفقیت را بیشتر میکند ،زیرا این تشکلها
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میتواننــد بهصورت حرفهای و تخصصی فعالیت خود را پیش ببرند.
ازایــنرو مصلحت اجتماعی ایجاب میکند شــهروندان برای انجام
فعالیتهای انساندوستانه به سمت مؤسسات ذیربط هدایت شوند تا
آثار مثبت فعالیتشان بیشتر محسوس شود.
امکاناتی که شــهروندان برای فعالیتهای انساندوستانه و
10
اهداف اجتماعی اختصاص میدهند ،لزوماً بهصورت پول نقد
یا حتی کمکهای کاالیی نیست .برخی شهروندان حاضرند ساعتها
از وقت و توان و انرژی خود را در مسیر اهداف اجتماعی صرف کنند.
بنابراین تشکلهای مردمی فعال در میدان فعالیتهای انساندوستانه
باید از آنچنان توانایی و قابلیتی برخوردار باشــند که بتوانند این نوع
کمکهای مردمی را هم در مسیبر اهداف اجتماعی بهکار بگیرند.
Jب  -نگاهی به وضع موجود
مروری بر وضعیت موجود مؤسســات خیریه در کشــورمان و شیوه
فعالیت آنها نشــان میدهد که برای ســامانیافته تلقی کردن این
حوزه راهی بسیار دور و دراز در پیش داریم .برخی از موارد مشهود از
کاستیهای وضع موجود را به شرح زیر میتوان برشمرد:
حضور چندده هزار مؤسسه به موازات هم و بیمیلی آنها به
1
ادغام و تشکیل شبکه گسترده مؤسسات خیریه اولین عالمت
منفی است .این بدانمعنی است که شهروندان عالقهمند به انجام امور
خیریه بهجای سپردن زمام امور به یکی از اینهمه مؤسسه موجود و
اعتماد کردن به آن ،ترجیح میدهند خودشــان مؤسســه مستقلی
تشکیل بدهند .همچنین شاید علت تمایل به تشکیل مؤسسه جدید
همان بیاعتنایی مردممان به کار گروهی باشد .اما شواهد و قرائنی نیز
در دست است که برخی از این تابلوهای پرتعداد فقط هدف استفاده از
عنوان خیریه و بهرهبرداری از پوشــش آن برای منافع فردی و رفتار
سودجویانه را نشانه رفتهاند .بروز و ظهور چنین وضعیتی بهترین شاهد
این مدعا اســت که نظارت دقیق و کارآمدی بر این حوزه مهم انجام
نمیگیرد.
ســازمانهای رســمی متولی امور خیریه در طول دهههای
2
گذشته نیازمند ارتباط با بودجه دولتی شدهاند .این بدانمعنی
اســت که در جلب کمک مردم و همــراه کردن آنها با فعالیتهای
انساندوستانه توفیق چندانی کسب نکردهاند .این کمتوفیقی را باید
نشان کاهش اعتماد مردم به مؤسسات خیریه تلقی کرد .زیرا با مروری
مختصر میتوان دریافت که شــهروندان انگیزه قوی برای همراهی با
فعالیتهای انساندوستانه و خیرخواهانه دارند ،مث ً
ال بهدنبال وقوع یک
حادثه طبیعی و بروز خسارت برای گروهی از هموطنانمان ،با اعالم یک
شماره حساب از طرف فالن شخص مشهور به سرعت مبالغ هنگفتی
کمک به آن حســاب واریز میشود؛ اتفاقی در پاییز سال  1396و به
دنبال زمینلرزه کرمانشاه شاهد آن بودیم.
نکته بســیار قابلتأمل دیگر این که چند سال پیش یکی از مقامات
ارشد این نهادهای رسمی در پاسخ به سؤال خبرنگار از «مورد مصرف»
کمکهای مردمــی و با هدف جلب اعتماد مردم ناگزیر از یاد کردن
قسم حضرت عباس شــد! این بدانمعنی است که این نهادها شیوه
مناسب و کارآمد اطالعرسانی برای جلب اعتماد و سپس برخورداری
از همراهی مردم ندارند.

حضور چنددههزار مؤسسه به موازات هم و بیمیلی آنها به ادغام و تشکیل شبکه گسترده مؤسسات خیریه اولین عالمت
منفی وضعیت خیریه است .این بدانمعنی است که شهروندان عالقهمند به انجام امور خیریه بهجای سپردن زمام امور به
ِ
یکی از اینهمه مؤسسه موجود و اعتماد کردن به آن ،ترجیح میدهند خودشان مؤسسه مستقلی تشکیل بدهند.

از جانب متولیان امر برنامه ســنجیدهای برای تجهیز منابع
3
مردمی برای امور انساندوســتانه مشــاهده نمیشود .آنچه
کمی تبلیغ با روش سنتی است .ظاهرا ً
جریان دارد ،صرفاً گســترش ّ
آنچه از ذهن آنان میگذرد ،مشابه این مطلب است که اگر مث ً
ال ده تابلو
در فالن مسیر برای تشویق مردم نصب کردیم و نتیجه رضایتبخش
نبود ،کافی است تعداد تابلوها را به بیست و سی عدد برسانیم تا شاهد
تأثیرشانباشیم!
همهساله مبالغ هنگفتی از سوی مردم در مراسم اعیاد مذهبی
4
و عزاداریها و با هدف تعظیم شعائر مذهبی هزینه میشود.
عظمت این هزینهها نشــان از قدرت ایمان مذهبی جامعه و عالقه
فطری به امور خیر دارد .اما بااینحال متولیان امر هیچگاه برای استفاده
بهینه از این نیروی عظیم تالش معقول و نتیجهبخشــی نکردهاند.
بهعنوان نمونه بخش مهمی از منابع مالی خیرات صرف تهیه غذای
نذری میشود و البته لزوماً این غذا نصیب نیازمندان نمیشود ،بلکه با
دامن زدن به چشم و همچشمیها بعضاً شاهد اتفاقات عجیبی هستیم؛
بهگونهای که در بعضی کالنشــهرها شــهروندان میتوانند با نصب
اپلیکیشــن نذرییاب بــرروی تلفن همراه خود ،بــه صورت برخط
نزدیکترین و «مرغوب»ترین موقعیت توزیع غذای نذری را یافته و
خود را به مکان مقرر برسانند!
آیا واعظان و سخنورانی که رسالت روشنگری و هدایت مردم را برای
خود تعریف کردهاند ،نمیتوانند الگوی کارآمدی را برای انجام امور خیر
به شهروندان معرفی و ترویج کنند؟ بهعنوان نمونه شرایطی را تصور
کنید که مث ً
ال فروشــگاه محله به احترام ایام عزاداری ساالر شهیدان
کاالهای خود را با مقدار معینی تخفیف به مشتریان عرضه میکند،
یا آرایشگر محله در آن ایام از مشتریانش بابت دستمزد وجه کمتری
مطالبه میکند ،و راننده تاکسی دستنوشتهای بر شیشه خودرو نصب
کرده که به احترام ایام عزاداری کرایه مسافرانش را با تخفیف محاسبه
و دریافت میکند! آیا برکت و تأثیر معنوی چنین شیوهای از خیرات
بیشتر از برخی شیوههای سنتی نیست؟ درواقع بسیاری از متولیان امر
به دلیل دشواری برخورد با شیوههای سنتی جاافتاده ،حاضر به قبول
زحمت نیستند و ترجیح میدهند وارد چنین میدانی نشوند.
اتفاقات بعد از زلزله آبان  96کرمانشــاه و احضار چهرههای
5
مشــهور و محبوب که اقدام به معرفی حســاب بانکی برای
گردآوری کمکهای مردمی کردهبودند ،اتفاقی تلخ بود که بیتوجهی
برخی نهادها و مسئوالن را به سرمایه اجتماعی کشور نشان داد.
اگر در این پرونده متولیان امر به هر دلیلی نگران سوءاستفاده از اعتماد
مردم بودند ،امکان نظارت و کنترل نامحسوس بر عملکرد مالی شماره
حسابهای اعالمشده وجود داشت ،اما رسانهای شدن پرونده و احضار
این چهرههای سرشــناس این شائبه را ایجاد کرد که گویا نهادهای
حمایتی رسمی به این افراد حسودی میکنند! به بیان دیگر بدترین و
نامناسبترین شیوه برای برخورد با این پرونده انتخاب شد.
Jاولین گامهای ساماندهی
جامعه ایرانی انگیزهای بسیار نیرومند برای حضور و همراهی
با فعالیتهای انساندوســتانه دارد .بااینحــال برای تبدیل این
ظرفیت و قوه به فعل تاکنون شاهد بهکارگیری تمهیدات مناسبی
نبودهایم .این نیروی عظیم مثل همه ثروتهای طبیعی و انسانی

کشور با کمترین درجه کارآمدی مورداستفاده قرار گرفته است.
وجود نهادی مقتدر که بتواند با جلب اعتماد شهروندان آنان را در
قالب تشــکلهای مردمی ساماندهی کرده ،و با ارائه آموزشهای
الزم برای ارتقای کیفی فعالیتهای خیریه و انساندوستانه تجهیز
کند ،نقطه شروع عزیمت به موقعیت مطلوب است.
تشــکلهای مردمی میتوانند بــا ایجاد ارتبــاط نزدیک با
شهروندان ،کشف آســیبهای اجتماعی و شناسایی ظرفیتها
نیرویی بزرگ در مســیر دســتیابی به اهداف اجتماعی را به کار
بگیرند .اما این حرکت بدون همراهی نهادهای عمومی و هدایت
دلسوزانه و کارشناسانه میسور نیست ،یا حداقل زمان زیادی برای
یافتن مسیر درست پیشــرفت و افزایش درجه مفید بودن الزم
دارد.
دولتمردان نباید نهادهای مدنی خیریه را مزاحم خود دیده و
رشد آنها را بهمثابه کاهش حوزه اقتدار خود تلقی کنند .چنین
تلقیاتی همواره مانع رشــد تشکلهای مردمنهاد و درنتیجه هرز
رفتن ظرفیت بزرگ اجتماعی شده است.
از ســوی دیگر آموزش در این میان نقشــی بسیار مهم دارد.
اینکه شهروندان به درک و تصور درستی از اهداف خیریه برسند
و تالش کنند بــرای منابع نقدی و کاالیی خــود بهترین مورد
مصرف را بیابند ،بسیار ضروری است .نخبگان ،سخنوران و مربیان
فرهنگی جامعه باید به شــهروندان این پیام را منتقل کنند که
امروزه دیگر «در دجله انداختن» به تعبیر شیخ سعدی ( )1روش
مناسبی برای فعالیتهای خیریه نیست .بلکه باید کلیه منابع و
امکانات تخصیصیافته برای فعالیتهای عامالمنفعه با وســواس
همت نهادهای تخصصی فعال در این حوزه که دانش
تمــام و با ّ
الزم را دارند ،بهکار گرفتهشــود تا با باالترین درجه ارزشآفرینی
همراه شود.
عالوهبراین اعتمادآفرینــی در میدان فعالیتهای خیریه و
انساندوســتانه بسیار مهم است .اگر یک فرد نیکوکار از رفتار
فالن مؤسســه خیریه چنین برداشــت کند که مث ً
ال اهداف و
اغراض سیاسی یا انتفاع شخصی موردنظر مسئوالن آن است،
طبعاً انگیزهای برای همراهی نخواهدداشت .در سالیان گذشته
دســتاندرکاران چه در نهادهای دولتی و چه در تشکلهای
غیردولتی تا توانســتهاند به این ذخیره اعتماد مردم شبیخون
زده و بــا بیرحمی تمام آن را تخریــب کردهاند .در این باب
فقط توجه به یک نمونه کافی اســت .ســالها پیش متولیان
بانک مرکزی تالش میکردند مؤسســات قرضالحسنه فعال
در قالب یک شــبکه را تحت نظارت خود دربیاورند تا جریان
خلق پول قابلمدیریت شــود .بهناگهان کشف شد که بخش
مهمــی از منابع این صندوقها با اســتفاده از خأل نظارتی در
خیر صندوقها
خدمت منافع شخصی بنیانگذاران بهاصطالح ّ
قرار گرفته است؛ مث ً
ال یکی از این مدیران به پسر دوساله خود
وام کالن ازدواج اعطــا کردهبود! اعتمادســازی در این میدان
ازیکسو درگرو نظارت دولتی کارآمد و از سوی دیگر نیازمند
تدوین نقشــهراه مدون و اندیشیده با اتکا به دانش اهل فن و
کارشناسان مطلع و خردمند است.

اتفاقات بعد از
زلزله آبان 96
کرمانشاه و احضار
چهرههای مشهور
و محبوب که
اقدام به معرفی
حساببانکی
برای گردآوری
کمکهای مردمی
کردهبودند،
اتفاقی تلخ بود که
بیتوجهیبرخی
نهادها و مسئوالن
را به سرمایه
اجتماعیکشور
نشان داد .اگر در
این پرونده متولیان
امر به هر دلیلی
نگران سوءاستفاده
از اعتماد مردم
بودند ،امکان
نظارت و کنترل
نامحسوسبر
عملکردمالی
شمارهحسابهای
اعالمشده وجود
داشت

 -1اشاره به بیت زیر از گلستان:
تو نیکی میکن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز
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توسعه

خیریهها شبیه دولت شدهاند
میرطاهر موسوی در گفتوگو با آیندهنگر از وضعیت خیریهها در ایران میگوید
سالها با خیریههای بزرگی چون کهریزک و خیریههای کوچک کار کرده؛ حاال وقتی به گذشته نگاه میکند از مشکالت کار با خیریههای بزرگ میگوید و روزنه امید را در خیریههای کوچک
جستوجو میکند .میرطاهر موسوی ،استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی ،بوروکراسی و عدم شفافیت را مشکل امروز خیریهها میداند و معتقد است :در درون برخی از
ط بسته تبدیل میکند .موسوی میگوید:
خیریهها رگههایی از پولشوییهای مستقیم و غیرمستقیم دیده میشود .الیگارشی فاسد فامیلی و الیگارشی فاسد قدرت که خیریهها را به محی 
نهادهای خیریه تبدیل به سازمانهای بوروکراتیک و بزرگی شبیه دولت شدهاند و عمده منابع صرف هزینههای پرسنلی و اداری آنها میشود؛ لذا به اصل هدف چندان رسیدگی نمیشود.
 مســئولیت اجتماعی چیست و ضرورت
پرداختن به این مفهــوم در روزگار کنونی و
جامعه ما چیست؟

مســئولیت اجتماعی گرچه در حوزه اقتصادی
مطرح میشــود ،ولی بنمایه آن اجتماعی است و
من از اینجهت خوشحال هستم که نشریه شما با
هوشمندی بر این نکته تمرکز کرده است .مسئولیت
اجتماعی یک تعریف مشخص دارد و این تعریف به
طرق مختلف هم بازتاب دادهشده است .من سعی
میکنم در فضای اجتماعی و فضای جامعهشناختی
بازتعریفی از مســئله اجتماعی داشته باشم و یک
نوع توصیف و تفسیر ،نمیخواهم بگویم متفاوت،
ولی جامعهشناختی هم از مسئولیت اجتماعی را
مطرح کنم .گفته میشود که مسئولیت اجتماعی
چارچوببنــدی اخالقی و اجتماعی اســت که بر
اســاس آن ،همه در قبال جامعــه و وظیفهای که
همه در برابر جامعه داریم ،فعال باشیم .فعال شدن
میتواند به افراد مربوط باشد ،میتواند به گروههای
مختلف اجتماعی مربوط باشــد یا به سازمانها و
دستگاههای دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی و
بخش عمومی ،مثل شهرداریها ،تأمین اجتماعی ،شوراها و ...پس در اصل تعریف عمومی
آن این اســت که مسئولیت اجتماعی برمیگردد به تعهدات و چارچوببندی که افراد،
گروهها یا سازمانها در مقابل جامعه و مردم دارند .این تعریفی کام ً
ال دقیق است که ما
با آن مشکلی نداریم و سرتاسر این تعریف را میپذیریم؛ ولی اگر بخواهم این مفهوم را
وارد چارچــوب اجتماعی کنم ،اوالً میخواهم این ادعا را مطرح کنم که بهجز اندکی از
تاریخ زندگی بشــر (اندکی که مربوط به دورههای اولیه زندگی بشر است) که بهصورت
گمنام و سردرگم زندگی میکردند ،بهمحض اینکه انسانها رو به حداقلی از انسجام و
حداقلی از تشــکل رفتند ،موضوع مسئولیت اجتماعی در زندگی بشر مطرح شد .پس
میتوانیم این ادعا را بپذیریم که عمر مسئولیت اجتماعی ،به نحوی با عمر بشر همطراز
و همزاد است .این همزادی ممکن است با یکفاصله کوتاه زمانی اتفاق افتاده باشد؛ ولی
بههرحال ما از زمانی که بشر را در قالب تمدنی و یک زندگی جمعی شناختیم ،از غار آمد
بیرون و وارد محیط شد و زندگی جمعی ،روابط متقابل اجتماعی را شکل داد ،از همان
زمان ما مســئولیت اجتماعی را داشتیم ،اآلن هم داریم ،در آینده هم خواهیم داشت و
به نظر میرسد که زندگی اجتماعی اساساً بدون مسئولیت اجتماعی امکانپذیر نیست.
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در دهههای اخیر این اتفاق افتاده است که مسئولیت
اجتماعی چارچوببندی حقوقی پیدا کند ،تعریف
شود ،شاخصسازی شود ،کمی از حالت کلیگویی،
اخالقی و فلسفی و کیفی ،تبدیل شود به ابعاد کمی،
عینی ،قابــللمس و قابلبرنامهریــزی در جوامع.
اینیک اتفاق بسیار مثبت است .مسئولیت اجتماعی
کام ً
ال شبیه نظام هستی است .قوانین نظام هستی به
ما نشان میدهد که نظام هستی تشکیلشده است از
یک داده و یک ستانده یا به تعبیر دیگر ،نظام هستی
بهطورکلی تشکیلشده است از دو مفهوم بخشش و
دهش ،ما امکان و مواهبی را از نظام هستی دریافت
میکنیم .نظام هستی آن را به ما میبخشد و ما در
مقابل ،داد و دهشــی را به نظام هستی داریم که آن
هم تربیت انسانهای خالق ،ظهور انسانهای خالق،
تکامل اجتماعی ،تکامل فردی ،تکامل زوایای مختلف
زندگی انسانها و خیر جمعی ،این هم دهش ما در
مقابل نظام هستی است در مقابل امتیازی که از نظام
هستی اعطا میشود .اگر ما این چارچوب را در نظام
هستی پذیرفتیم ،آن را در محیط و جامعه بازبینی
کنیم مشاهده میکنیم در محیط هم این بخشش و
دهش کام ً
ال برقرار است .وقتی من میگویم جامعه،
چرا باید خواند:
به بخــش نرمافزاری جامعه اشــاره میکنم؛ یعنی
مسئولیتاجتماعی
انسانها ،روابط اجتماعی ،کنش متقابل ،هنجارها،
چیست و ارتباط آن
مشارکت ،اعتماد ،همبستگی ،ســرمایه اجتماعی
باخیریههاچگونه
و ...تمــام اینها که باهم جمع میشــوند ،جامعه را
تعریف شده است؟ این
میسازد .وقتی به محیط اشاره میکنم ،در اصل به
مصاحبه را بخوانید.
بخشهای سختافزاری جامعه اشاره دارم .طبیعت،
منابع فیزیکی و امکاناتی که در اختیار تمامی ما وجود
دارد؛ لذا میتوان گفت که در جامعه هم ما با یک نوع بخشش و دهش دمادم و پیوسته
روبهرو هستیم که جامعه و محیط بخششهایی را بهتمامی انسانها دارد و انتظار بازخورد
را هم دارد .ازجمله بازخوردهایی که مورد انتظار جامعه است ،همین عمل به مسئولیت
اجتماعی اســت .شــما که در جامعه زندگی میکنید ،از مواهب مختلف آن استفاده
میکنید .هر جامعهای را در نظر بگیرید ،در هر نقطهای از این کره خاکی ،سرمایههای
مادی را در اختیار بشر قرار میدهد .سرمایههایی فیزیکی و طبیعی را بهطور جداگانه در

چگونه ممکن است که مؤسسه خیریهای  50سال کار کند و یکبار بیالن خود را در روزنامهها منتشر نکرده باشد که مردم بفهمند که این مؤسسه خیریه
از کجا و چه کسانی پول میگیرد و در چه مواردی هزینه میکند .وقتی هم به آنها گفته میشود که بیالن خود را منتشر کنید ،میگویند اگر ما بیالن خود را
منتشر کنیم ،دولت میفهمد که ما درآمد داریم و اینجا را از ما میگیرد.

اختیار بشر قرار میدهد که ازجمله آنها ،محیطزیست است ،معدن است ،جنگل و کوه
است ،دریا و آب است و منابع بیشمار دیگری که در قالب منابع فیزیکی در اختیار قرار
میدهد یا منابع انسانی را در اختیار جامعه ،شهروندان و افراد قرار میدهد .انسانهایی که
میتوانند کمککار هم باشند یا اینکه در کنار سرمایه مادی ،فیزیکی و انسانی ،جامعه
یک امتیاز بسیار با فضیلت و با شرافت باالیی در اختیار افراد خود قرار میدهد و آنهم
سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی که شامل مشارکت ،اعتماد ،همبستگی ،انسجام،
حمایت اجتماعی است که میتواند همان مسئولیت اجتماعی باشد .درواقع جامعه اینها
را بخشش میکند به انسانها که قوام یابد و بتواند سعادت را به آغوش بکشد.
 مسئولیت چه کسی در مقابل چه چیزی؟

مسئولیت اجتماعی اوالً باید موجب همافزایی در جامعه شود .همافزایی اجتماعی،
همافزایی اقتصادی ،همافزایی اعتماد و همچنین موجبات توسعه را فراهم کند .مهمترین
وظیفه مسئولیت اجتماعی ،دستگیری و حمایت از یکدیگر ،باز توزیع ثروت و باز توزیع
منابع مختلف در جامعه اســت .اگر مسئولیت اجتماعی کمک کرد به باز توزیع منابع
مختلف و بهویژه ثروت ،ما میتوانیم به عدالت هم نزدیک شویم و بگوییم منابع توزیعشده،
پس مسئولیت اجتماعی اتفاق افتاده است .اگر در جامعهای میبینیم روند باز توزیع منابع
و ثروت محقق نمیشود ،میتوان فهم کرد که مسئولیت اجتماعی شکل نگرفته است.
 پیشنیاز آن چیست؟

به اعتقاد من ،مســئولیت اجتماعی ارتباط معناداری دارد با دو مفهوم :میزان آزاد
بودن جوامع و پایبندی آن جامعه به قانون و شفافیت؛ و دیگری اندازه قابلقبول سرمایه
اجتماعی بین شهروندان ،یعنی هر چه جامعه آزادتر و قانونمند و شفافیت در جنبههای
مختلف باشد ،از سوی دیگر هر چه میزان سرمایه و اعتماد اجتماعی باال باشد ،مسئولیت
اجتماعی میتواند در آنجامعه جدیتر و بیشتر محقق شود.
 خیلیها معتقدند که مســئولیت اجتماعی در ایران بیشــتر به شعار لوکس
شرکتها مبدل شده؛ ما کجای این مفهوم اجتماعی ،اقتصادی و انسانی قرار داریم؟

شما با اغماض و با مثبتاندیشی گفتید که مسئولیت اجتماعی تبدیلشده به یک
پدیده لوکس .من از نگاه آسیبشناسی اجتماعی میتوانم بگویم که در مواردی تبدیل
به یک پدیده نیمهمبتذل و درعینحال زمینهساز شیوع رانتخواریهای پنهان و هدایت
منابع بهصورت غیرعادالنه و ناشفاف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شده است؛ یعنی
یک نوع ادامه مسیر رانتی است ،البته در بعضی از موارد ،نه تمام موارد .من نمیخواهم
مطلقانگاری کنم؛ در جامعه ما به نظر میرسد که مسئولیت اجتماعی تبدیل به تبی
شده ،تبدیل به یک کلمه زیبا یا به قول شما تبدیل به یک پدیده لوکس شده که همه از
آن نامی بیاورند ،در نامهها بنویسند ،در احکام اداری بنویسند؛ ولی عم ً
ال اینکه در ایران
چقدر منابع وجود دارد ،چقدر از اینها باید در قالب مسئولیت اجتماعی باز توزیع شود و
چه میزان از توزیعی که میشود ،صحیح و در مجاری خوداست ،محل تردید جدی است.
در ایران باز توزیع ثروت در قالب مسئولیت اجتماعی ،اوالً بسیار حداقلی است ،ثانیاً بسیار
ناشفاف است ،ثالثاً نظام و قانونمندی خاصی ندارد و رابعاً هم که با تعبیر عامیانه در ایران از
نوع التماسی است؛ یعنی من و شما باید برویم از دستگاهی التماس و اصرار کنیم و آنهم
از باب صدقه دادن ،کمکی کند .بعد هم میبینیم که در این کمکها ،اشکاالت دیگر و
فساد اداری هم به وجود میآید .باز در اینجا تأکید کنم که منظور من بهصورت مطلق
نیست؛ البته در مواردی هم ممکن است که مسئولیت اجتماعی در ایران درست انجام
شود؛ ولی مشکل ما اآلن این است که میزان آوردهای که مسئولیت اجتماعی میتواند
در گستره ملی داشته باشد ،چقدر است؟ نمیدانیم .واقعاً مشخص نیست که شرکتها،
مؤسسات ،دولت و بخشهای مختلف عمومی ،چه حجمی از مسئولیت اجتماعی را باید
ایفای تعهد کنند و مشخص نیست که این حجم بهصورت کمی شده ،چه میزانی است.
چقدر از اینها باز توزیع میشود؟ مشخص نیست.
 این «نمیدانیم» و «مشخص نبودن» ،ریشه در چه چیزی دارد؟

چون جامعه ما ،جامعه شفافی نیست .چون جامعه ما از بیقانونی و بیقاعدگی و تفوق
و برتری روابط و روابط پنهان و روابط رانتی و اقتصاد سیاسی نفتی بر روابط آشکار ،شفاف
و تعامل سالم اقتصادی اداره میشود؛ لذا در جامعهای که ناشفاف است ،شما نمیتوانید

انتظار داشته باشید که مسئولیت اجتماعی شفاف باشد .وقتی یکی از دستاندرکاران
اصلــی مجلس ،از نمایندگان ذیربط مجلس ،میگوید در ایران هیچکس نمیداند که
ما چقدر نفت میفروشیم؛ یعنی وقتی وزارت نفت ،کمیسیون برنامهوبودجه و کمسیون
انرژی اطالعات خود را رویهم میریزند ،معلوم نیست که چقدر نفت فروخته میشود.
چه کسانی اینها را میفروشند .درآمدش چقدر است .چقدر از این درآمد قرار است به
مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد .وقتی آنیکی ناشفاف است ،این هم ناشفاف است.
شــما در ایران چند شرکت دارید که دو دفتری نیستند؟! باالی  90درصد شرکتهای
ایران دو دفتری هستند .یک دفتر واقعی دارند که دیدن آن با کرامالکاتبین است .یک
دفتر غیرواقعی دارند که در اختیار دارایی است؛ لذا میبینید که کارمندهای کشور بیش
از دو برابر طالفروشهای کشــور مالیات میدهند .کارمندان از بخش خصوصی و تجار
بیشتر مالیات میدهند؛ یعنی مسئولیت اجتماعی کارمندان حداقل حقوقبگیر کشور،
بسیار جدیتر عمل میشود تا تجار و شرکتها و سازمانها و خود دولت .ناشفاف بودن
و اقتصاد رانتی بزرگترین مسئله ما است.
 نکتهای که شما اشاره کردید این بود که مسئولیت اجتماعی اآلن از بعد اخالقی،
فلسفی و کیفی به سمت کمی و قابللمس حرکت میکند؛ درواقع این مسیر تکامل،
بعد نظارتی و حقوقی چقدر موردتوجه بوده است؟

طرح موضوعی به نام مســئولیت اجتماعی و مکلف شدن نهادی و قانونی و رسمی
افراد ،گروهها و سازمانهایی که درآمد رسمی در کشور دارند ،به ایفای تعهدات مسئولیت
اجتماعی ،یک مفهوم جدید در بعد از جنگ جهانی دوم است یا حتی میتوانیم بگوییم
که مربوط به دو ســه دهه اخیر است .در ایران این مفهوم شاید کمتر از یک دهه است
که بهطورجدی مطرحشــده اســت؛ لذا از حیث اینکه ما در ایران در این زمینه هنوز
توسعه کافی پیدا نکردهایم واقعیت است؛ اما از یکجهت هم جای خوشحالی است که
بههرحال این موضوع وارد چارچوب برنامهریزی ،فضای اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی
شده و اآلن خیلی ضعیف و پر اشکال است ولی امیدوار هستیم که این اشکاالت تدریجاً
و گامبهگام بهبودیافته به سمت شاخصهای کمی و کیفی مسئولیت اجتماعی در ایران
حرکت کنیم؛ اما اگر بپرسید که اآلن در ایران منابع مسئولیت اجتماعی کجا است ،فع ً
ال
نه آییننامهای دارد ،نه ضوابط و قانون خاصی دارد ،ضمن اینکه بهصورت پراکنده ولی
با احساس مسئولیت باال در بین شهروندان وجود دارد .دو اشکال دارد .یکی اینکه اص ً
ال
معلوم نیســت که این منابع چقدر است .کمیت این منابع چگونه است 1+ N ،است n
 20+یا  50+ nاســت .عدد معلوم نیست .نظام توزیع این منابع چگونه است .آییننامه
و مقررات این به چه شکل است؛ لذا یک خیریه میرود اصرار و التماس میکند و خدا
و پیغمبر و قبر و قیامت را پیش میکشــد تا آقای مدیرعامل  5میلیون تومان کمک
میکند که این  5میلیون تومان چقدر از عدد واقعی است ،ما نمیدانیم .با چه منطقی
به این خیریه پول داده و به خیریههای دیگر نداده ،معلوم نیســت؛ لذا الزمه مسئولیت

نکتههایی که باید بدانید
[عدم شفافیت مدیریت و عضویت افراد در این خیریهها وجود دارد و
میزان قابلتوجهی از فساد مالی ،اداری ،پولشویی و غیره قابل رهیابی است
ولی عم ً
ال هیچگونه نظارت صحیحی وجود ندارد.
یقاعدگی و تفوق و برتری روابط و روابط
[چون جامعه ما از بیقانونی و ب 
پنهان و روابط رانتی و اقتصاد سیاسی نفتی بر روابط آشکار ،شفاف و
تعامل سالم اقتصادی اداره میشود؛ لذا در جامعهای که ناشفاف است ،شما
نمیتوانید انتظار داشته باشید که مسئولیت اجتماعی شفاف باشد.
[نهاد وقف در ایران چندان در تراز وضعیت اجتماعی ما نیست .به نظر
میرسد که نهاد وقف در بخش بخشش و دهش عقب است .اوقاف در ایران
کام ً
ال خاص گرا است و از عامگرایی ،به عذر اینکه باید وثق به وقفیت خود
باقی بماند ،پرهیز میکند.
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توسعه
اجتماعی در ایران ،چند اقدام است .یکی اینکه در زمینه تدوین قانون برای مسئولیت
اجتماعی کار منسجمی صورت بگیرد .آییننامههای الزم در این زمینه بهصورت شفاف
نوشته شود یک شورای سیاستگذاری فراگیر برای جمعبندی و توزیع منابع تشکیل
شود که محل چالشبرانگیز همین است که جای این شورای سیاستگذاری کجا است.
از دیدگاه من این شورای سیاستگذاری قطعاً و یقیناً باید بیاید در عرصه عمومی توسط
مردم و نهادهای عرصه عمومی برنامهریزی شــود؛ یعنی منابعی که دولت و اشخاص و
گروهها و سازمانها ،باید در قالب مسئولیت اجتماعی تخصیص دهند ،مشخص شود.
یک شــورای سیاستگذاری هم این سمت در عرصه عمومی تشکیل شود و بر اساس
اســتحقاق ،اولویت و نوع فعالیتهایی که در جامعه توســط نهادهای مدنی ،نهادهای
داوطلبانه ،سازمان محیطزیست ،نهادهای خیریه ،آموزشوپرورش ،کتابخانهها ،سینماها
و فرهنگســراها انجام میگیرد ،احصا شود و بر اساس سهمی که در فعالیت اجتماعی
دارند ،این منابع توزیع شود .پیشاپیش ما میپذیریم که منابعی که استحصال خواهد
شد ،پاسخگوی نیاز این گستره نیست؛ ولی همینکه همین منابع محدود در یک نظم
عادالنهتری و بهصورت شفاف توزیع شود و سالیانه هم گزارش تخصیص منابع ناشی از
مسئولیت اجتماعی داده شود و سازمانها موظف باشند که گزارش دهند که این منابع
را به چه مصارفی رساندند پیشرفت مهمی است.
در ایران ،منابع مبلغ پایه ناشی از مسئولیت اجتماعی سازمانها و شرکتها معلوم
نیست .روش توزیع آنهم معلوم نیست .گیرندگان هم هیچ گزارشی نمیدهند که به چه
مصارفی رساندند .پولی را میگیرند و عم ً
ال بازخوردی نداریم که آیا این کتابخانه ساخته
شد؟ .آیا این طرح فضای سبز اجرا شد .آیا رسیدگی به دانشآموزان بازمانده از تحصیل
انجام شد؟ .آیا این مبالغ در اختیار سالمندان قرار گرفت؟ .آیا این مبالغ در اختیار معلولین
قرار گرفت؟ .آیا این مبالغ در اختیار نیازهای واقعی اینها قرار گرفت یا در اختیار نیازهای
فرعی نهادهای دریافتکننده قرار گرفت؟ این نکته هم خیلی مهم است .اآلن نهادهای
خیریه در مواردی ،خودشــان تبدیل به سازمانهای بوروکراتیک و بزرگی شبیه دولت
شدهاند و عمده منابع صرف هزینههای پرسنلی و اداری آنها میشود؛ لذا به اصل هدف
چندان رسیدگی نمیشود .بخش عمدهای از پولهایی که دریافت میشود ،خرج مدیران
و کارکنان و لجســتیک مؤسســات و نهادها یا NGOها میشود یا در جاهای خارج از
اولویت تعریفشده هزینه میشود .مث ً
ال پول را میگیرند برای توانمندسازی معلولین؛ ولی
با آن تجارت میکنند و ضرر میکنند .بدهکار هم میشوند و هیچ جا هم ثبت نمیشود.
پول را میگیرند برای سالمندان؛ ولی خرج پرسنل میشود و مسائلی شبیه به این.
  آبان ماه سال  ،96رئیس کمسیون اقتصادی در خصوص عدم شفافیت اقتصادی
 7هزار خیریه هشدار داده بودند .در حال حاضر خیریهها در ایران چه وضعیتی دارند؟

مسئولیت اجتماعی اساساً محدود به دولت نیست ،محدود به افراد نیست ،محدود
به ســازمانها و گروههای خاص نیســت .با تبیینی که در ابتدای صحبتهایم داشتم،
هر کس از منابع جامعه و محیط و از بخشــش جامعه استفاده میکند ،مسئولیتی هم
در مقابل جامعه دارد؛ لذا در جامعه هر کسی که دریافتها یا منابعی دارد میتواند در
مســئولیت اجتماعی دخالت کند ،چون مالیات و خمس و احیاناً زکات میدهد که در
این صورت دارد مســئولیت اجتماعی خود را درحدودی انجام میدهد؛ اما سازمانها و
دولت و نهادهای بزرگ و شــرکتهایی که برایشان تعیینشده که در حوزه مسئولیت
اجتماعی درصدی را اختصاص دهند به امور توسعه اجتماعی و فرهنگی؛ لذا همه باید
در این زمینه دخالت داشته باشند .دولت در میانه مسئولیت اجتماعی ایستاده .مردم،
شرکتها ،سازمان و همه ما در این میانه قرار گرفتیم .به نظر میرسد که همگی ما در
حوزه مسئولیت اجتماعی ایستادیم و سهم داریم .مث ً
ال یک کارمند مثل من و شما مالیات
میدهــد و گاهی هم در خیریههای محیط خودش همکاری میکند و به این شــکل
مســئولیت اجتماعی خود را انجام میدهد؛ ولی شرکتی که گردش مالی آن سالی 2
هزار میلیارد 10 ،هزار میلیارد یا  100هزار میلیارد است ،مثل پتروشیمی یا شرکتهای
نفتی و گازی و بسیاری از شرکتهای بزرگ ،استارتآپهایی که در کشور هستند ،که
خدا میداند که اینها چه درآمدهای نجومی دارند و چطور ثبت میشود و چه کسانی
سهام دارند و اطالعاتی در مورد ایشان نیست و یا ناشفاف است ،باید در حوزه مسئولیت

78

آیندهنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستودوم ،مرداد و شهریور 1401

اجتماعی وارد شــوند و آنها را موظف کرد که اوالً درآمدشان شفاف شود ،ثانیاً بخشی
از درآمد خود را در قالب مســئولیت اجتماعی برای کمک به بازتوزیع ثروت در جامعه
اختصاص دهند و در یککالم در پاسخ به سؤال شما ،مسئولیت اجتماعی خاص دولت
نیست بلکه عمومیت دارد برای دولت و بخشهای خصوصی و عمومی و گروههایی که
از منابع جامعه اســتفاده میکنند .بههرحال کسانی که ثروتآفرینی میکنند از محل
آبوخاک این ســرزمین ثروت تولید میکنند؛ لذا باید بخشی از ثروت خود را در قالب
مسئولیت اجتماعی هزینه کنند ،گرچه اآلن در ایران فضایی شکلگرفته که شرکتهای
بزرگ ،خیریههایی را هم تأسیس میکنند که در بخش بعدی به آن میپردازم.
  اگرچه مسئولیت اجتماعی در ایران سابقه یکدههای دارد؛ ولی بههرحال تاریخ
خیریهها طوالنی است .در شرایط حاضر خیریهها در ایران چه وضعیتی دارند و افراد
با چه چشمانداز و هدفی وارد این حوزه میشوند؟

به نظر میرســد کــه در ایران هزارههای قبل ،موضوع خیــر و نهادهای خیریه در
آتشــکدهها ،معابد ،در خانههای مردم و محیطهای عمومی رایج بوده و بعد از اســام
هم در قالب ســنتهای وقف ،خمس ،زکات ،مساجد ،حسینیهها ،هیئتهای مذهبی،
صندوقهای قرضالحسنه رایج بوده است و طی دهههای اخیر تأسیس مؤسسات خیریه
یا نهادهای مردمی غیردولتی جاافتاده است .قبل از اینکه وارد این بحث شوم ،میخواهم
نقدی به نهاد وقف داشته باشم .جا دارد که در ایران یک پژوهش جامع و ملی و بنیادین
در این خصوص صورت بگیرد که سنت وقف چه کارکردهایی داشته ،چه فرصتهایی
را تولید کرده و اآلن چه چالشهایی دارد .به اعتقاد من و با توجه به تجارب اندکی که
در این زمینهها دارم ،نهاد وقف در ایران چندان در تراز وضعیت اجتماعی ما نیست .به
نظر میرسد که نهاد وقف در بخش بخشش و دهش عقب است .اوقاف در ایران کام ً
ال
خاص گرا است و از عامگرایی ،به عذر اینکه باید وثق به وقفیت خود باقی بماند ،پرهیز
میکند؛ لذا بسیاری از کدهای وقف و بسیاری از منابع وقف یا حبس شده و راکد مانده
یا صرف منابعی میشود که چندان ضرورت ندارد و ضرورت تاریخی خود را ازدستداده
است .بهطور مثال در دوره جنگ در گفتوگویی شد از اینکه ما چگونه میتوانیم از وقف
برای جنگ استفاده کنیم .مدیر سازمان اوقاف میگفت ،ما هیچ منبعی نداریم .اگر در
جایی روضه حضرت رقیه برگزار شود و در این روضه کسانی بیایند و کفشهایشان گم
یا دزدیده شود ،ما موقوفهای داریم که گفته است فقط دمپاییها و کفشهای گمشده
روضه حضرت رقیه ،از این محل تأمین شــود یا مث ً
ال وقف کرده اســت که نمک غذای
عاشورای این پنج روستا را از این محل بدهیم؛ درحالیکه آن پنج تا روستا در اثر مهاجرت
از بین رفتهاند .اینها مثالهای بسیار کوچکی بود .خیلی از عناوین وقف ،کارایی خود
را ازدســتداده است .واقعاً باید پژوهشی در این زمینه انجام شود .حتی این پژوهش را
دانشــگاهها و حوزهها بهصورت مشترک انجام دهند و مطالعه کنند که وقف چقدر در
خدمت مسئولیت اجتماعی است و چگونه میتوان سنت وقف را به مسئولیت اجتماعی
پویا نزدیک کرد .مسئولین اوقاف یا مسئوالن دیگری که در زمینه اوقاف نقش نظارتی
دارند ،به این فکر بیفتند که با حفظ اصول فقهی و شرعی بتوان پژوهشی کرد و راهکارهای
پویا شدن سنت وقف در ایران را دنبال کرد؛ اما در ارتباط با خیریهها ،آماری نداریم.
 چرا؟

در ایران سرشــماری دقیقی از خیریهها بهصورت منظم و ســالیانه انجام و منتشر
نمیشــود .مرکز آمــار در دورهای کارهایی را انجام داد؛ ولی بعد تعطیل شــد .ما اآلن
نمیدانیم که چه تعداد خیریه در ایران داریم .اینها در چه بازه زمانی تأســیس شدند.
چند مورد اینها فعال و چند مورد راکد هســتند .تنوع آن را هم نمیدانیم؛ لذا وقتی
جستوجو میکنید ،از  7هزار و  18هزار و  22هزارتا  28هزار آمار دارید که به نظر من
هیچکدام هم قابلاتکا نیست؛ بنابراین ما یک نقص اطالعات و شفافیت آماری داریم .نکته
دوم که به این عدم شفافیت کمک میکند ،اینکه بخش عمدهای از فعالیتهای خیریه
در ایران خارج از چارچوبهای حقوقی و بهصورت غیررســمی و توافقی انجام میشود.
اگر موضوع مسئولیت اجتماعی نظاممند شود ،آنگاه همینها هم تشویق به ثبت رسمی
میشود .چون میتوانند از مواهب مسئولیت اجتماعی بهرهمند شوند.
 چالش اصلی درباره خیریهها چیست؟

مسئولیت اجتماعی به یک پدیده نیمهمبتذل و درعینحال زمینهساز شیوع رانتخوار یهای پنهان و
هدایت منابع بهصورت غیرعادالنه و ناشفاف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است؛ یعنی
یک نوع ادامه مسیر رانتی است.

اول اینکه در ایران خیریهها همیشه نقش سازنده داشتند و اآلن هم بسیاری از اینها
نقش سازنده دارند .به دلیل اینکه جامعه ایران هیچگاه از یک دولت رفاه فراگیر برخوردار
نبوده اســت .چه در دوره قاجاریه ،چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسالمی،
ما از یــک دولت رفاه به معنای فراگیر و چارچوبمند و قابــل دفاع برخوردار نبودیم.
پیشرفتهای خوبی داشتهایم ولی هنوز خیلی شکافها و مشکالت و فاصلهها داریم تا
ادعا نماییم دولت رفاه در ایران مستقرشده است.
اگر بگوییم  70میلیون از جمعیت ایران یارانه میگیرند پس دولت رفاه مستقر است،
این کام ً
ال بیراهه رفتن است .و نشاندهنده آن است که در جامعه ایران فقر و محرومیت
و نابرابری در شرایط کام ً
ال نامطلوبی است؛ لذا به این دلیل که ما همیشه در ایران نقص
استقرار دولت رفاه داشتیم ،خیریهها نقش بسیار تعیینکنندهای داشتند .بخشهایی از
نابرابریها در روندهای جاری جامعه ،توسط نهادهای خیریه متعادل میشود ،کاهش
مییابد و نهادهای خیریه واقعاً بخشهایی از نیازها و آالم مردم را پاسخ میدهند .نکته
دیگری که میتوانم در ارتباط با خیریهها مطرح کنم ،این است که جامعه ما همیشه با
بدآمدهای جمعی ،سوانح و بالیای مختلف روبهرو بوده است .از سیودو سانحه و بالیایی
که در زندگی بشری مطرح میشود ،چهارده پانزده مورد آن در ایران رخ میدهد .جنگ،
سیل ،زلزله ،صاعقه ،خشکســالی ،ریز گردها و بحرانهای اقلیمی ،محیطزیستی .در
این بالیا و گرفتاریهای مختلفی که در جامعه رخ میدهد ،نقش خیریهها بسیار مؤثر
و چشــمگیر است .در سوانحی مثل سیل و زلزله که هر از گاهی در ایران رخ میدهد،
مشخص میشود چه میزان این نهادها کمککننده هستند و چقدر نقش تعیینکننده
دارند و بار دولت را سبک میکنند.
 البته انتقادی هم به وضعیت دولت میشود که دولت نباید بار خودش را به دوش
ملتبیندازد.

در جامعه ایران ،نابرابری در شــرایط بســیار نگرانکنندهای است و در حال حاضر
در یکی از نابرابرترین وضعیتهای اقتصادی طی چندین دهه گذشته هستیم و نقش
خیریهها در تعدیل خفیف این نابرابریها ،نقش انکارناپذیری است؛ اما ازیکطرف هم
کارکرد این خیریهها ،موجب بیمســئولیتی هرچه بیشتر ســازمان و نهادهای دولتی
مسئول میشــود؛ یعنی بار و تکلیف خود را بر دوش خیریهها میگذارند .این کارکرد
پنهان خیریهها است .کارکرد آشکار خیریهها این است که در سهم ،وسع و توانایی خود
به تعدیل و کاهش آالم کمک میکنند؛ ولی از طرف دیگر ،گویا نهادهای دولتی سهم
و نقش خود را فرعی و بهصورت «آقاباالسر بودن» میدانند .حتی خودشان را بهعنوان
نهاد باالدستی مدعی میدانند .دیدید که در سیل چند سال قبل خوزستان و لرستان ،در
زلزله کرمانشاه و در بخشهای دیگر ،دولت نهتنها وظایف خودش را به حد کافی انجام
نداده است بلکه هنوز هم خیلی از مشکالت مربوط زلزله و سیل چند سال قبل حلنشده
و هنوز بخشی از خانوادهها بیخانمان هستند و سروسامان نگرفتند؛ ولی دولت از همان
روز اول یقه خیریهها را گرفت و شروع کرد به اذیت ،سختگیری کردن و فشار آوردن به
خیریهها؛ یعنی نهتنها قدرشناسی نیست بلکه طلبکار بودن از خیریهها است .این کارکرد
پنهان خیریهها است که شما کار دولت را انجامدهی و به دولت بدهکار هم باشی و دولت
خودش را آقاباالسر تو بداند .یادم نمیرود که وزیر کشور در ماجرای سیل خوزستان و
لرستان بخشنامه داد که نیروی انتظامی به هر که تحت عنوان خیریه آمد ،اجازه ورود به
منطقه ندهد .اینها باید مجوز بگیرند .خود ما در قالب یک نیروی داوطلب میخواستیم
برویم سمت گمیشان و منطقه بندر ترکمن و پلدختر؛ ولی اجازه نمیدادند و رفتیم از
طریق هاللاحمر ،تحت عنوان کارمند هاللاحمر و با ماشین هاللاحمر رفتیم آنجا که
بتوانیم برای مردم کار کنیم؛ یعنی دولت نهتنها وظایف خودش را انجام نمیدهد بلکه
در مقابل گروههای داوطلب و خیریهها همیشه سعی میکند دست باالتر را داشته باشد.
من اعتبار و ارزش کار خیریهها را گفتم و میخواهم بگویم که در این وضعیت نابسامان
اجتماعی و اقتصادی ،در این وضعیت تشدید شده نابرابری ،در بالیا و حوادثی که پیش
میآید ،وجود خیریهها ،واقعاً یک وجود بسیار پرنعمت و بسیار ارزشمند است که کمک
میکند بخشی از مشکالت ایران حل شود.
 نقاط ضعف آنها چیست؟

خیریهها و نهادهای خیریه در ایران ،چالشهایی هم دارند:
اول :اینکه اساســاً در ایران خیریهها در جای خودشان نیستند .چون ازنظر منطق
اجتماعی خیریهها جزو نهادهای غیردولتی و  NGOهســتند و در عرصه عمومی قرار
میگیرند ،نه در عرصه حاکمیتی .متأســفانه در ایران خیریهها یا  GOهستند؛ یعنی
عم ً
ال غیردولتی نیستند و دولتی هستند یا آنچنان تحت سیطره روشها و مناسبات
بوروکراتیک شبیه دولت هستند که و در مواردی نمیتوانند بدون اجازه دولت آب بخورند.
اگر کسی بخواهد اضافه شود ،دولت باید نظر بدهد .اگر کسی بخواهد کم شود ،دولت باید
نظر بدهد .هیئت امنا را عم ً
ال دولت باید تعیین کند ،هیئت مدیره هم به همین ترتیب
(البته در مواردی بعضی مؤسسات خیریه راههای دور زدن را مسلط هستند و در عمل
خودمختار و بدون نظر مردم و نظارت واقعی عالیه اداره میشــوند) .بهزیستی به مراکز
نگهداری سالمندان یا معلولین یارانهای میدهد که یکچهارم ،یکپنجم یا یکششم
هزینه واقعی آن سالمند است؛ ولی دخالتهای فراوان و کم ثمر میکند .عم ً
ال میبینید
که خیریهها وابسته به دولت و دنباله آن شدند .اینیک خطای تاریخی است که خیریهها
در جای خود و در عرصه عمومی نیستند .یا در عرصه حاکمیتی هستند یا دنباله عرصه
حاکمیتی .اینیکی از آسیبهای حوزه خیریهها است.
دوم :اینکه بخش محدودی از خیریهها غیرواقعی هستند .اینها بیشتر برای پولشویی
یا برای بهرهبرداریهای سیاسی یا برای بهرهبرداریها و سوءاستفادههای اقتصادی تشکیل
شــدند و بعضاً روی کاغذ هستند .پس یکی از آسیبها هم غیرواقعی بودن تعدادی از
لشویی ،بهمنظور بهرهبرداریهای سیاسی ،ب همنظور بهرهبرداریهای
خیریهها ب همنظور پو 
اقتصادی و روشنتر بهمنظور فرار مالیاتی تشکیل میشوند .میبینید که یک شرکت دارد
کار میکند و هفت هشت خیریه هم تأسیس کرده است و زمانی که وارد جزئیات کار
اینها میشوید ،نه تمامی آنها؛ اما در مواردی برخورد میکنید به فرار مالیاتی ،پولشویی
و رانتخواری و سوءاستفاده از قدرت و نهاد سیاسی و اقتصادی.
سوم :آسیب دیگری که در حوزههای خیریهها داریم ،ناپایداری و کوتاهمدت بودن عمر
خیریهها است .شما نمیتوانید در ایران یک خیریه را نشان دهید که  200سال یا 100
ک نهاد در ایران
سال سابقه داشته باشد .تقریباً باالترین عمری که خیریهها بهعنوان ی 
دارند ،حدود  50سال است ،کمتر از  50سال .بسیاری از خیریههایی که در این  50سال
تأسیس شدند ،از بین رفتند ،تعطیل یا منحل شدند یا فعالیت نمیکنند؛ لذا ناپایداری در
خیریهها و کوتاهمدت بودن عمر خیریهها یک چالش است.
چهارم :اینکه در ایران یکنهاد فراگیر در عرصه عمومی که بتواند خیریهها را متشکل
کند ،وجود ندارد؛ یعنی شورای سیاستگذاری نهادهای خیریه که از خود اینها تشکیل
شود ،بر کار خود اینها نظارت کند ،اصطالحاً یک اتحادیه یا سندیکا و شورایی ایجاد شود
که بهجای دولت ،این شورا مجوز بدهد .بر کار اینها هم نظارت کند .چنین نهادی وجود
ندارد؛ لذا خیریهها یک مجوز از دولت میگیرند و بعد رها هستند .اگر درست کار کنند
که باعث قدردانی است و اگر درست هم کار نکنند ،هیچوقت معلوم نمیشود تا اینکه
یک جایی کارشان به دادگاه برسد و معلوم شود که خطا کردند.
پنجم :مســئله دیگری که وجود دارد ،عدم شفافیت است .بسیاری از خیریهها
منابع درآمدی و هزینههای خود را بهصورت ترازهای سالیانه منتشر نمیکنند .اآلن
خیریه بزرگی در ایران وجود دارد که عمر  50ســاله هم دارد .در این  50ســال

نکتههایی که باید بدانید
[عمده فعالیتهای خیریه در ایران ،مربوط به مداخالت پس از وقوع
مشکل است و خیریهها در قالب فعالیتهای پیشگیرانه در ایران ضعیف
تهای
هستند؛ درحالیکه باید بخش قابلتوجهی از خیریهها وارد فعالی 
پیشگیرانهشوند.
[اآلن نهادهای خیریه در مواردی ،خودشان تبدیل به سازمانهای
بوروکراتیک و بزرگی شبیه دولت شدهاند و عمده منابع صرف هزینههای
پرسنلی و اداری آنها میشود؛ لذا به اصل هدف چندان رسیدگی نمیشود.
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توسعه
یکبار هم تراز خود را منتشر نکردند .خیلی هم میگویند که ما مردمی هستیم؛
درحالیکه این کار ،ضد مردمی است .عالوه بر این ،چنین نهادهایی از شکافی که
بین دولت و ملت وجود دارد و بیاعتمادی که مردم به نهادهای دولتی دارند ،خوب
اســتفاده و بهرهبرداری میکنند .با این عنوان که ما مردمی هستیم ،منابع خوبی
دریافت میکنند و هیچ موقع هم شفاف نیست و در بعضی از خیریههای بزرگ ،ما
با یک الیگارشی خانوادگی و یک الیگارشی محفلی و باندی بسیار بستهای روبهرو
هستیم که اساساً نحوه ورود افراد در این مؤسسات معلوم نیست و میبینید که در
یک مؤسسه خیریه ،هیئت امنا و هیئت مدیره اکثریت قریب بهاتفاق ،پدر و فرزند
و داماد باجناق و بستگان و شرکای تجاری یکدیگر هستند .معلوم نیست که معیار
انتخاب افراد اصلی کدام است؟ همه از بین فامیل و یا از افراد هم محفل خودشان
هســتند؛ لذا عدم شفافیت مدیریت و عضویت افراد در این خیریهها وجود دارد و
میزان قابلتوجهی از فســاد مالی ،اداری ،پولشویی و غیره قابل رهیابی است ولی
عم ً
ال هیچگونه نظارت صحیحی وجود ندارد.
ششم :تشکیل نهادهای رسمی سازمانی یا شبهحکومتی با هدف خیریه؛ در یک
دو پایاننامه دانشــجویی پرسش محوری ما این بود که کمیته امداد و رابطهاش با
خیریهها در کشور چیست .اینیک چالش بزرگ است و شاید در کف جامعه زیاد
مشهود نباشد .در ابتدای انقالب چند نفر با حکم رهبر انقالب مأمور شدند که به
امور فقرا رسیدگی کنند .در اصل یک کار خیریهای و NGOبود .اینها اآلن تبدیل
شدند به یک سازمان بسیار عریض و طویل که بخش عمدهای از منابع خود را هم
از حکومت میگیرند و هزینهکردها نیز هم خیلی در چارچوبهای دیوان محاسباتی
نیست .نمیخواهم بگویم خالف یا سوءاستفاده است ،ولی چارچوبمند نیست و
رقیب دولت هستند .اگر بنا بوده که اینها دولت باشند ،پس چرا یکنهاد انقالبی
شدند؟! اگر نهاد انقالبی و خیریه هستند ،چرا از دولت بودجه میگیرند .بهمرور هم
که قدرت کســب کردند و گفتند که بهزیستی را به ما بدهید ،وزارت رفاه را به ما
بدهید .اآلن عم ً
ال در این دولت ،بهزیستی و وزارت رفاه و تمام سازمانهای حمایتی
در اختیار مدیران کمیته امداد است؛ یعنی تمام مدیران کلیدی از کمیته امداد آمدند
و کمیته امداد دولت را هم گرفته است .آیا کمیته امداد حاکمیت است NGO ،است،
خیریه است یا چیست؟!
هفتــم :در حــوزه خیریهها و کمیته امــداد یک چالش جــدی داریم که در
توانمندســازی افراد تحت پوشش ناموفق بودند؛ یعنی افراد را همینطور نیازمند
ماندهاند و تا ســی ،چهل سال به اینها کمک کردند و حاال فرزندان اینها آمدند؛
یعنی این چرخه دارد تکرار میشود .روند توانمندسازی یا میزان خروج توانخواهان
از پوشش هیچ موقع شفاف نیســت که ما ببینیم بعد از انقالب چه تعداد از فقرا
را توانستیم توانمند کنیم که دیگر بینیاز شوند .بهصورت شعاری حرفهایی زده
میشود؛ ولی آماری وجود ندارد .خیریهها هم همین ضعف را دارند ،کمیته امداد هم
این ضعف را دارد .بهطورکلی خیریهها ،نقص در توانمندسازی واقعی دارند.
هشــتم :چالش دیگری که در حوزه خیریهها داریم ،نقص در هستیشناسی و
مسئلهشناسی در جامعه است؛ لذا میبینید که هستی و مسئله اصلی نیاز جامعه
در بخشی از خیریهها توجه کافی نمیشوند .مطالعه نمیکنند ،و میبینید که در
یک حوزه خیریههای متعدد و موازی تأسیس میشود؛ ولی در حوزهای که بسیار
ضروری اســت ،فعالیتی وجود ندارد .موازیکاریهای فراوانی وجود دارد که نشان
میدهد توزیع خیریهها با نوع نیاز جامعه متناسب نیست .عناوین فعالیت خیریهها با
عناوین نیاز جامعه همپوشانی کافی ندارد .در بعضی حوزهها کام ً
ال متراکم هستند و
در زمینههایی کام ً
ال خالی است.
نهم :نکته دیگری که الزم اســت تأکید شــود ،فقدان سیاســتگذاری و نهاد
سیاســتگذار فراگیر برای خیریهها ،آنهم در قالب عرصه عمومی و در قالب یک
اتحادیه یا شورای سیاستگذاری است که بتواند تأسیس مؤسسات خیریه ،فعالیت
مؤسسات خیریه و نظارت بر آنها را انجام دهند و دولت در این زمینه بهجز نظارت
عالیه و ارشادی خیلی دخالت نکند.
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 چقدر در حوزه عمل به داوطلبان خیر آموزش داده میشود؟

اجازه دهید چالش دهم را به همین سؤال شما اختصاص بدهم ،در بسیاری از
فعالیتهای خیریه با آسیبی روبهرو هستیم ،اینکه خیریهها آموزشهای تخصصی
و حرفهای الزم را ندیدند؛ لذا خدمات غیرحرفهای و احساسی فراوان ارائه میشود
و خدمات غیرحرفهای و البته از نوع احساسی ازقضا لطمه قابلتوجه به دنبال دارد.
اینکه به کودک کار ،کودک خیابان ،زن بدسرپرســت ،سالمند ،بیمار روانپریش،
حاشیهنشــین ،فرد یا خانوادهای که دچار پدیده فقر و نابرابری است ،اگر خدمات
حرفهای ندهید ،ممکن اســت که شما مث ً
ال دو مشکل از این خانواده را حل کنید
و بیســت مشــکل جدید برایشــان ایجاد کنید؛ بنابراین انجام خدمات بهصورت
غیرحرفهای در نهادهای خیریهای در ایران ،یک چالش بسیار جدی است.
یازدهم :نکته بســیار مهم دیگری که میخواهم بگویم ،این اســت که عمده
فعالیتهــای خیریه در ایران ،مربوط به مداخالت پس از وقوع مشــکل اســت و
خیریهها در قالب فعالیتهای پیشگیرانه در ایران ضعیف هستند؛ درحالیکه باید
بخش قابلتوجهی از خیریهها وارد فعالیتهای پیشگیرانه شوند.
دوازدهم :یکی از آسیبهای دیگری که در حوزه خیریهها داریم ،تمرکز بر نتایج
زودبازده و عینی و ملموس است؛ لذا خیریهها سعی میکنند کارهایی را انجام دهند
که خیلی زودبازده باشد؛ یعنی یک بسته حمایتی را درست کنند ،قند ،شکر ،روغن
و مرغ را ببرند در خانهها تحویل دهند یا اینکه یک وام یا کمک بالعوض بدهند که
این مشکل امروز یا فردا حل شود؛ درحالیکه مسائل و نابرابریها در جامعه و فقر و
گرفتاریها و بهطورکلی نابرخورداریها بهصورت کند و تدریجی به وجود آمده است
و در قالب فعالیتهای عمیق طوالنی بلندمدت قابلحل است .ولی خیریهها غالباً بر
نتایج زودبازده و عینی متمرکز هستند.
سیزدهم :آخرین نکتهای که میخواهم مطرح کنم ،این است که مؤسسات بزرگ
خیریهای در ایران داریم که شفافیت الزم را ندارند؛ اینها شفافیت در دریافتها و
اموالشان و شفافیت در هدایا و امالکی که دریافت میکنند و نحوه هزینه کرد اینها،
وجود ندارد .چگونه ممکن است که مؤسسه خیریهای  50سال کار کند و یکبار
بیالن خود را در روزنامهها منتشر نکرده باشد که مردم بفهمند که این مؤسسه خیریه
از کجا و چه کسانی پول میگیرد و در چه مواردی هزینه میکند .وقتی هم به آنها
گفته میشود که بیالن خود را منتشر کنید ،میگویند اگر ما بیالن خود را منتشر
کنیم ،دولت میفهمد که ما درآمد داریم و اینجا را از ما میگیرد! گویا اینجا ملک
شخصیشــان است؛ درحالیکه اینها موظف هستند و اگر یکنهاد سیاستگذار
وجود داشته باشد ،میگوید شما باید سالیانه و منظم تراز و بیالن مشروح خود را
در دسترس قرار داده و منتشر کنید .ارائه کنید که ببینیم درآمدها و مصارف شما،
تغییرات در هیئت مدیره و هیئت امنا و مدیران اصلی بر اساس قانون و روند سالم
انجامشده یا بر اساس الیگارشی فامیلی ،باندی ،جناحی و اقتصادی .پس یکی اینکه
مؤسسات بزرگ خیریهای در ایران داریم که مطلقاً شفافیت ندارند و تراز نمیدهند.
در درون اینها رگههایی از پولشوییهای مستقیم و غیرمستقیم مشاهده میشود.
یک الیگارشی فاسد فامیلی و الیگارشی فاسد قدرت در درون اینها حاکم است و
اینها را به محیطهای بسته و خودمانی تبدیل کردند و هر کاری دلشان میخواهد
انجام میدهند و هیچ گزارشــی هم بهجایی نمیدهند( .بهصورت سربسته عرض
میکنم) نهادهای حاکمیتی را هم که مختصری نظارت میکنند ،فریب میدهند.
راههای فریب این نهادها و تبانیها را هم مســلط هستند و انواع فسادهای مالی و
اداری هم در آنها وجود دارد .موارد پیشگفته بخشی از آسیبهایی است که در
حوزههای خیریهها وجود دارد؛ ضمن اینکه بخش بسیار عمده خیریهها ،بار بزرگی
را از دوش مردم و دولت برمیدارند و بهزعم من خیریههای کوچکتر در ایران بسیار
موفقتر از خیریههای بزرگتر و صاحبنام و شهرت بودهاند .امیدوار هستم که یک
نهاد سیاستگذار غیردولتی از جنس خود خیریهها در قالب یک شورای عالی ایجاد
شود و ضمن انتظامبخشی مردمی بر عملکرد خیریهها نظارت کند که از مسیر خود
منحرف نشوند.

جوامع توسعهیافته در طول زمان با گذشت زمان و با آ گاهی بیشتری که در بین مردمان در جامعه اتفاق افتاده توانستند رفتارهای
یکجانبه سودطلبانه صاحبان ثروت و سرمایه را محدود کنند و آنان را وادار سازند که برای پایداری خودشان در صحنه اقتصاد و
کسبوکار کمکم مسئولیتهایی به عهده بگیرند.

چرا باید خواند:
مسئولیتپذیری
شرکتها در ایران و
جهان چه شرایطی
دارد و ما در کجای
مسیر ایستادهایم؟ این
گفتوگو را بخوانید.

مسئولیت اجتماعی شرکتها محصول اقتصاد آزاد است
حسن فروزانفرد از مسئولیت اجتماعی شرکتها ،فرصتها و تهدیدهای آن میگوید
مسئولیت اجتماعی با فعالیتهای خیرخواهانه تفاوت معناداری دارد؛ در جوامع توسعهیافته مردم به آگاهیای دست یافتهاند که اجازه نمیدهند صاحبان ثروت به سود یکجانبه دست
یابند .حسن فروزانفرد ،فعال اقتصادی میگوید :جامعه رفتارهای یکجانبه سودطلبانه صاحبان ثروت و سرمایه را محدود میکند و آنان را وادار میسازد که برای پایداری خودشان در
صحنه اقتصاد و کسبوکار کمکم مسئولیتهایی به عهده بگیرند .فروزانفرد معتقد است که باید این رفتارها نظاممند شود تا کمتر مورد سوءاستفاده قرار گیرد .این مصاحبه را بخوانید.

 مســئولیت اجتماعی شرکتها از کجا آمده اســت و ادبیات آن حاصل چه
فعلوانفعاالت اجتماعی در طول زمان است؟

مسئله مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی حاصل مجموعهای از تحوالت در دو سده
گذشته اســت در مسیر توسعهای که کشورهای توســعهیافته با آن حرکت کردند و
تحوالتــی که در عرصه اجتمــاع و اقتصاد رخ داد .بیش از صد ســال پیش یعنی در
اوایل قرن بیســتم وقتی میخواســتند از انســان در محیط کار صحبت کنند از واژه
«کارگر» اســتفاده میکردند؛ این کارگر متناسب با تحوالت اقتصادی و اجتماعی به
«نیروی کار» تبدیل شــد و پس از تحوالتی که رخ میدهــد و تغییر جایگاه نیروی
کار در تولید ارزشافزوده به «منبع یا منابع انســانی» تبدیل میشــود و بعد تحوالت
اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژیکی موضوع «سرمایههای انسانی» را مطرح میسازد و
به واژه سرمایه انسانی میرسیم و امروز در جوامع توسعهیافته و شرکتهای پیشرفته
از واژه کارکنان سازمان استفاده میکنند؛ یعنی وقتی میگوییم کارکنان یک سازمان
میگوییــم مردمان یک ســازمان .موقعیتی که بر کارگر مترتــب بوده هیچ ربطی به
حقوقی که اآلن برای مردمان در سازمان مترتب هست ندارد .اکنون سازمانها بهجایی
رسیدند که کارکنان سازمان ،مدیر خود را انتخاب میکند .واژهگزینیها حاصل تحوالت
اجتماعی ،اقتصادی و جامعهشناختی اســت .زمانی که از مسئولیتپذیری اجتماعی
حرف میزنیم باید ریشههایش را مطرح کنیم و بگوییم چه کسی در این رابطه صحبت
کرده و چه شــده که در این زمینه صحبت شــده تا بتوانیــم درک کنیم که ما چه

نســبتی با این واژه در اقتصاد و کشورمان داریم و بایستی چهکاری با آن انجام دهیم
و این واژه چه نســبتی دارد با واژههای دیگری که فکر میکنیم در فرهنگ خودمان
مترادفش هستند و گاهی اوقات بهصورت اشتباه به کار میبریم؛ مث ً
ال وقتی خواستیم
واژه  peopleیا مردمان سازمان را در مدلهای تعالی سازمانی به فارسی ترجمه کنیم
گفتیم کارکنان سازمان؛ درحالیکه  peopleدیگر معنی کارکنان سازمان را نمیدهد.
مسئولیتپذیری شــرکتها حاصل تحوالتی است که در طول این یک سده رخداده؛
یعنی توسعه مردمساالری یا دموکراسی بهگونهای تأثیر گذاشته و اهمیت افراد و نظرات
افراد و جامعه را توسعه داده که دیگر موضوع مشتریمداری کفاف موفقیتهای بنگاه
اقتصادی را نمیدهد.
 ترمینولوژی «مشتریمداری» چه ارتباطی با مسئولیت شرکتها دارد؟

مشتریمداری برای چهار یا پنج دهه قبل از این است .توسعه و تأثیرگذاری رسانه و
شکلگیری اندیشههای اجتماعی تشکلها و احزاب و فعالیتهای اجتماعی افراد زمینه
را فراهم ساخته که یک ذینفع شفاف و روشن به ذینفعان بنگاه اضافهشده و آنهم
ســهم عمومی اجتماع در مقابل یک شرکت و در مقابل کارکرد اجتماعی یک شرکت
و یک مجموعه اســت بدون اینکه الزم باشــد همه اعضای آن اجتماع مشتریان آن
شرکت باشند .بنابراین اگر جامعهای بهاندازه کافی توسعه پیداکرده باشد ازنظر اجتماعی
ابزارهای برقراری ارتباط ،تعامالت اجتماعی و قدرتهایی که در قالب تشکلهای رسمی
و غیررســمی در اجتماع به وجود بیاید آن گاه قدرت جدیــدی به نام اجتماع و آثار
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توسعه
اجتماعی فعالیت یک بنگاه اقتصادی هم بهعنوان یک ذینفع مهم در آینده و پایداری
یا عدم پایداری آن در حال خودنمایی اســت .این اتفاق در کشــورهای توســعهیافته
نزدیک به نیمقرن ســابقه دارد و بهتناسب رشــد عمومی اجتماع ازنظر تحصیالت،
دسترسی به رسانه ،تواناییهایی که در جامعه برای توسعه فعالیت تشکلهای رسمی
و غیررســمی به وجود آمده ،احزاب مختلف ،شکلگیری حمایت از مصرفکنندگان و
بسیاری از آیتمهای دیگر زمینهای را فراهم کردند مخصوصاً حوزههای محیطزیستی،
حامیان محیطزیســت ،گروههای اجتماعی و NGOهایی که در حوزههای حمایت از
مصرفکنندگان و حمایت از محیطزیست شکل گرفتند فضایی را به وجود آوردند که
اینها میتوانند از طریق رسانههای خود یا مکانیزمهای اثرگذاریشان روی جامعه روی
برند یک سازمان یا یک مجموعه تأثیرگذاری مثبت یا منفی داشته باشند.
 نتیجه این تحوالت چه بوده است؟

از وقتــی این تأثیرگذاری خودنمایی کرده و نمونههایی از موفقیت و شکســت به
خاطر این تأثیرگذاری اجتماعی خودنمایی کرده کمکم شــرکتها و سازمانهایی که
هشیارتر و آگاهتر بودند و حواسشان به خودشان جمعتر بود به این جمعبندی رسیدند
که باید حواسشــان به آثار اجتماعی رفتارهای خودشــان در جامعه باشد؛ آثاری که
در فعالیتهای مربوط به تأمین نیروی انســانی و نحوه بهکارگیری نیروی انسانی در
جامعــه بر جا میگذارند و آثاری که از طریق بهکارگیری منابع تجدیدپذیر در جامعه
به بار میآورند مث ً
ال از ســوخت فسیلی یا از زغالسنگ استفاده میکنند و آلودگی به
وجود میآورند یا پس از تولیدشان پســابها و آلودگیهای ثانویه به وجود میآورند
که اینها زمینه آلودگی محیطزیســت اطراف را فراهم میسازند یا از نیروهای انسانی
استفاده میکنند که حقوقشان را رعایت نمیکنند یا در نوع قراردادهای کارشان یا نوع
قراردادهای تامینشان استانداردهای الزم رعایت نشده و آسیبزننده به ذینفعان است.
این آثار اجتماعی توســط جامعه دیده میشود و نمونههای منفیاش بهویژه با سطح
خیلی گستردهتر بازتولید میشــود و بسیاری از افرادی که ممکن است هیچ موقع با
این شرکت نه مراوده تجاری داشتند ،نه با آن کارکردند ،نه قرار است برایش کار کنند
و نه حتی نزدیکش زندگی میکنند نسبت به این سازمان موضعگیری میکنند و این
موضعگیری مثبت یا منفی میتواند بر برقراری یا پایداری این سازمان مؤثر باشد .اول
این تحوالت اجتماعی حاصلشده و پس از آن شرکتها به این جمعبندی رسیدند که
باید برای پایداری به موضوع آثار اجتماعی فعالیت بنگاه توجه داشــته باشند و کمکم
کشورهای گوناگون در این زمینه ایدهها ،دیدگاهها و ویژگیهایی در نظر گرفتند و نهایتاً
حتی در سطح بینالمللی سالهاست استاندارد مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
را داریــم و اینقدر این موضوع تکرار شــده و همه در مــوردش موضع گرفتند که به
این جمعبندی رســیدند که نهتنها شرکتها و برندهای بزرگ موظفاند از رفتارهای
غیرمعقول حفاظت کنند و آثار منفیشان را در اجتماع کام ً
ال مدیریت کنند ،بلکه باید
همه تأمینکنندگان و متعاملین با خود را هم وادار ســازند که حداقلهایی را رعایت
کنند؛ لذا تالش کردند دانش و فهمی که حاصل کردند را در قالب اســتانداردهایی در
سطح بینالمللی منتشر ســازند که موردتوجه بقیه هم قرار بگیرد؛ حاال کار بهجایی
رسیده که صاحب یک برند بزرگ در سطح بینالمللی حتی اگر با شرکتهای کوچکتر
یــا پیمانکاران و یا تأمینکنندگان فرعی کار کند که آنها دقت نظر الزم را در رعایت
اصول مسئولیتپذیری اجتماعی نداشته باشند برند اصلی هم آسیب میبیند.
  مسئولیت اجتماعی مسئولیت چه کسی در مقابل چه چیزی است؟


شــرکتها پیشتر فکر میکردند که فقط در مقابل حداکثر مشتریانشان مسئول
مســتقیماند؛ یعنی شرکتی که تولیدکننده خودرو اســت بایستی رضایت کسی که
مستقیم به او خودرو میفروشد را جلب کند و باید با مشتریاش کنار بیاید و نیازهایش
را برآورده ســازد و به قیمت مناسب بفروشد و مشتری هم راضی باشد .در طول زمان
کار بهجایی رسید که این حوزه را مدیریت کردن دیگر برای بنگاه و پایداریاش کفایت
نمیکرد؛ چون تعداد زیادی از افراد جامعه در گروههای اجتماعی مختلف نسبت به آثار
حضور این شــرکتها و رفتارشان تحت تأثیر قرار میگرفتند و متناسب با اینکه این
تأثیرات برایشان مثبت یا منفی بود به همدیگر بازخورد میدادند و این بازخوردها آثار
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مثبت و منفی فراوانی بر ادامه فعالیت این شــرکتها داشت؛ مث ً
ال یک شرکت سیمان
در کنار یک شــهر بزرگ سیمان تولید میکند .جامعه محلی کمکم آگاه شده و فهم
پیداکرده و اطالعاتش افزایشیافته و گروههای محلی شــکل گرفتند و نسبت به آثار
زیستمحیطی فعالیت شرکت سیمان در جامعهشان آگاهی پیدا میکنند و به این فکر
میکنند که چرا باید این شرکت در این منطقه کار کند و سودش را به دست بیاورد اما
مردم اینجا زیر آثار منفی و همسایگی این شرکت باشند و هوای نامطلوب ،سروصدا یا
هر مسئله دیگری به آنها فشار آورد .یعنی جامعه محلی این شرکت تا چندی پیش
ساختاریافتگی ،درک و هشیاری نسبت به آثار منفی که کارکرد این شرکت در آینده
او داشت نداشته ولی اآلن کمکم این جامعه محلی هشیار و دانا شده و در آن گروههای
اجتماعی رســمی و غیررسمی شــکلگرفته که حقوق خود را میشناسند و پیگیری
میکنند .این مجموعه صرفاً نمیتواند بگوید تمرکزش بر روی رضایت مشتریانش است
و اگر آنها راضی باشند و باقیمت مناسب کاالی باکیفیت بفروشد شرکت پایدار است
که دیگر اینگونه نیست و غیر از اینکه باید آن روابط را رعایت کند و تحکیم ببخشد
و بهبود دهد ،بایســتی به جامعه اطرافش هم نگاه کنــد و اگر اینها را قانع نکند که
حضورش را در این منطقه برای آنها نقش توسعهای و نقش مثبت دارد و در کنار آثار
منفی که وجــود دارد مجموعهای از آثار مثبت جبرانی را تعریف نکند ،جامعه محلی
میتواند اینقدر پافشاری کند که باعث تعطیلی شرکت شود .موضوع مسئولیتپذیری
اجتماعی در مورد مسئولیت شرکتها و سازمانها در مقابل مجموعه جامعهای که با
آن زندگی میکنند و حتی گاهی اوقات در مورد جامعه جهانی ،مسئولیتشــان درباره
فعالیتهایی که انجام میدهند ،کار اقتصادی که میکنند ،خریدی که انجام میدهند،
نحوه بهکارگیری نیروی انسانیشان ،شکل رعایت قوانین و مقرراتی که انجام میدهند،
آثاری که محصوالت آنها بر جامعه دارد و غیره.

مسئولیتپذیری اجتماعی در مورد مسئولیت شرکتها و سازمانهاست در مقابل مجموعه جامعهای که با آن زندگی میکنند و حتی گاهی
اوقات در مورد جامعه جهانی ،مسئولیتشان درباره فعالیتهایی که انجام میدهند ،کار اقتصادی که میکنند ،خریدی که انجام میدهند ،نحوه
بهکارگیری نیروی انسانیشان ،شکل رعایت قوانین و مقرراتی که انجام میدهند ،آثاری که محصوالت آنها بر جامعه دارد و غیره.

  نسبت مسئولیت اجتماعی در سپهر اجتماعی با فعالیت خیریهها چیست؟

یکی از فعالیتهایی که در عرصه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها مطرح میشود
توجه به گروههای اجتماعی آســیبپذیر است؛ یعنی یک شرکت در مجموعه و سپهر
مسئولیتپذیری اجتماعی که باید به آن توجه کند بایستی به کیفیت محصول خودش
در گام اول توجه ویژه داشــته باشد برای گروهی از اجزای جامعه که مصرفکننده او
هســتند .از حوزه مصرفکنندهها که خارج شویم باید به سراغ کارکنان برویم؛ یعنی
کســانی که برای سازمان کار میکنند و سپس روابط کاری مناسب حرفهای و همراه
با رعایت اصول و مقررات و اخالق تا اینها آسیبی نبینند و روابطش را با آنها تنظیم
کند .پس از کارکنان به ذینفعان نزدیکتر بنگاه مثل تأمینکنندگان و توزیعکنندگان
و شبکه توزیع و شبکه تأمین میرسیم و باید روابط را با اینها طوری تنظیم کنند که به
آنها آسیبی نزند و برایشان آثار منفی نداشته باشد .پس از این در حوزه محیطزیست
درزمینه آثاری که چه در فرایند تأمین و تولید در محیطزیســت باقی میگذارد و چه
آثاری که در فرایند تولید نهایی و مصرف کاالیش بر محیطزیســت باقی میماند باید
در این زمینه مســئولیتهای خود را تعیین کند بهگونهای که آثار منفی برای جامعه
نداشته باشد و حتی بتواند آثار مثبت برای جامعه داشته باشد .از اینها که بگذریم یک
موضوع دیگر هم هست و این است که در جامعه گروههای اجتماعی هستند که به هر
دلیلی دچار قسمتی از ناتواناییها ،محدودیتها و یا آسیبپذیری هستند .شرکتها در
سپهر مسئولیتپذیری اجتماعیاش باید بهاندازه توان ،جایگاه و امکاناتش جایی برای
همراهی با تعدادی از این گروههای اجتماعی آسیبپذیر ترتیب دهد .ممکن است یک
مجموعه بگوید میخواهم به حوزه آموزش کودکانی که به دالیل مختلف بد سرپرستی
یا بیسرپرستی دچار مشکلاند توجه بکنم و این تکه را با توجه به آگاهیها و توان مالی
خودم یا جایی که قرار گرفتم بهعنوان هزینههای خیریه انتخاب کردم .مفهوم خیریه
و رفتارهای خیراندیشــانه و کمک به برخی از جوامــع هدف یکی از اجزای چندگانه
مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاه است.
  وقتی از شــرکتها به مسئولیتهای اجتماعی میرسیم مبنای فعالیتهای

خیرخواهانه فعالیتهای بنگاهی است .برخی معتقدند که این فعالیتها بسترهای
تگریزی است.
مالیا 

آنچــه در جامعه ما هم به خاطر اعتقادات مذهبــی و هم رفتارهای اخالقی که در
جامعه بهعنوان جامعهای با تمدن باســابقه وجود داشــته این بوده که افراد به دالیل
شــخصی ،اعتقادی ،مذهبی و اخالقی همواره در طول سالیان دراز گذشته ما فعاالن
اقتصادی و افرادی کــه در حوزه بازار و تولید فعالیت میکردند و منابع و درآمدهایی
داشــتند به روشهای گوناگون بخشــی از درآمدهای خــود را صرف کارهای خیریه
میکردند که یا به شکل تشکل جدی ،موسسه خیریه و یا فعالیت حرفهای درمیآمده
یــا بهصورت پرداختیهای غیرمتمرکز و گاهبهگاه متناســب با موقعیتها و فرصتها
توسط این افراد یا مجموعه انجام میشده و این نمونه همچنان برقرار است؛ یعنی افراد
متناسب با اتفاقات یا حوادثی که در جامعه میافتد یا موضوعات و موقعیتهای مذهبی
و آیینی احساساتشان تحت تأثیر قرار میگیرد و نسبت به ناتوانان یا گروههای اجتماعی
آسیبدیده احساس مسئولیت میکنند و تالش میکنند قسمتی از منابع درآمدی یا
بخشی از داراییها یا ثروت خود را در این مسیر برای اصالح امور صرف کنند که به این
رفتار خیرخواهانه میگوییم و در چارچوب هزینههای یک ســازمان اینها را بهعنوان
هزینههای خیریه ثبت میکنند مثل موقعی که سیل یا زلزله رخ میدهد ،نزدیک باز
شــدن مدارس اســت ،نزدیک عید نوروز ،عید فطر ،ماه رمضان و ...است که به خاطر
تأثیرگذاری این اتفاقات و موقعیتها و روزهای نشــانهدار در تقویم افراد یا شرکتها
تحریک میشوند تا هزینههایی در حوزه هزینه خیریه انجام دهند و این قسمت کوچکی
یا شــاید یکدهم چیزی است که برای شرکتها بهعنوان مسئولیتپذیری اجتماعی
یکنیم.
شناسایی م 
 یعنی مسئولیت شرکتها مساوی با هزینههای خیریه است؟

امروز مســاوی دانســتن رفتارهای خیرخواهانه یا پرداخــت هزینههایی در قالب
هزینههای خیریه با مســئولیتپذیری اجتماعی شرکتی یک امر کام ً
ال اشتباه و یک

برداشت اشتباه از این مفهوم است .در موضوعی که از آن صحبت میکنیم هزینههای
خیریه هم وجــود دارد اما دهها برابر بزرگتر از مفهوم رفتارهای خیرخواهانه یا انجام
هزینههای خیریه است .امروز یک شرکت یا یک مجموعه اقتصادی در مقابل کارکنانش،
مشــتریانش ،جامعه محلیاش ،محیطزیستش ،در مواجهه با قانون و مقرراتی که باید
رعایت کند و در مواجهه با حاکمیت مسئولیتهایی دارد و جمع همه این مسئولیتها
را بهدرستی و بهموقع انجام دادن این است که شرکت یا مجموعه اقتصادی موفق شده
مسئولیتپذیری اجتماعی داشته باشد و این مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند برند
او را تقویت کند و پایداری شــرکت را برای بلندمدت تضمین کند .شرکتها معموالً
به برخی از این آیتمها متناســب با درکشــان یا مواجههشان و یا واقعیتهای اجتماع
توانستند نزدیک شوند که برخیها بیشتر و برخیها کمتر؛ ولی هنوز گسترهای که به
نام مسئولیتپذیری اجتماعی است برای عمده فعاالن اقتصادی و شرکتهای ما روشن
و شفاف نیست.
 برای نظاممند شدن این فعالیتها چه باید کرد؟

سال گذشته ،با تأخیر نزدیک به دهساله یکی از استانداردهای مهم بینالمللی که به
این موضوع میپردازد و میتواند این موضوع را برای ما روشن سازد در ایران ترجمه شد
و بهعنوان استاندارد ملی ارائه شد .اگر این استاندارد موردتوجه قرار بگیرد چیزهایی را
که گفتم میتوانید در آن ببینید .افراد حقیقی یا حقوقی صرفاً به استناد اینکه برخی
از هزینههای خیریه را در ســال میپذیرند یا مؤسساتی در این زمینه تأسیس کردند
نمیتوانیم بگوییم مســئولیتپذیری اجتماعی دارند و اینها افراد خیری هستند که
هزینههای خیریه میپردازند .مساوی دانستن این دو با همدیگر یک خطر بزرگ است
به این صورت که بگوییم اینهمانی وجود دارد .مسئولیتپذیری اجتماعی چیز جدیدی
نیست و از سالهای پیش داشتیم و همان اندیشههای خیرخواهانهای بوده که داشتیم
که هزینههای خیریه است.
 یعنی همانند هم هستند؟

خیر! اینهمانی غلط است و باید جلویش را گرفت؛ چون ما را به راه اشتباه میبرد.
هزینههای خیریه همواره محترم و معتبر بوده و اآلن هم محترم و معتبر است و به آن
نیاز است که در فضای عمومی کسبوکار و فضای عمومی اجتماع افراد و شرکتها برای
پرداخت هزینههای خیریه تعهداتی داشــته باشند اما این به معنای مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها و افراد نیست و جزو کوچکی از آن مسئولیت است.
 مشکالت خیریهها چیست و چه باید کرد؟

در شکل انجام این اندازه از مسئولیت اجتماعی در حوزههای خیریه هم با ایرادها،
خطاهــا و عوارضی مواجه بودهایم؛ یعنی با توجه به اینکه خیریهها قرار بوده بهعنوان
مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل و اداره شوند و باهدف سودآفرینی فعالیت نکنند و منابعی
که حاصل میکنند صرفاً در فعالیتهای مشخص و متمرکزی فعالیت کنند بلبشویی

نکتههایی که باید بدانید
[موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاهها از دل اقتصاد آزاد
خارجشده؛ یعنی اقتصاد آزاد با هدف حداکثرسازی منافع و سود تعدادی از
صاحبان سرمایه و صاحبان منابع بزرگتر کارش را آغاز کرده است.
[پیگیری ممتد منافع برای گروههای خاص صاحب سرمایه سبب یک
مجموعهای از آسیبها برای گروههای مختلف اجتماعی شده و آرامآرام
هرکدام از این گروههای اجتماعی مثل کارگران ،مصرفکنندگان و حامیان
محیطزیست متشکل شدند و خواستههای خود را پیگیری کردند.
[مسئولیتپذیری شرکتها حاصل تحوالتی است که در طول این یک
سده رخداده؛ یعنی توسعه مردمساالری یا دموکراسی بهگونهای تأثیر
گذاشته و اهمیت افراد و نظرات افراد و جامعه را توسعه داده که دیگر موضوع
مشتریمداری کفاف موفقیتهای بنگاه اقتصادی را نمیدهد.

شماره صد و بیستودوم ،مرداد و شهریور  | tccim.ir | 1401آیند هنگر

83

توسعه
در طول چند دهه گذشته در حوزه خیریهها اتفاق افتاده که برخی از بستر شکل دادن
مؤسسات خیریه کارها یا منافع اقتصادی دیگری را پیگیری کردند یا تالش کردند از
طریق آنها بعضی از رفتارهایی مثل پولشویی یا فرارهای مالیاتی را سازماندهی کنند.
بههرحال همیشه از هر عنصر خوبی استفادههای نامطلوب انجام میشود؛ لذا نهتنها در
ایران ،بلکه در همه دنیا این نوع از اتفاقات افتاده؛ ولی هر چه پیشرفت شده و هرچقدر
حرکت انجامشده جامعه هشیارتر گردیده و قوانین و مقررات جدیتر و سختگیرانهتری
برای کارکرد این نوع مؤسسات تنظیمشده و شفافیتهای باالتری از آن درخواست شده
برای اینکه چنین خطاکاریهایی رخ ندهد و نظارت بیشــتری صورت گیرد و آنهم
نظارت از جنبه عمومی؛ یعنی اینگونــه فعالیتها باید نوع گزارشدهیهایی ترتیب
میدادند و در تعامل با جامعه بهگونهای گزارش دهی میکردند که شفافیت الزم روی
رفتار ،تصمیمات و نحوه هزینهکرد میداشته تا این اتهامات به آنها وارد نشود.
 آیا رویههایی مصداقی داریم؟

در این زمینه در چند سال اخیر سختگیریهای بیشتری هم در تأسیس انجمنها یا
مؤسسات خیریه و هم در تمدید مجوزهای این انجمنها در حال انجام است .اصل این
ســختگیریهای دقیق بهویژه در شفافیت در حوزه مالی و رفتارهای مالی کار درست
و شایســتهای است و در حال حاضر موضوع حسابرســیهای داخلی باهمراهی افراد
شایســته و صاحبنظر جزو موضوعاتی است که توسط وزارت کشور که مرجع صدور
این نوع از مجوزهاســت نسبت به گذشته خیلی جدیتر دیده میشود و کنکاشهای
موشــکافانه درزمینه افراد مؤسس ،سوابقشان و منابعی که وارد این مؤسسات خیریه
میکنند نســبت به گذشته با دقت بیشتری انجام میشود و سازمان امور مالیاتی هم
با دقت بیشتری رفتارهای این مؤسسات را بررسی میکند؛ ولی این بدان معنا نیست
که هیچ فرصت سوءاستفادهای از رفتارهای خیریهای یا مؤسسات خیریه وجود نداشته
باشــد و همچنان نمونهها و فرصتهایی وجود دارد اما نســبت به پنج سال گذشته
این فرصتها و نمونهها بهشــدت شرایطشان تغییر کرده به خاطر اینکه سازمانهای
متولی هرکدام بهنوعی وارد صحنه شــدند و دارند شرایط را برای خطاکاران سختتر
و دشــوارتر میکنند؛ ولی این یک واقعبینی اســت که باید داشته باشیم که در کنار
عنوان خیریه و شــکلگیری رفتارهای خیریهای ،مؤسسات خیریه و مبالغ پرداختی
هزینههای خیریه اهداف دیگری چه اهداف سوءاســتفادههای مالی و اقتصادی و چه
اهداف سیاسی و چیزهای دیگری در جوامع گوناگون و کشور ما همواره وجود داشته
ولی به نظر میآید هم آگاهی بیشــتر عمومی در جامعه بهصورت عمومی نســبت به
فعالیتهای خیرخواهانه و آثارش و هم هشــیاری بیشتر متولیان این امر سبب شده
که نســبت به گذشته حساسیتها در این زمینه بیشتر باشــد .اگر این جریان بدون
جهتگیریهای سیاســی و با تمرکز بر رفتار حرفهای مدیریت مالی و انتشار گزارش
درســت مالی و حسابرسی پیش برود میتواند زمینه و ضریب خطا را در این زمینه
کمتر سازد .سروسامان دادن به حوزه خیریه و هزینههای مؤسسات خیریه به معنای
سازمان دادن به موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی افراد و شرکتها نیست و قسمت
کوچکی از مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی حولوحوش رفتارهای خیریه و هزینههای
خیریه است .بیش از  90درصد چیزی که به آن مسئولیتپذیری اجتماعی میگوییم از
اینجا آغاز میشود؛ به رسمیت شناختن و شناسایی همه ذینفعان اطراف یک بنگاه به
تعیین ارتباطات درست با تکتک این ذینفعان بهگونهای که منافع آنان حفظ شود و
آسیبی از رفتار اجتماعی شرکت بر ذینفعان باقی نماند .این ذینفعان شامل مشتریان،
کارکنان جوامع محلی ،محیطزیست ،مجموعه نظام حکمرانی کشور ،قوانین و مقررات
و گروههای اجتماعی متنوع است.
  اقتصاد بازارگرا همیشه مورد انتقاد بوده که به مسئله محیطزیست نگاه ابزاری
داشته .آیا فعالیت بنگاهها پاسخگوی انتقاد گسترده هست یا نه؟

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاهها از دل همین اقتصاد آزاد خارجشده؛
یعنی اقتصاد آزاد باهدف حداکثرســازی منافع و ســود تعدادی از صاحبان ســرمایه و
صاحبــان منابع بزرگتر کارش را آغاز کرده و ادامــه داده و پیگیری ممتد منافع برای
گروههای خاص صاحب سرمایه سبب یک مجموعهای از آسیبها برای گروههای مختلف
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اجتماعی شده و آرامآرام هرکدام از این گروههای اجتماعی مثل کارگران ،مصرفکنندگان
و حامیان محیطزیست متشکل شدند و خواستههای خود را پیگیری کردند و در تعامل
این پیگیریها با صاحبان صنعت و صاحبان سرمایه موفق شدند مسئولیتهایی را متوجه
شرکتها و ســرمایهداران و افرادی که از محل فعالیتهای اقتصادیشان آثار منفی به
مجموعه جامعه و افراد مترتب میشــده ،بکنند .جوامع توســعهیافته در طول زمان با
گذشــت زمان و با آگاهی بیشتری که در بین مردمان در جامعه اتفاق افتاده توانستند
رفتارهای یکجانبه ســودطلبانه صاحبان ثروت و سرمایه را محدود کنند و آنان را وادار
سازند که برای پایداری خودشان درصحنه اقتصاد و کسبوکار کمکم مسئولیتهایی به
عهده بگیرند و بعدا ً که این اتفاق رخداده شرکتهای پیش رو و سازمانهای بزرگتر به
این فکر افتادند رفتارهای خالقانه ،نوآورانه و پیش رو استخدام کنند و به کار بگیرند تا از
طریق رفتارهای حرفهای و بهکارگیری رویکردهای حرفهای در عرصه مسئولیتپذیری
اجتماعی بتوانند وجهه اجتماعی خوب پیدا کنند ،نهتنها اینکه صرفاً پاسخگوی نیازها یا
مطالبات مستقیم باشند ،بلکه بتوانند جامعه را از حضور خودشان مشعوف کنند و بگویند
چقدر به درد جامعه میخورند و رفتار اقتصادی و کسبوکارشان چقدر دارد به مجموعه
جامعه کمک میکند و به استناد این پشتیبانی اجتماعی برای خود فراهم سازند .وقتی
شرکتها فهمیدند که آثار منفی در نارضایتی عمومی از رفتار اقتصادی و زندگی اقتصادی
آنها وجود دارد به این فکر افتادند که از مسیر جلب رضایت عمومی افراد جامعه و ایجاد
یک تصویر مناسب مسئولیتپذیرانه در اجتماع از منافع این موضوع بهرهمند شوند .در
نمونه توسعهیافته خودش رقابتی بین برندهای بزرگ برای رفتار خردمندانه ،خالقانه و
نوآورانه برای انتخاب و اجرای رویکردهای مسئولیتپذیری اجتماعی به وجود میآورد و
این شکلگرفته است .زمانی شرکتها در جلب رضایت مشتری بالفصل خودشان رقابت
میکردند از طریق ارائه فیشــرهای جدید ،نوآوری ،قیمت مناسب و ...اآلن بهشدت روی
حوزه ایجاد رضایت بیشتر برای جامعه از محل فعالیت اقتصادی و کسبوکارشان با هم
رقابت میکنند که نمونه موفق این فعالیت را میشود در کشورهای بیشتر توسعهیافته
در کشورهای اسکاندیناوی دید که چگونه شرکتها دارند درزمینه اینکه آثار اجتماعی
مناسبتر و بهتر داشته باشند باهم رقابت میکنند و تمرکزشان را در حوزه فنآوریهای
نوین گذاشــتند ،بهگونهای که منافع اجتماعی بیشتری را از فعالیت اقتصادی که انجام
میدهنــد برای جامعه به ارمغان بیاورند؛ بنابراین نهتنها در نمونههای خوبش این توجه
و یادآوری و توجه به اســتانداردها جلوی برخی از مشــکالت را گرفته یا جلوی توسعه
بعضی از مشــکالت را به خاطر فعالیتهای شرکتی و سودجویانه سرمایهداران گرفته،
بلکــه در برخی از نمونهها حتی فضــا بهگونهای تغییر کرده که توجه به جایگاه مردم و
جامعه در موفقیت یا عدم موفقیت شرکتها به حدی معتبر و جدی شده که شرکتها
برای رضایت بیشتر جامعه باهم رقابت میکنند و رویکردهای جدیدتر و خالقانهتری را
ترتیب میدهند .در نمونههای موفق در جوامعی که در این زمینه از ما جلوترند جایگاه
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی بهگونهای رشد کرده که اآلن شرکتها دارند روی این
موضوع با هم رقابت میکنند؛ همانطور که در دورهای رقابت جدی شرکتها برای جلب
رضایت مشتریان با ارائه کیفیتهای باالتر ،قیمتهای مناسبتر و ترکیبات مناسبی از
این موضوع موجب شــد مصرفکنندگان کاال اضافه رفاهی حاصل کنند در رقابتی که
بــه وجود آمده بود ،یعنی کاالها را ارزانقیمتتر و باکیفیتتر دریافت کنند .مســیر به
این ســمت پیش میرود که رقابت شرکتها و سرمایهداران و برندهای بزرگ در عرصه
مسئولیتپذیری اجتماعی جامعه را نسبت به گذشته از حضور اقتصادی و کسبوکارهای
آنها منتفعتر میسازد .البته در حوزه اجتماعی ما وضعیت به این شکل نیست به خاطر
اینکه در حوزه تشکلهای اجتماعیNGO ،ها ،رفتارها و تشکلهای عمومی و مردمی
هنوز نوپا هســتیم و جامعه درزمینه احقاق حقوق خود به بلوغ الزم دســت پیدا نکرده
و توانایــی پیگیری موضوعات برای احقاق حقوق خــود را بهاندازه کافی ندارد .هرچقدر
این جامعه رشــد بیشتری داشته باشد و مردمســاالری جدیتری در آن وجود داشته
باشد و امکان ابراز نظر و پیگیریهای بیشتری داشته باشد و بتواند از رسانهها بهصورت
حرفهایتر و تأثیرگذارتر اســتفاده کند حتماً شرکتهای ما را هم تحریک میکند که
نسبت به مسئولیتپذیری اجتماعی حساسیت بیشتری پیدا کند.

به بازاندیشی در فرایند «خصوصیسازی سازمان بهزیستی» و رصد «منظومه خیرین و خیریهها در ایران»
ً
نیازمندیم .چرا برخی پروژههای رفع محرومیت (مثال در بشاگرد) بعد چهل سال تمام نمیشود؟ کاش نهادی،
سازمانی ،نیرویی ،یا سرمایهای نمادین برای بررسی «شرارت امر خیر در ایران» قدمی بردارد.

بحرانهای پسابحران
شرارت امر خیر در ایران
زن و شوهری ثروتمند تصمیم میگیرند کار خیر کنند.
بعد با خودشــان میگویند «خوب حاال چهکار کنیم؟»
آنگاه آلبوم خاطراتشان را ورق میزنند و میبینند «آخی!
در کودکی خیلی تنها بودیم ».این میشود که میروند جلوی بهزیستی
توان مدیریت آســیبهای
(ســازمانی که نمیداند به چه زبانی بگوید ِ
اجتماعی در ایران را ندارد!) و ظرف ســه الی چهار سال  45بچه را به
سرپرستی قبول میکنند و به شکل اتوبوسی به خانه چهارطبقهشان
میآورند .کار خیر از این پرسر و صداتر؟ از در و دیوار خبرنگار و رسانهها
و تشویق و تمجید حوالهشان میشود .به عنوان نیکاندیش قدر میبینند
و بر صدر مینشینند و حلقههای تازهای از خیرین دور ایشان را میگیرند.
حاال شب شعر ،کنســرت ،چلوکبابی شاندیز و ...هرآنچه بزرگترها در
آرزویش هســتند ویترین زندگی این بچههاست .پس چرا زن و شوهر
مهمان ویژهبرنامه «ماه عسل» صدا و سیما نشوند؟ اما با درد زمان چه
کنیم؟ پانزده سال میگذرد و باالخره آخر پاییز میشود .نتیجه؟ تعدادی
از بچهها در این مدت فرار کردهاند .برخی از پسران معتاد شدهاند .بعضی
دختران بزهکار شدهاند .برخی با یکدیگر ازدواج کرده و طالق گرفتهاند و
حاال هرکدام ســر جنــگ دارد با دیگری برای تصاحــب بچه و باقی
زندگیاش! بهزیستی چه میگوید؟ «هیچ!» چه دارد بگوید؟ بعد  15سال
میگویند «جواز اینها را باطل کردیم ».گزارشاتی از مسائل «اخالقی»
کودکان حاال بزرگشده ،پرونده قضایی میسازد
مرد سرپرست ،از طرف
ِ
و نیازی به چهار شــاهد عادل هم پیدا نمیشــود! بچهها بعد از مدتی
یکییکی شهادت و شکایتشــان را پس میگیرند! خیریه اما با همین
سیستم فضاحتبار همچنان دایر میماند! (چون آن مجوز که باطل شده
برای بهزیســتی بوده و این مجوز را که دایر است نیروی انتظامی داده
است! شوخیاش هم دیگر بیمزه است ،نه؟)

1

یک سر به چممهر (لرستان) بزنید! مردمانی که قبل از
سیل باالترین همبستگی اجتماعی را داشتهاند امروز به
یک شکاف اجتماعی گســترده دچار شدهاند .آنان که
دیروز زیر تیغ آفتاب مهربانانه گندم درو میکردند امروز زیر سایه ابر
نامهربانی کینه به ســینه میریزند و برای هم دندان میسایند! چرا؟
چون خیرین بعد از ســیل مداخالت بدون مطالعــهای در چممهر
داشــتهاند که موجب چشم و همچشــمی و احساس تبعیض بین
خانوادههای نیازمند شده است .قبل از سیل سطح زندگی مردم نزدیک
به هم بود و هنگام ســیل تقریباً همگی زندگی از دست داده بودند.
خیرین محترم اما به اینیکی یخچال دادهاند و به آنیکی ندادهاند .برای
آنیکــی مبلمان بردهانــد و به اینیکی زیلو هم نرســیده .آن برادر
زندگیاش را با سلیقه فالن خیر مثل کاخ ساخته و این برادر همچنان
خاکسترنشین است .حتی این کودک سه عروسک دارد و آنیکی در
سیل آب ،حاال
حسرت یک اسباببازی مانده! ختم کالم اینکه بعد از ِ
سیل کینه روستا و مردمش را با خود برده است.
ِ

2

دوست مستندسازی دارم که به دعوت انجمن حمایت
از زندانیان برای توصیف وضعیت خانوادههای زندانیان
استانی (اکثرا ً بیبضاعت) مشغول فیلمسازی شده است.
قرار تولید ســی روایت از سی خانواده بوده اما با تولید داستان هفتم
پروژه از ســمت کارفرما متوقف میشود .چرا؟ چون فیلم ایشان (به
عنوان یک مستندساز اجتماعی که خود دانشآموخته علوم اجتماعی
است) واکاوی دقیق ریشههای فقر در خانواده زندانیان و متمرکز بر ایده
توانمندسازی ایشان بوده است .پس رسماً به ایشان گفته میشود «یا
فیلمهای گریهدار تولید کنید یا از ادامه همکاری معذوریم! چراکه این
اشک ریختن مخاطب است که او را دست به جیب میکند ».اینکه
برگزارکننده «جشنهای گلریزان» چه نفع یا نیتی از چرخه استخراج
«اشک و پول» دارد البته وظیفه دوست بنده بوده و حدسهایی نیز
دارد اما اجماالً از این روند بوی خوبی به مشام نمیرسد. ...

3

فهم جامعه ما از کار خیر و امور خیریه و تشکیالت خیریهها
و نگاه خیرین و ...در چه وضعیتی اســت؟ بعد از ماجرای
غیزانیــه ،خیریهای تمــاس گرفته بود که «بــرای پروژه
کشاورزی در خوزستان فالن میلیارد میخواهیم هزینه کنیم اما اطمینان
نداریــم و چون به تو اعتماد داریم ،اگر بگویی کار خوبی اســت ما انجام
میدهیم!» یعنی فاجعه اینکه خیریه یکصدم آن هزینه (پولپاشــی) را
حاضر نیست صرف پژوهش کند و ببیند این رویکرد در درازمدت چه عواقب
و پیامدهایی دارد؟ بعد میخواهد با یک تماس سروته قصه را هم بیاورد!

4

یاسر عرب
جامعهشناس

چرا باید خواند:
چرا گاهی امر خیریه
و کارهای خیریه
بحرانهایی در پی
دارند؟ پاسخ را در این
مقالهبخوانید.

به بازاندیشــی در فرایند «خصوصیســازی سازمان
بهزیســتی» و رصد «منظومه خیریــن و خیریهها در
ایران» نیازمندیم .چرا برخی پروژههای رفع محرومیت
(مث ً
ال در بشــاگرد) بعد چهل ســال تمام نمیشــود؟ کاش نهادی،
سازمانی ،نیرویی ،یا سرمایهای نمادین برای بررسی «شرارت امر خیر
در ایران» قدمی بردارد.

5

نکتههایی که باید بدانید
[فاجعه اینکه خیریه یکصدم هزینه (پولپاشی) را حاضر نیست صرف پژوهش کند و ببیند
این رویکرد در درازمدت چه عواقب و پیامدهایی دارد؟ بعد میخواهد با یک تماس سروته قصه
را هم بیاورد!
[در چممهر لرستان ،مردمانی که قبل از سیل باالترین همبستگی اجتماعی را داشتهاند امروز
به یک شکاف اجتماعی گسترده دچار شدهاند .آنان که دیروز زیر تیغ آفتاب مهربانانه گندم
درو میکردند ،امروز زیر سایه ابر نامهربانی کینه به سینه میریزند و برای هم دندان میسایند.
[خیرین بعد از سیل مداخالت بدون مطالعهای در چممهر داشتهاند که موجب چشم و
همچشمی و احساس تبعیض بین خانوادههای نیازمند شده است .قبل از سیل سطح زندگی
مردم نزدیک به هم بود و هنگام سیل تقریب ًا همگی زندگی از دست داده بودند.

شماره صد و بیستودوم ،مرداد و شهریور  | tccim.ir | 1401آیند هنگر

85

توسعه

بحران کارآمدی نهادهای مدنی
چه باید کرد؟

مهدی معتمدی مهر
تحلیلگر مسائل ایران

چرا باید خواند:
چرا نهادهای مدنی
در ایران ناکارآمد است
و موانع کدام است؟
این مقاله تحلیلی را
بخوانید.

طوالنی شــدن فرآیند گذار به توسعه ،کاهش فزاینده
ضریب مشــارکت ملی ،سقوط شــاخصهای سرمایه
اجتماعی ،رشــد روزافزون فقر و بیعدالتی و فســاد و
تبعیض ،تعلیــق سیاســتورزی اصالحطلبانه ،تداوم
فضای امنیتی و رقابتهای ناسالم سیاسی در راستای
یکدستسازی ساختار قدرت سبب شده تا دامنه بحران
کارآمدی ،فراتر از نهادهای رسمی و حاکمیتی به عرصه
جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد نیز کشیده شود.
مشاهدات اجتماعی نشــان میدهد که انبوه نهادهای
مدنی فعال در ایران از ظرفیت مهار بحرانهای اجتماعی
و امدادرســانی مؤثــر به آســیبدیدگان و نیازمندان
برخوردار نیستند و نمیتوانند در کاهش کاستیهای
نظام اداری کشــور ،رسالتی بنیادین را به عهده گیرند.
علل و عواملی که مانع کارآمدی نهادهای جامعه مدنی
در ارائه پاسخی درخور و متناسب با ضرورتهای جاری
میشود را میتوان در محورهای زیر طبقهبندی کرد:

Jبحران ناکارآمدی نظام مدیریتی
نظام مدیریتی و ساختار اداری و تصمیمسازی عموم نهادهای جامعه مدنی ایران بر اساس
نگرش مشارکتمحور و سازوکارهای دمکراتیک طراحی نشده است و از این رو ،ظرفیت جذب
منابع مالی و انسانی و بهرهوری فعالیتهای این سازمانها ،تابعی از توانمندی شخصیتی و
اجرایی موسســان یا شخص مؤسس بوده و فاقد سازوکارهای متناسب با بهرهگیری از خرد
جمعی و مشارکت عمومی سایر شهروندان است .نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای خیریه
مردمی نیز همانند نهادهای رسمی و حاکمیتی از سنت «نوسازی دائ ِم مدیریتی» برخوردار
نیستند و هیات مدیران آنها در تراز مالکین نهاد به حساب آمده و دائمالعمر و نسبتاً ثابت
میمانند .این ساختار غیردموکراتیک و شخصمحورانه ،زمینه عدم انتقال تجربیات ،سکون
اعتبار مادی و اخالقی مدیریتی و اسباب توسعهنایافتگی و عدم برخورداری از آموزش سازمانی
مستمر و فرصتهای مشارکتجویانه را فراهم آورده و تجربه نشان میدهد که در صورت فوت
یا ناتوانی مدیر ارشد یا مدیران مؤثر قبلی ،امکان جایگزینی نیروی جدید در ساختار مدیریتی
پدید نمیآید و در نهایت ،ابتال به رکود یا توقف رشد کمی و کیفی سازمان ،تعلیق مناسبتها
و ناتوانی از ادامه فعالیتها ،سرنوشت و بقای سازمان را به مخاطره میاندازد.
در غیاب دولتهای اصالحی و در ســایه تمایالت تمامیتخواهانه سیاسی که عموماً با
کاهش مشــارکت عمومی و از کار انداختن سازوکارهای انتخاباتی بروز میکند ،وجه دیگر
این ناکارآمدی به عدم امکان مداخله و اثرگذاری نهادهای مدنی و جنبشهای اجتماعی در
همافزایی با «دولت» برای رفع کاستیها ،جبران ظرفیت و اصالح ساختارهای معیوب اداری
و اقتصادی باز میگردد .بخش عمده نارساییها و بحران اقتصادی جاری مرتبط با نظام اداری
متورم و ساماننایافته در عرصههای آموزش و بهداشت عمومی است که متأثر از فضای امنیتی
و عدم تمایل حاکمیت به تعامل با نهادهای جامعه مدنی و پاسخگویی به مطالبات جنبشهای
اجتماعی ،نابرخوردار از مشارکت بخشهای گوناگون جامعه اعم از زنان ،اقوام ،اصناف و بخش
خصوصی مانده است .این وضعیت سبب میشود که اوالً جنبشهای اجتماعی ،امکانی برای
تثبیت و نهادینه کردن خویش پیدا نکنند و به اشکالی نامنظم و ازپیشنیاندیشیده به طرح
مطالبــات خویش بپردازند و دوم آن کــه صرفاً در حد مطالبهگری باقی بمانند و نتوانند از
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ظرفیت عظیم خویش برای حل بحرانهای پایه استفاده کنند .این عارضه سبب میشود که
نهادهای مدنی از راهحلهای اساسی و بلندمدت ،اعراض و معطوف به خویش و در راستای
نگرشی موردی عمل کنند تا در کوتاهمدت به نتیجه ملموس برسند و بدینسان ،مسئله اصلی
همچنان پابرجا میماند.
مشاهدات عینی در سراسر جهان نشان میدهد که حتی توسعهیافتهترین ،ثروتمندترین و
مقتدرترین دولتها که فقط بودجه نظامیشان ،بیش از ده برابر کل بودجه سالیانه ایران است،
در مسئلهای مانند جمعآوری زباله یا واکسیناسیون عمومی قادر به نقشآفرینی انحصاری و
منصرف از مشــارکت نهادهای مدنی نیستند .تنها وزارت آموزش و پرورش ایران متعهد به
پرداخت حقوق ماهیانه به حدود دو میلیون کارمند و بازنشسته و وزارت بهداشت ،متکفل
تأمین ساالنه چندین میلیارد دالر هزینه دارو و درمان است.
ابعاد حضور ،عملکرد و نیروی انســانی «نهاد دولت» در ایران ،متضمن این نتیجهگیری
اجتنابناپذیر است که صرفنظر از عوارض تورمی تزریق پول در ردیفهای بودجه جاری و به
فرض آنکه دولت بتواند در مقطعی کوتاه به حداقل خواست صنفی جنبش معلمان تمکین
کرده و با افزایش حقوق آنان موافقت کند ،باز هم مشــکل اساسی به جای خود باقی است
و مدتی بعد ،متأثر از تزلزل مهارناشدنی ارزش پول ملی ،مجددا ً سیل مطالبات و اعتراضات
شــدت خواهد گرفت .اصل مسئله و عامل بنیادین بحران معیشتی کنونی ،افزون بر وجوه
اقتصادی و سیاسی مترتب بر آن ،دربردارنده ساختار اداری متورم و پیکره غولآسای نهادهای
رسمی در عرصههای آموزش ،بهداشت ،مدیریت دولتی صنایع بزرگ و مالکیت نفت است
که هرگونه مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی را نفی میکند.
 Jنادیده گرفتن مسئله توسعه
تقویت فرآیند گذار به «توسعه» پایدار و متوازن اجتماعی ،نهاییترین وجوه فلسفه وجودی
و جهتگیری هر نهاد مدنی را بازگو میکند که در غیاب آن ،ماهیت هر ســازمان مدنی به
نهادی امدادی تنزل پیدا میکند که راهبردی جز ارائه خدمات ندارد .جامعه مدنی ایران فاقد
نظریهای است که آن را در مسیر کالن توسعه و ظرفیتهای مبتنی بر مشارکت ملی و ناظر بر
خیر عمومی رهنمون سازد .متاسفانه ،بخش عمدهای از سازمانهای خیریه غیردولتی ایران به
چنین وضعیتی گرفتارند و به رغم نیتهای پاک و تالشها و فداکاریهایی که بانیان و فعاالن
نشان میدهند و به تعدادی از شهروندان خدمترسانی میکنند ،از آنجا که بر شاهراه توسعه
متوازن و پایدار کشور استوار نیستند ،عمدتاً خدماتی یکسویه ارائه میدهند که تأثیر نهایی
در رفع نیازمندی امدادیافتگان ندارد و سرآخر ،با توقف این خدمات ،جامعه هدف به همان
نقطه پیشین و بلکه پایینتر سوق پیدا میکند.
Jساختار اقتصاد نفتی
«اقتصاد نفتی» ساختاری معیوب ،شکننده و ناپایدار است که منشأ و سرنوشت عموم
تصمیمات و اقدامات مردمی را به منابع دولتی گره میزند و ســبب میشود که کیفیت و
کمیت عملکرد و توان نهادهای مدنی ،متناسب با وضعیت مالی دولت ،به منصه ظهور رسیده
و عینیت یابد .تجربه پنج دهه گذشــته که متأثر از رشــد یا کاهش قیمت نفت پدید آمده
است ،نشان میدهد که خزانه خالی ،کل چرخه مدیریت اجرایی را اعم از نهادهای رسمی یا
غیررسمی به توقف وامیدارد و خزانه ثروتمند نیز ،بیش از آنکه در مسیر توسعه نقشآفرین
شود ،منبعی برای رشد فساد و گسترش رانت و ساختار تبعیض میشود و نهایتاً به توقف روند
توسعه و حتی اعتراضات عمومی میانجامد.
متأثر از تداوم تحریمها و تحمیل انزوایی سیاســی و اقتصادی به پیکره حاکمیت ایران،

به طول انجامیدن بحرانهای کالن جامعه ایران به انباشت مسائل پاسخ دادهنشدهای منجر شده است که ارائه هرگونه راهحل کوتاهمدت و اعتماد به
ُ
نگرشهای خردمحورانه به معضالت گوناگون جاری را غیرواقعبینانه ،غیرمسئوالنه و غیرصادقانه مینماید .مرجعیتهای اجتماعی و سرمایههای
نمادین انسانی متناسب با کاهش سرمایه اجتماعی تنزل یافتهاند و ناامیدی و بیاعتمادی و ناکارآمدی ،رشدی فزاینده و فراگیر داشته است.

سالهاســت که توان مالی دولت (در معنای عــام) روندی رو به کاهش را تجربه کرده و در
نتیجه ،ضعف دولت به جامعه مدنی ســرایت یافته اســت .از سوی دیگر و در شرایط رونق
نیز ،از آنجا که «اقتصاد نفتی» خود را بینیاز از مشارکت عمومی میبیند و با ساختارهای
مشارکتگریزانه و استبدادی پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد ،راه را بر رشد فعالیتهای جامعه
مدنی میبندد و در این میان ،تفاوتی میان سازمان مدنی در عرصههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و یک سازمان خیریه فعال در حوزه کودکان کار یا محیط
زیست ،به همان سرنوشت و همان تضییقاتی دچار میشود که گریبانگیر احزاب سیاسی
اپوزیسیون است.
«اقتصاد نفتی» با «بخش خصوصی» خصومت ذاتی دارد و به خوبی آگاه است که بخش
خصوصی واقعاً مســتقل از حکومت ،مادر نهادهای جامعه مدنی و پیشنیاز ســاختارهای
نظارتی مردمی در هر جامعهای است و به میزان رشد بخش خصوصی ،ظرفیت اقتدارگرایی
و انحصارطلبی و فرصتطلبی و فسادپروری کاهش پیدا میکند .از این رو ،با آلوده ساختن
بخش خصوصی به محافظهکاری و فساد و شبهدولتیگرایی ،مانع از رشد کالن جامعه مدنی و
حمایت بخش خصوصی از سایر سازمانهای سیاسی و اجتماعی میشود.
Jانقطاع سازماندهی داخلی و بینالمللی
تداوم فضای امنیتی در داخل کشور و تحمیل انزوای بینالمللی از سوی قدرتهای بزرگ
جهانی و منطقهای ،مانع سازماندهی نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور شده و آنان را
از روند همافزایی ،بهرهگیری از پشتیبانیهای مالی و اجرایی و به اشتراک گذاشتن تجربیات
و منابع آموزشی باز داشته است .این پراکندگی ،ظرفیت هر نهاد را به جمع عددی خدماتی
که ارائه میدهد ،محدود کرده و از ایجاد ارزش افزوده و مانعی در برابر رشــد تصاعدی این
خدمات قرار میدهد .متاسفانه ،نگرشی راستگرایانه در عرصه تقویت جامعه مدنی در سالیان
اخیر نیز رشد کرده است که حاوی وجوهی انفعالی است و درصدد است تا مفهوم مبتکرانه
«سازماندهی» را به «تشکلیابی» فروبکاهد.
Jکاستیهای برنامهریزی
«برنامهریزی» مفهومی مهندســی در علوم اجتماعی است که افزون بر طرح مطالبات و
وجوه آرمانی ،به شاخصهای ارزیابی ،زمانبندی ،اهداف ،منابع ،راهکارهای اجرایی و نظایر
آن نیز اشاره دارد .ممانعت ساختارهای غیردموکراتیک از گردش آزاد اطالعات و توقف چرخه
مدیریت کالن کشور ،از جمله دالیلی است که میتواند ناتوانی نهادهای مدنی و سیاسی ایران
در ارائه یک برنامه جامع و واقعبینانه را توضیح داده و معلوم کند که چرا ماهیت برنامههای این
سازمانها فراتر از حیطه «اعالم مواضع» ارتقا پیدا نمیکند و نمیتواند در ترازی کارشناسی
متبلور شــود و در نهایت ،زمینههای فروماندن در بیراهه نگرشهــای کوتاهمدت ،انفعال،
شعارزدگی ،کلیگویی و سایر محدودیتها و ناکامیهای جامعه مدنی ایران را فراهم میآورد.
Jعدم بهرهگیری از تئوریهای سازمانی و دستاوردهای کارشناسی
توسعهنایافتگیکالنساختارهاسببشدهاستتاسازمانهایزیرمجموعهجامعهمدنی
نیز ،خود را مقید به رعایت نگاه مدرن ،علمی و کارشناسی در عرصه مدیریتی ،جذب منابع
مالی و نحوه ارائه خدمات خیریه نبینند و به همان چارچوبها و سازوکارهای کمابیش
ســنتی کفایت کنند .حتی برخی ســازمانهایی که وظیفه خدماترسانی و مددکاری
در حوزه نیازهای پزشــکی به معلوالن و دیگر آسیبدیدگان اجتماعی مانند معتادان و
قربانیان خشــونت یا مبتالیان به بیماریهایی مانند ایدز دارند نیز ،امکان بهرهگیری از
نیروی کارشناسی خبره را ندارند و تمایلی آگاهانه به التزام به روشهای علمی و روزآمد
نشان نمیدهند .هنوز هم عمدهترین منابع مالی و انسانی سازمانهای مدنی را نزدیکان و
بستگان و کسانی تشکیل میدهند که به طور مستقیم با سازمان در ارتباطاند .شیوههای
استفاده از خدمات علمی و صندوقهای مالی سازمانهای خیریه خارج از کشور یا وابسته
به سازمان ملل متحد و نظایر آن ،افزون بر مالحظات امنیتی و نوعی تابوی اخالقی که بر
آن مترتب است ،امری رایج و شناخته شده در ایران نیست.
نهادهای مدنی هنوز خود را نیازمند بهرهگیری و پایبندی به تئوری منسجم و جامعی

نمیدانند که متضمن ماهیت ،تعهدات و رشد بهرهوری آنان باشد و از این رو ،همچنان
با ســؤاالت پایه نظیر آن مواجهاند که چه نقشــی را باید در ارتباط با کالنجنبشهای
اجتماعی ایفا کنند؟ چه رســالتی بر عهده دارند؟ آیا باید به حیطه طرح مطالبات صرفاً
صنفی و اجتماعی اکتفا کنند و یا باید این هدف را با اتخاذ رویکردهای سیاسی و تعامل
سازمانیافته با احزاب و تجربه سیاسی تکمیل کنند؟ نسبت میان نهاد مدنی و جنبش
اجتماعی چگونه رقم میخورد؟ جنبش اجتماعی باید سرانجام به یک یا چند نهاد منشعب
شــود یا نهادهای منشعب باید در چارچوبهای جبههای ،زمینه شکلگیری جنبش را
فراهم کنند؟
Jرشد مهارناپذیر عوامل ناظر بر بحران
نهادهای جامعه مدنی همواره بنا بر ضرورتهای عینی و متناســب با بحرانهای کالن
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پدید میآیند و حال آنکه این بحرانها در طول چهار دهه
گذشته هرگز ثابت نبوده و عموماً در یک مسیر مهارنشدنی و در نوسانات برآمده از رشدی
فزاینده قرار داشتهاند و از این رو ،کلیت جامعه مدنی را در مواجهه با مسائل و معضالت عظیم
پیش رو به نوعی دلسردی و احساس بیفایدگی و واماندگی دچار کرده است .شاید ارائه مثالی
در این زمینه سودمند باشد .سالهاست که تورم دو رقمی در ایران ادامه دارد و شاخصهای
فقر و تبعیض و فساد نظیر بیکاری ،رکود ،ضریب جینی ،پروندههای کیفری و خشونت ،روند
افزایشی نشان میدهند .نهادهای مدنی فعال در حوزه فقرزدایی یا انجمنهای حمایتگر در
برابر آسیبهای اجتماعی هرچه تالش میکنند ،باز هم خود را در نقطهای پایینتر از گذشته
پیدا میکنند و میبینند که نتوانستهاند نقش اساسی و موثری ایفا کنند.
Jنتیجه
به طول انجامیدن بحرانهای کالن جامعه ایران به انباشت مسائل پاسخ دادهنشدهای
منجر شده است که ارائه هرگونه راهحل کوتاهمدت و اعتماد به نگرشهای خُ ردمحورانه
به معضالت گوناگون جــاری را غیرواقعبینانه ،غیرمســئوالنه و غیرصادقانه مینماید.
مرجعیتهای اجتماعی و سرمایههای نمادین انسانی متناسب با کاهش سرمایه اجتماعی
تنزل یافتهاند و ناامیدی و بیاعتمادی و ناکارآمدی ،رشدی فزاینده و فراگیر داشته است.
این وضعیت سبب میشــود که اصالح ساختار قدرت و تالش برای دمکراتیزاسیون به
مثابه «بحران اصلی» در رأس تمام اولویتها قرار گیرد .در جامعهای که حکومت نقش
اصلی در ساماندهی و ارائه خدمات و رفاه را بر عهده دارد و واجد ظرفیتهای انحصاری
سیاسی توام با گرایشهای محافظهکارانه است و خود را نیازمند به مشارکت ملی
مالی و
ِ
شهروندان و ضرورت همکاری برای اداره امور و پیشبرد فرآیندهای بهبودساز نمیبیند،
روندهای اصالحی و جامعهمحور به یک تسلسل ناپایان گرفتار میشوند و تا استقرار بر یک
پاگرد تعیینکننده و دموکراتیک ،از حرکت به سوی تعالی و ارتقا و نقشآفرینی مؤثر برای
ارائه راهحل اساسی بازمیمانند.
باید پذیرفت که بحران ناکارآمدی حاکمیت به بدنه جامعه مدنی نیز ســرایت کرده
است و بحرانهای متکثر و متنوع امرو ِز ایران در عرصههای سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی،
اقتصادی و حتی اخالقی ،در گام نخست راهحل سیاسی دارد و نیازمند تالش مستمر و
مســئوالنه برای استقرار حقوق شهروندی و حاکمیت ملت است .مبالغهآمیز نیست اگر
ایران « ،1401آزادی» از «نان شــب» هم واجبتر اســت و تا دموکراسی
بگوییم که در ِ
پدید نیاید ،نه حاکمیت ظرفیت و حتی اراده گذار به توسعه را دارد و نه در راستای اهداف
عدالتخواهانه و رفع فساد و فقر و رشد شاخصهای آموزش و بهداشت عمومی و توسعه
متوازن و پایدار ،کاری اساســی از دست جامعه مدنی برمیآید .اتخاذ جهتگیریهای
دموکراتیک و یافتن راهحلهای ناظر بر وضعیتهای کالن در عین اســتقالل نهادهای
مدنی از امتزاج فرصتطلبانه با کنشگریهای سیاسی و حزبی ،چشماندازی کلی است
که پیرامون ابعاد و ظرایف آن باید با دقت و بر اساس نگرشی علمی ،کارشناسی و اجرایی و
در چارچوب گفتوگوهای ملی میان جامعه مدنی و حاکمیت بحث کرد .این هدف شریف،
فرآیندی ضروری و راهگشا و البته کاری است به صعوبت راه رفتن بر لبه پرتگاه .فرجا ِم
نیک در «اعتدال» و «استقامت» و «صداقت» رقم خواهد خورد.
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توسعه

جاذبهای به نام فرار مالیاتی
چالشهای مؤسسات عامالمنفعه و خیریه
Jچیستی خیری هها
مؤسســات خیریه بــه نهادها و ســازمانهایی
غیرانتفاعی و عامالمنفعه اطالق میشود که به صورت
دولتی یــا خصوصی و مردمنهاد در عرصه مســائل
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی و غیره فعالیت
میکنند .این مؤسسات به طور معمول از منابع مالی
بسیار محدودی برخوردارند که از طریق کمکهای
غالمحسین دوانی
مردمی و بدون دریافت کمکهای دولتی (در مؤسسات
عضو شورای عالی انجمن
غیردولتی) به فعالیتهای خویش ادامه میدهند .این
حسابداران خبره ایران
منابع طبق آییننامه تأسیس موسسه ،در موارد خاصی
قابل بهرهبرداری است و نمیتوان از آن در همه امور و
چرا باید خواند:
فعالیتها استفاده کرد .در گذشته سازمان بهزیستی،
چرا برخی از خیریهها
درگیر فساد میشوند و
وزارت کشور ،وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی
حلقهمفقودهکجاست؟
از مراجعی بودند که اجازه صدور مجوز برای خیریهها
پاسخ را در این مقاله
را داشتند .نظر به اینکه تعدد مراجع ثبت مشکالتی
میخوانید.
را به همراه داشت ،مقررشد با ایجاد یک روند متمرکز
شود تنها یک مرجع برای صدور مجوز اقدام کند .بر
همین اســاس در حال حاضر و بر اســاس آییننامه
مصوب دولت تنها مرجع صدور مجوز برای شبکههای
تخصصی سازمانهای مردمنهاد ،وزارت کشور است.
قوانین موسسه خیریه از کشوری به کشور دیگر متغیر
اســت .در ایران ،مؤسسات خیریه در زمینههای متعددی چون ارائه خدمات اجتماعی،
رفاهی ،آموزشی و اقتصادی به خانوادههای نیازمند ،خانوادههای زنسرپرست ،کودکان
کار ،کودکان بیسرپرست و بدسرپرست ،و سایر آسیبدیدگان اجتماعی فعالیت میکنند
و بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی خویش را برعهده گرفته و در جهت انجام هرچه بهتر
آن میکوشــند .برای ثبت یک مؤسسه خیریه ،باید گواهی و مجوز مربوطه را از وزارت
کشور دریافت کنیم .و سپس بر اساس این مجوز میتوان اقدام به تأسیس یک موسسه
خیریه کرد.
Jمؤسسات خیریه چه خدماتی ارائه میدهند؟
با توجه به اینکه مؤسسات خیریهای به صورت عامالمنفعه و با هدف حل مشکالت و
معضالت اجتماعی تأسیس شدهاند .مهمترین فعالیتهای این مؤسسات خیریه عبارتاند
از:
کمک به افراد بیبضاعت و کمتوان
کمک به ارتقای جامعه در زمینههای اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی ،مذهبی و...
تأمین هزینههای تحصیلی برای کودکان
ساخت مدرسه ،بیمارستان و مسجد
امدادرسانی به آسیبدیدگان بالیای طبیعی
کمک به زنان بیسرپرست
کمک به رفع تبعیضهای اجتماعی از طریق آموزش
پرداخت مستمری ماهانه به سرپرست خانوارهای کمبضاعت
کمکهزینه درمان و دارو برای بیماران کمتوان
88
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تأمین هزینه جهیزیه افراد تحت پوشش.
Jمنابع مالی و شیوه تأمین آن
یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای خیریه ،منابع مالی محدود آنهاست چرا که
این مؤسسات از دولت کمک مالی دریافت نمیکنند .همچنین این نکته را باید مدنظر
قرار داد که این مؤسســات مجاز به درآمدزایی یا هزینه کردن از هر راه ممکن نیستند.
به عنوان برخی از مهمترین منابع مالی مؤسسات خیریه میتوان به این موارد اشاره کرد:
 کمکهای مالی افراد نیکوکار و حمایتهای مردمی
مبالغ حاصل از وقف و نذورات مردمی
 کمکهای مالی هیئت امنا
سود حاصل از سرمایهگذاری در پروژههای مختلف اقتصادی
بهرهگیری از سود سپردههای بانکی
بهرهگیــری از درآمد حاصله از برنامههای فرهنگی مانند همایش ،نشســت،
کنسرت و برنامههای مفرح
کمکهای دولتی برای مؤسسات خیریه نیمهدولتی
برپایی کمپین و بازارچههای خیریه.
مؤسســات خیریه از نظر قانونی ملزم هســتند که ســاالنه بیالن مالــی خود را به
مقامات دولتی ارائه دهند .این بیالن باید شامل منابع مالی ،هزینهها ،حقوق کارمندان،
سرمایهگذاریها ،وامها ،دریافتیها ،اهداییهای مالی ،خدمات در مقابل اجرت و هرگونه
اطالعات مالی دیگر باشد .همچنین خیریهها موظف هستند لیستی از کمکهای مالی به
مؤسسات دیگر ،بورسهای تحصیلی و شرایط پرداختها را اعالم کنند چرا که این گونه
اطالعات جزو اسناد عمومی هستند که مردم حق دارند از آن اطالع یابند .مؤسسات به
طور داوطلبانه اطالعات مالی خود را از راه رسانهها یا اتحادیه مؤسسات خیریه و یا مراکز
آمار به درخواستکنندگان اطالعات و کمکها یا عموم مردم عرضه میکنند.
اکثر نهادها گزارشهای ساالنه از عملکرد و وضع مالی خود را برای اطالع عموم مردم
چاپ و منتشــر میکنند .این گزارش هیچ اجبار قانونی نــدارد ،ولی مردم از آنها توقع
چنین گزارشی را دارند .همچنین بعضی از نهادها جزوههای تعریف ،خبرنامه مصاحبههای
مطبوعاتی با رســانه ،کتاب ،فیلم و وبسایت آماده میکنند تا با مردم در ارتباط باشند.
گاهی آنان توضیح میدهند که چگونه به دیگران کمک مالی میکنند و به ارائه گزارشی
از نتایج آن کمکها میپردازند .این گزارشها نقش مهمی در تفکیک اینکه این نهاد آیا
به مردم خدمت میکند یا به افراد بانفوذ دارد.
Jنگاهی به خیریهها
اما آنچه در خیریههای در ایران اتفاق میافتد ،چشمانداز خوبی را به تصویر نمیکشد؛
چند ســال قبل رئیس وقت کمیســیون اقتصادی مجلس در همایش استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSاعالم کرد« :در اقتصاد ایران  ۷هزار خیریه وجود دارد
که هیچکدام از آنها صورتهای مالی خود را منتشر نمیکنند ».درشرایطی که گزارشهای
دقیق و شفافی از فعالیت موسسههای خیریه وجود ندارد ،این مؤسسات تبدیل به بنگاهها
و ابزارهایی برای سوءاســتفاده عدهای شدهاند .درشــرایطی که گفته میشود شاخص
بیاعتمادی افراد به یکدیگر حدود  ۸۰درصد و شــاخص تقلب  ۷۰درصد اســت ،رشد
بیرویه اینگونه خیریهها جای تأمل دارد .آنطور که بررسیها نشان میدهد  ۸۰درصد

مؤسسات خیریه از نظر قانونی ملزم هستند که ساالنه بیالن مالی خود را به مقامات دولتی ارائه دهند .این بیالن باید
شامل منابع مالی ،هزینهها ،حقوق کارمندان ،سرمایهگذار یها ،وامها ،دریافتیها ،اهداییهای مالی ،خدمات در
مقابل اجرت و هرگونه اطالعات مالی دیگر باشد.

مردم به یکدیگر اعتماد ندارند ،پس چگونه ممکن اســت پول و اموال خود را در اختیار
مؤسسات خیریه قرار دهند.
البته در همه جای دنیا ،خیریهها میتوانند موجب فساد شوند و بنابراین نظارت باالیی
بر کار و عملکرد آنها وجود دارد ،متأســفانه در کشور ما خیریههای غیرشفاف به مراکز
فساد اقتصادی تبدیل شدهاند و مراکزی برای پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی هستند.
مؤسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمانسازی ورود کردهاند.
همانطور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از موسسههای خیریه  ۳۰میلیون دالر واردات
انجام داده بود .خیریههای غیرشفاف لزومی به انتشار صورتهای مالی خود نمیبینند،
زیرا الزامی برای این کار باالی سرشــان نیســت و اگر هم صورت مالی خود را منتشــر
کنند ،زوایای پنهان فعالیتهایشان مشخص میشــود و این درحالی است که اینگونه
مؤسسات با پنهانکاری رشد میکنند و با شفافیت بیگانه هستند؛ حتی ممکن است اگر
شفافیتی صورت بگیرد ،مشخص شود که بنیانگذار چندین خیریه یک نفر است که حتی
سیکل هم ندارد و همین که سوءسابقه نداشته ،به او مجوز فعالیت داده شده است .انتشار
صورتهای مالی این خیریهها میتواند پــرده از فعالیتهای آنها بردارد ،اظهار میدارد:
براساس اساسنامه مؤسسات خیریه نباید تقسیم سود داشته باشند ،اما به انحای مختلف
مانند پرداخت حقوق این کار را انجام میدهند.
Jشفافیت ،تنها راه ممکن
مالی مؤسسات خیریه باید گفت از بین هزاران مؤسسه خیریه
در ارتباط با عدم شفافیت ِ
در ایران بهجز چند مؤسســه خیریه بزرگ که همگی میشناسیم ،خیلیها صورتهای
مالی خود را افشا نمیکنند .هرچند بین همین مؤسسات هم تقریباً اغلب حاضر به انتشار
عام وضعیت مالی خود نیســتند .ماده  ۳قانون خدمات کشوری ،مؤسسات یا نهادهای
عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده است که از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تا
صندوقهایی مانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و
حتی مؤسسات منحلشدهای مانند سازمان دانشآموزی حزب جمهوری اسالمی را شامل
میشود .وقتی در این مؤسسات و نهادها انتشار عمومی اطالعات جدی گرفته نمیشود،
تکلیف مؤسسات دیگر مانند مؤسسات خیریه کام ً
ال روشن است .با یک بررسی اجمالی
میتوان دریافت که مؤسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند از نظر مالی-مالیاتی تحت
نظارت دولت و نماینده آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند .همهجای دنیا این مؤسسات
زیر ذرهبین دولتها قرار دارند ،زیرا بهطورکلی مستعد درگیرشدن در فساد و پولشویی
هستند .طبیعی است که اگر ریگی به کفش این مؤسسات نباشد ،دلیلی ندارد منابع و

نکتههایی که باید بدانید
[چگونه در کشوری که شاخص بیاعتمادی افراد به یکدیگر  ۸۰درصد و
شاخص تقلب باالی  ۷۰درصد است ،این همه اشخاص خیر پیدا شدهاند؟
فسازی فراموش شده ،فالن وزیر مدعی  ۸هزار
چگونه در کشوری که شفا 
میلیارد ثروت و آن یکی متهم به هزار میلیارد ثروت میشود؛ در حالی که تا
همین مدت پیش آه در بساط نداشتند!
[گفته میشود حدود  ۱۵هزار موسسه خیریه با نام و نشان و بینام و نشان
در کشور فعالیت دارند که عمده آنان فاقد صورتهای مالی هستند؛ در حالی
که مؤسسات عامالمنفعه چون با حقوق عام سروکار دارند و از همه مردم
کمک دریافت میکنند ،باید عملکرد خود را انتشار عام داده و بگویند با
کمکهای مردم چه کردهاند؟
[از بین هزاران مؤسسه خیریه در ایران بهجز چند مؤسسه خیریه بزرگ
تهای مالی خود را افشا نمیکنند.
که همگی میشناسیم ،خیلیها صور 
هرچند بین همین مؤسسات هم تقریب ًا اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت
مالی خود نیستند.

مصارفشان را پنهان کنند و وقتی این سطح از تالش برای پنهانکاری مشاهده میشود،
حساسیت بیشــتری ایجاد میکند؛ اص ً
ال هم عجیب نیست چون تجربه تاریخی وجود
دارد که چگونه گروههای تبهکار و حتی ثروتمندان بهظاهر محترم از این مؤسسات برای
مقاصد سیاسی-اقتصادی خود در جهان استفاده کردهاند .در فیلم پدرخوانده  ۳مافیا و
کلیسا متحد میشوند و در بورس سرمایهگذاری میکنند و این تنها نمونهای از آنچه است
که در جهان رخ داده و میدهد ،چنانکه مافیا در جنوب ایتالیا فعالیت خیریه گسترده
داشت یا اسکوبار در آمریکای جنوبی از همین طریق برای خود محبوبیت میخرید .همین
امور بنیاد خیریه بیل گیتس نمونهای از تالش برای تأسیس بنیادهای خیریه است که
عم ً
ال ثروت عظیمی را از زیر چتر مالیاتی با روشهای حقوقی خارج میکند و گزارشهای
متعددی از نمونههای مشــابه آن وجود دارد .در ایران نیز وضعیت همینگونه است و ما
شاهد هستیم مؤسساتی که با اهداف فرهنگی و انسانی تشکیل شدهاند ،واردات الستیک
انجام میدهند ،ساختوساز میکنند یا کشتی خرید و فروش میکنند.
Jسیاست و خیریهها
اســتفاده از این مؤسسات در دنیای سیاست نیز بســیار تجربه شده است .برگزاری
مراســمهای مختلف به بهانه امور خیریه در ایام انتخابــات و توزیع کمکهای نقدی و
غیرنقدی به قصد تأثیرگذاری بر جامعه هدف ،یک نمونه از این سوءاستفادههاست .استفاده
از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی برای تحتتأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر
از روشهایی اســت که بهطور گسترده استفاده میشود و همانطور که به یاد دارید در
زمینه مؤسسات مالی و اعتباری همین ترفند تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی در نهایت
استفاده از این اسامی را درباره مؤسسات مالی بهکلی ممنوع کرد؛ بنابراین بهطور عمده
خیریههایی که در ایران تأسیس شدهاند بهدلیل فسادهایی که در آنها صورت میگیرد،
لزاهستند.
مشک 
آنچه مشخص است اینکه تا قبل از وضع قوانین جدید ،سازمان امور مالیاتی اشراف
زیادی بر این مؤسسات نداشت ،ولی با اجرای طرح جامع مالیاتی سازمان مالیاتی میتوان
بر این مؤسسات نیز اشراف داشت و با متخلفان برخورد کرد ،همانطورکه در دیگر نقاط
جهان نیز همینگونه عمل میشــود .اگر اینگونه مؤسســات در قالب ماده  ۱۳۹قانون
مالیاتهای مســتقیم و آییننامههای آن اقدام به فعالیت کنند ،میتوان امیدوار بود که
شفافیت ایجاد شــود ،وگرنه اینگونه مؤسسات به محفلهای مخرب اقتصادی تبدیل
میشــوند .بهطور ویژه ناظر مالی از طرف سازمان مالیاتی باید بر فعالیت این مؤسسات
نظارت کند .زیرا مستندات بررسی تحقیقی اخیردر کشور و گزارشهای آسیبشناسی
وضعیت کشور نشان از شیوع  ۷۸درصدی تقلب و  ۸۰درصدی بیاعتمادی به یکدیگر
دارد لذا چگونه میتوان پذیرفت که اینهمه خَ ّیر در ایران وجود داشــته باشد و درست
عمل کنند؟ حتی اگر فرض کنیم که همه این مؤسسات هم نیت خیری دارند باید تحت
نظر قانون و ضابطهمند عمل کنند .نگاهی به پروندههای مفاسد بزرگ بدهکاران بانکی
و متخلفین و مفســدان اقتصادی نشان داده که .پولشویی ،تقلب و سوءاستفاده از منابع
دولتی و بیتالمال به بهانه انجام عمل خیر ،آنچنان در سالهای گذشته گسترده شده
که صدای همه را درآورده اســت؛ به طوری که چند سال قبل ،الهام امینزاده (دستیار
ویژه رئیسجمهور در امور شــهروندی) با اشاره به گردش مالی  ۴۰-۳۰هزار میلیاردی
خیریهها از بیرون مانــدن عدهای از محرومان و خانوادههای آنها از چرخه حمایتی ابراز
تأسف کرده بود.
اما جدا از انتقادات کارشناسانه ،رسمی یا غیررسمی به مبحث خیریهها ،با یک نگاه
اجمالی و یک حساب سرانگشتی میتوان به راحت متوجه شد که خیریهها به تنها هدفی
طبق آخرین آمارهای در دسترس که البته حتما امروز
که نمیپردازند «کار خیر» استِ :
بیشتر از این تعداد است ،بیش از  ۱۱میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند ،البته این
آماری اســت که کام ً
ال رسمی توسط کمیته امداد ارائه شده است؛ مسلماً یک جای کار
تومانی آنها،
میلنگد که با وجود بیش از  ۳۰هزار خیریه و گردش مالی  ۴۰هزار میلیارد
ِ
اوضاع فقر در کشور اینگونه نابسامان است! چرا این چندده هزار خیریه-که البته آمار آن
متعلق به چند سال گذشته است -نتوانستهاند قدمی هرچند حداقلی برای کاستن از فقر
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توسعه
فراگیر اجتماعی بردارند؟ چرا سال به سال ،علیرغم سیر صعودی مؤسسات خیریه و با
اهداف نیکوکارانه و به ظاهر عامالمنفعه ،آمار افرا ِد سوق دادهشده به زیر خط فقر بیشتر
میشــود؟! از بین هزاران مؤسسه خیریه در ایران بهجز چند مؤسسه خیریه بزرگ که
همگی میشناسیم ،خیلیها صورتهای مالی خود را افشا نمیکنند .هرچند بین همین
مؤسسات هم تقریباً اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند .باید به تکرار
گفت که همهجای دنیا این مؤسســات زیر ذرهبیــن دولتها قرار دارند ،زیرا بهطورکلی
مستعد درگیرشدن در فساد و پولشویی هستند.
Jنگاهی به تجربه جهانی و داخلی
یادم هست که بعد از حادثه تأسفبار زلزله کرمانشاه برخی دوستان خارجنشین طی
تماسهایی اعالم کردند که میخواهند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به دســت
زلزلهزدهها برسانند؛ اما نمیدانند به چه حساب و یا چه کسانی باید اطمینان کنند .در
شــبکههای اجتماعی صدها حساب به نام اشخاص حقیقی که همه مدعی خیرخواهی
هستند برای کمک به زلزلهزدگان افتتاح شده اما شهروندان نمیدانند این اشخاص اعم از
حقیقی یا حقوقی چه کسانی هستند؟! به موجب قوانین کشور افراد حقیقی عالقهمند به
نوعدوستی میتوانند از نهادهای ذیربط (البته پس از دوره طوالنی) کسب مجوز کرده و
رسماً فعالیت نوعدوستانه و خیرخواهانه خود را در قالب یک موسسه ادامه دهند.
بند (ط) ماده  ۱۳۹اصالحی سال  ۱۳۹۴که از ابتدای سال  ۱۳۹۵ساری و جاری است،
تأکید میکند« :کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه
که به ثبت رسیده باشند ،مشروط به اینکه به موجب اساسنامه آنها صرف اموری شود که
اعم آنها به این شرح است :تحقیقات فرهنگی ،علمی ،دینی ،فنی ،اختراعات و اکتشافات،
تعلیم و تربیت ،بهداشــت و درمان ،بنا و تعمیر و نگهداری مصالها و حوزههای علمیه و
مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاههای دولتی ،مراسم تعزیه و اطعام ،امور عمرانی
و آبادانی ،هزینه یا وام تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان ،کمک به آسیبدیدگان ناشی
از سیل ،زلزله ،آتشسوزی ،جنگ و حوادث غیرمترقبه و ...چنانچه این کمکها و هدایای
دریافتی نقدی و غیر نقدی توسط سازمان امور مالیاتی طبق مورد آییننامههای  ۱۳۹تأیید
شود از پرداخت مالیات معاف است».
حال سؤال اساسی برای شهروندانی که عالقهمند به اعطای کمک به افراد خیرخواه یا
مؤسســات بینام و نشانی که در جمعآوری این کمکها داوطلب شدند این است که اوالً
چرا به ثبت نرســیدهاند و در صورت ثبتشدن ،شماره ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها و
مؤسسات غیرتجاری چیست؟
دوم چگونه در کشــوری که شاخص بیاعتمادی افراد به یکدیگر  ۸۰درصد و شاخص
تقلب باالی  ۷۰درصد اســت ،این همه اشخاص خیر پیدا شدهاند؟ چگونه در کشوری که
شفافسازی فراموش شده ،فالن وزیر مدعی  ۸هزار میلیارد ثروت و آن یکی متهم به هزار
میلیارد ثروت میشود؛ در حالی که تا همین مدت پیش آه در بساط نداشتند!
آنچه مهم اســت اینکه گفته میشــود حدود  ۱۵هزار موسسه خیریه با نام و نشان و
بینام و نشان در کشور فعالیت دارند که عمده آنان فاقد صورتهای مالی هستند؛ در حالی
که مؤسســات عامالمنفعه چون با حقوق عام سروکار دارند و از همه مردم کمک دریافت
میکنند ،باید عملکرد خود را انتشار عام داده و بگویند با کمکهای مردم چه کردهاند؟ این
یک الزام قانونی در همه کشورهای پیشرفته است که مؤسسات خیریه باید صورتهای مالی
خیرین
خود را به صورت شفاف ابراز کرده و حسابرسی شوند؟! نگارنده الزم میداند به همه ّ
واقعی که با ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی به یاری هموطنان زلزلهزده برخاستهاند،
ادای احترام کند.
شاید برای خیلیها این پرسش ایجاد شود که ثروتمندان جهان چگونه این همه دست
و دلبازی میکنند و مث ً
ال سرپرســتی دهها کودک بیسرپرســت را به عهده میگیرند یا
وصیت میکنند بخش قابل توجهی از دارایی خود را به نهادهای خیریه ببخشند؟ یا بنیاد
ثروتمندترین مرد جهان چگونه با داشتن میلیاردها دالر ثروت ،دهها میلیون دالر در موارد
خاص کمک بالعوض میکنند .زوکربرگ ازجمله کسانی است که مانند میلیاردرهایی چون
بیل گیتس ،وارن بافت و ریچارد برنســون پیمــان  The Giving Pledgeرا امضا کرده
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اســت .براساس این پیمان که یک پروتکل داوطلبانه است این سوپر میلیاردرهای جهان
سرمایهداری متعهد شدهاند که نیمی از ثروت خود را در طول حیاتشان از طریق مؤسسات
خیریه ببخشند .حاال ثروت  ۶۸نفر سوپر میلیاردرهای جهان بیش از ثروت نیمی از جمعیت
جهان است؛ اما جالب است بدانید که پشت این کارهای خیر یک معادله هم وجود دارد .در
پس اعانات و کمکهای بشردوستانه در جهان سرمایهداری معافیت مالیاتی قابل توجهی
وجود دارد که اصل اساسی تشکیل بنیادهای خیریه است .به ویژه آنکه چند بنیاد بزرگ
نظیر بنیاد فورد ،بنیاد دیل کارنگی و ...عم ً
ال سیاستگذاران بینالمللی را در قالب کمکهای
خاص در چنگ خود دارند (برای اطالعات بیشــتر کتاب دکترین شــوک نوشــته خانم
نوآمی کالین ،انتشارات اخگر را مطالعه فرمایید) .به طور مثال مارک زاکربرگ ،بنیانگذار
فیسبوک با تخصیص چیزی در حدود  ۴۵میلیارد دالر یک شرکت با مسئولیت محدود
در قالب خیریه قرار ایجاد کند و  ۹۹درصد از سهام شرکت فیسبوک ،به این خیریه منتقل
شود .بررسیهای مالیاتی نشان میدهد که مؤسس فیسبوک با این حرکت خود درواقع یک
ماشین سرمایهگذاری جدید را راهاندازی کرده است .در تفسیر این مطلب ،آنچه به عنوان
اصلیترین نکته ماجرا باید مد نظر قرار گیرد ،عدم راهاندازی یک بنیاد خیریه توسط آقای
زاکربرگ و خانم چان است .درواقع زاکربرگ در راستای این هدف خود ،شرکتی با مسئولیت
محــدود را راهاندازی کرده که در کنار مزایای اجتماعی و عامالمنفعه متفاوت ،ســودهای
بیشماری را نیز برای مؤسس فیسبوک به همراه خواهد داشت تا به نوعی سرمایه میلیاردی
او از این جیب به آن جیبش جابهجا شود .از مزایای باالی کاهش مالیات پرداختی ،بهویژه در
صورتی که ارزش سهام فیسبوک افزایش یابد ،برخوردار شود .شرکت با مسئولیت محدود
که توسط زاکربرگ فعالیت خواهد کرد ،میتواند در قالب سیاستهای سودمند برای عموم،
برنامههای خود را پیادهسازی کند اما مد نظر داشته باشید که همین حاال هم شرکتهای
زیادی هســتند که در کنار واقعیت بخشیدن به سیاست یادشده ،سود مالی زیادی را نیز
برای صاحبان خود به همراه داشتهاند .اینگونه شرکتها حتی میتوانند هزینههای سیاسی،
البیهایی برای تغییر قانون و مواردی اینچنینی را نیز در میان فعالیتهای خود پیادهسازی
کنند .اینگونه اعمال در جهان اقتصاد به نام فرارمالیاتی انساندوستانه تعبیر میشود!
بدیهی است در صورتی که شرکت راهاندازیشده توسط زاکربرگ ،مؤسس فیسبوک
تماماً به امور خیریه اختصاص داده میشــد ،همانند موارد مشابه ،شاهد مزایای مالیاتی
بودیم که البته خوشایند هر شخصی است؛ اما این شرکت ،عملکرد تأثیرگذارتری دارد .این
شرکت با تخصیص مقدار سهم مورد نظر خود به فعالیتهای از پیش مشخص شده و البته
عامالمنفعه ،کاهش ارزش سهام را به نمایش خواهد گذاشت تا مالیاتی برای مسئوالن آن مد
نظر قرار نگیرد .درواقع مارک زاکربرگ این قوانین را وضع نکرده و او تنها بهترین استفاده
ممکن را از روند موجود داشته است و هزینههای اینچنینی میتوانند به عنوان فرآیندهایی
برای بازگشت سرمایه به متن جامعه حتی مورد تحسین هم قرارگیرند .یا بخشنامه ۶۰۷
ســازمان امور مالیاتی آمریکا نشان میدهد که بابت هر فرزندخواندگی ساالنه  ۱۳هزار و
 ۴۰۰دالر به انضمام هزینه مسافرت و سایر هزینههای مرتبط قابل کسر از درآمد شخص
پدرخوانده یا مادر خوانده و مازاد بر این هزینهها نیز از درآمد سنوات بعدی آنان قابل کسر
است .در مورد بنیاد بیل گیتس و وارن بافت و ...نیز وضع به همین منوال است زیرا وقتی
ثروت از حد معینی باال رفت باید کارایی آن را در البیگری سیاسی و تأثیر بر انتخابات و
شهرت اجتماعی و ...شناسایی کرد؛ بهویژه آنکه خیریهها میتوانند معافیتهای مالیاتی
ویژه به همراه آورند.
پیشنهاد نگارنده به همه کسانی که داعیه خیرخواهی دارند و حساب آنها از حساب
بنیادها و اشخاص فوق جداســت و عالقهمندند از کمکهای ضروری برخوردار شده و
آنها را مصروف کارهای خیر کنند ،آن اســت که چون ظاهرا ً عدهای از آنان با راهاندازی
سایت ،وبالگ و کانال عده زیادی را با خود همراه کردهاند ،کوشش کنند در قبال تشکیل
مؤسســات خیریه عامالمنفعه خیریه غیردولتی  -نهادهای مدنی غیردولتی  -عالوه بر
استفاده از معافیت مالیاتی ماده ( )۱۳۹بتوانند پاسخگوی عملکرد خود به صورت شفاف
هم باشــند ،چه در غیر این صورت اعمال خیرخواهانه بیحساب و کتاب عم ً
ال با فساد
همراه میشــود و برخی نیز صرفاً در قالب تبلیغات شخصی و اعتبار و شهرت بدین کار
دست میزنند.

 ...................................نگاه ...................................
ن
آیندهنگ ر بررسی میکند :نگاهی به تورم اقالم خوراکی در تاریخ ایرا 

سیریناپذی ر

گرانی کاالی خوراکی ،مردم را سیر کرده اما خودش سیریناپذیر است
نگاه این شماره تورم امروز را در کنار شرایط و قیمت تهیه غذا در ایران بررسی کرده است

عکس :ارنست هولستر

نگـاه

سالی که نکو نیست
بهار  1401برای مردم گران تمام شده است
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
رشد بیش از 100
درصدی قیمت اقالم
خوراکی ،در تاریخ
اقتصادی ایران بی
سابقه است؟ این
پرونده را بخوانید تا
درباره گرانی بیشتر
بدانید.

«یکی از دالیلی که اقتصاددانان در پاک کردن و یا گم کردن منشا
و منبع تورم تا این اندازه موفق بودهاند ،این اســت که آنها در تعریف
این واژه دقت کافی را به کار نمیبرند ».این جمله اندرو و پیتر شِ ــف،
نویسندگان کتاب «چگونگی رشد و فروپاشی اقتصادها»ست .کتابی
که راوی زندگی آدمهایی در جزیرهای دورافتاده و شــکلگیری نظام
مالی و بانکی اســت .در این جزیره ،که ماهیهــا در آن نقش پول را
بازی میکنند ،در فصلی به اسم کوچک شدن ماهیها ،نویسندگان به
داستان تورم در اقتصادها پرداختهاند .آنها میگویند «به طور تقریبی
هرکس ،به غلط یا درست ،فکر میکند افزایش قیمتها به معنای تورم
است .بنابراین اگر قیمتها افزایش نیابند ،تورمی هم نباید وجود داشته
باشد .اما افزایش قیمتها ،صرفاً نتیجه تورم است! تورم افزایش عرضه
پول است».
تا پیش از سال  ،1990تورم را صرفاً گسترش یا افزایش عرضه پول
تعریــف کردهاند .اما در تعاریف تازه ،تورم تعاریف دیگری هم دارد و از
عوامل مختلفینشئت میگیرد .تورم در این روزها ،از نظر اقتصاددانان
در کشورهای مختلف با اقتصادهایی چنین متفاوت از هم ،دیگر در دایره
مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا خالصه نمیشود.
Jتفاوت تورم توسعهیافت هها و توسع هنیافت هها
تعریف تورم در مکاتب اقتصادی متفاوت است .نئوکالسیکها تورم
را مسئلهای بسیار ساده و کماهمیت میدانستند .براساس نظریههای
اقتصاددانان در این مکتب ،با توجه به ثابت بودن سطح تولید و سرعت
گردش پول ،اگر مقامات میزان رشد عرضه پول را کنترل کنند ،تورم به
عنوان یک معضل اقتصادی بروز نمیکند.
اما اقتصاددانان مکتب کینزی فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل
را علت اساسی تورم میدانستند .اقتصاددانان در این مکتب میگویند
علت اصلی افزایش تقاضا را باید در دو بخش پول و کاالجســتوجو
کرد .درواقع نکته مهم ،پولی دیدن پدیــده تورم در نظر اقتصاددانان

نکتههایی که باید بدانید
[به طور تقریبی هرکس ،به غلط یا درست ،فکر میکند افزایش قیمتها به معنای تورم است.
بنابراین اگر قیمتها افزایش نیابند ،تورمی هم نباید وجود داشته باشد .اما افزایش قیمتها،
صرف ًا نتیجه تورم است! تورم افزایش عرضه پول است.
[اقتصاددانان در مکتب ساختارگرا ،ریشههای تورم را در ضعف بخشهای کشاورزی،
تجارت خارجی و یا کشش درآمدی اندک سیستم مالیاتی میدانند .براساس دیدگاه مکتب
ساختارگرایان علت اصلی تورم ،سیاستهای ارادی پولی و مالی دولت نیست ،بلکه عدم
تعادلهای اساسی در نظام اقتصادی است که رشد عرضه پول را به دنبال دارد.
[تورم ساختاری را به طور عمده میتوان در کشورهای توسع هنیافته و در حال توسعه دید،
یعنی کشورهایی که در آن ،سهم مردم از انتخاب سیاستمداران محدود است و منافع گروهها و
اشخاص حرف نخست را در تعیین سیاستهای اقتصادی بازی میکند.
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اســت .زمانی که تورم را یک پدیده پولی ببینیم ،یعنی رشد مستمر
و بــاالی حجم پول در اقتصاد را عاملی میبینیم که به ایجاد تورم باال
منجر میشود.
اقتصاددانان در مکتب ســاختارگرا ،ریشــههای تورم را در ضعف
بخشهای کشــاورزی ،تجارت خارجی و یا کشــش درآمدی اندک
سیستم مالیاتی میدانند .براساس دیدگاه مکتب ساختارگرایان علت
اصلی تورم ،سیاســتهای ارادی پولی و مالی دولت نیست ،بلکه عدم
تعادلهای اساســی در نظام اقتصادی است که رشد عرضه پول را به
دنبال دارد.
باتوجه به این رویکردها در بررسی دالیل بروز تورم ،میتوان گفت
مطالعات اقتصادی به طور کلی تورم را با استفاده ا ز سه نظریه مورد بحث
قرار میدهند .تورم نخست ،تورم ناشی از فشار تقاضاست .تورم دوم از
فشار هزینههای تولیدنشئت میگیرد و در سومین نظریه ،عوامل نهادی
و ساختاری بر بروز تورم اثر میگذارند.
در تورمی که از فشــار تقاضانشئت میگیرد ،افزایش تقاضای کل
نســبت به عرضه کل علت اصلی تورم است .اما در تورمی که از فشار
هزینههای تولید شک 
ل میگیرد ،افزایش هزینههایی مثل تامین مواد
اولیه یا حقوق و دستمزدها به تورم دامن میزند .اما در تورم ساختاری،
ساختارهای اقتصادی ،سیاســی ،حکومتی ،فرهنگی و مواردی از این
دست به تورم دامن زده و به تداوم آن کمک میکنند .درواقع این نوع
تورم ،در نهایت خود را به طور تورم فشــار تقاضا یا هزینه تولید نشان
میدهد اما در تحلیل آن ،نباید به ارائه یک توضیح ساده بسنده کرد.
عوامل گوناگون و اغلب پیچیدهای در ایجاد این نوع تورم نقش دارند.
تورم ســاختاری را به طور عمده میتوان در کشورهایتوسعهنیافت ه و
در حال توسعه دید ،یعنی کشورهایی که در آن ،سهم مردم از انتخاب
سیاستمداران محدود است و منافع گروهها و اشخاص حرف نخست را
در تعیین سیاستهای اقتصادی میزند.
اقتصاددانان میگویند اگر تورم در کشــورهایتوســعهیافته ،با
بهکارگیری سیاســتهای پولی و مالی انقباضی تا اندازه زیادی قابل
درمان و کنترل اســت ،در مورد تورم ساختاری در کشورهای درحال
توسعه وضعیت چنین نیست .استفاده از سیاستهای پولی و مالی به
منظور مقابله با تورم ممکن است در این کشورها چندان کارساز نباشد،
و هزینههای زیادی برای اینگونه اقتصادها بتراشد.
Jتورم ایرانی
از سال  1995تا سال 2020 ،متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور
10.6درصد بوده اســت .شــاید بتوان این رقم را با توجه به ارقام 5.4
درصدی متوســط تورم در این اقتصادها در ســال  ،2005و رقم 2.7
درصدی این شــاخص در سال  ،2015بدترین میزان تورم تجربهشده
برای مردم در این کشورها دانست.
در این روزها ،که افزایش قیمت سوخت و دیگر اقالم از جمله غذا
در کشورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا داد مردم را درآورده ،هنوز رقم

در خردادماه سال  1401قیمت ماکارونی  56.1درصد رشد کرده است .قیمت مرغ ماشینی
 32.5درصد افزایش یافته است.همچنین تورم گوشت گاو یا گوساله  16درصد ،گوشت
گوسفند  7.4درصد نسبت بهاردیبهشتماه افزایش یافته است.

تورم ،به بیش از 10درصد نرسیده است .این درحالی است که در ایران،
در  4دهه گذشته ،متوسط تورم همواره بیش از  20درصد گزارش شده
است .در ایران تنها در سالهای  92تا  ،96تورم تکرقمی و در بهترین
حالت ،نزدیک به  8درصد ثبت شده است.
ی کرونا ،عرصــه را بر فعاالن اقتصادی و
در شــرایطی کههمهگیر 
ی
اقتصادهایتوسعهیافت ه و نوظهور تنگ کرده بود ،سازمانهایبینالملل 
ی پول در گزارشی متوسط تورم در اقتصادهای
از جمله صندوقبینالملل 
نوظهور را  5.8درصد پیشبینی کردند .این درحالی است که متوسط
تورم در اقتصاد ایران از سال  58تا  20 ،97درصد بوده است .در این بین
نقدینگی به طور متوسط در هر سال  25درصد رشد کرده است .بدتر
اینکه ،درصد رشد نقدینگی از سال  98به بیش از  34درصد رسیده و
میانگین تورم هم ،از مرز  36درصد عبور کرده است .این یعنی متوسط
رشد تورم در ایران در دو سال گذشته ،یعنی سالهای  98و  ،99بیش
از  16درصد ،بیشتر شده است.
آمارها از افسارگسیختگی تورم در اقتصاد ایران میگوید و مطالعات
اقتصادی ،تورم را به عنوان پدیدهای پولی ،به رشــد نقدینگی نسبت
میدهد .در بیشتر موارد ،اقتصاددانان به دولت توصیه میکنند نقدینگی
و به دنبال آن پایه پولی را کنترل کند .این باعث شده تورمهای ناشی
از فشار هزینهها ،شوکدرمانیها ،قدرت قیمتگذاری دلخواه و نقش
تضادهای توزیعی در بسیاری از تحلیلهای اقتصاد 
ی درباره تورم ایران،
جایی پیدا نکند.
Jنقدینگی صعودی
آمارهای بانک مرکزی از ادامه رشــد نقدینگی در سال  1401خبر
داده اســت و این یعنی ،تورم در اقتصاد ایران در سال  1401به روند
صعودی خود ادامه میدهد .براســاس این گزارش که در تیرماه سال
جاری منتشر شــده ،حجم کل نقدینگی به عدد  4هزار و  832هزار
میلیارد و  440میلیارد تومان در پایان سال  1400رسیده است.
 2.7درصد از رشد  39درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار
سپردههای بانک ادغامشده مهر اقتصاد به آمار سپردههای بانک سپه
اســت و این عینی ،رشد واقعی نقدینگی در سال  1400معادل 36.3
درصد بوده اســت .بانک مرکزی در گزارش خود از نقدینگی در سال
گذشته ،از کاهش میزان رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی هم خبر داده
است .براساس این گزارش میزان رشد واقعی نقدینگی در سال  1400با
وجود بسته شدن بودجه سال  1400با کسری  480هزار تومانی4.3 ،
درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته است .همچنین در حالی که در
پایان مرداد ماه سال  1400رشد  12ماهه پایه پولی به رقم  42.1درصد
رسیده بود ،در پایان سال  1400به رقم  31.6درصد کاهش یافته است.
پایه پولی در پایان ســال  1400به  603هــزار و  970میلیارد تومان
رسیده است .اما این کاهش اثر اندکی بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران
دارد .تورم ،به ویژه در بخش اقالم خوراکی و غذا در یک فصل و دو ماه
گذشته از سال  ،1401بیش از همیشه بر دوش مردم سنگینی میکند.
Jآیا باید منتظر کاهش تورم ماند؟
وضعیت دیگر شاخصهای کالن اقتصاد نشــان میدهد تورم در
ماههای آینده به روند صعودی خود ادامه میدهد .کافی است آمارهای
مربوط به رشــد نقدینگی در یک ماه اخیر و یک سال گذشته را زیر
ذرهبین برد و دید تورم تا چه اندازه ســایه ســنگینی بر زندگی مردم
ن انداخته است .گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی میگوید
ایرا 

حجم نقدینگی تا پایان ســال  1400با  39درصد افزایش نســبت به
آغاز سال ،به رقم  4.832هزار میلیارد تومان رسیده است .هرچند نرخ
رشد نقدینگی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته کاهش 1.6
درصدی را نشان میدهد ،اما نگرانیهای ناشی از این میزان نقدینگی
به عنوانمنشأ تورمهمچنان پابرجاست .گزارش بانک مرکزی نشان
میدهد در ســال 1400 حجم پول ،یعنی اسکناس و مسکوکات در
دست اشخاص و ســپردههای دیداری هم صعودی بوده اما از سرعت
رشد آن نسبت به سال  ۹۹کاهش یافته است .حجم پول اقتصاد ایران
در پایان سال  ،۱۴۰۰با رشد  ۴۲,۸درصدی به  ۹۸۶هزار میلیارد تومان
رسیده ،در حالی که نرخ رشد این رقم در سال  ۹۹برابر با  ۶۱,۷درصد
بوده است.
تورم در ایران از سال  1316تا 1332
از سال  ،1315تورم اقتصاد ایران محاسبه شده است .روندی که برای نرخ تورم از سال  1316تا
 1332در بانک مرکزی ثبت شده نشان میدهد تورم در سالهای پرتنش از نظر سیاسی از جمله
سال  1322و  1323به بیش از  90و  100درصد رسیده است .در سال  1320که رضاشاه پهلوی از
سلطنت کنارهگیری و پسرش محمدرضا به جای او نشست ،تورم از مرز  40درصد عبور کرده است.
اشغال ایران در شهریورماه  1320از دیگر رخدادهای اثرگذار در این دوره بوده است .در این دوره
 15ساله ،تنها تورمهای منفی در اقتصاد ایران در سالهای  1325 ،1324و  1329ثبت شده است.
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تورم در اقتصاد ایران از سال  1333تا 1348
از اوایل دهه  1330تا پایان  ،1348نخستین تالشها برای ایجاد کارخانهها و صنایع بزرگ در ایران
آغاز شد .تورم ایران در سال  1334به کمتر از  2درصد رسیده و در طول دهه  ،40نرخ تورم از 5
درصد باالتر نرفته است .دهه  40از سالهای درخشان در تاریخ اقتصادی ایران است که مدیریت
تکنوکراتها در آن ،به شکلگیری صنایع بزرگ در کشور انجامید.
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نگـاه
همچنین پایه پولی در ســال  ۱۴۰۰بــه  ۶۰۳هزار میلیارد تومان
رسیده که رشد  31.6درصدی پایه پولی را نشان میدهد .این در حالی
است که نرخ رشد پایه پولی نسبت به سال  ۹۹با افزایش  ۱,۵درصدی
همراه شده اســت .عالوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی که در پایان
سال  ۹۹معادل ۷,۵درصد بود ،در پایان سال  ۱۴۰۰به  8درصد رسیده
است .نکته اثر بخش دیگر در وضعیت شبکه بانکی ،بیش از  655هزار
میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهاست .این رقم نسبت به سال ،99
 16.9درصد رشد یافته است.
Jپول هنوز چاپ میشود؟
خلق پول روشهای متعددی در اقتصادها دارد .اما برای بانکهای
مرکزی در سراسر جهان ،یکی از سادهترین و در عین حال پراثرترین
این روشها ،درخواست دولتها برای چاپ پول است .در اقتصادهایی
که دولتها تکالیف بیتناســب با ظرفیتها را برای نهادهای مختلف
از جملــه بانکها طرح میکنند ،یا در اقتصادهایی که دولتها در رنج
کسری بودجه دائمی به ســر میبرند ،خلق پول از محل چاپ آن در
تورم در اقتصاد ایران از سال  1349و 1364
در سالهای دهه  50نرخ تورم به بیش از  10درصد صعود کرد .سال  1356را سالی بحرانی از نظر
گرانی ارزیابی کردهاند .در این سال نرخ تورم به  1 .25درصد رسید .در سالهای پس از انقالب،
نرخ تورم در سالهای نخست دهه  60بیش از  15درصد گزارش شده است .در سال  ،62درصد
تورم به کمتر از  15درصد رسید و در سال  ،64تورم  9 .6درصدی ثبت شده است.
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تورم در اقتصاد ایران از سال  1365تا 1380
از نیمه دهه  60تا سال  ،1380در بیشتر سالها تورم بیش از  20درصد در اقتصاد ایران ثبت شده
است .در سال  ،74تورم به بیش از  49درصد رسید .در سال  ،1380تورم  4 .11درصدی گزارش
شده است.
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بانکهای مرکزی ُمسکنی برای آنهاست.
در آذرماه سال گذشته ،رئیس جمهور در سخنرانی به تامین بودجه
بدون استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد .رئیسی گفت در دوره استقرار
دولت سیزهم ،روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی انجام
شده و او تاکید دارد این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند.
این ادعــای رئیس جمهور با اظهارنظر رقیب او در ســیزدهمین
انتخابات ریاست جمهوری همراه بود .عبدالناصر همتی ،رئیس کل سابق
بانک مرکزی در واکنش به توقف چاپ پول گفت« :تامین مالی دولت از
بانکها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم  ۸۰همت در پایان آبان
ماه همان چاپ پول اســت .خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک
مرکزی در رشــد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی
بخشی بهدلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است».
آخرین واکنش رئیس سابق بانک مرکزی ایران به ادعای توقف چاپ
پول در دولت ســیزدهم ،دراردیبهش 
ت ماه سال جاری رخ داد .یعنی
زمانی که بانک مرکزی آمارهای مربوط به نقدینگی را اعالم کرد .رئیس
پیشین بانک مرکزی در ویدئویی گفت« :همانطور که قب ً
ال پیشبینی
کرده بودم و هشدار داده بودم دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول
را شکست .بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی در سال  ۱۴۰۰دولت
ســیزدهم با  ۱۴۲هزا ر میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق
ســلطان چاپ پول شده است .بنده به مشکالت دولت واقف هستم و
میدانم مشــکالت بزرگ 
ی دارد .فقط این مطالب را عرض کردم از آن
جهت که حامیان جناب رئیســی و امپراطوری رسانها 
ی ایشان دست
از فرافکنی بردارند و به جای این حرفها ریشــه مشکالت را بررسی و
شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانیها همین عوامل است».
Jسالی که نکو نیست
نخستین ســال از قرن تازه برای مردم ایران گران آغاز شده است.
گــزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساســی و پرمصرف بازار
کشــور منتهی به اول تیر که توســط انجمن ملی حمایت از حقوق
مصرفکنندگان منتشر شده ،گویای رشدبیسابق ه قیمت انواع کاالهای
خوراکی و اساســی در بهار سال جاری است .از  52قلم کاالی بررسی
ت ماه
شده در این گزارش 26 ،قلم کاال در خردادماه نسبت بهاردیبهش 
سال جاری خورشیدی ،از  1تا  10درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
مرغ تازه ،گوشت گوساله ،شیر خام ،پنیر ،قند و شکر ،چای ،روغن
نیمهجامد ،برنج هندی ،ماکارونی ،نخود ،لپه ،عدس ،موز ،سیب ،پیاز
و خرما از جمله کاالهای خوراکی اســت که در یک ماه نزدیک به 10
بو
شیر کمچر 
درصد رشــد قیمت را ثبت کردهاند.همچنین ،قیمت 
پرچرب ،کره ،برنج ایرانی و پاکستانی ،لوبیا چیتی و رب گوجه فرنگی
در خردادماه ســال  ،1401نسبت بهاردیبهشتماه بیش از  10درصد
افزایش یافته است .انجمن حمایت از حقوقمصرفکنندگان میگوید
در خردادماه سال  ،1401در گروه هیچیک از اقالم بررسی شده نسبت
به ماه گذشته کاهش قیمت ثبت نشده است.
Jبیش از  100درصد رشد قیمت در گروه پروتئینها
مرکــز حمایت از حقوقمصرفکنندگان میگوی د قیمت مرغ تازه
مرغ تازه ،تخم مرغ ،شیر خام ،پنیر ،کره ،شکر ،انواع روغن خوراکی ،برنج
ایرانی ،ماکارونی ،سیب زمینی ،پیاز ،انواع روغن و رب گوجه فرنگی در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت بیشتر از  ۱۰۰درصدی
داشتهاند .بر اساس گزارش این مرکز ،قیمت گروه محصوالت پروتئینی

اینکه همه تراکنشهای مالی از بانک مرکزی رد شود ،و یا پرداخت
یک وام کوچک به مجوز بانک مرکزیو سامانههای وصل به آن،
وابسته بماند قابل درک نیست.

شامل گوشت مرغ ،تخم مرغ ،گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و
گوساله زنده در اول تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین
 ۳۹تا  ۱۱۵درصد افزایش یافته است.
در یک ســال گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوساله با  ۶۱درصد
افزایش به حدود  ۱۸۷هزار تومان ،هر کیلو گوشــت گوسفندی با ۴۲
درصد افزایش به بیش از  ۱۸۰هزار تومان و هر کیلو گوشت مرغ تازه
با  ۱۰۱درصد افزایش به  ۵۲هزار و  ۴۰۰تومان رسیده است .همچنین
در این مدت قیمت هر کیلو گوســاله و گوسفند زنده  ۵۷و  ۳۹درصد
افزایش یافته است .اما بیشــترین افزایش قیمت در گروه محصوالت
پروتئینی مربوط به تخم مرغ اســت که قیمت هر کیلو از آن با ۱۱۵
درصد افزایش به حدود  ۳۸هزار تومان رسیده است.
Jرشد بیش از  150درصدی قیمت انواع لبنیات
گروه لبنیات شامل انواع شیر ،پنیر و کره هم در یک سال گذشته
بین  ۷۸تا  ۱۵۲درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط به شیر
خام در دامداری به قیمت  ۱۲هزار و  ۷۰۰تومان به ازای هر لیتر بوده
است .بر این اساس قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه بطریکمچر 
ب و شیر
اســتریل پاکتی هم به ترتیب با  ۹۹و  ۷۸درصد افزایش نسبت به تیر
سال قبل به نزدیک به لیتری  ۱۹هزار و  ۵۰۰و  ۲۰هزار و  ۱۰۰تومان
رسیده است .قیمت پنیر  ۴۰۰گرمی و کره  ۱۰۰گرمی پاستوریزه هم
با افزایش  ۱۳۳و  ۱۰۵درصدی طی یک ســال گذشته به حدود  ۲۱و
 ۱۳هزار تومان رسیده است.
Jگرانی چای و شکر
گزارشهای رسمی میگوی د قیمت شکر در یک سال بیش از  ۲برابر
افزایش یافته است .افزایش قیمت گروه قند ،شکر و چای د ر یک سال
گذشته  ۲۶تا  ۱۰۲درصد بوده است .در این مدت قیمت هر کیلو قند
 ۸۲درصد ،شــکر فله  ۷۲درصد ،شکر بسته بندی  ۱۰۲درصد و انواع
چای بین  ۲۶تا  ۳۳درصد افزایش یافته است .در اول تیر امسال قیمت
هر کیلو قند به حدود  ۳۱هزار تومان ،شــکر  ۲۶هزار تومان و چای به
 ۱۴۲تا  ۱۴۷هزار تومان رسیده است.
Jرکوردزنیهای روغن
در بین همه اقالم خوراکی ،روغن رکوردهای تازهای از خود بر جای
گذاشته است .در این میان از بین انواع روغن ،قیمت روغن نیمه جامد
 ۴.۵کیلویی با  ۲۴۱درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۳۴۵
هزار تومان رسیده است .اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و
ســرخ کردنی  ۳۶۷و  ۳۶۳درصد افزایش یافته و به بیش از  ۶۳هزار
تومان رسیده است .افزایش قابل توجه قیمت روغن خوراکی در گزارش
مرکز آمار از تورم خردادماه هم ثبت شــده است .در گزارش مرکز آمار
گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین تورم را نسبت به سایر گروهها
داشــتهاند .روغن و چربی با ثبت تورم  ۲۰۰درصدی در طول یک ماه
رکورددار گرانی در این ماه به حساب میآیند.
Jرشد بیش از  200درصدی قیمت برنج ایرانی
بررســی قیمت گروه کاالیی غالت و حبوبات شــامل انواع برنج،
ماکارونی و حبوبات در یک سال گذشت ه از افزایش  ۲۸تا  ۲۰۱درصدی
قیمت این کاالها میگوید .برنج ایرانی یعنی هاشمی و طارم با  ۱۹۰و
 ۲۰۱درصد افزایش طی این مدت به میانگین  ۱۱۰هزار تومان رسیده،

اما این افزایش قیمت در برنج خارجی شامل هندی و پاکستانی کمتر
یعنی حدود  ۵۸و  ۵۹درصد بوده و قیمت این دو محصول در تیر ماه
امســال به حدود  ۳۷و  ۴۰هزار تومان رسیده است .قیمت ماکارونی
 ۵۰۰گرمی هم با  ۱۶۸درصد افزایش در این مدت به حدود  ۱۶هزار و
 ۸۰۰تومان رسیده است .از بین انواع حبوبات هم در یک سال گذشته
قیمت عدس ،لوبیا چیتی ،نخود و لپه ،بــه ترتیب  ۶۴ ،۶۸ ،۸۴و ۲۸
درصد افزایش یافته است .به طوری که در ابتدای ماه جاری قیمت انواع
حبوبات یادشده در محدوده  ۵۰تا  ۶۲هزار تومان بوده است.
Jخرما  88درصد گران شده است
قیمت میوه ،صیفیجات و مواد غذایی است د ر یک سال گذشته بین
 ۳۱تا  ۱۴۴درصد افزایش یافته است .بیشترین افزایش قیمت در این
گروه ،در مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی است که با افزایش ۱۴۴
درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به  ۱۶هزار و  ۵۰۰تومان رسیده
و بعــد از آن رب گوجه فرنگی با  ۱۳۲درصد و پیاز زرد با  ۱۰۱درصد
افزایش نســبت به سال قبل در رتبه دوم و سوم قرار میگیرند .قیمت
تورم در اقتصاد ایران از سال  1382تا 1396
در دو دهه گذشته ،تورم به طور عمده بیش از  15درصد گزارش شده است .در سالهای نخست
دهه  ،90پس از هدفمندسازی یارانهها ،نرخ تورم به بیش از  30درصد رسید .در سالهای  95و
 ،96نرخ تورم به کمتر از  10درصد رسیده است.
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تورم در پنج سال گذشته
نرخ تورم در سال  97و با خروج ترامپ از برجام در فروردین همین سال به بیش از  30درصد
رسید .در پنج سال گذشته ،درصد تورم براساس گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی بیش از 40
درصد گزارش شده است .در خردادماه سال جاری ،تورم در فصل نخست  4 .39 ،1401درصد گزارش
شده است.
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نگـاه
این دو محصول در ابتدای تیر به حدود  ۹۹۰۰و  ۳۷هزار و  ۷۰۰تومان
رسیده است .از بین سایر میوهها ،صیفیجا 
ت و مواد غذایی در یک سال
ی  ۸۸درصد ،سیب قرمز و زرد  ۸۰و ۷۶
گذشته قیمت خرمای مضافت 
درصد و گوجه فرنگی  ۷۸درصد افزایش یافته است.

برنج ایرانی یعنی
هاشمی و طارم با
 ۱۹۰و  ۲۰۱درصد
افزایش طی این
مدتبهمیانگین
 ۱۱۰هزار تومان
رسیده ،اما این
افزایش قیمت در
برنج خارجی شامل
هندی و پاکستانی
کمتریعنیحدود
 ۵۸و  ۵۹درصد
بوده و قیمت این دو
محصول در تیرماه
امسال به حدود ۳۷
و  ۴۰هزار تومان
رسیده است

ل
Jپایان سخت فصل او 
گزارش مرکز آمار از تورم خردادماه نشان میدهد نخستین فصل
از قرن حاضر تا چه اندازه برای خانوارهای شــهری و روستایی ایرانی
گران تمام شده است .مرکز آمار تورم ساالنه در خردادماه سال جاری
ر ا  39.4درصد گزارش کرده اســت .در خردادماه ســال  ،1401عدد
شــاخص کل برای خانوارهای کشور به  482.1رسیده که نسبت به
ت ماه رشد  12.2درصدی را نشان میدهد.همچنین نرخ
اردیبهشــ 
تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه  ١٤٠١برای خانوارهای کشور به
 39.4درصد گزارش شده است .مرکز آمار میگوید در خردادماه سال
 ،1401بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارها در استان سیستان و
بلوچستان ثبت شده که رقم آن به  18درصد میرسد .کمترین تورم
ماهانه هم مربوط به استان تهران است که رقم آن  8.9درصد گزارش
شده است.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم
نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور  ٥٢,٥درصد است .بیشترین نرخ
تورم نقطه به نقطه در اســتان لرستان ثبت شده که رقم آن به 61.1
ن تورم مربوط به استان خوزستان است که
درصد رسیده و کمترین ای 
رقم آن  45.7درصد گزارش شده است.همچنین بیشترین نرخ تورم
دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و  46.9درصد است.
کمترین این تورم هم در استان سیســتان و بلوچستان با رقم 34.2
درصد ثبت شده است.
در آخرین ماه بهار رقم شــاخص کل قیمتمصرفکننده برای
ت ماه رشد
خانوارهای شهری به  473.2رسیده که نسبت بهاردیبهش 
 11.5درصدی را نشان میدهد .در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با ١٧.٤درصد و
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با  ٨.١درصد گزارش
شــده است.همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه
ل یعنی تورم نقطه به نقط ه برای خانوارهای شهری کشور
ســال قب 
 ٥١,٤درصد بوده است .بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای

نکتههایی که باید بدانید
[در شرایطی که همهگیری کرونا ،عرصه را بر فعاالن اقتصادی و اقتصادهای توسعهیافته و
نالمللی پول در گزارشی
ی از جمله صندوق بی 
نوظهور تنگ کرده بود ،سازمانهایبینالملل 
متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور را  5.8درصد پیشبینی کردند .این درحالی است که
متوسط تورم در اقتصاد ایران از سال  58تا  20 ،97درصد بوده است.
[آمارهای بانک مرکزی از ادامه رشد نقدینگی در سال  1401خبر داده است و این یعنی ،تورم
در اقتصاد ایران در سال  1401به روند صعودی خود ادامه میدهد.
[خلق پول روشهای متعددی در اقتصادها دارد .اما برای بانکهای مرکزی در سراسر جهان،
یکی از سادهترین و در عین حال پراثرترین این روشها ،درخواست دولتها برای چاپ پول
است .در اقتصادهایی که دولتها تکالیف بیتناسب با ظرفیتها را برای نهادهای مختلف از
جمله بانکها طرح میکنند ،یا در اقتصادهایی که دولتها در رنج کسری بودجه دائمی به سر
میبرند ،خلق پول از محل چاپ آن در بانکهای مرکزی ُمسکنی برای آنهاست.
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شــهری مربوط به استان لرســتان بوده که رقم تورم در آن ب ه 60.6
درصد رسید ه و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با  ٤٤.٨درصد
بوده اســت .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه  ١٤٠١برای
خانوارهای شــهری به عدد  ٣٨,٩درصد رســید .بیشترین نرخ تورم
دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با رق م  ٤٥.٢درصد
ن با رقم ٣٣.٨
ن مربوط به استان سیســتان و بلوچستا 
و کمترین آ 
درصد بوده است.
تورم در خردادماه سال  1401برای خانوارهای روستایی سختتر از
خانوارهای شهری گزارش شده است .گزارش مرکز آمار میگوید رقم
شاخص کل قیمتمصرفکننده برای خانوارهای روستایی به 531.9
ت ماه همین سال ،رشد  15.8درصدی
رسید که نسبت بهاردیبهش 
را نشان میدهد .بیشترین تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی در
آخرین ماه بهار سال جاری در سیستان و بلوچستان ثبت شده است.
این رقم در این استان  24.2درصد گزارش شده و کمترین نرخ تورم
ماهانه هم در استان مازندران ثبت شده که رقم آن  10.7درصد بوده
است .تورم نقطه به نطقه برای خانوارهای روستایی در خردادماه سال
جاری  58.2درصد گزارش شده است .مردم در آذربایجان غربی تورم
نقطه به نقطه  66.4درصدی را لمس کردند .کمترین میزان این تورم
هم در خردادماه در استان خوزستان برای خانوارهای روستایی ثبت
شده است .رقم این تورم  50.2درصد بوده است.همچنین نرخ تورم
دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه  ١٤٠١برای خانوارهای روستایی به
عدد  ٤١,٨درصد رســید .بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به
استان کهگیلویه و بویراحمد با رقم  ٥٠.٥درصد و کمترین آن مربوط
به استان همدان با رقم  ٣٣.٠درصد بوده است.
یها
Jگرانی خوراک 
در خردادماه ســال  1401قیمت ماکارونی  56.1درصد رشد کرده
است .قیمت مرغ ماشینی  32.5درصد افزایش یافته است.همچنین
تورم گوشــت گاو یا گوســاله  16درصد ،گوشت گوسفند  7.4درصد
ت ماه افزایش یافته است .روغن نباتی جامد با 247.2
نسبت ب هاردیبهش 
درصد رشد قیمت ،در صدر جدول گرانیها در خردادماه ایستاده است.
همچنین روغن مایع  233.8درصد تورم را ثبت کرده اســت و قیمت
پنیر ایرانی پاســتوریزه هم  55.7درصد افزایش یافته است .در بخش
میوهها ،خربزه  31.1درصد و هلو  22.7درصد گرانتر شده است .عالوه
بر میوهها ،در خرداماه سبزیجاتی مثل بادمجان و سیب زمینی هم با
رشــد  13.5و  13.8درصدی قیمت به فروش رسیده است .در بخش
خوراکیهای کارخانهای ،قیمت قند  18.9درصد و قیمت سس مایونز
 27.7درصد بیشتر شده است.
Jمشکل همیشگی
برای نخستین بار در ایران در سال  ،1315شاخص تورم استخراج
شد .از آن سال تا امروز ،میزان افزایش شاخص بهای کاالها و خدمات
مصرفــی به طور ماهانه ،فصلی و ســاالنه در صدر اخبار رســانههای
ن گذشته،
اقتصادی کشــور جای میگیرد .اعداد در نزدیک به یک قر 
ی
راوی افزایش قیمــت انواع کاال و خدمات بودهاند اما خانوارهای ایران 
تورمهای گزارش شــده توسط آنها را لمس کردهاند .نکته قابل توجه
اینکه ،افزایش متوسط تورم در سال ،گرانی غذا و کمبود آن در بازار از
چالشهای همیشــگی در سالهای گذشته از استخراج تورم در ایران
است .آیا گریزی از این تورم در اقتصاد ایران نیست؟

رشد بسیار سریع هزینههای دولت ،به ویژه در سال  ،53به شتاب روند تورم در اقتصاد
ایران دامن زد .سطح عمومی قیمتها که از اواخر سال  ،54رو به افزایش گذاشته بود ،در
سال  56به ویژه در نیمه نخست این سال ،همچنان روندی صعودی داشت.

[ دوره پهلوی ]

یتعادلی
عصرب 

تولید تورم تا واردات تورم
هرچند نفت در  1280خورشــیدی کشــف شــد اما آثار آن در
اقتصاد و بودجههای دولتی ،خود را بیشتر در عصر پهلوی نشان داد.
درآمدهای ارزی وافری که در دهه  50به دســت میآمد ،به اندازهای
زیاد بود که کشور قدرت جذب و هضم آن را نداشت .روند تورمی که
در ســال  56به اوج رسید از آثار مشخص تضاد حجم مالی و قدرت
جذب در سیســتم بود .در این دوره بار شدید نقدینگی نظام بانکی،
اعتبارت بیحد ومرزی را به بخش خصوصی ســرازیر کرد .از سوی
دیگر ،با توجه به رشد درآمدهای پولی عرضه کاال نتوانست با تقاضای
به وجود آمده برابری کند .رشد بســیار سریع هزینههای دولت ،به
ویژه در سال  ،53به شتاب روند تورم در اقتصاد ایران دامن زد .سطح
عمومی قیمتها که از اواخر سال  ،54رو به افزایش گذاشته بود ،در
سال  56به ویژه در نیمه نخست این سال ،همچنان روندی صعودی
داشت .افزایش متوسط شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی به رقم
بیسابقه  25.1درصد رسید و شاخص بهای عمده فروشی کاال به طور
متسوط از  14.6درصد باال رفت.
در دوره برنامه پنجم ،با شتاب روزافزون جریان مهاجرت از روستا
به شــهر ،تقاضا برای مسکن شهری باال رفت و این به افزایش قیمت
مسکن و اجارهبها انجامید.سرمایهگذاریهای وسیع در بخش مسکن
به ویژه در ســال  ،54باال رفتن تقاضا برای زمین و ازدیاد سرسام آور
قیمت زمین را باعث شــد .بانک مرکزی در گزارش خود در سال 56
نوشــت« :در دوره برنامه پنجم عمرانی ،عدم تعادلهای شدیدی در
سطوح مختلف اقتصاد کشور به وجود آمد و فشارهای روزافزون تورمی
باعث شد تا سطح عمومی قیمتها به گونهای سریع و مداوم باال رود».
در دهه  50گرانی از مسائل روز اقتصاد ایران و از مشکالت عمده
مردم به شمار میرفت .این پدیده در سال  56بسیار خودنمایی کرد
و کار را به مبارزه نمایشــی رژیم شاه با گرانی رساند .مطبوعات تیتر
زدند «به دنبال گرانی آموزگار به تحریمکنندگان میوه پیوســت» و
یا معاون دبیر کل حزب رســتاخیر اعالم کــرد «حزب خود را برای
مبارزه با هرگونه استثمارگری آماده میکند» .اما پیش از این هم ،در
مطبوعات از گرانیها و کمبود اقالم خوراکی ،اخباری منتشر شده بود.
در مردادماه سال  ،1340تهران مصور از انتشار گزارش بانک ملی ایران
درباره شاخص هزینه زندگی در کشور خبر داد .تهران مصور نوشت:
«در این هفته ،بانک ملی ایران شــاخص هزینه زندگی را در کشور
ما نسبت به  25سال پیش منتشر ساخت .مسئله گرانی بزرگترین
مشکل زندگی مردم است و باال رفتن بیحساب و دلبخواه قیمتها
طبقات متوسط و پایین را واقعاً در فشاری طاقت فرسا گذاشته است.
طی یک ســال گذشته بر قیمت پنیر هر کیلو  15ریال (95 ،1339
ریال ـ  110 ،1340ریال) ،بر قیمت ماست هر کاسه یک ریال (1339
پنج ریال ـ  1340شش ریال) بر قیمت برنج نسبتاً خوب هر کیلو 3
ریال ( 27 ،1339ریال ـ  1340ســی ریال) بر قیمت آرد هر کیلو 4

ریال ( 1339ده ریال ـ  1340چهارده ریال) افزوده شده است».
دو ســال بعد ،یعنــی در فروردینماه ســال  1342مطبوعات از
کمبود گوشت در تهران خبر دادند .کمبودی که تا سالها در کشور
ت ماه سال  ،1343نشریان از نوسان قیمت
ادامه یافت .دراردیبهشــ 
گوشت از  70تا  100ریال خبر دادند .مسئوالن در پاسخ پرسشهای
خبرنــگاران از نقش داللها در توزیع گوشــت در تهران میگفتند.
داللهایی که گوســفندان را در کاروانسراها به قیمت گزاف معامله
میکردند .تشکیالت این داللها تا سال1346همچنان برقرار بود .در
فروردین این سال ،دوباره رسانهها از گرانی و نایابی گوشت خبر دادند.
در تابســتان سال  ،1347حزب ایران نوین اعالم کرد کمبود گوشت
ســاختگی است و عدهای میخواهند دولت را زیر منگنه و فشار قرار
دهند تا دولت گوشت را گران کند .در فروردین ماه  ،1348خبر گرانی
گوشــت مرغ منتشر شده اســت و در آبان ماه سال  ،50گرانی تخم
مرغ در انجمنها و مجلس شورای ملی بررسی شده است.همچنین
س درباره افزایش غیر عادی قیمت تخم مرغ ،پنیر ،کره و روغن
مجل 
نباتی از دولت سوال پرسیده است .در مردادماه سال  ،50گرانی برنج
مسئلهساز شد و در سال  ،51قیمت میوه افزایش یافت.
از سالهای نخســت دهه  50خورشیدی ،در سخنرانیهای شاه
هم میتوان آثار واکنش به گرانیها را دید .در ســال  52رسانهها از
فرمانهای محمدرضا پهلوی ،درباره صرفهجویی در مصرف قند و شکر

سرمایهگذاریهای
وسیع در بخش
مسکن به ویژه در
سال  ،54باال رفتن
تقاضا برای زمین
و ازدیاد سرسام
آور قیمت زمین را
باعث شد

نکتههایی که باید بدانید
[از سالهای نخست دهه  50خورشیدی ،در سخنرانیهای شاه هم میتوان آثار واکنش به
گرانیها را دید .در سال  52رسانهها از فرمانهای محمدرضا پهلوی ،درباره صرفهجویی در
مصرف قند و شکر خبر دادند.
[در دهه  50که پنجمین برنامه عمرانی دولت به اجرا درآمد ،نیاز جامعه ایران به محصوالت
کشاورزی ،بیشتر از محل واردات تامین میشد .سیاستهای ناهماهنگ دولت در آن دوره
اعتماد و عالقه کشاورزی بهسرمایهگذاری در این بخش را از بین برد .شبکههای اصلی و فرعی
آبیاریتکمیلنشدند.
[در دوره برنامه پنجم ،با شتاب روز افزون جریان مهاجرت از روستا به شهر ،تقاضا برای
مسکن شهری باال رفت و این به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها انجامید .سرمایهگذاریهای
وسیع در بخش مسکن به ویژه در سال  ،54باال رفتن تقاضا برای زمین و ازدیاد سرسام آور
قیمت زمین را باعث شد.
[از سال 52به بعد ،تعیین نرخ برای انواع اقالم خوراکی از جمله گوشت که کمبود آن از
دهه  40مشکل ساز شده بود ،به طور جدی توسط سازمانهای دولتی و هیئتهای اتاقهای
اصناف دنبال شد.همچنین در همین سال شاه در مراسم گشایش اجالسیه جدید مجلسین به
سنگینی بار تورم بر دوش کارمندان اشاره کرد و به  4راه عادی در مبارزه با گرانفروشی اشاره
کرد.
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خبر دادند .در این سالها ،که افزایش قیمت نفت ،دستهای دولت
را برای ولخرجی باز گذاشته بود ،رسانهها از نظارت دولت بر مصرف
کاالها خبر دادهاند .از ســال 52به بعد ،تعیین نــرخ برای انواع اقالم
خوراکی از جمله گوشــت که کمبود آن از دهه  40مشکلساز شده
بود ،به طور جدی توســط سازمانهای دولتی و هیئتهای اتاقهای
اصناف دنبال شــد.همچنین در همین سال شاه در مراسم گشایش
اجالسیه جدید مجلسین به سنگینی بار تورم بر دوش کارمندان اشاره
کرد و به  4راه عادی در مبارزه با گرانفروشــی اشــاره کرد .او گفت
برای مبارزه با گرانفروشی در وهله نخست بای د کمیتههای خاص در
سراسر کشور تشکیل میشود .دوم ،سطح کشت محصوالت کشاورزی
افزایش مییابد .ســوم ،در مصرف کاالها صرفهجویی خواهد شــد و
چهارم ،تولید محصوالت صنعتی باال خواهد رفت .شــاه گفت اگر از
راههای عادی مبارزه با گرانفروشی موفق نشود مبارزه با گرانفروشی
به طریق شدید توسط نیروهای انتظامی انجام میگیرد .رساندن تورم
 22درصدی به صفر ،تقدیر از دولت به دلیل اقدامات گســترده برای
کاهش تورم و تحسین به دلیل رشد اقتصادی از دیگر نکاتی بود که
در سخنرانیهای شاه در دهه  50برجسته شده است .تا سال پایانی
حکومت پهلوی در ایران ،اظهارنظرهای مسئوالن درباره مشکل گرانی
و کمبود کاالهای مورد نیاز مردم ادامه یافته است .در سال  ،1356در
مجلس شورای اسالمی دو کمیسیون برای حل مشکل تورم در ایران
شــکل گرفت .نشریه آینده نوشت «گرانی و ارزاق ،نارضایتی از وضع
امور شهری ،بیتربیتی در بهداشت و درمان ،گرانی و کمبود مسکن از
مشکالت مردم است».
در شــهریورماه همین سال از تصمیم شــدید دولت برای مبارزه
با گرانفروشــی خبر دادند« .افزایــش نامعلوم و بیرویه قیمتها به
هیچوجه پذیرفته نخواهد شد»« ،فروشندگان متخلف مواد غذایی،
پوشاک و مصالح با سرعت و شدت تنبیه میشوند» و «پرونده جمعی
از گرانفروشان ظرف  24ساعت آینده در دادگاه ویژه مورد رسیدگی
قرار میگیرد» از تیترهای مطبوعات در شهریورماه سال  1356درباره
گرانی کاالهای مختلف در بازار ایران بود .در اســفندماه همین سال
رسانهها از تحریم کاالهای گران در سراسر کشور خبر دادند .در تیرماه
سال  ،1357گروه بررسی مسائل ایران که شاه آن را برای مشاوره دادن
به خود در دهه  50تاسیس کرده بود ،درباره آثار تورم در ایران گزارشی
انتقادی تهیه و منتشر کرد .در این گزارش ،به افزایش قیمت آب ،برق،
تلفن و تلگراف و حق بیمههای اجتماعی اشــاره شده بود که بخش
خصوصی را دچار مشکل میکرد.همچنین تورم به عنوان عاملی با
لطمههای انکارناپذیر در اقتصاد ایران معرفی شده بود که تزلزل نظام
اقتصادی کشور را سبب میشد.
Jتورم وارداتی
از دیگر چالشهای تورمی در دهه  ،50واردات آن با خرید گسترده
کاالهای خارجی بود .واردات کشــور در طــول اجرای برنامه پنجم
عمرانــی به میزان قابل توجهی افزایش یافت .ارزش واردات ایران که
در سال  3.7 ،1352میلیارد دالر بود ،در  1356به  14.1میلیارد دالر
رسید که به معنای  377درصد افزایش ارزش واردات کاالی خارجی
است .در یک دوره پنج ساله در دهه  ،50ایران  50میلیارد دالر کاالی
خارجی وارد کرد .محمد یگانه وزیر اقتصاد در ســال  56اعالم کرد
واردات کشور در 10سال گذشته  10برابر شده است.
در جامعه ،تقاضا به دلیل افزایش ســریع قیمت نفت و باال رفتن
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هزینههای بودجه عمومی افزایش یافت .در آن سالها تولید داخلی
توان پاسخ به نیازهای جامعه را نداشت و دارایی مردم در مسیر برای
تبدیل به سرمایههای مولد حرکت نمیکرد .به همین دلیل ،دست
واردکنندگان برای پاسخ به جامعه تشنه کاال باز بود .بانک مرکزی در
ســال  56درباره عوارض این تورم نوشت «عرضه از محل واردات کاال
نیز به علت محدودیت ظرفیت بنادر ،راهها ،خطوط ارتباطی ،به فوریت
و به مقدار الزم افزایش نیافت و به این ترتیب عدم تعادل شدیدی بین
عرضه و تقاضای کل پدید آمد و فشارهای تورمی موجود در اقتصاد
کشور تشدید شد».همچنین شرایط تورم در اقتصادهای صنعتی در
دهه  1970در ان دوره باعث شــد کاالهای صادراتی این کشورها با
افزایش قیمت به ایران وارد شود .از سال  ،1973ایران کاالهای وارداتی
را  500درصــد گرانتر از غرب میخرید .در ســال  ،55مطبوعات از
انتقــال  600درصد تورم خارجی به ایران خبر دادند .این تورم حتی
از دید شــاه هم پنهان نبود و او در مصاحبهای با مطبوعات انگلیسی
در لندن از انتقال تورم از کشورهایتوسعهیافت ه به کشورهای درحال
توسعه با صادرات کاال گفت.
Jکدام کشاورزی؟ کدام حمل و نقل؟
از دیگر چالشهای عمده و اثربخش بر تورم اقالم خوراکی در دوره
پهلوی ،به ویژه در دهه  50خورشیدی ،کاستیها در بخش کشاورزی،
حمل ونقل ،آب و برق و تسهیالت مخابراتی بود.
در دهــه  50که پنجمین برنامه عمرانی دولت به اجرا درآمد ،نیاز
جامعه ایران به محصوالت کشــاورزی ،بیشتر از محل واردات تامین
میشــد .سیاســتهای ناهماهنگ دولت در آن دوره اعتماد و عالقه
کشاورزی بهسرمایهگذاری در این بخش را از بین برد .شبکههای اصلی
و فرعی آبیاری تکمیل نشدند .دولت برنامهریزی کرده بود که اراضی
آبی زیر کشت به  536هزار هکتار برسد اما این هدف محقق نشد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه ،د ر ارزیابی برنامه پنجم عمرانی در
بخش حمل ونقل نوشت «در زمینه ارتباطات در سالهای اول تعادل
الزم بین ظرفیت اسمی و میزان تخلیه و بارگیری وجود داشت ،ولی به
خاطر افزایش سریع واردات و عدم توانایی در افزایش به موقع ظرفیت،
این تعــادل از بین رفت ».غیر از بخش حمل ونقل ،دیگر بخشهای
زیربنایی مثل آب و برق هم برای پاسخ به نیازهای جامعه کفایت الزم
را نداشتند .عملکرد بخشهای دیگر مثل آموزش و پرورش و بهداشت
هم در سطح افزایش تقاضا درجامعه نبود .در دهه  ،50آخرین دهه از
عمر حکومت پهلوی در ایران که با انقالب به پایان رسید ،منابع مالی
بســیاری بدون تقویت بخشهایی که میتوانست بر کاهش تورم اثر
بگذارد ،از بین رفت .بانک مرکزی در ســال  56در گزارش اقتصادی و
ترازنامهاش نوشت «هزینههای بودجه دولت برای سال  ،53سه برابر
رقم مشابه سال ماقبل آن ،باال برده شد .از کل هزینههای دولت در این
سال ،فقط  28درصد به مصرف سرمایهگذاری ثابت رسید ،درحالیک ه
بیش از  58درصد آن به هزینههای جاری اختصاص یافت و  14درصد
بقیه نیز صرف سایر پرداختها که قسمت عمده آنها ماهیتی مشابه
هزینههای جاری داشتند ،شد».
در همین سالها ،تاجرپیشگی و سوداگری و بورسبازی به دلیل
تورمی کهســرمایهگذاری در بخشهایی را زودبــازده میکرد ،رواج
یافت .حجم معامالت بورس تهران در سال  ،56به  44.4میلیارد ریال
افزایش یافت .رشد حجم کل معامالت بورس تهران به طور ساالنه در
سالهای دهه  50را 106 ،درصد گزارش کردهاند.

رقابت با بازرگانان خارجی که بازار داخلی را به قبضه خود درآورده بودند ،زندگی کشاورز ایرانی
را در آن سالها رو به قهقرا میبرد .پنبه که در همین دوران بیشترین عایدی را نصیب دهقانان
میکرد ،بیش از هرکس به سود زمینداران ،بازرگانان و روسها تمام میشد.

[ دوره قاجار ]

مالیات برای همه ،غذا برای هیچکس
غذای کم برای زحمتکشان
در سالهای سلطنت شاهان قاجار در ایران ،مالیات از اصلیترین
منابع تامین درآمدهای حکومت بود و دهقانان و کشاورزان ایرانی ،در
روستاهای کشور بار عمده پرداخت مالیات به جیب نظام سلطنت را به
ی هرکسی
دوش میکشیدند .این درحالی بود که تا اواخر عهد ناصر 
صاحــب زمین نبود .همه زمینها و آبها در آن زمان به دولت تعلق
داشت و بابت در اختیار قرار دادن آن به کشاورزان ،سالیانه یکسوم از
محصول آنها گرفته میشد.
جمعیت کل کشور در آغاز قرن  13قمری یا  19میالدی ،پنج تا
شش میلیون نفر بود .از این تعداد سهم ایالت به دوپنجم ،روستاییان
دو پنجم و شهرنشینان به یک پنجم میرسید .در کتاب عهد ناصری
جمعیت ایران حدود  8میلیون نفر گزارش شــده است .اما بنجامین
میگوید «عقیده شخصی من این است که نباید از  9میلیون خیلی
کمتر باشــد» .در ایران در دوره قاجار طبقه متوسط وجود نداشت.
مردم یا فقیر و یا غنی بودند .ثروت اغنیا بیشتر در زمینهای حاصل
خیز بود و دهقانها در این زمینها کشاورزی میکردند .طبقه دهقانان
در این سالها به چند دسته تقسیم میشد .نخست دهقانان مرفهی
که بیش از نیاز معیشــتی در تصرف داشتند .دوم ،قشری بودند که
درآمدشان در حد معیشت یا پایینتر بود و آنها را سه مبَر مینامیدند.
سوم ،خوشنشینانی که کار ثابت دائمی یا فصلی و مزدکاری داشتند
و چهارم ،دهقانی که حق بنه و زمین به اندازه تامین معیشت داشتند
اما از نظر معیشت ،وضع آنها مناسب نبود.
دهقان ایرانی همیشه گرسنه و نیمهبرهنه بود و زندگی مشقتباری
داشــت .در آن سالها در زندگی بسیاری از روستاییان آثار فقر دیده
میشــد .پس از مدتی ادغام اقتصاد ایران با بازارهای جهانی آمیزهای
از نتایج مثبت و منفی را برای کل اقتصاد به ویژه طبقههای گوناگون
به همراه داشــت .روی آوردن دهقانان به محصوالت پولی ،آن هم در
اقتصادی که تولید مواد غذایی مازاد در آن مطرح نبود ،در دورههای
خشکسالی ،مشکالت بیشتری برای مردم ایجاد کرد .رقابت با بازرگانان
خارجی که بازار داخلی را به قبضه خود درآورده بودند ،زندگی کشاورز
ایرانی را در آن ســالها رو به قهقرا میبرد .پنبه که در همین دوران
بیشترین عایدی را نصیب دهقانان میکرد ،بیش از هرکس به سود
زمینداران ،بازرگانان و روسها تمام میشد.
Jوضع مردم تهران در پایان عهد ناصری
در سالهای پایانی و به ویژه در سال آخر حکومت ناصرالدین شاه،
گرانی خواروبار و ارزاق عمومی داد مردم را درآورد و هیچکس هم به
فکر نبود .قیمت تخم مرغ به دانهای صد دینار و مرغ به مبلغ  3هزار
و  10شاهی رسید و گوشت هم نایاب شده بود .عینالسلطنه درباره
این موضوع مینویسد« :گوشت خیلی کم است و هر دقیقه یک قیمت
دارد .حضرت واال نایبالســلطنه حاکم تهران آنچه گوسفند پروار در
اطراف تهران چوبدارهاداشــتهاند ،همانطور زنده ،قپان زده یک من

تبریز شش هزار خریدهاند .آنچه بره و بز و میش بوده ،یک من چهار
هزار و ده شــاهی گوسفند تازه هم نیامده .اینهارا هم نمیفروشند.
فقط محض اینکه عمل گوشت ضایعتر شود و بلکه مالیات قصابخانه
مجددا ً برقرار شــود و سالی صد هزار تومان به حضرت واال ضرر وارد
نیاید .نزدیک است اهل شهر در کوچه و بازار لعنت کنند».
Jمردم ایران چه میخوردند؟
در زمان قاجار جز طبقه حاکم و فرمانروا و مالکان ،اکثریت مردم
از خوراک و پوشاک کافی برخوردار نبودند .مورخان ایرانی و سیاحان
خارجی درباره احوال توده مردم در آن سالها کمتر سخن گفتهاند.
دلیل هم این بود که سفرنامهنویسان خارجی اغلب با طبقههای درباری
قاجار معاشــرت میکردند .بنابراین روایت آنها درباره آداب غذایی
ایرانیان مربوط به طبقه دربار است .با این حال در خاطرات بعضی از
این مسافران خارجی میتوان نکاتی درباره زندگی و نحوه خوردن و
پوشیدن مردم ایران را یافت .در خاطرات کلنل کاسکوفسکی میتوان
وضع آشفته مردم و نوسان مداوم قیمت نان و گوشت را دید .نوسان
قیمتی که منافع آن به درباریان میرسید .کاساکوفسکی کمبود نان و
باال بودن قیمت گوشت گاو و گوسفند و برنج را باعث رنج و گرسنگی
مردم میدانســت .به نوشته او «نایبالسلطنه کامرانمیرزا ،در مقابل
رشوهای که از نانواها و قصابها میگرفت ،آنها را آزاد میگذاشت تا
هرطور که میخواهند بر مردم اجحاف روا دارند .چندی است که ملت
بینوا از گرانی گوشت شکایت دارد و کسی اعتنا نمیکند»...
براساس آنچه در سفرنامه خارجیان نوشته شده ،ایرانیان با وجود
تنوع غذایی پرخوری نمیکردند و کم غذا میخوردند .حتی صبحانه

میرزاملکمخان
مینویسد«کمتر
ملتی یافت میشود
که در تهیه غذا مثل
مردم ایران زحمت
بکشند».

نکتههایی که باید بدانید
[دهقان ایرانی همیشه گرسنه و نیمهبرهنه بود و زندگی مشقتباری داشت .در آن سالها در
زندگی بسیاری از روستاییان آثار فقر دیده میشد.
[در زمان قاجار جز طبقه حاکم و فرمانروا و مالکان ،اکثریت مردم از خوراک و پوشاک کافی
برخوردار نبودند .مورخان ایرانی و سیاحان خارجی درباره احوال توده مردم در آن سالها کمتر
سخن گفتهاند .دلیل هم این بود که سفرنامه نویسان خارجی اغلب با طبقههای درباری قاجار
معاشرتمیکردند.
[در دوره فتحعلیشاه و محمدشاه ،برخی از موقوفات که متولی و صاحبی نداشت را ضبط
کردند .سیستم مالیاتی که از محل آب و خاک مالیات میگرفت برقرار شد که بعدها ،عالوه بر
مالک دهات و والیات ،اصناف و پیشهوران را هم شامل شد.
[جیمز موریه ،سفرنامهنویس گزارش میدهد در حوالی شهر کازرون ،در روستایی کوچک
پیرمردی را همراه با همسر و نوهاش میبیند .از آنها میپرسد «ساالنه چقدر به حکومت مالیات،
به صورت باج یا خراج ،پرداخت میکنید؟ پیرمرد پاسخ میدهد چرا ساالنه؟ ماهانه یا شاید
دوبار در ماه .اگر هم چیزی نیابند ،بر فرزندانمان مالیات میبندند».
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مردم ایران زندگی
سادهای داشتند.
غله ،حبوبات،
برنج ،سبزیها
و لبنیات و انواع
میوه غذای اصلی
آنها را تشکیل
میداد .به ویژه در
وعده غذایی ظهر،
میوه حاضری و
مربا میخوردند و
خانوادهها به طور
معمول در وعده
غذایی بعدازظهر
گوشت و پلو
مصرف میکردند.
به طور کلی مصرف
گوشت در ایران
بسیار کم گزارش
شده است

فتحعلیشاه هم مانند بیشتر ایرانیان ،خیلی ساده گزارش شده هرچند
نوع و کیفیت آن شاید بهتر و ظروف آن زیباتر بوده است.
مردم ایران زندگی سادهای داشتند .غله ،حبوبات ،برنج ،سبزیها
و لبنیات و انواع میوه غذای اصلی آنها را تشکیل میداد .به ویژه در
وعده غذایی ظهر ،میوه حاضری و مربا میخوردند و خانوادهها به طور
معمول در وعده غذایی بعدازظهر گوشت و پلو مصرف میکردند .به
طور کلی مصرف گوشت در ایران بسیار کم گزارش شده است .اهالی
روســتاها و ایالت هم در مهمانیها گوشت مصرف میکردند وغذای
روزانه آنها ساده بود .مردم در سالهای حکومت قاجاریان در ایران،
نه غذای ارزان و نه خوراک آسان در اختیار داشتند .تا جایی که میرزا
ملکمخان مینویسد «کمتر ملتی یافت میشود که در تهیه غذا مثل
مردم ایران زحمت بکشند».
Jمالیات بر همه چیز
جیمز موریه ،ســفرنامهنویس گزارش میدهد در حوالی شــهر
کازرون ،در روســتایی کوچک پیرمردی را همراه با همسر و نوهاش
میبیند .از آنها میپرسد «ساالنه چقدر به حکومت مالیات ،به صورت
باج یا خراج ،پرداخت میکنید؟ پیرمرد پاســخ میدهد چرا ساالنه؟
ماهانه یا شاید دوبار در ماه .اگر هم چیزی نیابند ،بر فرزندانمان مالیات
مییندند».
مالیات و سیاســتهای مالی از میراث کهن در سلسله قاجار بود.
در شــرایطی که غذا در ایران به ســختی به دست مردم میرسید،
از همه مردم ایران مالیات گرفته میشــد .در آغاز حکومت قاجارها
صدراعظم مسئول دریافت مالیاتها و رسیدگی به این موضوع بود.
پس از اصالحات عباس میــرزا یک نفر با عنوان وزیر دفتر متصدی
کارهای مالیاتی شد .در اواخر سلطنت فتحعلیشاه ،هزینههای درباری
و جنگی به اندازهای باال رفت که برای وصول بقایای مالیات به نیروی
قشون متوسل شدند .این تالشها درآمد دولت از محل مالیات در این
زمان را به پنج کرور تومان رساند.
در دوره فتحعلیشاه و محمدشاه ،برخی از موقوفات را که متولی
و صاحبی نداشت ضبط کردند .سیســتم مالیاتی که از محل آب و
خاک مالیات میگرفت برقرار شد که بعدها ،عالوه بر مالک دهات و
والیات ،اصناف و پیشهوران را هم شامل شد .در دورههایی که مقامات
دربار کفایت الزم برای تحقق درآمدهای مالیاتی را نداشتند ،حکام به

دلخواه از مردم مالیات میگرفتند و تا میتوانستند از پرداخت آن به
مرکز طفره میرفتند .دولت در آن زمان از مردم دهات برای نگهداری
قشون و ماموران دولت آذوقه و خواروبار میگرفت و این هم بر گرده
مردم سنگینی میکرد .عالوه بر این ،دولت از ایالت ه م مالیات خانوار
دریافت میکرد .تعداد گوسفندان ایلیاتی هم در پرداخت مالیات آنها
اثر داشت .دولت در آن زمان از اغنام و احشام هم مالیات میگرفت.
سیستم دریافت مالیات در آن سالها ،با تالشهای افرادی مثل
امیرکبیر و دیگر صدراعظمها تغییر میکرد .پس از مشروطه ،مجلس
شورای ملی برای امور مالی قانون تصویب کرد .با این وجود ،اجرای
این قوانین و اصالحاتی افرادی مثل مورگان شوســتر در امور مالی
ایران به آسانی انجام نمیشد .باال و پایین رفتن نرخها ،مشمولیت
ن و دولتهای بیگانه ،روند دریافت
اقشار و فعالیتها و نفوذ درباریا 
مالیات را به آشــفته بازاری در ایران تبدیل کرده بود .حتی در آن
دوره بعضی رجال بزرگ هم از پرداخت مالیات طفره میرفتند .از
جمله آنها محمدولیخان تنکابنی ،سپهدار اعظم بود که میگفت
«رئیسالوزرا که نباید مالیات بدهد ».این درحالی بود که مردم در
نواحی مختلــف در ایران ،چارهای جز پرداخت مالیات ،ترک محل
زندگی یا جنگ با محصالن مالیاتی نداشــتند .اندک بخشودگی
مالیاتی هم اگر نصیب کسی میشد ،ناشی از عالقه شاه بود.
به گفته شوســتر نظام مالیاتی ایران در آن زمان بســیار کهنه
بود و یکی از مشــکالت بزرگ آن این بود که مالیاتها نه به طور
نقدی بلکه با اعطای اجناس پرداخت میشد .اوهمچنین میگفت
دولت مرکزی اطالعی از منابع درآمدهایی که قرار است کسب کند
ندارد .درواقع دولت مرکزی نه از میزان درآمدهای مالیاتی اطالعی
ت ونه از اینکه مقدار مالیاتهای دریافتی از مردم در کجا به
داشــ 
طور منصفانه و در کجا به طور غیرمنصفانه توزیع میشود .شوستر
برای نمونه به پیشــکار تبریز اشــاره میکند که بیشترین میزان
پرداخت مالیات ســالیانه را دارد .اما او در دورهای ادعا کرده بود به
علت آشوبهای به وقوع پیوسته در منطقه نمیتواند مالیات جمع
کند و مسئوالن مالی کشور در آن زمان ،مجبور شدند به حرف او
اعتماد کنند .فشار بر مردم برای دریافت مالیات هرچه بیشتر ،در
شــرایطی بود که غذا برای آنان به آســانی به دست نمیآمد و اگر
بــود هم ،کم بود .بعضی گزارشها ،وضعیت زندگی مردم در پایان
دوره زندیه و آغاز قاجاریه را مناسب ارزیابی میکنند ،اما به تدریج
با اعمال سیاســتهای سختگیرانه برای دریافت مالیات از اقشار و
ف و دشواری بیشتر در تامین غذا برای آنها ،شرایط
اصناف مختل 
اقتصادی به زیان مرد م تغییر میکند.
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«بررسی اقشار فرودست جامعه در عصر ناصرالدینشاه قاجار» ،نشریه پژوهشهای تاریخی،تابستان ،92شماره.55
«بازخوانی تاریخ مالیاتستانی در عصر قاجار ،یک قرن تالش برای اصالحات» ،نشریه شهرقانون ،پاییز ،92شماره.7
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 ............................چشمانداز ............................
تا انتها
یک کارگزار قدرت
باقی ماند

آبه شینزو جایگاه ژاپن را در جهان بازسازی کرد

زمانی که شینزو آبه ،باسابقهترین نخست وزیر ژاپن،
در ســال  2020از سمت خود کناره گیری کرد ،به
آنچه در نظر داشــت دســت نیافته بود .او به دلیل
وضعیت نامناســب سالمتی و امتیاز پایین در مورد
برخــورد دولتش با ویروس کرونــا ،از جمله اقدام
بســیار دیرهنگام در مورد قرنطینهها و انتشــار
آهســته واکسن ،مشــکالت اقتصادی و عدم
موفقیت در تــاش طوالنیمدت خود برای
امی گونیا
بازنگری در قانون اساسی صلحطلبانه کشور،
تحلیل گر اقتصادی
استعفا داد.
منبع :تایم
شاید به همین دلیل است که آبه ،که
حتی پس از استعفای خود یکی از تأثیرگذارترین سیاستمداران ژاپنی باقی
ماند ،همچنان در تالش بود تا میراث خود را بازنویســی کند .با این حال،
تالشهای او در  8ژوئیه با ترورش به پایان رسید.
آبه که دو دوره نخست وزیری از سال  2006تا  2007و از  2012تا 2020
را برعهده داشت ،صبح روز جمعه هنگام سخنرانی در شهر نارا در غرب ژاپن ،جایی
که برای حزب حاکم لیبرال دموکرات ( )LDPدر حال مبارزات انتخاباتی در آســتانه
انتخابات پارلمانی روز یکشنبهاش بود ،دو گلوله خورد .او در ساعات اولیه عصر در سن
 67سالگی درگذشت.
این حمله گستاخانه جهان را مبهوت و موجی از شوک به سراسر ژاپن وارد کرده
است.
جف کینگستون ،مدیر مطالعات آسیایی در دانشگاه تمپل ژاپن میگوید« :او یک
غول سیاسی بود .یک حضور قدرتمند و مداوم بوده است .صدای او وزن قابل توجهی
داشت».
Jآبه به «تعیین دستور کار» برای سیاست ژاپن ادامه داد
هنگامی که آبه در ســال  2020سمت خود را ترک کرد ،به خبرنگاران گفت که
ناتمام گذاشتن بسیاری از اهدافش برای او «غمانگیز» است.
اما آبه که پدربزرگش بین ســالهای  1957تا  1960نخســتوزیر بود و پدرش
بین سالهای  1982تا  1986وزیر امور خارجه بود ،همچنان از پشت صحنه به کار

چشمانداز

هنگامی که آبه در سال  2020سمت خود را ترک کرد ،به
خبرنگاران گفت که ناتمام گذاشتن بسیاری از اهدافش برای او
«غمانگیز» است.

خارجی شناخته شده است و پس از اینکه ترامپ آمریکا را از آن خارج کرد ،او رهبری
خود ادامه میداد .توبیاس هریس ،ناظر قدیمی ژاپن مستقر در واشنگتن دیسی که
قرارداد تجاری مشارکت ترانس پاسیفیک ( )TPPرا بر عهده گرفت و آن را نجات داد.
زندگینامه آبه را نوشت ،میگوید« :شکی نیست که او حتی پس از ترک پست یکی
از تأثیرگذارترین چهرهها در سیاست ژاپن باقی ماند .او رئیس بزرگترین جناح ،رئیس
او میگوید« :به طور خالصه ،آبه به گرم نگه داشــتن صندلی آمریکا در آسیا کمک
بزرگترین بلوک ایدئولوژیک حزب خود اســت .او در تالش است تا دستور کار را به
کرد ،زیرا ما آمریکاییها در داخل کشور درگیریهایی داشتیم که باید بر روی آنها
روشی تنظیم کند که حتی [نخست وزیر فعلی ،فومیو کیشیدا] برای انجام آن دست
یکردیم».
کار م 
و پنجه نرم کرده است».
پــس از مرگ آبه ،بایدن ،رئیس جمهور آمریکا ،با بازتاب قدرت روابط بینالمللی
آبــه بدون محدودیتهای دولت منتخب ،شــاید حتی تاثیرگذارتر بوده اســت.
خود ،دستور داد پرچمهای کاخ سفید به حالت نیمهافراشته درآیند و مکانهای دیدنی
کینگستون میگوید« :او صدای قدرتمندی در  LDPبود ،و قدرت نخستوزیری بر
در چندین شــهر بزرگ اســترالیا برای ادای احترام روشن شدند .هند نیز روز عزای
عمومی اعالم کرد.
او سنگینی نمیکرد ،بنابراین من فکر میکنم که او بسیار کمتر محدود شده بود و
تارو کونو ،یک سیاستمدار برجسته  LDPکه در کابینه آبه به عنوان وزیر خارجه
همچنان از مواضع خود در مورد امنیت و بازنگری قانون اساسی دفاع میکرد».
کینگستون اضافه میکند« :در طول یک سال گذشته ،او از نبودن در قدرت لذت
ژاپن خدمت کرده است ،میگوید« :من معتقدم که آقای آبه نخست وزیری بود که
برده است ،زیرا آزاد شــده است .او میتواند هرچه میخواهد بگوید .این جای مانور
بیش از هر زمان دیگری رهبری دیپلماســی را بر عهده گرفت .او نقش برجستهای
کیشیدا را محدود کرد».
در دیپلماســی ایفا کرد .از این نظر ،فکر میکنم موارد زیادی وجود نداشته است که
دیپلماسی ژاپنی قبل از آقای آبه چنین اثری را در جهان به جا گذاشته باشد».
تمام دیپلماسی آبه موفقیتآمیز نبود و ناسیونالیسم جنگطلب او باعث شد تا او در
Jآبه جایگاه ژاپن را در جهان بازسازی کرد
خارج از کشور دشمنانی پیدا کند .روابط با کره جنوبی ،یک شریک امنیتی و اقتصادی
آبه به خاطر بازســازی ژاپن در خاطر خواهد ماند .کینگستون میگوید که پس
مهم برای ژاپن ،در طول دوره ریاست جمهوری او ،به دلیل نارضایتیهای تاریخی ،به
از فروپاشــی حباب قیمت دارایــی در اوایل دهه  1990که ژاپــن را وارد دورهای از
پایینترین حد برای چندین دهه سقوط کرد .اختالف طوالنیمدت بر سر «آسایش
رکود اقتصادی موســوم به «دهههای گمشــده» کرد ،موفق شد اعتماد ژاپن را احیا
زنان» -دختران و زنانی که مجبور به کار
کند و ژاپنی با اعتماد به نفس را برگرداند.
در فاحشهخانههای نظامی ژاپن در زمان
کینگستون میگوید« :در دوران تصدی او،
جنگ بودند -به یک جنگ تجاری تبدیل
گردشــگری در ژاپن سر به فلک کشید و
شــد .او همچنین قادر به بهبود روابط با
ژاپن باحال شد».
چین نبود و حمایت او برای ایســتادگی
آبه همچنین نقش بزرگی در موفقیت
در برابر مدرنیزاسیون نظامی چین ،پکن
حزب محافظهکار  LDPایفا کرد .او حزب
را متزلزل کرد .کینگ میگوید آبه «مردم
را به چندین پیروزی از جمله بازگشت آن
را احساساتی کرد به خصوص در سرزمین
به قدرت در سال  2012رهبری کرده بود.
اصلی چین و کره جنوبی احساسات منفی
این حزب از زمان تشــکیل آن در ســال
ایجاد کرد» .این تا حدی به این دلیل بود
 1955به طور مداوم قدرت را در دســت
که او از عذرخواهی کاملتر برای جنایات
داشــت ،اما حزب میانهرو دموکرات ژاپن
ژاپن در طول جنگ امتناع کرد .اگرچه شی
از ســال  2009به مدت سه سال قدرت را
جینپینگ ،رئیس جمهور چین از مرگ
در دست داشت .کینگستون میگوید« :او
آبه «تأسف عمیق» خود را ابراز کرد ،برخی
بهعنوان سیاستمداری که به گذاشتن یک
آبه به خاطر بازسازی ژاپن در خاطر خواهد ماند .کینگستون میگوید که پس از فروپاشی
از کاربران چینی از قتل او استقبال کردند.
مهر محافظهکارانه بر سیاست ژاپن کمک
حباب قیمت دارایی در اوایل دهه  1990که ژاپن را وارد دورهای از رکود اقتصادی موسوم به
«دهههای گمشده» کرد ،موفق شد اعتماد ژاپن را احیا کند و ژاپنی با اعتماد به نفس را
و با وجود قدرت بینظیر آبه در سیاست
کرد ،یاد میشود».
برگرداند
مدرن ژاپن ،او در میان بســیاری از مردم
شــان کینگ ،معاون ارشد در شرکت
ژاپن نیز محبوبیت نداشت .طرحهای احیای اقتصادی امضاشده او،»Abenomics« ،
ریسک سیاسی پارک استراتژی میگوید :او همچنین «در مورد اینکه چه کسی ممکن
است نخستوزیر ژاپن شود یا نه ،حرفهای زیادی برای گفتن داشت».
دســتاوردهای حاشیهای داشت ،بســیاری از آنها توسط کووید 19-از بین رفتند ،و
آبه در بازنگری پیشنویس قانون اساســی خود پس از جنگ جهانی دوم توسط
دوران تصدی او با رسواییهای فساد متعدد خدشهدار شد .کینگستون میگوید« :او
آمریکا ،موفقیت کمتری داشت .آبه این تغییرات را برای مقابله با قدرت فزاینده کره
میراثی ترکیبی از خود بهجا گذاشت».
شمالی و قدرت نظامی رو به رشد چین مهم میدید ،اما با موانع عمومی و قانونگذاری
با این حال ،بسیاری بر این باور بودند که او در سالهای آینده به نقشی در رهبری
مبهم بر ســر اصالح قانون اساسی مواجه شد .با این حال ،او با ایجاد اتحاد و رهبری
ژاپــن ادامه خواهد داد .کونو میگوید« :من معتقــدم که انتظاراتی از داخل و خارج
دولتش برای تصویب قانونی در سال  2015که به سربازان ژاپنی اجازه میدهد برای
از کشــور وجود داشت که او به عنوان نخستوزیر ســابق به ایفای نقش در عرصه
اولین بار در  70سال گذشته در خارج از کشور بجنگند ،وجهه دفاعی ژاپن را ارتقا داد.
بینالمللــی ادامه دهد .و اینکه امروز اتفاق افتاد ،ضایعه غمانگیزی نهتنها برای ژاپن،
آبه روابط ژاپن با آمریکا را تقویت کرد ،اگرچه مشخص نبود که ارتباط او با دونالد
بلکه برای جهان نیز هست».
ترامپ ،رئیس جمهور سابق آمریکا چه فوایدی برای ژاپن به همراه داشت .او شراکت
اما در مرگ ،مانند زندگی ،آبه سایه طوالنی بر سیاست ژاپن خواهد انداخت .ایچیرو
جدیدی با کشــورهایی مانند هند و اســترالیا ایجاد کرد .او یکی از معماران کلیدی
آساهینا ،تحلیلگر سیاسی و رئیس شــرکت  ،Aoyamashachuیک اندیشکده،
گفتوگوی چهارجانبه امنیتی یا چهارجانبه بود.
میگوید« :من فکر میکنم  LDPشاید [در انتخابات] به دلیل آنچه امروز اتفاق افتاد
کینگ ،از پارک استراتژی ،اشاره میکند که آبه اصطالح «هند-اقیانوس آرام» را
به پیروزی دست یاید .مردم با آقای آبه همدردی خواهند کرد ،به این معنی که شاید
ابداع کرد ،که اکنون در برخی کشورها مانند آمریکا ،استرالیا و هند به عنوان سیاست
به  LDPرأی دهند».
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به نظر میرسد مرگ آقای آبه به افزایش اندک مشارکت رایدهندگان کمک
کرده است .اکنون بیش از  52درصد در انتخابات شرکت کردند که از حدود 49
درصد در آخرین انتخابات مجلس علیا در سال  2019اندکی بیشتر است.

مرگی به نفع حزب

حزب آبه شینزو در انتخابات پارلمانی پیروز شد
دو روز پس از کشته شدن شینزو آبه ،نخستوزیر سابق
ژاپن در روز جمعه ،حزب لیبرال دموکرات و متحدانش
در انتخابــات پارلمانی به پیروزی رســیدند که به آنها
فرصت داد تا جاهطلبی دیرینه آقای آبه برای بازنگری در
قانون اساسی صلحطلب ژاپن را دنبال کنند.
این واضحترین نشانهای بود که همچنان آقای آبه،
باسابقهترین نخســتوزیر ژاپن ،یک راهنمای نیروی
موتوکو ریچ
سیاســی اســت .حتی قبل از مرگــش ،او دیگر رهبر
کشور یا حزب حاکم آن نبود ،اما میراث او انتخابهای
نیویورک تایمز
رایدهندگان و دیدگاه حزبش برای آینده را شکل داد.
فومیو کیشیدا ،نخست وزیر کنونی ،روز شنبه ،یک روز پس از قتل آقای آبه ،در جمع
جمعیتی در غرب توکیو گفت« :من مسئولیت پذیرفتن ایدههای نخست وزیر سابق ،آبه
را دارم».
لیبرال دموکراتها و شــرکای ائتالفی آنها در انتخابات روز یکشنبه به اندازه کافی
کرسی به دست آوردند تا دوسوم اکثریت مهم را تشکیل دهند .آنها اکنون میتوانند یک
بند در قانون اساسی را اصالح کنند که توسط اشغالگران آمریکایی پس از جنگ تحمیل
شده و جنگ را کنار میگذارد .این هدف دیرینه دری را برای ژاپن باز خواهد کرد تا به
یک قدرت نظامی تبدیل شود که قادر به رهبری جهانی باشد.
در ساعات اولیه صبح دوشنبه ،لیبرال دموکراتها به همراه کومیتو ،شریک دیرینه آنها،

و ســایر احزاب متحد 87 ،کرسی را به دست آوردند که بیش از  70درصد مجلس علیا
را از آن خود کرد در حالی که آخرین ابراکثریت خود را در سال  2016بهدست آوردند.
ت رایدهندگان کمک کرده
به نظر میرســد مرگ آقای آبه به افزایش اندک مشارک 
اســت .اکنون بیش از  52درصد در انتخابات شــرکت کردند که از حدود  49درصد در
آخرین انتخابات مجلس علیا در سال  2019اندکی بیشتر است.
با شروع بازگشت ،آقای کیشیدا گفت که امیدوار است بتواند «همدلی مردم را به دست
آورد» و در مورد پیشنهاد حزب برای بازنگری قانون اساسی «بحث عمیق» داشته باشد.
حتی با وجود اکثریت فوقالعاده ،چیزهای زیادی مانع این طرح میشــود  -به ویژه
اینکه مدتهاست که در بین مردم ژاپن محبوبیتی نداشته است .و با افزایش فشارهای
تورمی ،تضعیف ین و افزایش مجدد شیوعهای ویروس کرونا ،تغییر قانون اساسی میتواند
سختتر از همیشه باشد.
ریساکو ساکاگوچی 29 ،ساله ،که رای خود را به نامزدهای لیبرال دموکرات در یکی از
مراکز رایگیری در سایتاما ،حومه توکیو ،داد ،گفت« :من به موضوع قیمتها ،دستمزدها،
زندگی روزمره ،خدمات پزشکی و مراقبت از کودکان عالقهمند هستم».
توبیاس هریس ،کارشــناس ارشد مرکز پیشــرفت آمریکا که بر کار در آسیا نظارت
میکند ،گفت :با چنین نگرانیهای اساسی« ،بازبینی قانون اساسی نوعی کاالی لوکس
است».
آقای هریس گفــت« :با توجه به اینکه توجه زیادی صرف بازنگری قانون اساســی
میشود ،موازی با آن توجه نکردن به موارد دیگر رخ میدهد ،مجازاتی برای این اتفاق در
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چشمانداز
نظر گرفته میشود ،بهویژه وقتی مردم اینقدر نگران مسائل داخلی هستند».
آزاد کردن ارتش ژاپن یکی از اهداف ارزشــمند آقای آبه بود ،اما بدون او ،اراده برای
پیشبرد روند دشوار پارلمانی ممکن است از بین برود.
اکنون که او رفته اســت ،هیچ رهبر مشخصی در میان  L.D.Pوجود ندارد .هیروشی
ناکانیشی ،استاد سیاست در دانشــگاه کیوتو ،گفت :اعضای ارشدی که بازنگری قانون
اساسی را پیش خواهند برد وجود ندارند.
آقای آبه که نزدیک به هشت سال در این سمت بود (عالوه بر یک دوره کوتاه نخست
وزیری) ،میراثی از خود بر جای گذاشــت که فراتر از امیدهای او برای بازنگری در قانون
اساسی بود.
حتی پس از عقب افتادن ژاپن از چین در رتبهبندی اقتصادی جهان ،او با امضای یک
توافق تجاری چندملیتی پس از خروج آمریکا از آن ،به گسترش نفوذ آن کمک کرد .او
در خانه به بازگرداندن اقتصاد از سالها رکود کمک کرد .حتی اگر سیاستهای اقتصادی
او هرگز به اندازهای که وعده داده بود عمل نکرد ،او به خاطر برنامهای که «آبهنومیکس»
نامید ،شهرت بینالمللی به دست آورد.
پس از ترک پست ،اظهارات عمومی آقای آبه فراتر از اظهارات اکثر نخست وزیران سابق
طنینانداز شد .او پیشنهاد کرد که زمان آن فرارسیده است که ژاپن توافقنامه اشتراک
هستهای با آمریکا ایجاد کند .سپس رسانهها فرض کردند که لیبرال دموکراتها در حال
بررسی شکستن تابوی دیرینه در مورد بحث درباره احتمال انبار هستهای ژاپن هستند.
در درون حزب ،او یک پادشاهســاز بود که اغلب از آن به عنوان «شــوگان سایه» یاد
میشود .آقای کیشیدا موقعیت خود را مدیون آقای آبه است ،که پس از شکست اولین
گزینه آقای آبه ،سانائه تاکایچی ،در دور اول رایگیری در رقابت رهبری حزب ،حامیانش
را ترغیب کرد تا از او حمایت کنند.
در مبارزات انتخاباتی برای لیبرال دموکراتها در دو هفته گذشته ،نفوذ پایدار آقای آبه
به نمایش گذاشته شد و جمعیت را تا شمال هوکایدو و تا جنوب فوکوئوکا جلب کرد .سفر
مرگبار او به نارا ،پایتخت قدیمی ژاپن ،دومین دیدار او در حمایت از کی ساتو 43 ،ساله،
یکی از اعضای جوان حزب بود.
برای آقای کیشیدا ،از دست دادن ناگهانی آقای آبه ممکن است فرصتها و همچنین
خطراتی را به همراه داشته باشد .او میتواند پس از انتخابات قدرت را تثبیت کند ،زیرا به
طور قانونی ملزم به احضار قدرت دیگری به مدت سه سال نیست .سیاستمداران ژاپنی
اغلب از این فاصله به عنوان «دوره طالیی» یاد میکنند.
اما تاریخ حاکی از آن است که شانس ممکن است علیه او باشد .کارول گلوک ،استاد
تاریخ و متخصص ژاپن مدرن در دانشــگاه کلمبیا ،گفــت :از پایان جنگ جهانی دوم،
نخســتوزیرهای قدرتمند به طور معمول با دری چرخان از چهرههای فراموششدنی
دنبال میشوند .آقای کیشیدا دومین فردی است که پس از استعفای آقای آبه در سال
 ،2020این سمت را در دست دارد .اسبق او ،یوشیهیده سوگا ،تنها یک سال دوام آورد.
پروفســور گلوک گفت« :اگر آنها را بین سالهای  1945تاکنون جمع کنید ،تعداد
زیادی نخستوزیر وجود دارند که نشانی از آنها نمانده است».
در درون ،آقای کیشیدا ممکن است احساس آرامش کند که دیگر مجبور نیست به
آقای آبه پاسخ دهد .اما دیگران در حزب بیشک برای پر کردن خأل قدرت مانور خواهند
داد.
آقای آبه رهبری بزرگترین و راستگراترین جناح حزب را بر عهده داشت و جانشینی
را انتخاب نکرده بود .درگیریهای داخلی میتواند حزب را ناآرام کند و اجرای سیاستها
را برای آقای کیشیدا دشوارتر کند.
کویچی ناکانو ،استاد سیاست در دانشگاه سوفیا ،میگوید« :اگر آبه همچنان نفوذ زیادی
داشت ،شرایط بسیار قابل پیشبینیتر بود».
جدای از دعواهای قدرت حزبی ،ســوال بزرگتر ممکن اســت این باشد که آیا آقای
کیشیدا در نهایت دیدگاه خودش را دارد یا خیر.
او زمانی خود را به عنوان عضوی با گرایش لیبرال و صلحطلب حزب معرفی کرد .اما به
دلیل جنگ در اوکراین و افزایش تهدیدات کره شمالی و چین ،آقای کیشیدا از آقای آبه
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آزاد کردن ارتش ژاپن یکی از اهداف ارزشمند آقای
آبه بود ،اما بدون او ،اراده برای پیشبرد روند دشوار
پارلمانی ممکن است از بین برود.

برای افزایش هزینههای نظامی و تسلیحاتی که میتوانند به سایتهای پرتاب موشک در
قلمرو دشمن حمله کنند ،پیروی کرد.
با این حال ،بدون آقای آبه به عنوان یک نیروی محرکه ،برخی از تحلیلگران در تعجب
هستند که آیا آقای کیشیدا قادر به اجرای آن برنامه امنیت ملی خواهد بود یا خیر.
لولی میورا ،دانشمند علوم سیاسی و رئیس مؤسسه تحقیقاتی یامانکو در توکیو ،گفت:
«من فکر میکنم ژاپن نیروی خود را برای تقویت دفاع از دســت خواهد داد .ما به یک
چهره قابل مشاهده نیاز داریم که بتواند از امنیت قوی حمایت کند و مردم را جذب کند».
در اوج قدرت ،خود آقای آبه نتوانســت بازنگریهای قانون اساســی را که به شدت
میخواست انجام دهد .در ســال  ،2016او ریاست پارلمانی را برعهده داشت که در آن
ائتالف حکومتی او دوســوم اکثریت الزم را داشت .اما تنشها در داخل ائتالف ،همراه با
نگرانی از اینکه مردم -که در نهایت باید هر اصالحیه قانون اساسی را تصویب کنند -ادامه
ندهند ،امیدهای او را ناکام گذاشت.
با توجه به بحرانهای متعدد در سراسر جهان و در داخل ،تغییر قانون اساسی میتواند
حتی دور از دسترستر باشد.
جنگ در اوکراین مشکالت زنجیره تامین را بدتر کرده و قیمت نفت و سایر کاالها را
افزایش داده است و نگرانی از کمبود انرژی در ژاپن را نیز افزایش داده است .موارد ابتال به
ویروس کرونا که تا همین اواخر تحت کنترل بود ،دوباره شروع به افزایش کرده است .و در
درازمدت ،پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد ،چشمانداز کمبود نیروی کار و مشکالت
مربوط به مراقبت را افزایش میدهد.
آقای کیشیدا هیچ برنامه همهجانبهای برای رسیدگی به چنین چالشهایی ارائه نکرده
است .زمانی که برای رهبری حزب نامزد شد ،از «سرمایهداری جدید» صحبت کرد ،اما
هیچگاه معنای آن را به جز لفاظی مبهم در مورد کاهش نابرابری بیان نکرد.
نیک کاپور ،مورخ ژاپن مدرن در دانشگاه راتگرز ،میگوید« :کیشیدا میتواند کارها را
انجام دهد اگر کارهایی وجود داشته باشد که بخواهد انجام دهد .او تا حدی محبوبیت دارد
و اکثریت را به دست خواهد آورد ،اما همانطور که میدانیم ،مشکالت اقتصادی زیادی
برای همه در جهان وجود دارد  -مقابله با تورم و بحران بدهی بازارهای نوظهور و جنگ در
اوکراین  -و شاید این به ضرر هر رهبر در مقطعی تمام شود».
آیومی ســکیزاوا 31 ،ساله ،که برای یک شــرکت امالک و مستغالت در توکیو کار
میکند ،گفت که به لیبرال دموکراتها رای داده است تا حمایت خود را پس از مرگ آبه
نشان دهد .اما او گفت که به طور معمول به آنها رای میدهد زیرا «حزب خوب دیگری
وجود ندارد».
او گفت که با توجه به رفتار تهاجمی روسیه ،چین و کره شمالی ،موافق است که ژاپن
باید تواناییهای دفاعی خود را بهبود بخشد .اما نگرانی اصلی او داخلیتر بود .او گفت :من
به اقتصاد عالقهمند هستم .دستمزدها باید افزایش پیدا کند ،در غیر این صورت ،استاندارد
زندگی ما رو به کاهش میرود.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهمترین شهرهای جهان و فرصتهای سرمایهگذاری در آنها میپردازد] .
باال و پایین داد و ستد با سنگاپور

سنگاپور ،بندر پررونق دیروز و امروز
بندر ســنگاپور امروزی جایی است که از قرن سیزدهم
فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
میالدی در مکتوبات تجاری ثبت شده و از یک قرن بعد،
نام مشخصی هم پیدا کرده است« :سینگا پورا» یا همان
گروه همسایهها
شهر شیر در زبان سانســکریت .در آن زمان سینگا پورا
به خاطر واقع شــدن در قسمت باالیی شبهجزیره ماالی و نیز قرار داشتن در نقطه تقاطع
مسیرهای دریایی مهم ،رونق زیادی پیدا کرد و کشتیهای چینی ،عربی و پرتغالی به وفور
در آن پهلو میگرفتند .موقعیت ممتاز استراتژیک سینگا پورا عم ً
ال آن را به یک مرکز تجاری
ایدهآل بدل کرده بود .بر اســاس آنچه بازرگانان چینی درباره ســینگا پورا مکتوب کردهاند
میدانیــم که پنبه یکی از مهمترین کاالهای تجاری بود که از اینجا به مناطق دیگر جهان
فرستاده میشد و بهخصوص از جاوا به هند میرفت.
در قرن پانزدهم میالدی موقعیت سینگا پورا به عنوان بندر تجاری بینالمللی افت کرد و
علتش هم ظهور سلطنت ماالکا (مالزی امروزی) بود .اما سنگاپور مدرنی که میشناسیم در
قرن نوزدهم شکل گرفت .در این زمان ،امپراتوری بریتانیا به شدت به دنبال افزایش قدرت
تجاری و نفوذ دریایی خود بود و میخواست نقطه جدیدی را در آسیا برای استقرار ناوگان
تجاری خود در نظر بگیرد .یکی از مهمترین اهداف انگلیسیها در این راه ،ممانعت از گسترش
نفوذ تجاری هلند بود .سنگاپور که بعد از چند قرن فعالیت تجاری به نقطه مهمی در تنگه
ماالکا بدل شده بود ،کام ً
ال به کار انگلیس میآمد.
توماس استامفورد رافلز که در آن زمان حاکم یکی از مناطق سوماترا (در اندونزی امروزی)
بود ،در ژانویه سال  ۱۸۱۹خود را به سنگاپور رساند و پتانسیل باالی آن را دریافت .به همین
دلیل بود که تالش کرد معاهدهای را با حاکمان محلی سنگاپور به امضا برساند و آنجا را به
یک مقر تجاری بدل کند .او درواقع برای آنکه کنترل آنجا را در دست بگیرد به حاکم محلی
پول پرداخت کرد .هدف رافلز این بود که کاری کند تاجران آســیایی و اروپایی در سنگاپور
مستقرشوند.

شرقی آن زمان
بندر سنگاپور با این ترتیب به سه شبکه عمده تجارت که در آسیای جنوب
ِ
وجود داشت وابسته شد :اول شبکه چینی که منطقه آسیای جنوب شرقی را با بنادر جنوبی
چین از جمله فوجیان و گوانگدونگ مرتبط میکرد .دوم شــبکه آسیای جنوب شرقی که
مجمعالجزایر اندونزی را پوشش میداد .سومی هم شبکه اروپا و اقیانوس هند بود که سنگاپور
را به بازارهای اروپا متصل میکرد.
این شبکهها مکمل یکدیگر بودند و باعث پیشرفت فوقالعاده موقعیت منطقهای و جهانی
سنگاپور شدند .درواقع پیشبینی رافلز درباره پتانسیل سنگاپور درست از آب درآمد و این
شهر خیلی سریع به یک مرکز ترانزیت کاال تبدیل شد و مهاجران زیادی را هم از چین ،هند
و مجمعالجزایر ماالی به خود جذب کرد.
در سال  ۱۸۲۲رافلز برنامه شهری منسوب به خودش را آغاز کرد تا کنترل بیشتری بر
این مســتعمره نصیب انگلیس شود .بر مبنای این برنامه ،مناطق مسکونی به چهار بخش
تقسیم شدند .یکی شهر اروپایی بود که ساکنانش شامل تاجران اروپایی ،ثروتمندان آسیایی
و مهاجرانی از اوراسیا میشد .چینیها به چاینا تاون در نزدیکی رود سنگاپور منتقل شدند و
هندیها هم در منطقهای در همان نزدیکی سکنی پیدا کردند .در یک بخش باقیمانده دیگر
هم مجموعهای از مسلمانان ،اقوام ماالیی و عرب که به سنگاپور مهاجرت کرده بودند زندگی
میکردند .همچنین بانکها و نهادهای تجاری از جمله اتاق بازرگانی در سنگاپور تاسیس شد.
سنگاپور به تدریج موفق شد بندر باتاویا (جاکارتای امروزی) را در زمینه تجارت شکست
بدهد و مرکز تجارت انگلیس در جنوب شرق آسیا نیز بشود .علتش این بود که بندر سنگاپور
در قیاس با بنادر دیگر در منطقــه محدودیتهای کمتری را اعمال میکرد و برای تجارت
مناسبتر بود.
در قرن نوزدهم سنگاپور به بندر مهمی برای سوختگیری زغالسنگی کشتیهای بخار
تبدیل شد و اهمیت بیشتری پیدا کرد و دوران استعمار انگلیس را با رونق تجاری سپری کرد.
سنگاپور تا چند دهه پیشــرفت خوبی داشت اما در جریان جنگ جهانی دوم متحمل

سنگاپور یکی از پررفتوآمدترین بنادر از لحاظ ُتناژ محمولههای دریایی است و در زمینه حمل و نقل کانتینری و نیز حمل و نقل نفت خام نقش مهمی را در جهان ایفا میکند

همسایهها
لطمات زیادی شد؛ به خصوص به این خاطر که در دسامبر سال  ۱۹۴۱ژاپنیها به سنگاپور
حمله کردند .فرماندهان نظامی انگلیسی در سنگاپور تصور میکردند اگر قرار است حملهای
صورت بگیرد از سمت دریا در جنوب خواهد بود .اما ژاپنیها آنها را غافلگیر کردند و حمله از
سمت شمال صورت گرفت .ژاپن در نهایت پیروز شد و در فوریه سال  ۱۹۴۲سنگاپور را اشغال
کرد و حتی نام آنجا را هم تغییر داد .اما سه سال بعد و به دنبال تسلیمشدن ژاپن در جنگ،
ســنگاپور دوباره به دست انگلیسیها افتاد و آنها تا زمان انحالل توافق تنگهها (که سنگاپور،
مالکا و پنانگ در آن حضور داشتند) کنترل سنگاپور را به دست داشت .سنگاپوری که امروز
میشناســیم راه درازی را از آن زمان طی کرده اســت .برخی از مهمترین تحوالت سیاسی
ســنگاپور در یک قرن اخیر عبارتاند از :رسیدن لی کوان ییو به نخست وزیری و همچنین
تشکیل فدراسیون ماالی ،سنگاپور ،ساراواک و بورنئوی شمالی که در نهایت موفقیتآمیز نبود
و سنگاپور در ماه اوت سال  ۱۹۶۵از آن جدا شد.
Jبندر سنگاپور
بندر ســنگاپور به مجموعه زیرساختها و پایانههایی اطالق میشود که تجارت دریایی و
امور بندری و حمل و نقل دریایی ســنگاپور در چارچوبش انجام میگیرد .سنگاپور یکی از
پررفتوآمدترین بنادر از لحاظ تُناژ محمولههای دریایی است و در زمینه حمل و نقل کانتینری
و نیز حمل و نقل نفت خام نقش مهمی را در جهان ایفا میکند.
یک تحول مهم در وضعیت بندر سنگاپور در سال  ۱۹۶۹رخ داد؛ زمانی که تصمیم گرفته
شد اولین پایانه کانتینری در تانجونگ پاگار ساخته شود و سنگاپور را وارد یک لیگ جهانی
مهم کند .ســنگاپور اولین کشور در منطقه جنوب شرق آسیا بود که بندر کانتینری داشت.
کانتینریشــدن در دهه  ۱۹۶۰باعث ایجاد تحول و البته اختالل در صنعت کشتیرانی شد؛
چیزی شبیه آنچه که خریدهای آنالین و اپهای فراخوان تاکسی در صنایع امروزی به وجود
آوردند .در آن زمان مشخص نبود که آیا تقاضا برای حمل و نقل کانتینری در مسیر اروپا و شرق
دور وجود خواهد داشت و آیا سنگاپور برای این امر مناسب است یا نه .اما اگر چنین تحولی در
بندر سنگاپور ایجاد نمیشد ،ریسک بزرگ دیگری یعنی جا ماندن از صنعت به وجود میآمد.

سنگاپور در نهایت برنده این میدان بود .اولین پایانه کانتینری سنگاپور در تانجونگ پاگار در
سال  ۱۹۷۲افتتاح شد و مزایای زیادی را با خود به همراه آورد.
بندر سنگاپور تا سال  ۲۰۰۵شلوغترین بندر از لحاظ میزان مدیریت محمولههای دریایی
به شمار میآمد اما درنهایت این عنوان را به بندر شانگهای چین واگذار کرد .بندر سنگاپور در
منتهیالیه جنوبی شبهجزیره ماالی و در فاصله  ۳۰کیلومتری از بندر جوهور مالزی قرار دارد و
هزاران کشتی روزانه در بندر سنگاپور لنگر میاندازند .این بندر به  ۵۰۰بندر دیگر دنیا در ۱۲۳
کشور و شش قاره متصل است.
بندر سنگاپور در دوران معاصر نه فقط به منظورتحقق شکوفایی اقتصادی ،بلکه برای جبران
محدودیتهایش در زمینه خشکی (زمین) و منابع طبیعی اهمیت روزافزون پیدا کرده است.
واردات منابع طبیعی برای سنگاپور اهمیت زیادی دارد و در عین حال مرکزیت این بندر برای
صادرات مجدد کاالهای مختلف به بنادر بینالمللی بسیار مهم است و درآمد ارزش افزوده به
همراه میآورد .صنایع خدماتی در سنگاپور هم رونق زیادی دارند و به خصوص خدمات تجدید
منابع آب و غذا برای کشتیهای خارجی یکی از مهمترین آنهاست .شمار زیادی از کشتیهایی
که بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام حرکت میکنند از تنگه سنگاپور میگذرند.
سنگاپور در حال حاضر مشغول احداث بندر تواس مگا (در منتهیالیه غربی جزیره) است
و انتظار میرود که احداث آن بین سالهای  ۲۰۲۵و  ۲۰۲۷به اتمام برسد .این بندر در چهار
مرحله ساخته میشود و در صورت تکمیل به بزرگترین پایانه کانتینری جهان تبدیل خواهد
شد و همچنین زیرساخت الزم برای ارائه خدمات به بزرگترین کشتیهای کانتینری جهان از
جمله کشتیهای اورگرین کالس  Aو اچامام و مرسک را در اختیار خواهد داشت.
سنگاپور در حال حاضر بخشی از جاده ابریشم دریایی است که از ساحل چین به سمت مناطق
ســاحلی جنوب هند و ســپس به سمت مومباســا در آفریقا میرود و از آنجا هم از دریای سرخ
به کانال ســوئز و مدیترانه و مناطق شمالی دریای آدریاتیک میرسد و به بندر تریست در ایتالیا
منتهی میشود که آن هم به راهآهن منتهی به مناطق اروپای مرکزی و دریای شمال متصل است.
برنامهریزیهای استراتژیک و درازمدت برای بندر سنگاپور یکی از مهمترین نکاتی است که توانسته
وضعیت این بندر را همچنان خوب نگه دارد و رقابتپذیری را در آن باال ببرد.

نرخ تورم در سنگاپور از ۱۹۸۷تا۲۰۲۷
%8
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نرخ تورم در مقایسه با سال قبل
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در سال  ۲۰۱۹نرخ تورم در مقایسه با سال قبل  ۰.۵۷درصد افزایش
داشت .انتظار میرود طی سالهای پیش رو (تا  )۲۰۲۷نرخ تورم ساالنه
حدود  ۱.۵درصد باال برود.

سنگاپور در حال حاضر بخشی از جاده ابریشم دریایی است که از ساحل چین به سمت مناطق ساحلی جنوب
هند و سپس به سمت مومباسا در آفریقا میرود و از آنجا هم از دریای سرخ به کانال سوئز و مدیترانه و مناطق
شمالی دریای آدریاتیک میرسد و به بندر تریست در ایتالیا منتهی میشود.

فرهنگ تجاری سنگاپور
برای مذاکره بهتر با سنگاپوریها و موفقیت کسب و کارتان در این کشور به این نکات توجه کنید
ســنگاپور یکی از چهار «اژدها»ی آسیایی اقتصاد جهانی است و میتوانیم
به آسانی مدعی شویم که سنگاپور مدرن را فرهنگ تجاریاش شکل داده
اســت .سنگاپور یکی از بهترین کشورها برای انجام کسب و کار به حساب
میآید و یکی از پرانگیزهترین نیروهای کار در دنیا را دارد.
Jدرک رفتارهای اقتصادی گروههای مختلف قومی
سنگاپور کشــوری چندنژادی است و بعد از چند روز گشت و گذار در این
کشور میتوانید تقریباً حدس بزنید طرف مقابلتان اصلیتی چینی دارد ،یا
هندی یا ماالیی .عموماً سنگاپوریهای چینی و هندی تمرکز بیشتری روی
فعالیتهای اقتصادی دارند و همینها هستند که فضای اقتصادی این کشور
را تحت سلطه خود دارند .ماالییها اما کمتر دنبال منافع اقتصادیاند و رابطه
با آنها را باید طور دیگری شکل بدهید.
Jصبر و آرامش در مذاکره
مذاکرات در سنگاپور عموما به شیوهای رسمی و محتاطانه صورت میگیرد
و سرعتشان باال نیست .اگر شما صبور ،آرام و مودب باشید در مذاکره وضع
بدی نخواهید داشــت .قبل از آغاز مذاکره یکی ،دو دقیقهای را به صحبت
غیرکاری بگذرانید .ضمنا در سنگاپور نباید عصبانی شوید .حتی اگر برای
ثانیهای خود را عصبانی نشان بدهید هم وجهه خود را خراب کردهاید هم
احتماال قرارداد را از دست دادهاید.
تشناسی
Jوق 
سنگاپوریها وقتشــناساند و وقتشناسها را دوســت دارند .اینکه در
سنگاپور ســر وقت به مذاکره یا قرار برسید باید جزو اولویتهایتان باشد.
اگر دیر میرسید حتما قبلش خبر بدهید و از طرف مقابل به خاطر تاخیر
عذرخواهیکنید.

جویا شوید .سنگاپوریها آنچنان عالقه ندارند که شخص باالتر از خود را به
چالش بکشند و به همین خاطر میتوانید با رفتار مناسب (مث ً
ال لبخند) به
آنها نشان دهید که اجازه دارند از شما سوال بپرسند.
Jنه نگفتن
پیشنهادهای طرف مقابل را به سرعت رد نکنید چون ممکن است اینطور
به نظر برسد که کال شخص مقابل را قبول ندارید .سعی کنید در عوض به
طور غیرمستقیم پیشنهاد دیگری بدهید یا سوالی بپرسید که به طرف بدون
آنکه تحقیر شوید بفهمانید که با ایدهاش مشکل دارید.
Jفهم سکوت
گاهی اوقات بین سوال شما و پاسخ طرف سنگاپوری سکوتی پیش میآید
که ممکن است در فرهنگ شما غیرطبیعی باشد و بخواهید که با جمالت
اضافه جلوی سکوت را بگیرید .این کار را نکنید .سنگاپوریها عادت دارند که
 ۱۰تا  ۱۵ثانیه برای پاسخ دقیق به سوال شما فکر کنند.

در سنگاپور نباید
عصبانیشوید.
حتی اگر برای
ثانیهای خود را
عصبانینشان
بدهید هم وجهه
خود را خراب
کردهاید هم احتماال
قرارداد را از دست
دادهاید

Jدر سنگاپور توافق سریع نداریم
ســنگاپوریها در کســب و کار روی برقراری روابط تاکید ویژه دارند .آنها
ترجیح میدهند به جای رســیدن به توافقی سریع ،رابطهای طوالنیمدت
را با طرف مقابل آغاز کنند .به همین خاطر طرف سنگاپوری عموما سعی
میکند دربار ه شما زیاد بداند .ممکن است میزان سواالتی که آنها میپرسند
به نظرتان عجیب برسد یا آنها را بیربط تصور کنید ،اما سعی کنید شکیبا
باشید و برای بهبود رابطه تجاری به آنها جواب بدهید .سنگاپوریها شرکای
تجاری خوشایندی هستند و حتی اگر فاز آشنایی و اعتمادسازی بیش از حد
مهمترین واردکنندهها از سنگاپور
%17.5

Jدر اهمیت احترام به کارت ویزیت
در فرهنگ آسیایی احترامی که شما به کارت ویزیت فرد میگذارید نمود
احترامی است که به خود فرد خواهید گذاشت .به همین خاطر حتما کارت
ویزیتی را که به شما میدهند با هر دو دست یا فقط با دست راست بگیرید
چون در فرهنگ سنگاپور دست چپ ناپاک شناخته میشود .همان لحظه
کارت را کنار نگذارید ،آن را با دقت بخوانید و بعد آن را روی میز کنار خود
بگذارید .کارت را در جیب عقب شلوار خود نگذارید چون این طور به نظر
میرســد که روی صورت طرف نشستهاید .روی کارت طرف مقابل چیزی
ننویســید مگر اینکه خودش بخواهد .خودتان هم کارت ویزیتتان را دو
دستی (یا با دست راست) تقدیم کنید و حواستان باشد طوری کارت دست
طرف مقابل برسد که همان لحظه بتواند آن را بخواند.
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سهم از صادرات کل سنگاپور

Jاحترام به قدرت
با آغاز مذاکره سعی کنید بفهمید که ردهباالترین عضو گروه مقابل کیست و
نشان دهید که برای جایگاه او ارزش قائلید .نظر او را در حوزههای مختلف
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طبق آماری که اخیرا منتشر شده ،در سال  ۲۰۱۹کشورهای چین ،هنگکنگ و مالزی بزرگترین
واردکنندهها از سنگاپور بودند.
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همسایهها
معمول طول بکشد ،ایرادی ندارد.
Jگروهگرایی یا فردگرایی
یکی از مهمترین چیزهایی که باید موقع مذاکره در نظر داشــته باشــید
این اســت که اگرچه طرف مقابلتان فردی است با دلمشغولیها و اهداف
شخصی ،اما او خودش را نماینده و سخنگوی شرکتش و کشورش میداند.
این شــکل گروهگرایی باعث میشود که خیلی اوقات فرد به تنهایی نتواند
تصمیمات را بگیرد و باید حتما قبلش با تیم مشــورت کند .تصمیمات در
سنگاپور عموما با توافق گروه اتخاذ میشود و نهایتا رئیس نظر جمع را نهایی
میکند .به همین خاطر روند مذاکرات در سنگاپور بسیار کندتر از غرب است.
قبل از ورود به سنگاپور حتما این را برای شرکت خودتان توضیح دهید تا
طی مذاکرات شما را به خاطر کندی روند زیر فشار نگذارند.

شمار زیادی از
کشتیهاییکه
بین اقیانوس هند
و اقیانوس آرام
حرکتمیکنند
از تنگه سنگاپور
میگذرند

Jجوانی یعنی رد ه پایین
محل کار در کشورهای آسیا سیستمی سلسلهمراتبی دارد که در آن
دو عامل لحاظ شده اســت :سن و موقعیت کاری .هرکس موقعیت
مهمترین صادرکنندهها به سنگاپور
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همانطور که در نمودار مشخص است تراز تجاری سنگاپور طی دهه اخیر همیشه مثبت بوده و
صادراتش همیشه از وارداتش باالتر بوده (تراز تجاری ارزش کل کاالهای صادرشده منهای کاالهای
واردشده به کشور است).
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Jکسب و کارهای خانوادگی
تعداد زیادی از کســب و کارها در سنگاپور توسط خانوادهها اداره میشوند
و احتمالش باالســت که تعدادی از مدیران با هم فامیل باشند .حواستان
باشد برخالف مذاکره با شرکتهای غربی ،اینجا نمیتوانید روی رقابتهای
درونگروهی تیم مقابل حساب باز کنید.
Jهدیه ندهید
سنگاپوریها به اندازه دیگر آسیاییها به شرکای تجاریشان هدیه نمیدهند.
علت اصلی این است که هدیه دادن در سنگاپور ممکن است تالشی برای
رشوه دادن تلقی شود .پس اگر خواستید به شریکتان هدیه بدهید مطمئن
شــوید که ارزش مادی زیادی نداشــته باشــد .صنایع دستی کوچکی از
کشورتان یا خودنویسی با آرم شرکت کافی است .ضمنا بهتر است هدیهتان
معطوف به جمع باشد نه فرد خاص تا متوجه شفافیت شما بشوند.
Jنبود فساد اداری
سنگاپور در «شاخص ادراک فساد» سال  ۲۰۲۱رتبه چهارم را دارد؛
این یعنی بخش دولتی در این کشور کامال از فساد اداری پاک است
و خیالتان میتواند راحت باشد که طرف مقابل اهل گرفتن رشوه از
شما یا رقبایتان نیست.
Jانگلیسی اوکی است
زبان کســب و کارهای بزرگ در سنگاپور انگلیسی است و زبانهای
رسمی این کشور چینی ،ماالیی و تامیل هستند .نوعی زبان محلی با
نام سینگلیش هم در سنگاپور داریم که همان انگلیسی است اما پر از
کلمات و عبارتهای بومی.

در سال  ۲۰۱۹کشورهای چین ،مالزی و آمریکا بزرگترین صادرکنندهها به سنگاپور بودند.

تراز تجاری سنگاپور بین سالهای ۲۰۱۰تا( ۲۰۲۰به میلیارد دالر آمریکا)

مشخصی در تیم دارد و شما باید موقع مذاکره حتما موقعیت طرف
مقابل را درک کنید .فراموش نکنید که آنهایی که موقعیت باالیی در
تیم دارند عالقه ندارند با افرادی که خیلی از آنها کمســنتر هستند
طرف شــوند .در آسیا ســن یکی از نشانههای اصلی موقعیت طرف
در تیم اســت و تازهفارغالتحصیالن از دانشگاه آنچنان اهمیتی در
مذاکرات ندارند .حتی زمانی که دو نفر یک عنوان را در شرکت دارند
 مثال مدیر اجرایی  -اگر تفاوت سن آنها زیاد باشد حتما فرد مسنتراهمیت بیشتری از نفر دیگر دارد.

Jچطور صحبت را شروع کنیم؟
توجه نشــان دادن به فرهنگ سنگاپور عموما شــروع خوبی است.
میتوانید درباره اثر هنریای که اخیرا در سنگاپور دیدهاید یا معماری
زیبای فالن ســاختمان حرف بزنید .حــرف زدن درباره غذای مورد
عالقهتان در سنگاپور هم ایده خوبی است .شما باید نشان بدهید که
به سنگاپور و همچنین افراد حاضر در مذاکره توجه میکنید .از افراد
درباره سفرهایشان و عالیقشان بپرسید .میتوانید از آنها بپرسید که
هدفشــان در شرکت چیست و دستاوردهای اخیر شرکت چه بوده
است.
Jساعات کار
در ســنگاپور ادارات از  ۸:۳۰صبح تا  ۵:۳۰بعدازظهر دوشنبه تا جمعه باز
هستند .بانکها از  ۹صبح تا  ۴بعدازظهر و مغازهها از  ۱۰صبح تا  ۱۰شب
مشغول به کارند.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
کارآفرینیباچاشنیملیگرایی
کارآفرینان و تجار و فعاالن اقتصادی در دورههای مختلف تاریح ایران به خصوص در دوره معاصر نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور بازی کردهاند و همیشه فعالیتهای
آنها فراتر از حوزه اقتصاد بوده و تاثیرات مهم اجتماعی و سیاسی داشتهاند .نگاهی به زندگی حاج امینالضرب یا معینالتجار بوشهری در دوره قاجار و نقش پررنگ آن ها در
تصویب قانون مشروطه گواه این موضوع است .عالوه بر دوره قاجار در دوره پهلوی هم کارآفرینان ایرانی همچون خانواده الجوردیان ،خسروشاهی ،خیامی ،رفوگران و ...نقش
کلیدی در اقتصاد ایران بازی کردهاند و تاثیرات عمیقی بر توسعه کشور گذاشتهاند .در این شماره در بخش کارآفرین در کنار معرفی تعدادی از کارآفرینان ایرانی و خارجی
در حوزههای مختلف ،کارآفرینی را معرفی میکنیم که کارش را با قهوهخانهداری شروع کرد اما صاحب یکی از بزرگترین و مشهورترین چلوکبابیهای پایتخت شد و چنان
پشت دولت مصدق در دهه  30ایستاد که از او به عنوان اصلیترین حامی اقتصادی دولت ملی در برابر تحریم انگلیسیها نام برده میشود   .

عکس :رضا معطریان

کارآفرین

نگاهی به زندگی حاج محمدحسن شمشیری

کبابی ملیگرا

شصتویک ســال از فوت او گذشته است اما همچنان
ولی خلیلی
هر روز ظهــر جلوی در مغازهاش در بــازار تهران صف
طوالنی برای خوردن غذا شکل میگیرد؛ بازار تهران چند
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
کبابی و چلویی معروف دارد که بدون شک یکی از آنها
شمشیری است .چلوکبابیای که آوازه بنیانگذار آن البته تنها به چند سیخ کباب کوبیده
و جوجه و غذای خوب ختم نمیشود .شهرت حاج محمدحسن شمشیری تا جایی است
که تختی قهرمان اســطورهای ایران را در آرامگاه خانوادگی شمشیری دفن کردند .حاج
محمدحسن شمشیری یکی از بزرگان بازار تهران و از نزدیکان و حامیان اصلی مصدق بود
که در ماجرای ملی شــدن نفت برای حل مشکالت اقتصادی دولت اقدام به خرید اوراق
قرضه ملی کرد و از او به عنوان یکی از اصلیترین خریداران اوراق قرضه در تاریخ معاصر
نام برده شده است.
حاج محمدحسن شمشیری در ســال  ۱۲۷۳خورشیدی در کوچهباغ ایلچی که از
کوچهباغهای قدیمی تهران بود ،به دنیا آمد .پدرش غالمحسین نام داشت و جدش حاج
کاظم شمشیرساز اصفهانی از دیرباز در اصفهان به حرفه شمشیرسازی اشتغال داشت،
اما بر اثر برخی مشکالت و اتفاقات از اصفهان به تهران مهاجرت کرده بودند .پدربزرگش
در تهران به شــغل قهوهخانهداری روی آورد و تا جایی کارش را توسعه داد که در زمان
مشروطه به یکی از ســران صنف قهوهچی تهران بدل شد و در ماجرای متحصنین در
ســفارت انگلستان یکی از آنها بود .محمدحسن به دلیل فوت زودهنگام پدر سالهای
زیادی از کودکیاش را با پدربزرگ زندگی کرد .او پنجساله بود که پدرش را از دست داد.
از کودکی وارد کار شــد و در قهوهخانه حاج اسماعیل کریمآبادی ،که یک قهوهچی اهل
سیاست بود ،در خیابان بوذرجمهری شاگردقهوهچی بود .پس از درگذشت حاج اسماعیل
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کریمآبادی ،محمدحسن با بیســت تومان پسانداز خود و با یاری برخی از آشنایانش،
قهوهخانه کوچکی در بازار بزازها ،جلوخان مدرسه عبداهللخان باز کرد و به کار مشغول شد.
در ایام جنگ جهانی اول و قحطی سال  ،۱۲۹۷روزگار شمشیری نیز بسیار پریشان
بود .نخســت گرفتار قرضهای سنگین شــد ،چندان که دکان کوچکش به گرو رفت و
بســته شد .پس از آن خودش نیز به ماالریا دچار و خانهنشین شد .در این وضع یکی از
دوستانش ،حاج محمدحسین صالحی ،از وضع او آگاه شد و سی تومان به او قرض داد .با
همین مبلغ شمشیری توانست با کار بسیار و پشتکار ،سر و سامانی به اوضاع زندگی بدهد
و قهوهخانه بزرگتری ،این بار در جلوخان مسجدشاه دایر کند .او شبها در این قهوهخانه
میخوابید تا سحرگاهان بتواند آن را آماده پذیرایی از مشتریان کند .طولی نکشید که مزد
این سختکوشی خود را با رونق گرفتن کار و کاسبیاش گرفت.
در فاصله سالهای  ۱۳۱۵تا  ،۱۳۲۰شمشیری دست به کار تازهای زد .او بخشهایی
از امالک موقوفه در تهران و حومهاش را اجاره کرد .به ســبب حسن اداره این موقوفات
ده تا بیست برابر بر اجارهبهای آنها افزوده شد .شمشیری نیز با همین ابتکار و از طریق
درستکاری و خوشرفتاری با مردم و حسن اداره موقوفات ،به منافعی رسید .سپس او
یخچالهای وقفی را در اختیار گرفت و از طریق انجام امور مربوط به چند یخچال ،فوت و
فن این کار را نیز بهخوبی آموخت .با توجه به عزمش برای تأسیس غذاخوری ،از این زمان
شغل یخچالداری را ضمیمه مشاغل خویش کرد.
شمشیری در حوالی سال  ۱۳۲۰در ضلع جنوب شرقی سبزهمیدان سالنی اجاره کرد
و با تأسیس یک مغازه نسبتاً بزرگ چلوکبابی ،شغل خود را از قهوهخانهداری به چلوکبابی
تبدیل کرد و باتوجه به اینکه به کیفیت غذا ،مشتریمداری و نظافت غذاخوریاش اهمیت
ویژهای میداد خیلی زود به یکی از معروفترین چلوکبابیهای بازار تهران بدل شد و در

در پاییز  1330برای مقابله با تحریمهای انگلستان و کاهش فشار اقتصادی بر دولت مصدق ،اوراق قرضه منتشر و در فراخوانی از مردم
خواسته شد تا به یاری کشور بیایند در این میان حاج محمدحسن شمشیری بزرگترین و عمدهترین خریدار این اوراق شد ،به طوری
که مبلغ دویست هزار تومان برای خرید قرضه ملی پرداخت.

پایتخت شهرت پیدا کرد و مشتریان فراوانی یافت .البته چلوکبابی شمشیری بهجز بازاریان
و مردم عادی که برای خرید به بازار میرفتند ،مشــتریان مشــهور زیادی از بین رجال
سیاسی و شخصیتهای خارجی داشت.
Jشمشیری و سیاست
شمشیری در اواخر دهه بیست ،هنگامی که محمد مصدق نماینده مجلس شورای ملی بود و
با نطقهای شورانگیز خود توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود ،به تقلید از کریمآبادی
قهوهچی که در دوران کودکی پیش او کار میکرد و اهل سیاست بود ،وارد جهان سیاست و شیفته
محمد مصدق و عقاید ملیگرایانه او شد .او آنچنان طرفدار مصدق و جبهه ملی شده بود که در
جریان انتخابات سال ( 1328انتخابات دور ششم مجلس شورای ملی) در بازار ستادی راهاندازی
کرد و تمامی بزرگان بازار تهران را به رای دادن به نامزدهای جبهه ملی تشویق کرد .همین شد که
با اعضای جبهه ملی و در رأس آنها دکتر مصدق رابطه صمیمی پیدا کرد.
هنگامی که دکتر مصدق به نخست وزیری ایران رسید ،بازاریان هر تقاضایی داشتند از
طریق «حاجیشمشیری» به نخست وزیر میگفتند و متقاب ً
ال خواستههای مصدق از بازاریان
توسط شمشیری به آنان اطالع داده میشد .اما نکته جالب اینجاست که در سرتاسر دوران
زمامداری دکتر مصدق ،حاجیشمشــیری هیچوقت از نفوذ خود استفاده نکرد و هیچوقت
خواستهای شخصی مطرح نکرد و در عوض چون دکتر مصدق از شمشیری خواسته بود که به
بعضی از احزاب ملی کمک مالی بکند ،او ب ه طور مداوم از بازاریان طرفدار نهضت ملی ،از جمله
محمود مانیان (معروف به حاجمانیان) ،حسن قاسمیه ،ابراهیم کریمآبادی ،احمد حاجحریری،
نوروزعلی لباسچی ،محمدحسین راسخ افشار و ...وجوهی میگرفت و به احزاب حامی جبهه
ملی میپرداخت .کمکهای حاجیشمشیری به حدی برای نهضت ملی حیاتی بود که در
خردادماه  ۱۳۳۰و در میان اسنادی که از خانه یکی از مأموران نفوذی شرکت نفت انگلیس به
دست آمد و حاوی برخی تالشهای خارجی برای ضربه زدن به نهضت ملی بود ،اسنادی هم
در مورد شمشیری به دست آمد .در یکی از این اسناد نوشته شده بود« :تاکنون هرگونه اقدامی
که برای جلوگیری از کمک شمشیری به ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی به عمل آمده،
نتیجه نداده و او برای یاری رساندن به مصدق و یارانش همواره راسخ است».
Jاوج همراهی با مصدق
با ملی شدن صنعت نفت و شروع تحریمهای نفتی انگلستان؛ ایران با چالشهای جدی
اقتصادی رو به رو شــد و عم ً
ال دولت دکتر مصدق در آســتانه فروپاشی مالی قرار داشت تا
اینکــه مصدق و نزدیکانش به این فکر میافتد که از حمایتهای مردمی اســتفاده کرده و
با انتشــار و فروش اوراق قرضه ملی بخش مهمی از کسری بودجه را تامین کنند .در پاییز
 1330اوراق قرضه منتشر و در فراخوانی از مردم خواسته شد تا به یاری کشور بیایند .در این
میان حاج محمدحسن شمشیری بزرگترین و عمدهترین خریدار این اوراق شد به طوری
که مبلغ دویست هزار تومان برای خرید قرضه ملی پرداخت و همچنین سه میلیون تومان
دیگر در اختیار بانک بیمه گذاشت تا بدون بهره ،به فقرا و مستمندان بپردازند .این اقدامات
حاجیشمشیری در حالی بود که حزب توده خرید اوراق قرضه ملی را تحریم کرده بود و سایر
مخالفین و منتقدین دکتر مصدق هم با تبلیغات گسترده در روزنامهها تالش میکردند مردم
را از خرید اوراق منصرف کنند .اقدامات حاجیشمشیری در این دوران سبب شد که بعدها
بسیاری از او با عنوان «قهرمان قرضه ملی» یاد کنند.
اما حمایت از مصدق در دوران کودتای  28مرداد برای
شمشــیری گران تمام شد و به دنبال سقوط دولت
مصدق ،او را به جرم طرفداری از دکتر مصدق زندانی
و مدتی بعد محاکمه کردنــد .او در روز محاکمه در
دادگاه گفت« :من با تمام وجود ،عاشق این مرد بزرگ
و وطنپرست و مردمدوســت هستم و جان و مالم
فدای یک تار موی مصدق اســت ».پس از محاکمه،
شمشیری را به همراه جمعی دیگر از حامیان نهضت
ملــی ،به جزیره خارک تبعید کردند .البته تبعید به

نقطه دور برای ناامید کردن شمشــیری جواب نداد زیرا او خیلی ســریع تالش کرد خود را
احیا کند و با عزم راسخ در تبعیدگاه گرم و سوزان خارک نیز شروع به کار و فعالیت کرد و با
تالش در جزیره خارک یک مزرعه سبزیکاری راهاندازی کرد و با پیگیری زیاد توانست چند
رأس گاو شیرده به آنجا ببرد ،طوریکه بدینوسیله در محیط اطراف زندانیان تبعیدی ،تنوع و
صفایی ایجاد شد و زندانیان به همت شمشیری توانستند هر صبح با صبحانه خود شیر بنوشند
و ...همچنین حضور شمشــیری در تبعیدگاه خارک باعث شده بود که دوستان و مریدان او
هفتهای چند بار انواع مایحتاج زندانیان اعم از خوراک و پوشاک و ...را از راههای مختلف به
جزیره خارک برسانند ،به گونهای که پس از چندی وضع تبعیدیهای خارک بهکلی تغییر
کرد .شمشیری پس از هفت ماه از زندان جزیره خارک آزاد شد و به تهران بازگشت.
Jاحداث بخش جدید در بیمارستان نجمیه
پس از بازگشت شمشیری از تبعیدگاه و در زمانی که فضلاهلل زاهدی نخست وزیر بود،
شمشیری که معتقد بود با رفتن دکتر مصدق ،بازار غارت بیتالمال و رشوه و فساد رونق پیدا
کردهاست ،تصمیم گرفت سه میلیون تومانی را که به بانک بیمه پرداخته بود ،از این بانک
پس بگیرد .گرچه بانک بهانههای فراوانی را برای پس ندادن پول مطرح کرد ،اما ســرانجام
شمشــیری موفق به پس گرفتن پول خود شد .او بخشــی از این مبلغ را صرف بازسازی و
افتتــاح مجدد چلوکبابی خود در ورودی بازار تهران (ســبزهمیدان) کرد و مابقی آن را هم
برای ساختن ساختمان جدیدی در قسمت شمالی بیمارستان نجمیه که از موقوفات خانم
نجمالسلطنه ،مادر دکتر مصدق بود ،خرج کرد .شمشیری پس از احداث این ساختمان ،آن را
وقف بیمارستان نجمیه کرد و تولیت آن را نیز به دکتر مصدق و فرزند او سپرد.
Jدرگذشت شمشیری و پیام مصدق
حاج محمدحسن شمشیری تا آخرین ماههای عمر خود ،نسبت به دکتر مصدق و یاران
او ارادت و وفاداری ویژهای داشــت .او در سال  1340و در زمان حکومت دکتر علی امینی،
بر اثر سکته قلبی درگذشت و بازماندگان نهضت ملی را سوگوار کرد .دکتر مصدق به عنوان
تولیت موقوفه حاج محمدحسن شمشیری ،مجلس ختمی در مسجد مجد تهران برای او،
که در قبرستان ابنبابویه دفن شده ،برگزار کرد و در نخستین دستنوشته عمومی خود پس
از  ۲۸مرداد ،مردم را برای شرکت در این مجلس دعوت کرد .وی نوشت« :از خبر درگذشت
خیر نیکوکار ،آقای شمشیری ،آنقدر متاثر شدم که نتوانستم از عهده
رادمرد وطنپرست و آن ّ
نگارش این سطور برآیم».
دکتر صدیقی ،از نزدیکان دکتر مصدق و وزرای دولت او در مراسم تدفین شمشیری گفت:
«...شمشیری در زندگی سیاسی خود ،مردی آزادیخواه و پیرو سنت رجال صدر مشروطیت
بود .او خود میگفت..." :روزی برای تماشا به مجلس شورای ملی رفتم .دکتر محمد مصدق را
دیدم و از حرفهایش خوشم آمد .از آن پس به او عالقهمند شدم و چون خوب امتحان داد
او را دوست میدارم و در راه او حاضر به فداکاری و جانبازی هستم" ».تعدادی از دوستانش
به رغم تهدید نیروهای امنیتی ،برای او در شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز و شاهرود
مراســم یادبود برگزار کردند .شمشیری مردی بسیاری پرکار بود و با سستی و تنبلی میانه
نداشت .به رغم بیسوادی ،هوشی عجیب داشت و مردی به تمام معنا خودساخته و آزاده و
آزادمنش و راستگو بود .یکی از رموز موفقیت «حاجیشمشیری» ُحسن خلق و خوشرفتاری
او با طبقات مختلف مردم بود و چون از فقر و فاقه به
ثروت بسیار رسیده بود ،هرگز طبقات محروم و مردم
فقیر جامعه را نیز فراموش نمیکرد .عالوه بر این ،رفتار
او با زیردســتان و کارکنان خودش نیز بسیار خوب
بــود ،طوریکه برای کارکنان خود خانه میخرید و
دستمزد خوبی به آنها میپرداخت .شمشیری حتی
در میان همصنفان خودش و همینطور در میان سایر
کسبه بازار تهران محبوب بود و به امانتداری و انصاف
آوازه داشت و همین شد که یاد و نامش به عنوان یک
کارآفرین ملیگرا باقی ماند.
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کارآفرین

زندگی و روزگار عبدالله مهدیان ،بنیانگذار گروه صنعتی انرژی

موفقیت :خیلی دور ،خیلی نزدیک

کارخانه انرژی در
 26خرداد 1348
تاسیس و در سال
 1350با هدف
تولیدمحصوالت
گرمایشصنعتی
شروع به فعالیت
کرد .در سال
 1354با توجه
به استقبال و
تقاضای فزاینده
بازار ،کارخانه به
محل کنونی خود
واقع در کیلومتر7
جاده قم منتقل شد
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زندگی را معجره میداند و معتقد اســت سختترین کارها هم
با امید و توکل به خدا حتماً به نتیجه میرســند .او که از شاگردی
سماورسازی شــروع کرد در  40سالگی توانســت کارخانه خود را
راهاندازی کند .اکنون با وجود  91سال سن همچنان فعال و معتقد
است برای پیشرفت در کسب و کار باید با تمام توان کار کرد .عبداهلل
مهدیان در ســال  ۱۳۰۹در یک خانواده سنتی و مذهبی در تهران
متولد شد .او فرزند ســوم خانواده بود؛ خانوادهای پرجمعیت با 1۱
خواهــر و برادر .خود او گفته از مادرش صبــر ،تالش و زحمت و از
پدرش ســخاوتمندی را آموخته است و تعریف کرده« :پدرم انسان
بسیار سخاوتمندی بود .اغلب ،افرادی که گرفتار بودند به او مراجعه
میکردند و مشکلشان را در میان میگذاشتند .پدر هم بین دو نماز
در مســجد بلند میشد و میگفت :ما امروز مهمانی داریم که فالن
گرفتاری را دارد ،دارویی الزم دارد که نتوانسته تهیه کند ،برای خرج
بیماری مانده و ...بعد در صف نماز جماعت دور میزد و به اندازه پولی
که آن فرد نیاز داشــت جمع میکرد و به او میداد تا مشکلش حل
شود .بســیار مردمدار و مردمدوست بود و به هر نیازمندی به نوعی
کمک میکرد .او ما را از کودکی به انفاق کردن و دستگیری از مردم
ترغیب میکرد ».پدر عبداهلل مهدیان در بازار تهران ،مسجد جامع،
یک کارگاه کوچک سماورسازی داشت و از همین طریق خرج زندگی
را تامین میکرد .او مدرســه ابتدایی را در دبستان توفیق گذراند که
آن زمان جزو مدارس خوب تهران محســوب میشد اما بعد از اتمام
این مقطع تحصیلی به دلیل عدم امکانات مالی خانواده نتوانست ادامه
تحصیل بدهد و به ناچار وارد دنیای کســب و کار شــد .خود او در
خاطراتش از کودکی و شروع کار گفته است« :من نه در خانوادهای
متمول به دنیا آمدم و نه ثروت و موفقیت بادآوردهای نصیبم شــد،
بلکه لحظه به لحظه آن را با تالش ایجاد کردم و در این راه ،خداوند
را همواره در کنار خود داشــتم .برای آنکه کمکخرج خانواده باشم،
کسب و کار را با شــاگردی در کنار پدر و در کارگاه سماورسازی او
آغاز کردم .خاطرم هست که یکی از معتبرترین سماورسازان آن دوره،
آقای مصطفی عالینسب بود که با تمامی داراییهای خانوادگی خود
کارخانه کوچکی تاسیس کرده بود .ایشان اهل تبریز و بسیار متدین
و متعهد بود و حجرهای در تیمچه حاجبالدوله داشت و همیشه هم
حجره ایشــان بسیار پررفت و آمد بود .شبهای جمعه که اهل بازار
برای شرکت در مراســم دعای کمیل دور هم جمع میشدند ،من
نیز در کنار پدر و در میان این گروه تولیدکننده و پاکدست ،دعای
کمیل میخواندم .بعد از مراسم دعای کمیل معموالً تولیدکنندهها،
خاطرات و تجربیاتشــان را برای یکدیگر نقل میکردند .در یکی از
شــبها ،یکی از این افراد داستانی را درباره آقای عالینسب تعریف
کرد و گفت« :زمانی پیش آمده بود که آقای عالینســب برای سفر
کاری چند روزی را به مسافرت رفتند .بچههای کارخانه ایشان برای
ســاخت تنورهای داخل ســماور ،ورقهای برنجی خریداری کرده
بودند که جنس آن کمی نامرغوب بود که البته نسبت به بسیاری از
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کاالهای موجود در بازار ،بد هم نبود .هنگامی که آقای عالینسب از
مسافرت برگشتند ،به محض اطالع از این موضوع ،دستور دادند تمام
سماورهایی را که با این ورق کمکیفیت ساختهاند با چکش له کنند
و داخــل اوراقی و ضایعات بریزند و هیچگاه قبول نکردند که کاالیی
کمکیفیت به دست مردم بدهند .بسیار به تولید و کیفیت باال اهمیت
میدادند و همین امر باعث شد تا نام او پس از سالها ،هنوز هم در
صنعت ایران با کیفیت و بزرگی همراه باشد».
دوران کودکی عبداهلل همزمان شده بود با گذر از دوران قاجار به
پهلوی و کشور در وضعیت پرآشوبی به سر میبرد .خودش در اینباره
گفته اســت« :تهران در آن زمان وضعیت چندان مناسبی نداشت،
دوره گذر از قاجار به پهلوی بود و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی،
عدم بهداشت و مشکالتی از این دست بسیار وجود داشت .با وجود
این ناخوشیها ،جنگ جهانی نیز شروع شده بود و مصیبت بیشتری
بر مشکالت مردم افزوده بود .ایران در یک جنگ ناخواسته قرار گرفته
و توسط نیروهای عمدتاً روس به تصرف درآمد .این نیروها از شمال
وارد کشــور و ابتدا وارد قزوین شــدند و به تدریج به تهران آمدند.
مملکت به کلی دچار قحطی شــده بود و مردم از این بابت واقعاً در
فشار بودند و دوره سختی را میگذراندند .سربازان روس در اکثر معابر
و سطح شهر دیده میشدند».
عبــداهلل مهدیان نوجوان بود که با پایان جنگ جهانی شــرایط
کشور کمی آرامتر شد و با توافق سهجانبه آمریکا ،شوروی و انگلستان

همیشه در کار مشکالت زیاد بوده ،پول و بودجه کافی در اختیار نداشتم و تولید با دست
خالی نیز بسیار مشکل بوده است ،اما من دست به زانوی خود گذاشتهام و چشم امیدم به
یاری خدا و کمکهای او بوده است.

(کنفرانس تهران) قرار شد نیروهای خارجی ظرف شش ماه پس از
پایان جنگ ایران را بهکلی تخلیه کنند« .بعد از اتمام جنگ جهانی،
کمکم اوضاع کمی سر و سامان یافت و مردم ،کار و زندگی طبیعی
و روزمره خود را از سر گرفتند .من نیز تا مدتها با پدر در بازار و در
کارگاهش کار میکردم .تمام فوت و فن کار و بازار را آموخته بودم و
بسیار عالقه داشتم که کمکم از پدر جدا شوم و کارگاه مستقلی برای
خودم راهاندازی کنم .به عالوه قصد تشکیل خانواده و ازدواج داشتم و
با این وضعیت نمیشد درآمد مستقلی داشته باشم .بههرحال با پدر
مشورت کردم و او موافقت کرد تا ازدواج و کارگاه خودم را راه اندازی
کنم .من سال  1337ازدواج کردم».
Jانرژی چگونه متولد شد؟
کمــی بعد از ازدواج ،مهدیان به فکر جدایی از کارگاه پدر افتاد و
برادرش جای او را گرفت و کمکحال پدرشــان شد .اما در این بین
اتفاق مهم این بود که مهدیان که سالها کار سماورسازی کرده بود،
تصمیم گرفت شغل خود را تغییر دهد و کارگاه تولید بخاری راهاندازی
کند .او در اینباره گفته است« :حدود سال  ۱۳۵۰بود که یک کارگاه
 ۳۰۰متری را با ماهی  ۱۵۰هزار تومان اجاره و با  ۲۵کارگر شروع به
کار کردم .آن زمان در سراسر ایران تنها یک کارخانه تولید بخاری در
اصفهان به نام “پُالر” وجود داشت که بخاری کارگاهی تولید میکرد
و تمام ایران وابسته و محتاج به این کارخانه بود .به همین دلیل بازار
به شدت نیاز داشــت که افراد جدیدی وارد این کار شوند .بنابراین
کار سماورسازی را کنار گذاشتم و وارد کار بخاریسازی شدم .برای
شــروع ،یک مدل بخاری انتخاب کردم ،تغییراتی را روی آن انجام
دادم و به عنوان نمونه با اســم «انرژی» وارد بازار کردم .زیبایی این
بخاری بیشــتر از بخاری پُالر بود .تاجری را میشناختم که اجناس
را بــه طور عمده میخرید و به صورت خرده میفروخت .از آن تاجر
دعوت کردم تا به کارگاه من بیاید و از تولیداتمان بازدید کند .کلی با
او صحبت کردم و برای او توضیح دادم که بخاری را با کیفیت عالی
و زیباتر از پالر ساختهام .باالخره نیز توانستم با او وارد معامله شوم.
او هزار عدد بخاری را به قیمت هر عدد  ۱۰۵۰تومان از ما خریداری
کرد .به او گفتم من در حال حاضر واقعاً به پول نیاز دارم ،بنابراین او
صدهــزار تومان از مبلغ چک را کم کرد و حدود یک میلیون تومان
من تازهکار بود
پــول نقد به من داد .این یکی از معجزات الهی برای ِ
که در اولین تجربه کاری و اولین معاملهام ،تاجری یک میلیون تومان
پول نقد به من بدهد».
این یک میلیون تومان ســرمایه اولیه کار عبداهلل مهدیان برای
توسعه و تولید بیشتر شد .او کمی بعد توانست کارگاه را به دو قسمت
تقســیم کند .یک بخش برای تولید بخــاری کارگاهی و مکانهای
بزرگ که نیاز به بخاری بزرگتر داشــتند؛ و دیگری برای مکانهای
کوچکتر .اولین بخاری بزرگی که عبداهلل مهدیان ساخت متعلق به
یک مســجد بود که طرح آن مانند کمد ،قفسهای بود و این بخاری
بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
کارخانه انرژی در  26خرداد  1348تاســیس و در ســال 1350
با هدف تولید محصوالت گرمایش صنعتی شــروع به فعالیت کرد.
در سال  1354با توجه به استقبال و تقاضای فزاینده بازار ،کارخانه
به محل کنونی خود واقع در کیلومتر  7جاده قم منتقل شد .دامنه
تولیدات شــرکت انرژی تا ســال  1368شــامل بخاری کارگاهی،
آبگرمکن و هیتر نفتی میشد اما ه ماکنون این مجموعه صنعتی

تولیدات بسیار متنوعی دارد؛ وسایل گرمایشی ،سرمایشی ،بهارساز
(گرمایشی و سرمایشی) و لوازم جانبی .در حال حاضر کارخانه انرژی
در فضایی به وسعت  20هزار مترمربع به صورت کام ً
ال مدرن و مجهز
فعال است 50 .کارشناس و  300کارگر در این کارخانه کار میکنند.
Jکارخانه لعاب ایران
در کنار راهاندازی کارخانه انرژی ،عبداهلل مهدیان مدتی نیز روی
تولید ظروف لعابی با عنوان «لعاب ایران» متمرکز شد و توانست در
این زمینه محصوالتی وارد بازار کند .اما در میانه راه منصرف شــد و
این کارخانه را تعطیل کرد .خود او در اینباره گفته اســت« :تولید و
تهیه ظروف لعابی بســیار سخت بود زیرا تولید آن نیاز به محیطی
بهداشــتی و تمیز داشــت و چنانچه هنگام تولید ،هرگونه آلودگی
روی ظرف مینشست لکه سیاهی ایجاد میشد و به اصطالح جوش
میزد و باعث میشد تا مشتری آن را خریداری نکند .آنقدر بر روی
این ظروف کار کردم و وقت صرف آن نمودم که مشتریان به دنبال
تولیدات ما بودند و همه اعتقاد داشتند که اجناس ما بسیار باکیفیتتر
از رقبایمان است .اما متاسفانه تولیدات لعابی سود چندانی نداشت و
ما مجبور شــدیم تولید آن را کنار بگذاریم و مجددا ً تنها روی تولید
بخاری تمرکز کنیم».
مهدیان در کنار سختکوشــی و پشــتکار همیشه توکل داشتن
به خدا را گرهگشــای کســب و کارش میداند و در اینباره تعریف
میکند« :همیشه در کار مشکالت زیاد بوده ،پول و بودجه کافی در
اختیار نداشــتم و تولید با دست خالی نیز بسیار مشکل بوده است،
اما من دست به زانوی خود گذاشتهام و چشم امیدم به یاری خدا و
کمکهای او بوده است .هروقت مشکلی پیش میآمد وضو میگرفتم
و به مســجد میرفتم ،دو رکعت نماز میخواندم و از خدا همه آنچه
را که میخواســتم تقاضا میکردم و هیچگاه نبود که خواستهام را
بیجواب بگذارد .یادم میآید یک بار که چک داشتم و نمیدانستم
باید چهکار کنم ،به مسجد رفتم .دو رکعت نماز خواندم و با خدا راز
و نیاز کردم و در همان حال بودم که پَر کبوتری روی دســتم افتاد.
تهرانیها عقیده دارند که وقتی پر کبوتر روی لباس یا دست کسی
بیفتد گره از مشکل یا بخت او باز میشود و همین اتفاق هم افتاد و
همواره توجه و کمک خدا شامل حالم بوده».

در حال حاضر
کارخانه انرژی
در فضایی به
وسعت  20هزار
مترمربع به صورت
ال مدرن و
کام ً
مجهز فعال است.
 50کارشناس و
 300کارگر در
این کارخانه کار
میکنند
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کارآفرین

نگاهی به زندگی میالد بختی و شکلگیری استارتآپ کاربوم

کاریابی هدفمند کسبوکار ماست

فعالیتاصلی
استارتآپهای
حوزه اشتغال
و کاریابی این
است که به پلی
بین کارفرمایان
و افراد جویای
کار و برعکس
بدل میشوند؛ اما
کاربوم برای خود
اهداف کالنتری
تعریف کرده است
و به نوعی میتوان
گفت به دنبال
بهبودفضای
کسبوکار از طریق
هوشمندسازی
انتخابمنابع
انسانی است

114

اشتغال در کنار تورم دو چالش جدی اقتصادی اینروزهای ایران محسوب
میشــوند .کافی است سری به میدانهای اصلی شــهرهای بزرگ ایران به
خصوص شــهر تهران بزنید و با انبوه دستفروشــان روبهرو شوید تا تصویر
جامعتری از بیکاری داشته باشید .در این بین طبق آمارهای رسمی ،بیکاریِ
فارغالتحصیالن دانشگاهی هم به معضلی جدی بدل شده و از همین روست
که شاهد چند برابر شدن مهاجرت فارغالتحصیالن دانشگاهی هستیم .اما در
این بین و با توجه به چالش اشتغال در کشور ،استارتآپهایی در این حوزه
فعال شدهاند که تالش میکنند بخشی از بار سنگین بیکاری را کاهش دهند.
یکی از اســتارتآپهای فعال در حوزه کاریابی و اشتغال «کاربوم» است که
حدود  7ســال است راهاندازی شده و در دو سال گذشته که کرونا در کشور
اوج گرفت اتفاقاً توسعه پیدا کرد .میالد بختی ،بنیانگذار و مدیرعامل کاربوم،
این اســتارتآپ را در ســال  1394پایهگذاری کرده است و در ابتدا نام آن
«تلنتیاب» بوده اما با جدی شدن کار از سال  1395نام این استارتآپ هم به
کاربوم تغییر کرد .کاربوم اگرچه یک پلتفرم کاریابی و  HRمحسوب میشود،
اما تیم متخصص آن دوست دارند پا را در بازار کار فراتر بردارند و فضای ذهنی
افراد را به بازار کار نزدیک کنند تا انتخابهای بهتری را در کار برایشان رقم
بزند .از همین رو کاربوم تستهای روانشناختی ،آزمونهای خودشناسی و...
دارد که جزو سرویسهای جدید این استارتآپ است و به افراد کمک میکند
تا هدفمندتر شغل انتخاب کنند.
میالد بختی در گفتوگویی با مجله استارتآپی «شنبه» گفته است بدون
اینکه هزینهای بابت بازاریابی انجام داده باشند ،تاکنون بیش از ۱۰هزار سازمان
در پلتفرم کاربوم ثبتنام کردهاند .همچنین بیش از ۳۸۵هزار رزومه در کاربوم
وجود دارد و  ۷۵۰هزار کاربر ثبتنامی در کاربوم حضور دارند و تاکنون بیش از
۵میلیون و ۲۰۰هزار تست خودشناسی و روانشناختی موفق در کاربوم انجام
شــده که بخشی از این آزمونها ،فردی بوده و بخشی سازمانی .تیم کوچک
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کاربوم کارشان را با سرمایه مرحله بذری و از یک پارتیشن شروع کردهاند و
حاال تیم ۱۹نفره کاربوم در صنعت  HRایران حضور دارد و میخواهد فراتر از
پلتفرمی برای اتصال استعدادها به سازمانها عمل کند.
میالد بختی درباره شــروع به کار استارتآپ کاربوم گفته است« :فرایند
شــروع کار جالب بود .من برای توضیح ایده تلنتیاب ،پیش فردی رفتم .از
ایده خوششــان آمد و تمایل داشتند که روی این ایده سرمایهگذاری کنند،
بنابراین سرمایهای در حد مرحله بذری ،روی کسب وکار ما هزینه کردند .دفتر
کوچکی در حد یک پارتیشن در سازمان سرمایهگذارمان در اختیار گرفتم و
در آن زمان با دوستانم وارد صحبت شدم و طی یکی ،دو هفته فرایند کار را
شــروع کردم و با ســه ،چهار نیرو ،کار را آغاز کردیم .تنها در شروع کار و در
بعضی از مقاطع ،سرمایهای اندک جذب کردیم اما بعد از  ۹ماه به درآمدزایی
رسیدیم و سعی کردیم که با مدیریت هزینه ،کسبوکارمان را اداره کنیم .در
واقع ما شبه بوتاسترپ جلو آمدیم .البته یک بار هم به چند دلیل ریبرندینگ
انجام دادیم؛ یکی اینکه فلسفه کسبوکارمان از آنچه روز اول فکر میکردیم،
بیاد به تلنتیاب اضافه شد ،متوجه شدیم
جلوتر رفت و وقتی در سال  ،۹۶و 
که رسالت ما از اینکه صرفاً استعدادها را به سازمانها وصل کنیم ،فراتر رفته و
دنبال عنوان عمومیتری بودیم که توسعههای بعدی کسبوکارمان را پوشش
بدهد .فکر میکردیم انجام چنین کاری خیلی آسان است؛ ریبرند میکنیم
و به کاربران هم ایمیل میزنیم که تلنتیاب شده کاربوم و تمام .اما متوجه
شدیم که خیلی سخت است که نام کســب وکار را در ذهن کاربران تغییر
بدهیم .هنوز هم کاربران تلنتیاب را سرچ میکنند .ما میدانستیم که باید
ریبرند کنیم ،اما نمیدانستیم که حساسیت این کار چقدر زیاد است .نکته
دیگر اینکه ریبرندینگ ما همزمان شد با تغییر پلتفرم کسبوکارمان .عاملی
بیرونی چون خروج آمریکا از برجام و این دو تغییر ،موجب شد که اردیبهشت
و خرداد سال  ،۹۷ماههای سخت و طاقتفرسایی برای من باشد .در آن زمان،
درآمد سایت افت چشمگیری داشــت ،بودجهای هم برای تبلیغات و اعالم
ریبرندینگ نداشتیم .روزگار ســختی را تحمل کردیم و فشار زیادی به ما
وارد شد .اگر بیشتر ارزیابی کرده بودیم ،ریبرندینگ و تغییرات پلتفرم را در
یدادیم».
موقعیتی بهتر و شاید در سال  ۹۹انجام م 
اما کاربوم در زمانی به عنوان یک استارتآپ حوزه کاریابی راهاندازی شد
که اســتارتهای مشابهی وجود داشت و همین هم کار را برای میالد بختی
و همتیمیهایش ســختتر میکرد و این سوال را پیش روی آنها گذاشته
بود که آنها قرار اســت به چه نیازی یا نیازهایی در بازار کار پاسخ دهند .او
در مصاحبه با مجله «شــنبه» گفته است« :با بررسی دقیقتر بازار ،متوجه
شدیم که سرویسی که سمت کارجو باشد یعنی محتوا و امکاناتی در اختیار
کارجوها قرار بدهد که قدرت انتخاب بهتر و بیشتری داشته باشند ،وجود ندارد.
همچنین ابزارهای سمت سازمانها هم خیلی محدود بودند .مث ًال تستهای
روانشناسی وجود نداشت و . ...ما سرویسی ساختیم که فیچرهایی داشت و
مث ًال درصد تطابق شغل با شاغل را بررسی میکرد .اما مهمترین مسئله این
بود که در این بازار سمت کارجوها ابزار جدی وجود نداشت و مغفول مانده بود.
همچنین برای سازمانها هم وجود ابزارهایی برای سنجش منابع انسانی برای
اســتخدام ،کمرنگ بود .بنابراین هم سمت سازمانها و هم سمت کارجوها،

کاربوم بعد از  4سال فعالیت مستمر میالد بختی و تیم جوان او در سال  1398توانست مبلغ  5میلیارد تومان سرمایه
ِ
جذب کند .کاربوم در بازاری حضور دارد که حداقل ۱۰میلیون نفر از افراد تحصیلکرده ایران را دربر میگیرد .ضمن
اینکه ۴۵۰هزار سازمان به صورت بالقوه از کاربران این بازار خواهند بود.

ابزارهای دقیقی برای انتخاب بهتر و آگاهانهتر وجود نداشت».
Jپلتفرمی برای اشتغال متفاوت
فعالیت اصلی اســتارتآپهای حوزه اشتغال و کاریابی این است که به
پلی بین کارفرمایان و افراد جویای کار و برعکس بدل میشــوند؛ اما کاربوم
برای خود اهداف کالنتری تعریف کرده اســت و بــه نوعی میتوان گفت
به دنبال بهبود فضای کســب و کار از طریق هوشمندسازی انتخاب منابع
انسانی است .تیم کاربوم معتقدند آنها تالش میکنند تا با کمک ابزارهای
مختلف ،استخدامها در فرایندی بهتر و با کیفیت بیشتر انجام شوند .میالد
بختی در مصاحبهای گفته است« :وقتی ما کارمان را شروع کردیم ،گزارشی
وجود داشــت از رقابتپذیری جهانی که متوجه شدیم فاصله معناداری بین
نیازمندیهای بازار کار در ایران و خروجیهای دانشــگاهها وجود دارد .ما به
نوعی میخواستیم یک کاتالیست مکمل در این فاصله معنادار ایجاد کنیم تا
این فضای خالی پر شود؛ یعنی قصد کاربوم این است که فضای ذهنی افراد
را به بازار کار نزدیک کند .بنابراین ما آزمونها را با همین هدف شروع کردیم،
رزومهساز کاربوم را هم برای تحقق این هدف ایجاد کردیم چون تا آن زمان،
فارسی خوبی که به شغل وصل شود و همچنین آزمون روانشناسی
رزومهساز
ِ
در هیچ پلتفرم کاریابیای در ایران وجود نداشــت .نکته دیگر این است که
اگر افراد در این حوزهها رشد بکنند و مهارتهای نرم را به دست آورده باشند،
ساختارها و فرایندهای منابع انسانی سازمانها چه در اکوسیستم استارتآپی
و چه در ســایر حوزهها ،ظرفیت استفاده از این مهارتها را در خودش ایجاد
نکرده است .یعنی اگر افراد خود را شناختند و مهارتهای نرمشان را افزایش
دادند ،باز این سازمانها هستند که همراهی الزم را با چنین نیروهایی نخواهند
داشت ،چون زمینه جذبشان را فراهم نکردهاند .در واقع فرایندهای سازمانها،
فرایندهایی نیست که از استعدادها حمایت کنند تا آنها قانع شوند که بمانند
و در همینجا کار کنند .پس در اینجا ما با یک رابطه دوطرفه مواجه هستیم؛
یکی افراد و دیگری سازمانها .از فرایند استخدام گرفته که یکی از حوزههای
پر از مشکل سازمانهاست تا فرایند نگهداشت و حفظ استعدادها و کمک به
رشد آدمها .به این دالیل ،افراد یا از سازمانی به سازمانی دیگر جابهجا میشوند
یا از ایران میروند .یعنی این دو حوزه ،جاهایی است که کاربوم روی آنها تمرکز
کرده اســت .ما ادعا نداریم که قرار است همه فرایندها را درست کنیم بلکه
قصدمان بهبود این فرایندهاست ،چون هرچه آدمها با آگاهی بیشتری وارد
سازمانها شوند ،احتماالً با مشکالت و درگیریهای کمتری مواجه خواهند
بود .همچنین اگر سازمانها با حساسیت و دقت بیشتر و با ابزارهای بهتری
بتوانند نیروهای خود را جذب کنند ،میتوانند امیدوار باشــند که استخدام
باکیفیتی انجام دادهاند که به رفع نیازهایشان بیشترین کمک را میکند».
کاربوم بعد از  4سال فعالیت مستم ِر میالد بختی و تیم جوان او در سال
 1398توانســت مبلغ  5میلیارد تومان سرمایه جذب کند .کاربوم در بازاری
حضــور دارد که حداقل ۱۰میلیون نفر از افراد تحصیلکــرده ایران را دربر
میگیرد .ضمن اینکه ۴۵۰هزار ســازمان به صورت بالقوه از کاربران این بازار
خواهند بود .میالد بختی چندی پیش در گفتوگو با هفتهنامه «شنبه» گفته
بود« :در کاربوم ،بیش از ۱۰هزار ســازمان ثبتنامشده وجود دارد .چندهزار
سازمان هم روی کاربوم آگهی شغلی داشتهاند ،از آزمون روانشناختی استفاده
کردهاند ،تعدادی از سازمانها از دورههای آنالین «وبیاد» استفاده کردهاند
که زیرمجموعه کاربوم اســت و دو ،سه سال پیش به ما اضافه شد .در بحث
فردی هم ۷۵۰هزار کاربر ثبتنامی داشتهایم که کارهای مختلفی روی کاربوم
انجام میدهند؛ از ساختن رزومه گرفته تا اپالی کردن رزومههایشان ،استفاده
از خدمات تستهای روانشناختی و ...عالوه بر اینها بیش از ۳۸۵هزار رزومه
بــا درصد تکمیل باال روی کاربوم وجــود دارد و تاکنون بیش از ۵میلیون و

۲۰۰هزار تست خودشناسی و روانشناختی موفق در کاربوم انجام شده که
بخشی از این آزمونها فردی بوده و بخشی سازمانی .این عدد نشان میدهد
کاربوم روی نقطه درستی دست گذاشته و این نیاز بازار بوده است».
کاربوم در کمتر از یک ســال از راهاندازی به درآمدزایی رسید ،اتفاقی که
نشاندهنده وجود یک بیزینس مدل منسجم در این مجموعه است .بختی
گفته است ۹« :ماه که از آغاز کسب و کارمان گذشت به درآمدزایی رسیدیم.
منابع درآمدی ما بیشــتر سمت سازمانهاست .به این صورت که طرحهایی
تهیه شــده برای سازمانها برای اســتفاده از دیتابیس کاربوم ،انتشار آگهی
سازمانها در کاربوم ،استفاده از آزمونهای روانشناختی و دورههای آنالین.
کارجوها هزینه مشخصی برای استفاده از خدمات کاربوم نمیپردازند بهجز
اینکه برای بعضی از آزمونهای روانشناختی و ...باید هزینه بپردازند».
امــا آینده کاربوم قرار اســت به چه نقطهای برســد؟ میــاد بختی در
مصاحبهای گفته است« :آنچه ما از آینده کاربوم میبینیم ،این است که کاربوم
یکی از بازیگران اصلی صنعت تخصیص استعداد در ایران خواهد شد .بخشی
از این آینده از طریق پلتفرم اتفاق میافتد و ســرویسهای جدیدی اضافه
خواهیم کرد .در واقع میدانیم که در حوزه تک ،اتفاقات جالبی برای کاربوم
رقم میزنیم ،چون میخواهیم دیتا را به نحوی از کاربر بگیریم که بعد بتوانیم
روی آن تحلیل انجام بدهیم .مث ًال ما فایل پیدیاف جابهجا نمیکنیم بلکه
برای افراد پروفایل میسازیم .کاربوم قرار است یک ریکامندیشن سیستم باشد
که به آدمها کمک میکند تا مسیر شغلی و مسیر حرفهای خود را بهتر انتخاب
انسانی بهتری داشته باشند.
کنند .همچنین سازمانها بتوانند جذب نیروی
ِ
در کنار این ریکامندیشن سیستم ،ابزارهایی در اختیار افراد و سازمانها قرار
میدهیم که این فرایند را کاملتر بکند».
میالد بختی همچنین درباره آرزوهایش در ادامه راه گفته است« :من در
ابتدا برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تالش میکردم اما خوشبختانه
خیلی سریع متوجه شدم که کار مورد عالقهام ،عضویت در هیئت علمی
نیســت .البته ظرافتهای این کار ،کار تیمی کردن و اداره کســب و کار
اینقدر زیاد است که شاید هرچه باتجربهتر وارد این کار شوید ،بهتر باشد.
همین جوان بودن ،موجب شد که فشارهای زیادی را طی کار تحمل کنم.
چون فشار کاری خیلی بیشتر از چیزی است که فکر میکنی .ما یک بالگ
کوچک داشتیم اما یک رویای خیلی بزرگ .نکته این بود که هیچ تخمینی
نداشتیم که این رویا طی چه مدتزمانی محقق میشود .اگر فکر کنید که
قرار است دو یا سهساله موفق بشوید ،قطعاً در سال دوم فشار وحشتناکی را
احساس میکنید .درحالی که یک محصول خوب ،قرار نیست دو ،سهساله
ایجاد شود».

میالدبختی
چندیپیش
گفته بود« :در
کاربوم ،بیش از
۱۰هزار سازما ِن
ثبتنامشده وجود
دارد .چندهزار
سازمان هم روی
کاربوم آگهی شغلی
داشتهاند ،از آزمون
روانشناختی
استفاده کردهاند،
تعدادی از
سازمانها
از دورههای
آنالین «وبیاد»
استفاده کردهاند
کهزیرمجموعه
کاربوم است و دو،
سه سال پیش به ما
اضافه شد».
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ثروت غیرقابل محاسبه
ِ

چانگ پنگ ژائو از ارزهای دیجیتال میلیاردر شده است

این روزها ،نزول قیمــت در بازار ارزهای دیجیتال در
زینب کوهیار
کنــار پیشبینیهایی که از ریزشهای بیشــتر خبر
میدهد ،به بسیاری از سرمایهگذاریهای خرد در این
دبیر بخش کارآفرین خارجی
بازار پایان داده اســت .بسیاری از مردم با سرمایههای
اندک ازخروش نهنگها در بازار بیت کوین میگویند.
او کیست؟
سازمانهای ناظر گزارش تخلفها و کالهبرداریها در
�chang
چانگ پنگ ژائو( (
سالهای اخیر را منتشر کردهاند و در بازار ،این پرچم
فعال
کمتر
 )peng Zhaocرا
قرمز است که مدام باال و باالتر میرود.
که
رمزارزهاست
عرصه
ارزهای دیجیتال برای هرکس هم که بد بود ،برای
نشناسد .او با ثروتی که
چانگ پنگ ژائو ،یا همان «سی زد» در شبکه اجتماعی
خودشمیگویدتوجهی
توئیتر ،ماجرا متفاوت از دیگران رقم خورده است .در
به آن ندارد ،در فهرست
رتبهبنــدی تازه فوربز از میلیاردهای جهان در ســال
ثروتمندترینهایجهان
 ،2022چانگ پنگ ژائو در رتبه 19اُم ایستاده است .او
قرار گرفته است .فوربز
در پنج سال به بیش از  65میلیارد دالر ثروت رسیده
چانگ پنگ ژائو را در
و از کارآفرینان و میلیاردرهایی مثل چارلز کوچ،مایکل
فهرست سال  ،2022در
ُ
جایگاه 19ام قرار داده
دل و نزدیــک به  2هــزار و  645میلیارد کارآفرین و
است.
میلیاردر دیگر ،جلو زده است.
چانگ پنگ ژائو موســس و مدیر بایننس ،صرافی
ارزهای دیجیتال است .امروز از چانگ پنگ ژائو به عنوان ثروتمندترین فرد در بازار ارزهای
دیجیتال یاد میکنند که تا پنجم آوریل سال  ،2022نزدیک به  65میلیارد دالر ثروت از
ارزهای دیجیتالو معامله آن کسب کرده است .نشریه فوربز پس از تحلیل بازار ارزهای
دیجیتال ،ارزش بازار فاینانس را در  11مارس ســال جاری میالدی 92.5 ،میلیارد دالر
اعالم کرد که دستکم 70 ،درصد از آن ،سهم ژائو ،مدیرعامل بایننس است .این رسانه
پیش از این ،در سال  ،2018میزان دارایی چانگ پنگ ژائو را  1.4میلیارد دالر اعالم کرده
بود .این رقم در ســال  2019به  1.2میلیارد دالر رسید و در سال  2021تا  1.9میلیارد
دالر صعود کرد .اما سال  ،2022با وجود همه دشواریها برای مدیرعامل بایننس ،سالی
عجیب در اعداد و ارقامی بود که ثروتش را توصیف میکرد.
در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان در سال  ،2022مدیرعامل بایننس ،در جایگاه
19اُم جهان ایســتاده است .همچنین در رتبهبندی ثروتمندانی که در سنگاپور زندگی
میکنند ،او در سال  ،2021در جایگاه 22اُم قرار گرفت.
 Jبایننس چه میکند؟
کار بایننس از جزایر کایمن شروع شد اما امروز ،این صرافی ارزهای دیجیتال به مردم
در  180کشور جهان خدمات عرضه میکند .کار باینس در این کشور در قالب شبکهای از

شرکتهای به هم وابسته در حال انجام است و همین باعث شده سازمانهای ناظر به کار
بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال سرک بکشند .دولتها در ژاپن ،انگلستان ،هنگکنگ
و ...درباره فعالیت بدون مجوز بایننس به مردمهایشــان هشدار دادهاند .بایننس در این
کشورها بارها به دلیل فعالیتهای غیرمجاز و بدون نظارت سازمانهای مربوط ،هشدار
گرفته اســت .در ماه می سال  ،2021بلومبرگ در گزارشی از مواجهه بایننس با وزارت
دادگستری و سازمان خدمات درآمد در آمریکا خبر داد .بلومبرگ نوشت این مواجهه به
تشکیل پرونده علیه بایننس به اتهامفرار مالیاتی و پولشویی به جریان افتاده است .بایننس
در همان زمان اعالم کرد به کلیه تعهدات قانونی و مقررات پایبند است اما موسس و مدیر
بایننس ،به هیچ پرسش یا اظهارنظر جدی دیگری دراینباره پاسخ نداده است.
صدها مدل کســب وکار در جهان برای صرافی ارزهای دیجیتال وجوددارد اما مدل
بایننس که با اتکا به توکن بی اند بی کار میکند ،به جذابیت این صرافی دیجیتال افزوده
اســت .این توکن درواقع ارز دیجیتال بایننس اســت که مشتریان باید برای استفاده از
خدمات صرافی ،از این توکن بخرند .درواقع با خرید هرچه بیشــتر از توکن بی اند بی و
معرفی بایننس به مشتریان جدید ،تخفیفهای بیشتری برای دریافت خدمات مالی شامل
حال کاربران میشود .در آغاز از توکن بی اند بی ،صرفاً به عنوان ابزاری برای خرید و جذب
مشتری استفاده میشد ،اما پس از مدتی این توکن ،به یک ارز دیجیتال مستقل در بازار
تبدیل شد .درحال حاضر ارزش بازار بایننس به  73میلیارد دالر رسیده است .بخشی از
دارایی چانگ پنگ ژائو هم در قالب همین ارز اســت .چانگ پنگ ژائو در گفتوگویی با
فوربز در ژانویه سال  2021از سهم  30درصدیاش در بایننس گفت و ادامه داد:«واقعاً
نمیدانم چقدر پول دارم .خیلی درگیر این چیزها نیســتم ».اما براساس گفته آشنایان
چانگ پنگ ژائو که نخواستند نامشان فاش شود ،سهم سی زد به بیش از  70درصد از
کل این بازار میرسد.
Jثروت ژائو
مثل دیگر کســانی که در فهرســت فوربز به عنوان ثروتمندان از محل ارزهای
دیجیتال معرفی شــدهاند ،چانگ پنگ ژائو هم برنامهنویســی است که ثروتش را
خودش به دســت آورده است .او در سال  1977در چیانگسو در چین به دنیا آمد.
کمی بعد از تولد او ،پدرش که یک استاد دانشگاه بود ،با اتهام طرفداری از بورژواها
مدتی تبعید شد .در اواخر دهه  ،1980خانواده چانگ پنگ ژائو به ونکوور در کانادا
مهاجرت کردند .سالهای نوجوانی برای ژائو در کانادا با کار روزانه در مک دونالد و
شیفت شبانه در ایستگاههای سوخترسانی همراه بود .او در  16سالگی ،کدنویسی
را شــروع کرد و پس از آن برای تحصیل در رشــته کامپیوتر به دانشگاه مکگیل
در مونترئال رفت .او پس از فارغالتحصیلی مدتی را در شــهرهای توکیو ،شانگهای
و نیویورک زندگی کرد .ژائو در این ســالها فلش بوی را ســاخت که یک سیستم

ژائو در چین به دنیا آمد.

ژائو یادگیری کدنویسی را شروع کرد.
1980

1977

1985
خانواده ژائو به کانادا مهاجرت کردند.
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ژائو برای نخستین بار در سال  2013چیزهایی درباره بیت کوین از یک سرمایهگذار
جسور شنید .پس از مدتی او توانست  15میلیون دالر از مسیر فروش توکن جمع کند و
در سال  2017بود که بایننس را راهاندازی کرد.

چانگ پنگ ژائو ،اعالم کرده
قصد دارد دستکم  90درصد
از ثروتی را که در اختیار دارد
به فقرا ببخشد .او میگوید
«من فقط پولهایی را که در
کیفم دارم میشمارم که چیز
زیادی هم نیست .بقیه چیزها
همه حرف است».

معامالتی قوی برای معاملهگران در والاستریت بود.
Jبایننس چطور راه افتاد؟
ژائــو برای نخســتین بار در ســال  2013چیزهایی درباره بیــت کوین از یک
سرمایهگذار جسور شنید .پس از مدتی او توانست  15میلیون دالر از مسیر فروش
توکن جمع کند و در سال  2017بود که بایننس را راهاندازی کرد .بایننس از روزهای
نخست کار به عنوان صرافی با ایدههای تازه در حوزه معامله ارزهای دیجیتال معرفی
شد .در سال  ،2019بایننس از ابزاری به اسم النچ پد رونمایی کرد که کار آن ،کمک
به صدور سریع توکنهای امن در این پلتفرم بود .در سال ،2020بایننس پلتفرمی
به اســم بایننس النچ پول را راهاندازی کرد که در زمینه خرید سهم دیجیتال این
صرافی دیجیتال کار میکرد.
ارزش بازار بایننس  92.5میلیارد دالر تخمین زده شده است .این صرافی دیجیتال
از این منظر با شــرکتهای فناوریمحوری مثل تیکتاک ،اسپیس ایکس و بایت
دنس ،رقابت میکند .بایننس در ســالهای گذشــته سرمایهگذاری بر بخشهای
مختلف در اقتصادها را هم کلید زده است .به گفته ژائو «ما میخواهیم در هر بخش
از اقتصاد یک یا دو هدف را شناســایی کنیم و در آن سرمایهگذاری کنیم و تالش
کنیم این بخشها را به بازار ارزهای دیجیتال بیاوریم ».در بین صرافیهای ارزهای

دیجیتال ،ســهم بایننس و سلطه آن بر بازار ،مثالزدنی است .در سال  ،2021یک
مجله تحقیقاتی در حوزه ارزهای دیجیتــال اعالم کرد بایننس  9.5تریلیون دالر
معامالت ارزهای دیجیتال را تســهیل کرده است .نشــریه بالک که اخبار ارزهای
دیجیتال را پوشــش میدهــد در این گزارش اعالم کرد این رقم ،دوســوم از کل
معامالت انجام شده توسط صرافیهای ارزهای دیجیتال است .فوربزپس از محاسبه
حجم معامالت و کارمزدهای صرافیهای ارزهای دیجیتال اعالم کرد در سال گذشته
میالدی بایننس  16.8میلیارد دالر کارمزد از معامالت دریافت کرده است .این رسانه
چنیــن تالش کرده با اتکا به روشهایی ارزش شــرکت بایننس و ثروت ژائو را

هم
تخمین بزند .کارشناسان در فوربز براساس توصیه بعضی تحلیلگران حوزه ارزهای
دیجیتال ،با ضرب درآمد بایننس و در نظر گرفتن  10درصد کاهش ارزش معمول
در شرکتهای خصوصی ،به ارقامی رسیدهاند اما در ایمیلی که سخنگوی شرکت
برای فوربز فرستاده ،نوشته شده «به دلیل نوسانات بازار تعیین ارزش بایننس برای
ما بسیار سخت است .همچنین اینکه بدانیم ثروت سی زد به چه میزان است ،برای
ما بسیار دشوار است».
چانگ پنگ ژائو اعالم کرده قصد دارد دستکم  90درصد از ثروتی را که در اختیار
دارد به فقرا ببخشد .او میگوید «من فقط پولهایی را که در کیفم دارم میشمارم که
چیز زیادی هم نیست .بقیه چیزها همه حرف است».

ژائو صرافی ارزهای دیجیتال
بایننس را راه انداخت.
2022

2013
2017
ژائو از یک سرمایهگذار خطرپذیر درباره
بیت کوین یاد گرفت.

نام ژائو با ثروتی که بهراحتی تخمین زده نمیشود ،در بین
میلیاردرهای جهان قرار گرفت.
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پیشرفت کوچکترها
جاش کوشنر به فهرست میلیاردرهای جهان راه یافت
از خانواده مشــهور کوشــنر ،که نسلهاست در
اوکیست؟
زمینه امالکو سیاســت کار میکنند ،کسی که
انتظاری از او نمیرفت ،به فهرست میلیاردرهای
جاشکوشنربرعکس
برادرش جرد کوشنر که
جهان در فوربز راه یافته اســت .او کســی نیست
سخنگویدولتترامپ
جز جاش کوشنر ،برادر جرد کوشنر .جرد کوشنر
بود،کمتراهلسیاست
چهره آشــنایی برای اهالی سیاســت و خبر در
است .اما در سال
سالهای گذشته است .جرد همسر ایوانکا ترامپ،
 ،2022او وارد فهرست
س جمهور ســابق آمریکاســت .پس از
دختر رئی 
فوربزازمیلیاردرهای
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ،جرد
جهان شده است.
به عنوان ســخنگوی دولت کارش را آغاز
کرد .اما امروز ،نام برادر او جاش ،به
عنوان سرمایهگذار خطرپذیر با 2
راهی فهرست میلیاردرهای جهان شده است.
میلیارد دالر ثروت ِ
این نخســتین بار در جهان اســت که یک نفــر از خانواده
کوشنر به فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان راه پیدا میکند.
برخالف انتظارها ،خبری از اسم چارلز پدر خانواده ،یا جرد برادر
مشهور خانواده نیست .این عضو خوششانس خانواده کوشنر،
کســی نیست جز جاش ،که سالهاســت نامش زیر سایه پدر
خانواده چارلز و برادرش جرد قرار گرفته است .جاش کوشنر 36
ساله اســت و اکنون ثروتی که کار او را به فهرست میلیاردرهای
جهان رســانده ،به  2میلیارد دالر رسیده است .این ثروت از محل
ســرمایهگذاریهای جسورانه جاش و فروش بخشی از شرکت
او به اسم شکوفایی ( )Thriveبه دست آمده است.
گلدمن ســاکس در ماه میگذشته ،در
ازای دریافت  3درصد از سهام شرکت
شکوفایی ( 120 ،)Thriveمیلیون
دالر در آن سرمایهگذاری کرد .این
سرمایهگذاری ارزش شرکت را به
 3.6میلیارد دالر رساند و به این
ترتیــب ،ارزش ثروت جاش که
صاحب دوسوم از سهام شرکت
است 1.9 ،میلیارد دالر تخمین
زده شده است.
جاش کوشــنر ،شــرکت

 Thriveرا در سال  2010راهاندازی کرد .مهمترین نکته درباره نحوه فعالیت او در
فضای سرمایهگذاری جسورانه در اکوسیستم استارتآپی ،شهرت یافتن به عنوان
ســرمایهگذاری عملیاتی بود .همین مسئله به جاش کوشنر کمک کرد تا در یک
دهه گذشته ،از سرمایهگذاران دیگر در اکوسیستم استارتآپی مثل ایرتیبل ،رابین
هود ،اسپاتیفای ،گیت هاب ،اسلک ،فاناتیکز ،پلید ،توئیچ ،واربی پارکر پیشی بگیرد.
در دســامبر سال  ،2016درست زمانی که پدرزن برادر جاش ،دونالد ترامپ
در انتخابات ریاســت جمهوری پیروز شد ،فوربزدر برآوردی ارزش دارایی کل
خانــواده کوشــنر را  1.8میلیارد دالر اعالم کرد .بیــش از نیمی از این ثروت،
مربوط به امالکی بود که خانواده کوشــنر به عنوان مالک آن شناخته میشد.
در آن زمان ،ارزش دارایی جرد کوشــنر 320 ،میلیون دالر برآورد شده
بود .سندی که روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان منتشر کرد نشان
میداد منشــا این ثروت ،امالک و مســتغالت خانواده کوشنر و
شــرکتهای وابسته به این خانواده است .در همان سال ،ثروت
جاش کوشنر 500 ،میلیون دالر تخمین زده شد .جاش کوشنر
از محل ســهام شــرکت  240 Thriveمیلیون دالر و از محل
تآپ اسکار ،که در سال  2013و با اتکا به برنامه بیمهای
استار 
اوباما در حوزه ســامت راهاندازی شده بود 243 ،میلیون دالر
ثروت جمع کرده بود .هرچند اینطور به نظر میرسد که جاش،
سهمش از امالک خانوادگی را دریافت کرده یا در نوبت دریافت آن
است ،اما رسانهها به طور محافظهکارانهای هر نوع اثربخشی ارث و
میراث برفعالیتهای اقتصادی جاش را رد میکنند .رسانهها میگویند
فعالیتهای اقتصادی جاش در یک دهه گذشــته نشان میدهد او
هرگــز به عنوان یک عضو از خانواده کوشــنر ،در فعالیتهای
سیاسی و تخلفهای اقتصادی که پدرش را به زندان
انداخت ،نقشــی ایفا نکرده است .فرار مالیاتی،
مداخله در مبارزههای انتخاباتی و دستکاری
گفتههای شــاهدان در سال  ،2005پدر
خانواده چارلز کوشــنر را برای دو سال
راهی زنــدان کرد .اما این چالشهای
ِ
بحثبرانگیز ،سدی در مسیر جاش
نبود و اینطور به نظر میرســد که
ش آفرینــی در جهان
جــرد ،با نق 
سیاســت ،آواربــردار چالشهای
خانوادگی شده است.

جاش کوشنر موسسه سرمایهای  thriveرا بنیان گذاشت .موسسهای با نام شکوفایی که
سالها بعد در شبکههای اجتماعی و شرکتهای فناوریمحور دیگر سرمایهگذاری کرد.

جاش کوشنر به دنیا آمد.

2008
2009

1985
جاش کوشنر به مدرسه هاروارد رفت .او در این سالها
در چند استارتآپ با ایدههای مالی کار میکرد.
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این نخستین بار در جهان است که یک نفر از خانواده کوشنر ،به فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان راه پیدا میکند.برخالف
انتظارها ،خبری از اسم چارلز پدر خانواده ،یا جرد برادر مشهور خانواده نیست .این عضو خوششانس خانواده کوشنر ،کسی
نیست جز جاش ،که سالهاست نامش زیر سایه پدر خانواده چارلز و برادرش جرد قرار گرفته است.

 Jکار جاش از کجا شروع شد؟

زمانــی کــه فیسبــوک راهاندازی شــد ،جاش
هنوز در هــاروارد تحصیل میکرد .او مشــغول کار
در چند اســتارتآپ با مالکیت خودش بود .یکی از
این اســتار 
ت آپها ،پلتفرمی بــرای پرداخت وام به
دانشــجویان بود و دیگری استارتآپی که در زمینه
بازی کار میکرد .پس از فارغالتحصیل شدن در سال
 ،2008او یک سال را در شرکت گلدمن سپری کرد.
کار او در بخش ســهام خصوصی بــر بدهی در دوره
بحرانهــای مالی متمرکز بود .یک ســال بعد ،او در
مدرسه کسب وکار هاروارد ثبت نام کرد .درحالیکه
دیگر همکالسیهای جاش کوشنر به عنوان کارآموز
در اکوسیستم استارتآپی کار میکردند ،او از همان
سال نخســت حضور در مدرسه کسب وکار هاروارد،
سرمایهگذاری فرشــته را از محل درآمدی که از کار
در گلدمن کسب کرده بود ،آغاز کرد .این تصمیم در
نهایت به نفع جاش تمام شد .تالشهای او در این کار توجه جوئل کاتلر ،همبنیانگذار
جنرال کاتالیست پارتنرز را به جاش کوشنر جلب کرد .جوئل توانست جاش را درباره
راهاندازی صندوق سرمایهگذاری شخصیاش قانع کند .کاتلر و شرکتاو سرمایه اولیه
ترایوز یا صندوق شکوفایی را تامین کردند .جنرال کاتالیست در سال  5 ،2010میلیون
دالر در شرکت شکوفایی سرمایهگذاری کرد و عالوه بر این ،کاتلر معرف جاش به دیگر
سرمای هگذاران بود.
کاتلر در سال  2017در مصاحبهای با فوربز گفت:«من به همه گفتم اگر به این پسر
جوان پول ندهند ،دیوانهاند».در سال  ،2011جاش در جریان آشنایی با سرمایهگذاران
بیشتر توانست از دانشگاه پرینستون در آمریکا  40میلیون دالر سرمایه جذب کند .یک
سال بعد ،او در سری دوم جذب سرمایه اینستاگرام در کنار صندوقهای سرمایهگذاری
مثل سکویا کاپیتال ،در این شرکت  500میلیون دالری سرمایهگذاری کرد .چند روز
بعد ،فیسبوک این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس را با قیمت یک میلیارد دالر
خرید و این باعث شــد بازدهی ســرمایهگذاری جاش کوشنر در اینستاگرام به 100
درصد برسد.
ظاهر این بازدهی قابل توجه ســرمایهگذاری ،شانس و اقبال جاش کوشنر بود .اما
موسس اینستاگرام در گفتوگو با رسانهها از تمرکز و هوش او در سرمایهگذاری گفته
بود .کوین سیستروم در سال  2017در اینباره به فوربز گفت« :جاش یک سال پیش
از ســرمایهگذاری ،زمان زیادی را صرف اینستاگرام کرده بود .قدرت برقراری ارتباط و
هوش اســتراتژیک او ،بیش از هر شجرهنامهای میارزد» .دیگر فعاالن در اکوسیستم
اســتارتآپی آمریکا هم درباره جاش حرفهایی برای گفتن دارند .از جمله این افراد،
دنیل اک ،مدیر عامل اســپاتیفای است .جاش کوشــنر با شهرتی که به عنوان یک
ســرمایهگذار اهل عمل به هم زده ،بارها بر شرکت دنیل اک پیروز شده است .دنیل
درباره او در گفتوگویی در ســال  2017گفت« :جاش با دســتهای گلی وارد بازی
میشــود و میداند وارد چه مســیری شه اســت .او وارد معامالت رقابتی میشود و
بنیانگذاران هم این را دوست دارند».

یکی از این معامالت در سال  2014انجام شد .در دسامبر این سال شرکت شکوفایی
مدیریت ســرمایهگذاری  70میلیون دالری بر شرکت پرداخت دیجیتال استرایپ به
ارزش  3.6میلیارد دالر را مدیریت میکرد .یک ســال بعد ،یکی از همکاران شرکت
شــکوفایی به عنوان مدیر امور مالی در استرایپ کارش را آغاز کرد و حاال شش سال
از آن روز گذشــتهو ارزش شــرکت به  95میلیارد دالر در مارس سال  2021رسیده
است .این در حالی است که براساس تخمینهای فوربز ،شرکت شکوفایی تنها مالک
یک درصد از استرایپ است.
راهی که جاش کوشــنر تا امروز آمده خالی از دســتانداز نبوده است .استارتآپ
اسکار ،در حوزه سالمت کار میکند و براساس مدل طرح اوباما در زمینه بیمه موسوم
به اوباما کر ،ایجاد شــده است .در فوریه ســال  ،2016پیش از ورود جرد کوشنر به
کاخ سفید به عنوان سخنگوی دولت دونالد ترامپ ،ارزش اسکار به  2.7میلیارد دالر
میرسید .در مارس سال  ،2021ارزش این شرکت استارتآپی که حاال از مدل کسب
وکار مربوط به طرح اوباما فاصله گرفته بود ،به  7.3میلیارد دالر رسید.
اما در یک ســال اخیر ،ارزش بازار اســکار به  1.7میلیارد دالر کاهش پیدا کرده
درحالیکه شرکت شکوفایی  20درصد از سهام این استارتآپ را در اختیار دارد .با این
وجود ،سرمایهگذاران هنوز به سرمایهگذاری در صندوقهای شرکت شکوفایی جاش
کوشنر عالقه دارند .در فوریهای که گذشت ،هشتمین و بزرگترین صندوق شکوفایی با
جذب  3میلیارد دالر سرمایه بسته شد .این در حالی بود که در سال گذشته ،هفتمین
صندوق  2میلیارد دالر سرمایه جذب کرده بود.
جاش کوشنر در این سالها کار کرده و امروز ثمره آن را میبیند .او در اکتبر سال
 ،2018با کارلی کالس ازدواج کرد.این زوج در مارس  2021بچهدار شــدند .در ماه
سپتامبر خانواده به پنت هاوسی  43میلیارد دالری در نیویورک رفتند در ساختمانی
که مالک آن خانواده کوشــنر اســت و دفتر مرکزی شرکت شکوفایی هم در همین
ساختمان قرار دارد .برای مردی مثل جاش کوشنر ،کار و خانواده فاصلهای از همدیگر
ندارند.

شرکت شکوفایی با مدیریت جاش کوشنر  400میلیون دالر سرمایه جذب کرد .این شرکت
در شبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام سرمایهگذاری کرد.

2022

2011
2014
جاش کوشنر از مدرسه هاروارد
فارغالتحصیل شد .شرکت شکوفایی در
این سالها جان گرفته بود.

فوربز نام جاش کوشنر را در سال جاری میالدی در فهرست میلیاردرهای جهان قرار داد .جاش کوشنر با دوری از
سیاست و حواشی مالی که پدرش را درگیر کرده بود ،به مسیر سرمایهگذاری فناورانه در فهرست فوربز رسید.
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کارآفرین

بازی با رسانهها
خانواده تامسون چطور از رادیوفروشی به میلیاردها دالر ثروت رسیدند؟
روی ،کنت و دیوید تامسون .اینها اسامی مهمترین
افراد در خانواده تامسوناند که فعالیتهای تجاریشان،
خانواده تامسون را به میلیاردهای امروز جهان تبدیل
کرده است .در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان
در سال جاری میالدی ،دیوید تامسون به عنوان 26
اُمین میلیاردر معرفی شــده است .ارزش ثروت او به
طور تقریبی به  50میلیارد دالر میرســد .داستان
ثروتی که خانواده تامســون به هم زده و امروز دیوید
بخش اعظمی از آن را مدیریت میکند ،به سالهای
دور بازمیگردد .زمانی که پدربزرگ دیوید یعنی روی
تامسون در انتاریوی کانادا ،از کشورهای تحت سیطره
بریتانیا ،رادیو میفروخت و با خودش فکر میکرد باید
برای فروش بیشتر این دستگاهها چه کرد.

اوکیست؟

دیوید تامسون (David
ُ
26))Thomsonامین

میلیاردردرفهرست
ثروتمندانفوربزاست.
او میراثدار پدربزرگی
است که کارش را از
فروش رادیو شروع کرد
وبامالکیتروزنامههای
بریتانیایی آن را ادامه
داد.

Jاین  3نفر 
کار را روی تامسون از فروش دستگاههای رادیو در کانادا آغاز کرد و سرانجام کارش به
خرید روزنامههای بریتانیایی رسید .ثروت او با تالشها و مدیریت پسرش کنت تامسون،
در نیمه دوم قرن بیســتم افزایش یافت .پس از کنت ،این دیوید پســر او بود که نامش

دیوید تامسون کارآفرینی خودساخته نیست اما مدیری خوب برای میراث خانوادگیاش در
عرصه تجارت و رسانه است .او فرزند کنت تامسون ،و نوه روی تامسون است .روی در سال
 1976از دنیا رفت .کنت هم در سال  2006درگذشت .از آن زمان ،دیوید بخش عمدهای از
ثروت خانوادگی را اداره میکند.

بیشتر از دیگر اعضای خانواده تامسون سر زبانها افتاد .هرچند دیوید تامسون وارث ثروتی
خانوادگی است اما از او به عنوان یکی از مدیران شایسته در جهان کسبوکار یاد میکنند.
ِ Jکنِت ،فقط کنت بود
زمانی که کنت از دنیا رفت ،در فهرســت فوربز به عنوان ثروتمندترین فرد در کانادا
معرفی شده بود .عالوه بر این ،او در آن سالها نهمین ثروتمند جهان بود که بیش از 19.6
میلیارد دالر دارایی داشــت .کنت در ســال  1976بود که مدیریت شرکتها را به جای
پدرش به دست گرفت .هرچند خانواده تامسون دارای لقب لرد بودند ،اما کنت هرگز از این
القاب و عناوین در کانادا برای معرفی خود استفاده نکرد .او در سال  1980در مصاحبهای
گفت« :در لندن من لرد تامسون هستم .در تورنتو من فقط کن هستم .شاید شما بگویید
من دارم دوسره بازی میکنم .به هرحال من به القاب خانوادگی به دلیل قولی که به پدرم
دادهام احترام میگذارم و افتخار میکنم و به طور همزمان من فقط میتوانم کن باشم».
در سال  2006یعنی زمانی که کنت از دنیا رفت و دیوید به جای او نشست ،پیش از به
پایان رسیدن نخستین دهه از قرن  ،21شرکت وودبریج که دیوید مدیر آن است ،با خرید
رویترز توانست شرکت رویترز تامسون را ایجاد کند .شرکت تامسون در سال  ۲۰۰۸گروه
رویترز را به ارزش  ۱۷.۲میلیارد دالر خریداری کرد .پس از این معامله،دو شرکت با هم
ادغام شدند .نتیجه این ادعام شکلگیری گروه تامسون رویترز بود.این معامله خوب در
سال  ،2008به تثبیت جایگاه خانواده تامسون در جهان رسانهها کمک کرد.

کنت تامسون فرزند روی تامسون است .او از سال  1976یعنی پس از مرگ پدرش مدیریت
شرکتهای خانوادگی را به دست گرفت.

روی تامسون از دنیا رفت .پس از مرگ او
ثروتش بین پسر و دو دخترش تقسیم شد.

روی تامسون یک ایستگاه رادیویی در انتاریوی کانادا خرید .پیش از خرید این ایستگاه ،او دستگاههای
رادیو میفروخت و با خودش فکر کرد چه کاری بهتر از اینکه برای خریدارانش محتوا تولید کند.

1957
1976

1931
دیوید ،فرزند کنت و نوه رویدر
تورنتوی کانادا به دنیا آمد.
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امروزدیوید تامسون مدیریت تامسون رویترز ،وود بریج و گلوب و اینک را برعهده دارد .عالوه بر
مدیریت این شرکتها ،او از سرمایهگذاران خصوصیدر بخش امالک و مستغالت است و در هیئت
مدیره چند شرکت بخش خصوصی دیگر حضور دارد .

Jرادیوفروش تا غول رسانهای جهان
داستان امپراتوری رسانهای که دیوید تامسون و خانوادهاش را در فهرست ثروتمندان
جهان قرار داده ،به ســال  1931بازمیگردد .زمانی که روی تامسون پدربزرگ دیوید ،با
خرید یک ایستگاه رادیویی در انتاریوی کانادا کارش را آغاز کرد .پیش از این او در این شهر
رادیو میفروخت و برای اینکه مشتریانش برنامههای بیشتری برای شنیدن داشته باشند،
ایستگاه رادیوییاش را راه انداخت .پس از رادیو ،روی تامسون سراغ روزنامهها رفت .او از
دهها روزنامه بریتانیایی برای واگذاری مالکیت و خرید آن دعوت کرد وسرانجام توانست
 The Scotsmanرا بخرد .پس از روزنامه ،نوبت به راهاندازی شرکت تلویزیونی رسید .او
توانست نخستین امتیاز راهاندازی شرکت تلویزیونی را در اسکاتلند دریافت کند .امروز این
شرکت با عنوان  STVشناخته میشود .سود شرکت تلویزیونی برای روی تامسون ،ثابت
و قابل اتکا بود .این سرمایه تازه به او کمک کرد کارش را بیشتر توسعه دهد .او توانست
روزنامه تایمز را بخرد و ساندی تایمز را منتشر کند .تالشهای روی تامسون سرانجام به
شکلگیری شرکتهای بزرگ رسانهای و سرمایهگذاری خانواده تامسون منجر شده است.
امروزدیوید تامسون ،مدیریت تامسون رویترز ،وود بریج و گلوب و اینک را برعهده دارد.
عالوه بر مدیریت این شرکتها ،او از سرمایهگذاران خصوصیدر بخش امالک و مستغالت
است و در هیئت مدیره چند شرکت بخش خصوصی دیگر حضور دارد.

روی تامسون زمانی در انتاریوی کانادا رادیو میفروخت .تالش او برای تولید محتوا برای
مشتریانش کارش را به خرید رسانههای دیگر کشاند .پس از رادیو نوبت به روزنامه رسید.
حاال نوه او مدیر تامسون رویترز است.

Jمدیر وود بریج
دیوید تامســون را امروز بیش از هرچیز ،به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
خانوادگی یعنی وود بریج میشناسند .دیگر شرکتهای خانواده تامسون ،از جمله تامسون
رویترز در کنترل شرکت سرمایهگذاری خانواده است .دفتر مرکزی این شرکت در انتاریو
در کاناداســت .دوسوم از خدمات دادههای مالی عمومی و خدمات خصوصی با مالکیت
این شرکت در این کشور اداره میشود .در سال  ،2021شرکت وودبریج به  6.3میلیارد
دالر درآمد رســید .دیوید تامســون  14درصد از سهام وودبریج را در اختیار دارد و بقیه
سهام این شرکت هم بین دیگر اعضای خانواده تامسون تقسیم شده است .بیشتر درآمد
خانواده تامسون از جمله دیوید ،از فعالیت شرکت سرمایهگذاری خانواده یعنی وودبریج
تامین میشود.
پس از مرگ روی تامســون در ســال  ،1976داراییهای او از جمله شرکت بین سه
فرزندش تقســیم شد .کنت تامسون یعنی پدر دیوید 42 ،درصد از کل دارایی پدرش را
به ارث برد .عالوه بر کنت ،دو دختر روی تامسون یعنی آدری و ایرما هم به ترتیب  33و
 23درصد از دارایی پدر را به ارث بردند .هرکدام از فرزندان روی تامسون ،سهام خود در
شرکت وودبریج را به طور مساوی بین فرزندانشان تقسیم کردند .دیوید تامسون و برادران
پیتر و تایلور ،هرکدام از پدرشــان  14درصد از سهام وودبریج را به ارث بردند .هریک از
فرزندان آدری تامسون ،یعنی لیندا کمپل و سوزان گرنگ و گای فارنکامپ  11درصد سهم
از مادرشان به ارث بردند و تنها فرزند ایرما تامسون هم  23درصد سهم از این شرکت را
به ارث برده است.
براســاس آنچه در سال  2022از اسناد شــرکت وودبریج منتشر شده ،این شرکت
سرمایهگذاری خانواده  67درصد از سهام رویترز تامسون را در اختیار دارد.
ارزیابی رسانهها براســاس اسناد و مدارکی که در بخشهایی مثل سهام و مالیات از
شرکت منتشر شده نشان میدهد امروز ارزش ثروت دیوید تامسون به بیش از  49میلیارد

1991

دالر میرســد .فوربز در بررسی ثروت او در ســال  ،2013از مالکیت  20.3میلیارد دالر
توسط دیوید تامسون خبر داد .این رقم در سالهای بعد به طور عمده روند رشد را طی
کرده است .در سال  2014فوربز ارزش ثروت دیوید تامسون را  22.6میلیارد دالر تخمین
زد .این رقم در سال  2015به  25.5میلیارد دالر رسید .سال  ،2016ثروت دیوید تامسون
 23.8میلیارد دالر ارزش گرفت .این رقم در سال  2017به  27.2میلیارد دالر رسید اما
در ســال  ،2018با تغییری نزدیک به  3میلیارد دالر 25 ،میلیارد دالر اعالم شــد .سال
 ،2019سال خوبی برای دیوید تامسون بود .او در این سال به عنوانمالک  32.5میلیارد
دالر ثروت در فهرست میلیاردهای جهان شناخته شد .این رقم در سال  2020به 31.6
میلیارد دار رسید و در سالهای  2021و  2022از مرز  40میلیارد دالر عبور کرد .در سال
گذشته میالدی ثروت دیوید تامسون را  41.8میلیارد دالر تخمین زدند و در سال ،2022
او صاحب  49.2میلیارد دالر ثروت بود.

کنت تامسون از دنیا رفت و دیوید پسر او مدیریت
کسب وکارهای خانوادگی را برعهده گرفت.

سرمایهگذاری خانواده در این سال با راهاندازی
آسمنیگتون در حوزه امالک و مستغالت آغاز شد.

میزان فروش رویترز تامسون در این سال به
 12.6میلیارد دالر رسید.

2009
2014

2006
شرکت تامسون در این سال رویترز را به ارزش 17
میلیارد دالر خرید و شرکت رویترز تامسون افتتاح شد.
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کارآفرین
شیگنوبو ناگاموری
بازنشستگیاش را اینطور
روایت کرده« :هر روز به قیمت
سهام نگاه میکردم و با خودم
فکر میکردم این غیرممکن
است .به اندازهای شرایط
ناامیدکننده بود که میخواستم
با سنگ شیشه صفحه نمایش
سهام را بشکنم».

ثروت سنگی
جینا رینهارت
چطور از سنگ آهن
به فهرست میلیاردرها رسید؟

جینا رینهارت ثروتمندترین شهروند استرالیاست.
که
منشــأ ثروت او سنگ آهن اســت .سنگ آهنی
اوکیست؟
پدرش در ســال  ،1952یعنی  2سال پیش از تولد
جینارینهارت
جینا آن را در اقیانوســیه کشف کرد .اما اوضاع برای
()Gina Rinehart
النگ هانکوک ،پدر جینا خوب پیش نرفت .بحران
ثروتمندترین
مالی گریبان این کاشف برجسته معدن را گرفت و
استرالیایی است .او در
نجاتبخش او کسی نبود جز جینا ،دخترش .تالش
رتبهبندیبلومبرگاز
میلیاردرهایجهاندر
جینا از ســال  1992آغاز شد و ســرانجام کار را به
ُ
جایگاه76امایستاده
قرار گرفتن نام او در فهرســت میلیاردرهای جهان
است.
کشاند .او در رتبهبندی فوربز در سال  2019بود که
در فهرست  50نفره از ثروتمندان استرالیا ،در جایگاه
نخست ایستاد .در سال  ،2014او به عنوان 66اُمین فرد بانفوذ در جهان شناخته شده
است .در سال  ،2021در فهرست زنان قدرتمند در جایگاه 44اُم جهان ایستاد و در سال
 ،2022به عنوان 46اُمین میلیاردر در فهرست فوربز قرار گرفت .این درحالی بود که او
در سال  ،2021در رتبه 70اُم و در سال  2020در رتبه 85اُم جهان از نظر میزان ثروت
ایستاده بود .همچنین او در رتبهبندی بلومبرگ در آوریل سال جاری میالدی،76اُمین
میلیاردر جهان است.
ثروت این کارآفرین و بازرگان  68ســاله استرالیایی ،اکنون بیش از  30میلیارد دالر
برآورد میشود .اما این رقم در سالهای گذشته از  17تا  8میلیارد دالر در نوسان بوده
است .در سال  ،2013ارزش ثروت جینا رینهارت را  17میلیارد دالر تخمین زدند .این
رقم یک سال بعد به  17.7میلیارد دالر رسید اما تا سال  2016بر مدار نزول حرکت کرد.
در سال  2015جینا رینهارت صاحب  12.3میلیارد دالر ثروت بود .یک سال بعد ،ثروت

او را  8میلیارد دالر تخمین زدند .پس از این و تا سال  ،2020رقمدارایی او رو به افزایش
بوده اســت .در سال  2017او مالک  15میلیارد دالر ثروت بود .این رقم در سال 2018
به  17.4میلیارد دالر و در ســال  2019به  15.2میلیارد دالر رسید .در سال  ،2020با
تشدید همهگیری کرونا ،ثروت جینا رینهارت را  13.1میلیارد دالر تخمین زدند .این رقم
اما در دو سال اخیر به بیش از  20میلیارد دالر رسید تا جایی که در سال 23.6 ،2021
میلیارد دالر و در سال  30.2 ،2022میلیارد دالر برآورد شده است.
Jهانکوک چه کرد؟
معدن روی هیل ،بزرگترین دارایی هانکوک است که در سال  ،2015با تالشهای
جینا ،صادرات محصوالتش به کشورهای آسیایی را کلید زده است .معدنی که بزرگترین
معدن سنگ آهن جهان به شمار میرود .عالوه براین ،جینا رینهارت را به عنوان دومین
تولیدکننده محصوالت گاوی در استرالیا میشناسند که امالک بسیاری دراین کشور
دارد.
یگردد .النگ
داستان معدن سنگ آهنی که پدر جینا کشف کرد ،بهسال  1952بازم 
هانکوک در آن زمان کشاورز و دامپرور بود و با هواپیمای کوچکش پرواز میکرد .در یکی
از این پروازها ،در روزی که طوفان هوا را خراب کرده بود ،او روی یکی از تپههای نزدیک
به رودخانه پیلبارا ،ردی عمیق و قرمز را مشاهده کردو حدس زد این آثار اکسید آهن
است .هانکوک نمونههای اوره را از آن منطقه جمع کرد .نکته مهم در این بین ،استفاده
از این ماده در صنایع فوالد آمریکا بود .با این حال ،در همان زمان ،دولت استرالیا صادرات
محصوالت معدنی این منطقه را به دلیل محدودیت منابع ممنوع کرد .هانکوک برای رفع
این ممنوعیت بســیار تالش کرد .او ادعا میکرد غنیترین ذخایر را در اختیار دارد .در
دهه  ،1960باالخره دوندگیهای هانکوک نتیجه داد .او توانست امتیاز دائمی بهرهبرداری

جینا در این سال با فرانک رینهارت ازدواج کرد .این زوج هم صاحب
 2فرزند شدند .فرانک رینهارت در سال  1990از دنیا رفت.

جینا در پرت در استرالیا از النگ هانکوک و
مارگارت نیکوالس متولد شد.

1992

1973
1982

1954
جینا در این سال با گرگ میلتون هایوارد ازدواج
کرد .این زوج  2فرزند دارند.
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پدر جینا از دنیا رفت و جینا را با
شرکتی که در آستانه ورشکستگی
قرار گرفته بود تنها گذاشت.

رشد اخیر در دارایی جینا رینهارت از محل افزایش قابل توجه قیمت سنگ آهن
حاصل شده درحالیکه بسیاری از سرمایهگذاران در فناوری ،با کم شدن درصد
سود و درآمد در سال جاری میالدی روبهرو شدهاند.

از معادن اوره آهن در پیلبارا را دریافت کند .سالها فعالیت هانکوک با توسعه راه آهن
سراسری در استرالیا برای انتقال اوره و زغالسنگ و توسعه بنادر همراه بود.
Jبه ارث بردن ورشکستگی
جینا رینهارت در ســال  ،1992پس از مرگ پدرش مدیر تجارت خانوادگی شــد.
تجارتی که تا دهه پایانی قرن  ،20به مرز ورشکستگی رسیده بود .در سالهای نخست
مدیریت رینهارت در تجارت خانوادگی ،بخش عمدهای از فرصتهای بهبود وضعیت از
بین رفته بود .فرصتهای رشد بسیار محدود بود .بخشی از دارایی خانواده که قابل رهن
بود ،پیش از آغاز مدیریت او فروخته شده یا به رهن رفته بود.
جینا کار را با دریافت امتیاز تازه کشف در سال  1993آغاز کرد و به این ترتیب ،پروژه
کشف معادن تازه کلید خورد .پروژهای به نام روی هیل .شانس بزرگ جینا رینهارت ،آغاز
انفجار اقتصاد چین در میانه دهه نخست قرن  21و افزایش تقاضا برای سنگ آهن بود.
تشدید رقابت در آسیای شرقی باعث شد تا پیش از سال  ،2010جینا رینهارت در قرارداد
با فوالدساز کرهای ،پاسکو ( )POSCOقراردادی برای توسعه روی هیل ببندد .نتیجه این
همکاری روانه نخستین محموله روی هیل در سال  2015به بازارهای جهانی بود.
Jروزهای پس از روی هیل
اوضاع برای جینا رینهارت پس از بهبود وضعیت روی هیل متفاوت از گذشــته در
جریان اســت .تجارت خانوادگی که جینا آن را ورشکســته به ارث برد ،امروز به یکی
از مهمترین فعاالن بازار ســنگ آهن جهان تبدیل شــده است .رینهارت پس از مدتی
فعالیتهایش را به دیگر بخشها از جمله رســانه و کشــاورزی توسعه داد .با این حال
رسانهها از تغییر عالیق او در حضور اقتصادی در هریک از این بخشها خبر میدهند.
او در سال  2014از هیئت مدیره هولدینگ تن نتورک استعفا داد .یک سال بعد او 15
درصد از سهامش در روزنامه فایرفاکس مدیا را فروخت .در سال  ،2016دولت استرالیا
فروش شرکت  ،S Kidman & Coبزرگترین شرکت کشاورزی استرالیا به رینهارت و
یک شریک چینی را تایید کرد.

جینا رینهارت فرزند کاشف سنگ آهن در استرالیاست اما او را کارآفرینی خودساخته
میدانند .جینا زمانی تجارت خانوادگی را به دست گرفت که شرکت آنها در آستانه
ورشکستگی بود .با این وجود ،او امروز ثروتمندترین شهروند استرالیایی است.

دارایی همه آب رفت ،جز جینا رینهارت
ِ
سرمایهگذاری خوب در سنگ آهن

امسال برای جینا رینهارت به نسبت دیگر ثروتمندان جهان بهتر بوده است.
درحالیکه در فهرست  500نفره بلومبرگ از میلیاردها ،ثروتمندان نزدیک به
 2تریلیون دالر از دارایی خود را در نیمه نخست سال  2022از دست دادهاند،
اوضاع برای جینا رینهارت بر مدار صعود پیش رفته است.
در ماههای اخیر نزدیک به  80میلیارد دالر پول از دستایالن ماسک ،جف
بزوس و مارک زاکربرگ رفته اســت .با این حال ثروت رینهارت افزایش یافته
است .براساس آنچه بلومبرگ منتشر کرده ،رینهارت از ماه ژانویه تا ژوئن سال
جاری میالدی 140 ،میلیون دالر درآمد از محل فعالیتهای تجاری به دست
آورده که این رقم معادل تولید ناخالص جزیره کوک است .به این ترتیب جینا
رینهارت عالوه بر تثبیت جایگاه خود به عنوان ثروتمندترین فرد در استرالیا،
حجم داراییاش را به بیش از  28میلیارد دالر رسانده است.
رشد اخیر در دارایی جینا رینهارت از محل افزایش قابل توجه قیمت سنگ
آهن حاصل شده درحالیکه بسیاری از سرمایهگذاران در فناوری ،با کم شدن
درصد سود و درآمد در سال جاری میالدی روبهرو شدهاند .ارزش داراییمارک
زاکربرگ ،موســس فیسبوک و متا ،به بیش از نصف کاهش یافته است .غول
فناوری در دره ســیلیکون اکنون در جایگاه 17اُم جهان ایستاده است و ارزش
دارایی او  86میلیارد دالر اعالم شده است .این درحالی است که  95میلیارد دالر
از ثروت مارک زاکربرگ در شش ماه نخست سال جاری از بین رفته است .عالوه
بر این ،ایالن ماســک  90میلیارد دالر در دو فصل از سال  2022از دست داده
است و ثروت جف بزوس هم  92میلیارد دالر کاهش یافته است .ثروت موسس
تســا  310میلیارد دالر اعالم شده و موسس آمازون هم دارای  195میلیارد
دالر ثروت است .اما جینا رینهارت با وجود قرار گرفتن در رتبه نخست فهرست
ثروتمندان استرالیا ،در جایگاه 76اُم در شاخص میلیاردرهای بلومبرگ است.
ایالن ماسک پیش از این در گفتوگو با رسانهها از شرایط دشوار تسال خبر
داده بود .شــرکت تولید خودروهای برقی با میلیاردها دالر زیان دست و پنجه
نرم میکند که ناشی از اختالل در زنجیره تامین و تاسیس واحدهای تولیدی
تازه است .عالوه بر این محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا شرایط را برای
تسال سختتر کرد .به گفته ایالن ماسک «دو سال گذشته به دلیل اختالل در
زنجیره تامین و توقف آن ،کابوسی مطلق بود .یکی بعد از دیگری رخ داد و هنوز
ما از این شرایط خارج نشدهایم ».موسس تسال گفت« :نگرانی فزاینده امروز ما
این است که چطور کارخانهها را حفظ کنیم ،دستمزدها را بپردازیم و ورشکست

نشویم ».شرایط برای ایالن ماسک با توجه به خرید
توئیتر و قرارداد  44میلیارد
دالری در این معامله ،پیچیدهتر هم شده است .اما در جهانی که جینا رینهارت
در آن سرمایهگذاری کرده ،روند دارایی و پسانداز بانکی است که به رشد خود
یدهد.
ادامه م 

جینا ،به عنوان ثروتمندترین شهروند
استرالیایی شناخته شد.

شروع توسعه اقتصادی چین فرصتی بینظیر برای شرکت جینا بود .معامالت جینا با
شرکتهای چینی تا پنج سال بعد ،نام او را در فهرست میلیاردرهای جهان جای داد.

2006
2022

2000
نام جینا در این سال برای نخستین بار در
بین میلیاردرهای جهان جای گرفت.
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کارآفرین

این صفحه در «آیندهنگر» به معرفی کتابهایی میپردازد
که کارآفرینان نوشتهاند.

تسلط بر بازاریابی آنالین در خلق
کسبوکارهای موفق
مگنس یونیمر

روندهای کنونی در بازاریابی اینترنتی را میشناسید؟ از اینکه گوگل چطور کسب وکارها را در معرض دید
مشتریان بالقوه قرار میدهد خبر دارید؟ میدانید  SEOچیست؟ میدانید متخصصانی که برای بهبود رتبه
کسب وکار شما در شبکههای اجتماعی حرف میزنند چه میگویند و چطور باید از بین حجم گستردهای از
آنها ،بهترینشان را انتخاب کنید؟ به نظر میرسد فضای کار برای مدیران کسب وکارها با وجود فضای مجازی
و حذف بسیاری از فرایندهای دشوار گذشته آسانتر شده ،اما این فضا هم قوانین خودش را دارد و باید درباره
آن بدانید .در سال  2015کتابی در زمینه بازاریابی آنالین منتشر شد که هنوز میتوان آن را برترین راهنمای
کارآفرینان در این زمینه دانست .کتابی که مگنس یونیمر در سپتامبر آن سال نوشت ،نهفقط برای مدیران
کسب وکار بلکه برای تازهواردها به عرصه کارآفرینی هم خواندنی است .سایت آمازون در معرفی این کتاب
آن را برای اهالی فناوری هم خواندنی و موثر معرفی کرده و آن را کتابی میداند که از صدها نمونه دیگرش
موفقتر در این بازار ظاهر شده است .در این کتاب صدها تکنیک برای بهبود و حفظ رتبه کسب وکارها در
فضای آنالین نوشته شده است .نکته مهم دیگر در اثر مگنس یونیمر ،توجه او به آخرین تغییر و تحوالت در
بازاریابی اینترنتی و اثربخشی آن بر حضور کسب وکارها در فضای مجازی است .در این کتاب آخرین تحوالت
مربوط به اینترنت با دانش عملی مربوط به آن و جزییاتش نوشته شده است .دانشی که میتواند به بهبود
کمپینهای کسب وکارها و جلب توجه بیشتر رهبران ،بازدیدکنندگان و مشتریان کمک کند .اجرای فنونی
که در این کتاب آمده ضامن پیشیگرفتن از رقبا در فضای مجازی است.

رئیس خودت باش!

آلیسون پرایس ،دیوید پرایس

از راههای شناخت انسانهای موفق ،نگاه کردن به کتابخانهها یا بررسی محتوایی است که آنها در روز دریافت
میکنند .کمتر کارآفرینی را میتوان یافت که در جهان امروز ،خودش را از صحبت با کارکشتههای صنعت
یا خواندن درباره زندگی آنها بینیاز بداند .به همین دلیل در سراسر جهان ،گروهی از پژوهشگران زندگی
شخصی و حرفهای کارآفرینان و صاحبان موفق بنگاههای کسب وکار را مینویسند .بخش عمدهای از این
کتابها ،به ویژه کتابهای خودنوشــتهای که با هدف بزرگ جلوه دادن شخصیت فعاالن اقتصادی نوشته
میشوند ،کمکی که نمیکنند هیچ ،مانع حرکت درست در مسیر کارآفرینی هم به شمار میروند .بنابراین
انتخاب کتاب مناسب از بین کتابهایی که درباره زندگی کارآفرینان نوشته میشود ،در اولویت است .اما باید
«رئیس خودت باش!» به

برای انتخاب بهترین کتاب ،به چه نکاتی توجه کرد؟ سایت آمازون در معرفی کتاب
نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده است .در معرفی این کتاب آمده که نویسندگان آن به دنبال روایتهای
واقعبینانه از زندگی حرفهای و شــخصی کارآفرینان بودهاند .این کتاب در این مطلب راهنمایی عملی برای
کارآفرینی معرفی شده که شامل روایتهایی واقعی برای کسانی است که فرصتهای خلق کسب وکار را دنبال
میکنند .مهمتر اینکه این کتاب خالی از داستانهایی است که رویاهای غیرواقعی و تخیلهای مذبوحانه از
«رئیس خودت باش!» را میتوان از این نظر برای عالقهمندان به

جهان کارآفرینی را برای افراد میسازد .کتاب
کارآفرینی و نویسندگانی که تمایل به نگارش داستان زندگی کارآفرینان دارند ،مناسب دانست.
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سرمایهگذاری جسورانه ،سهام
خصوصی و کارآفرینی مالی
جاش لرنر ،آن لیمون ،فلدا هاردیمن

در دورانی که زندگی بشر از زمین میگذشت ،هرکس خستهتر به خانه میآمد ،موفقتر بود .در آن
سالها چیزی به نام سرمایه معنا نداشت .هرآنچه انسان باید میداشت ،توان بدنی برای کار کردن،
شانس گرفتار نشــدن به بالیای طبیعی و رسیدن به محصولی خوب بود .اما با ارزش یافتن طال و
اختراع پول ،همهچیز متحول شد .سرمایهدار ،شغلی تازه در اقتصادی بود که پول در آن حرف نخست
را میزد .این روزها که فناوری ،به طور روزانه شگفتی میآفریند و چیزی تازه به بازارهای مالی عرضه
میکند ،سرمایهگذاری و سرمایهداری ،رنگ و بوی دیگری گرفته است .خبری از صندوقهای ذخیره
پول در خانههای بزرگ و متوسط نیست و به جای آن ،پول طبقه متوسطو سرمایهداران کالن به
صندوقهای سرمایهگذاری در بازارهای سهام سرازیر میشود .با گذشت نزدیک به دو دهه از ظهور
نخستین شبکههای اجتماعی و استارتآپها ،سرمایهگذاری خطرپذیر در فضای اقتصادی مطرح شده
و افراد حقیقی به حضور در بورس عالقه نشان میدهند .به همین دلیل شناخت مفاهیم تازه برای
بسیاری از مردم در جهان ضروری است .کتاب «سرمایهگذاری جسورانه ،سهام خصوصی و کارآفرینی
مالی» تالشی برای تعریف مفاهیم تازه در جهان مالی است .مفاهیمی که در دو دهه گذشته در اقتصاد
جهان ظهور کرده و چشمانداز آن را تغییر داده است .این کتاب توسط دو نویسنده با بیش از سه دهه
سابقه حضور در جهان سرمایهگذاری نوشته شده است .آنها در این کتاب چگونگی تولید ارزش را
توضیح دادهاند و درباره اینکه چطور پول مردم از بین میرود هم نوشتهاند.

تورم غلط ،حقیقت تورم و قیمتگذاری
دوید ال باهسن ،داگالس ویلسون 

این روزها کمتر کسی را میبینید که درباره تورم حرفی برای گفتن نداشته باشد .در همه کشورهای
جهان ،تورم کم یا زیاد درحال افزایش است .در آمریکا بیشترین تورم در پنج دهه گذشته در حال
تجربه شدن است و دیگر کشورهای جهان سرمایهداری هم،از افزایش قیمتها مستثنی نیستند .با
این حال نکته مهم در بین همه گویندگان تورم ،اطالعات غلط آنها در پرداختن به این شاخص
کالن اقتصادی و اثر آن بر زندگی مردم است .کتاب «تورم غلط ،حقیقت تورم و قیمتگذاری» که
در سال جاری میالدی منتشر شده ،تالشی برای طرح اطالعات درست درباره تورم است .در این
کتاب ،نویسندگان به مجموعهای از پرسشهایی پرداختهان د که در زمینه تورم در فضای اقتصادی
مطرح شده است .بحث درباره تورم با این پرسش آغاز شده :محافظهکاران از ابرتورم خبر میدادند؛
این ابرتورم حاال کجاســت؟ خوانندگان در ادامه پس از طرح هر پرسش فرضیههای مطرحشده
دراینباره را میخوانند .بخشــی از این پرســشها و فرضیههایی که در پاسخ به آن مطرح شده،
در نقد سیاســتهایی است که دولت در اقتصاد اجرا میکند .خواندن این کتاب به همه کسانی
که میخواهند از راز گرانیها در کشــورهای مختلف سر دربیاورند توصیه میشود؛ گرانیهایی
که بخش عمدهای از آن براساس اطالعاتی که در کتب اقتصادی آمده ،به کسری بودجه دائمی
یگردد.
تها بازم 
دول 

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

میسازم ،پس هستم

دایان هندریکس هنوز ثروتمندترین زن آمریکاست
در زندگــی دایان هندریکس ،خبــری از میراث کالن
خانوادگــی یا پدری کــه حزب سیاســی را رهبری
مهران علییاری
میکرد ،نیســت .به جای همه این رخدادهای تکراری
خبرنگار بخش تجربه
در زندگــی دیگران ،او کودکیاش را در یک دامپروری
در ویسکانسین آمریکا گذرانده است .نکته مهم درباره مسیری که او پیموده ،یادگیری اخالق
کار است .اخالقی که به او کمک کرد تا کسب وکار امروزش را راه بیندازد و اکنون به عنوان
کارآفرین خودساخته آمریکایی شناخته شود.
در ماهی که گذشــت ،نام دایان هندریکس در فهرست فوربز قرار گرفت.
او در این فهرست نخستین زن ثروتمند و خودساخته آمریکایی با ثروتی
معادل  11.6میلیارد دالر اســت .با این حال ،این نخستین بار نیست که
نام دایان در این فهرســت و در جایــگاه اول قرار میگیرد .او پنجمین
سال پیاپی است که به عنوان خودساختهترین زن ثروتمند ایاالت متحده
آمریکا به جهان معرفی میشود.
دایان بخشــی عظیم از ثروتش را از محل فعالیتهای شــرکت ای
بی ســی ســاپالی ( )ABC Supplyتامین کرده که در زمینه
مصالح ساختمانی فعالیت میکند .این شرکتی است که دایان
هندریکس پس از زندگی پرفرازونشیب در سال  1982میالدی
و در همکاری با همســرش بنیان گذاشت .او اکنون رئیس این
شرکت است.
دایان هندریکس در ســال  2017در گفتوگویی با فوربز از
خاطرات کودکیاش صحبت کرده اســت .او به فوربز گفت دیدن
پدر و مــادرش که برای زمانی طوالنی در دامپروری کار میکردند،
اخالق کار کردن را در او از ســن پایین شکل داده است .با این حال
زندگی برای او به آسانی نگذشته است .او در سن  17سالگی باردار شد
و نتوانست پس از تولد فرزندش ،به تحصیل در دبیرستان ادامه داد .در
سن  21سالگی دایان از همسرش جدا شد و برای گذران زندگی سراغ
مشاغلی رفت که انجام آن توسط او عجیب بود .دایان هندریکس به
فوربز در اینباره گفت« :مادر شدن سرعت حرکت من را باال برد .من
خیلی سریع بزرگ شدم .مادر شدن باعث نشد من به رویایی که
آن را دنبال میکردم ،نرسم .در واقع ،فکر میکنم بیشتر بر آنچه
میخواستم به آن برسم ،تمرکز کردم».
بعضی از رویاهای دایان هندریکس ساده بود .او دوست داشت به
شــهر برود ،کت و شلوار بپوشد و هر روز کار کند .اما این رویاها تغییر
کردند .در دهه  ،1970او با کن هندریکس آشنا شد .کن پیمانکار تولید
ســقف ســاختمان بود و ازدواج او با دایان ،زندگی هردو را تغییر داد .با
تالشهای کن و استعداد دایان ،شرکت ای بی سی ساپالی در بیلویت در
ویسکانسین شکل گرفت.
پیش از ســال  ،1994شــرکت آنها در  100منطقه در زمینه تامین
مصالح ساختمانی کار میکرد .چهار سال بعد ،این شرکت به بیش از یک
میلیارد دالر درآمد در سال رسید .در سال  ،2007همسر دایان هندریکس

از دنیا رفت و از آن زمان ،او مدیریت شرکت ای بی سی ساپالی را بر عهده دارد .اکنون این
شــرکت در بیش از  840نقطه خدمات و محصوالتش را عرضه میکند و 23اُمین شرکت
خصوصی بزرگ در جهان است .مدیر عامل کنونی این شرکت به عنوان 183اُمین میلیارد
در فهرســت  2022فوربز شناخته شده است .ثروت این زن  75ساله ،در یک دهه گذشته
به طور مداوم رشد کرده است .در سال  ،2013او مالک  3.8میلیارد دالر بود اما این رقم در
سال  2022به  10.7میلیارد دالر رسیده است .در سال  ،2014ارزش ثروت او را  4.6میلیارد
دالر تخمین زدند .این رقم در سال  2016به  5.1میلیارد دالر رسید .در سال  ،2018دایان
هندریکس مالک  5.5میلیارد دالر شناخته شد .در سال  ،2019با وجود آغاز همهگیری
کرونا روند رشــد ثروت او ادامه یافت و در سال  ،2020رقم دارایی او به  6.9میلیارد
دالر رسید .در سال  ،2021دارایی دایان هندریکس با دو پله صعود 8 ،میلیارد دالر
تخمین زده شــد .درآمد شرکت ایبیسی ساپالی در سال  2021به بیش از 15
میلیارد دالر رسیده است.
Jدردسرهای مالیاتی
هیچ موفقیتی بدون بحث و جدل به دست نیامده و دایان هندریکس
هم از این قاعده مستثنی نیست .در سال  ،2016یعنی نخستین سالی
که نام او به عنوان کارآفرین زن خودســاخته آمریکایی در فهرست
فوربز قرار گرفت ،یکی از نشریهها در میلواکی در گزارشی از مالیات
نپرداختن او نوشــت .در این گزارش آمده بود او حتی یک سکه
ِ
درآمد مالیاتی از ســال  2012تا  2014نپرداخته اســت .عالوه
بر این ،در گزارش نوشــته شــده بود که دایان هندریکس در
سال  ،2010هیچ بدهی مالیاتی به دولت نداشته است .وکیل
شــرکت او در گفتوگویی با سیانبیســی اعالم کرد نکات
آورده شــده در این گزارش ،از نظر قانونی وجهی ندارد .اســکا
بیانچینی به سیانبیسی گفت تغییر طبقهبندی مالیاتی شرکت
سیانبیسی ساپالی چنین مسئلهای را ایجاد کرده است .براساس
آنچه وکیل به رسانهها گفته براساس قانون مالیات در ویسکانسین،
شــرکتها میتوانند مالیاتشان را به دولت فدرال یا به دولتها در
ایــاالت پرداخت کنند .دایان هندرکیــس این روزها در بیلویت
در ویسکانســین زندگی میکند ،شهری با  37هزار نفر جمعیت.
براساس دادههای فوربز ،او در بیلویت میلیونها دالر برای نوسازی
ساختمانهای قدیمی رهاشــده ،انجام پروژههای محلی و تبدیل اماکن
مختلف در شهر به جایی مورد پسند و تمایل برای کسبوکارهای تازه خرج
کرده است .در سال  ،2017هندرکیس یک مرکز شغلی محلی ایجاد کرد تا
مهارتهای ساخت و ساز را به دانشآموزان و دیگر عالقهمندان یاد بدهد .او در
گفتوگو با فوربز درباره این مرکز به ارزش کار اشاره کرده و از برنامهای گفته که
هدف آن یاد دادن ارزش کار به نوجوانان است .به گفته دایان «بچهها میگویند
وای! جوشکاری اینطور انجام میشود؟ آنها میتوانند جوشکاری را در مدارس
حرفهای یاد بگیرند ،جوشکار شوند ،و در سال  50هزار دالر درآمد کسب کنند.
این واقعاً شغل خوبی است».

تجـربــه

بتنی فرانکل ،کارآفرین ،ستاره سریالهای تلویزیونی و نویسنده ،خود را در نه ولخرج و نه محتاط
در خرید کردن میداند .او به سی ان بی سی میگوید در سالهای گذشته تالش کرده حس
شناسایی زمان درست برای خرج کردن را در خود تربیت و تقویت کند.

سرمایهگذاری کن!
توصیه بتنی فرانکل به کسانی که خرید دوست دارند

«باید سرمایهگذاری کنید»؛ این مهمترین توصیه بتنی فرانکل ،کارآفرین خودساخته
زن به مردم است .کارآفرین شدن در دهههای گذشته ،رویکرد زنانی مثل بتنی فرانکل
نســبت به دخل و خرج در این روزگار را تغییر داده اســت .کارآفرینها فراتر از آنچه
هر شــهروندی باید بداند ،با مفاهیم مالی سروکله میزنند .وقتی کسب وکار خودتان
را راه میاندازید ،ســرمایه و سرمایهگذاری ،خرج کردن ،پسانداز کردن ،بدهکار شدن
و دنبــال کردن مطالبات معوق پا به میدان زندگی میگذارد .زمانی که شــاخصهای
کالن اقتصادی باال و پایین میرود ،هریک از این مفاهیم برای کارآفرینان رنگ دیگری
پیدا میکند .در شــرایطی که تورم باال میرود باید چطور خرج کرد؟ در روزگاری که
تورم منفی میشود باید چه کرد؟ زمانی که سرمایهگذاری دولت در جایی کاهش پیدا
میکند ،کارآفرین باید در کجا و چه محصولی سرمایهگذاری کند؟ پسانداز کردن چقدر
به کارآفرین کمک میکند؟ وقتی به عنوان صاحب یک کسبوکار شناخته میشوید،
فرصت ولخرجی کردن دارید یا باید دست به عصا حرکت کنید؟
بتنی فرانکل ،کارآفرین ،ستاره سریالهای تلویزیونی و نویسنده ،خود را در نه ولخرج
و نه محتاط در خرید کردن میداند .او به سیانبیســی میگوید در سالهای گذشته
تالش کرده حس شناســایی زمان درست برای خرج کردن را در خود تربیت و تقویت
کند .او تالش کرده در این ســالها بفهمد چه زمانی وقت ولخرجی کردن است و چه
زمانی برای این کار مناسب نیست.
حســی که مردم را به هدر دادن پولهایشــان وامیدارد ،در بتنی فرانکل هم وجود
دارد .با این حال او همیشه تالش میکند تنها زمانی پولی را خرج کند که حس میکند
خرید او نوعی ســرمایهگذاری به شمار میرود .او به سی ان بی سی میگوید« :از پول
خرج کــردن بدم نمیآید ...اما فقط زمانی انجامــش میدهم که بدانم خرید من یک
ســرمایهگذاری اســت .بله ،من هم برای خرید چیزهایی که لوکس است ،پول خرج
میکنم .اما باید آن کاالی لوکس چیزی باشــد که برای طوالنیمدت از آن اســتفاده
میکنم .این کاال میتواند یک ساعت یا یک کیف باشد».
فرانکل میگوید این فلســفهای است که او برای خرید چیزهای کوچک و بزرگ در
زندگــی دنبال میکند .برای مثال او یک خانه را نمیخرد ،مگر زمانی که بداند بازدهی
سرمایهگذاری در آن خانه بسیار باالست ،به ویژه پس از بازسازی.
فرانکل میگوید هر زمان که تصمیم به پول خرج کردن میگیرد ،یا هر زمانی که
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احســاس کند بازدهی ســرمایهگذاریهایش در روند کاهش قرار گرفته است ،به طور
مشــخص باید اطمینان پیدا کند که پسانداز او کاهش نیافته اســت .او خرج کردن و
پسانداز کردن پول را به جزر و مد دریا تشــبیه میکنــد .هر زمان ،به ویژه زمانی که
مشغول بازسازی امالک است ،تالش میکند چیزهای دیگر را کمتر بخرد.
Jبه چیزی میرسید که برای آن هزینه کردهاید
پیش از این ،بتنی فرانکل در گفتوگوهایش با رسانهها از کنار گذاشتن عادتهای
سختگیرانه در خرج کردن صحبت کرده بود .هدف اصلی او از پسانداز کردن بیشتر ،به
ارث گذاشتن ثروت بیشتر برای دختر  12سالهاش است .با این حال او میگوید صرفاً
برای میراث ساختن برای نسلهای بعدی نیست که کار میکند .بتنی در اینباره گفت
«من عاقل هستم اما هرچه سن من باالتر میرود ،بیشتر پول خرج میکنم .میتوانم
بــرای گذران زندگی به پولی که پسانداز کردم تکیه کنم و من فقط کار نمیکنم که
برای نسل بعد از خودم پول بسازم».
اســتراتژی مالی فرانکل ،یعنی «پسانداز کن و بعدا ً خرج کن» ،یادآور نکات مالی
است که او پیش از این به جوانان توصیه کرده است .او به جوانها توصیه کرده بود دهه
سوم زندگی یا  20تا  30سالگی ،بهترین دوره برای کار فشرده است .این دورهای است
که بیشترین انرژی و کمترین مسئولیت را داریم .فرانکل میگوید ساختن عادتهای
بهرهور و درخشان در سن و سالهای پایینتر به شما این امکان را میدهد تا در آینده
آسانتر زندگی کنید.
اما درسهایی که بتنی فرانکل به جوانترها میدهد ،به آســانی به دســت نیامده
اســت .تجربههای دشوار و پرهزینه برای بتنی فرانکل ،باعث شده توصیههای او برای
جوانترها جدی به نظر برسد .او میگوید چند سال پیش در یکی از فرمهای مالیاتی،
جایی را به اشتباه عالمت زده است و این اشتباه ،میلیونها دالر هزینه بابت قراردادی
به شرکت او تحمیل کرده است .نگاهی به گذشته او و دیگر کارآفرینان مثل او نشان
میدهد استفاده از مشاورههای حقوقی و مالی میتوانست شرکت را از شر بسیاری از
هزینهها خالص کند .اما به گفته بتنی فرانکل «در آن زمان در کسبوکار من خبری از
مدیران کسبوکار نبود .بنابراین دوباره تاکید میکنم ،به چیزی میرسید که برای آن
پول پرداخت کردهاید».

خرید توئیتر توسط ایالن ماسک از دو ماه گذشته تا امروز به یکی از حاشیهسازترین خبرها در جهان
فناوری تبدیل شده است .سه ماه پیش بود که خبر خرید  9درصد از سهام توئیتر توسط ایالن
ماسک منتشر شد.

پایان تلخ توافق  44میلیارد دالری
کار ایالن ماسک و توئیتر به دادگاه کشید

کمتر هفتهای در یک سال گذشته پیدا میکنید که خبری از ایالن ماسک در آن منتشر نشده باشد .از خرید توئیتر که در این
روزها به پروندهای پرمخاطب در جهان تبدیل شده ،تا ادعای قطع هر نوع ارتباط فامیلی دختری با پدر تاجرش .از توجه در
شبکههای اجتماعی به ارز دیجیتالی که از سر شوخی ایجاد شده ،تا تعطیل کردن کارخانهها و اخراج کارکنان تسال در سراسر
جهان .در کارنامه ایالن ماسک ،این کارآفرین ،تاجر و اهل فناوری  50ساله ،هر فرازونشیبی را میتوان دید .این روزها دوباره اسم
ماسک با خبر انصراف از خرید توئیتر به رسانهها بازگشته است .آنچه در ادامه میخوانید ،بررسی فرایند خرید و توقف توافق
خرید این شبکه اجتماعی است که در رسانههایی مثل سی ان بی سی ،ال استریت ژورنال و بلومبرگ منتشر شده است.

ماسک ،بزرگترین سهامدار توئیتر
خرید توئیتر توسط ایالن ماسک از دو ماه گذشته تا امروز به یکی از حاشیهسازترین
خبرها در جهان فناوری تبدیل شده است .سه ماه پیش بود که خبر خرید  9درصد
از سهام توئیتر توسط ایالن ماسک منتشر شد .با این خرید ماسک به عنوان بزرگترین سهامدار
میتوانست بر صندلی هیئت مدیره توئیتر تکیه بزند .با این حال وکالی ماسک اعالم کردند او قصد
حضور در این جمع را ندارد .زمانی که خبر خرید سهام توئیتر توسط ایالن ماسک منتشر شد ،ارزش
هر سهم از این شبکه اجتماعی در بازار سهام  4درصد رشد کرد و بهترین عملکرد در قیمت سهام
این شرکت از زمان عرضه اولیه در سال  2013رقم خورد.

1

مقابله با تسلط
عدم حضور ایالن ماســک در هیئت مدیره توئیتر ،دســت اعضا را برای بررسی
طرحهای محدودکننده باز کرد .هیئت مدیره توئیتر که با حضور ایالن ماسک به
عنوان یکی از ثروتمندان جهان نسبت برای منافع دیگر سهامداران احساس نگرانی میکرد ،سراغ
طرحی موســوم به «داروی ســمی» رفت .این حرکت رایج در جهان کسب وکارها ،طرحی برای
مقابله با تصاحب ســهام توسط اشخاص است و میگوید اگر هریک از سهامداران یا هر شخصی
بخواهد دســتکم  15درصد از سهام شرکت را بخرد ،دیگر سهامداران هم اجازه دارند با تخفیف
سهام بیشتری بخرند.

2

آغاز مذاکره برای خرید توئیتر
یک هفته پس از تصویب طرح داروی ســمی برای جلوگیری از سلطه دارندگان
عمده ســهام شرکت بر منافع دیگر سهامداران ،خبر مذاکره گروه حقوقی و مالی
ایالن ماسک با هیئت مدیره توئیتر منتشر شد .براساس این اخبار ایالن ماسک پیشنهاد خرید توئیتر
و خصوصیسازی آن را مطرح کرده بود .ارقامی مثل  46میلیارد دالر و  43میلیارد دالر درباره ارزش
توئیتر مطرح میشد اما وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت «غول شبکههای اجتماعی توئیتر
همچنان سرگرم تخمین ارزش خود است و مدیران اجرایی همچنان فرصت دارند بر بعضی تضامین
مثل محافظت از منافع دیگر سهامداران در مقابل سهامدار عمدهای مثل ماسک پافشاری کنند».
این اخبار درحالی منتشر میشد که ایالن ماسک پیش از این ،از عدم اطمینان درباره توان مالیاش
برای خرید توئیتر گفته بود .با این حال این عدم اطمینان قرار نبود ماسک را در این فرایند متوقف
کند .او گفت داراییهایی دارد که میتواند به او برای خرید توئیتر کمک کند.

3

سرانجام توئیتر فروخته شد
یک روز پس از انتشار اخبار مذاکره برای فروش توئیتر به ایالن ماسک ،خبر موافقت
هیئت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل تسال منتشر شد .توئیتر در بیانیهای اعالم کرد
این شبکه اجتماعی به ایالن ماسک فروخته میشود .براساس قرارداد فروش توئیتر ،ایالن ماسک
باید به ازای هر ســهم  54.20دالر به ســهامداران بپردازد .توئیتر اعالم کرد ایالن ماسک باید 21

4

میلیارد دالر به طور نقد و  25.5میلیارد دالر در قراردادی بدون شرایط مالی حاشیهای پرداخت کند.
آتش زدن به مال
چهار روز پس از انتشار خبر فروش توئیتر ،ایالن ماسک با خبر فروش سهام تسال
به رسانهها بازگشت .بررسی اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نشان داد
 8.4میلیارد دالر از سهام این شرکت خودروسازی فروخته شده است .عالوه بر تسال بخشی از سهام
اسپیس ایکس هم به فروش رفت.

5

توقف کار برای بررسی حسابهای جعلی
مدتی پس از انتشــار اخباری مبنی بر تالش ماسک برای هزینه خرید توئیتر ،او
در همین شبکه اجتماعی از توقف قرارداد خرید خبر داد .ایالن ماسک در توئیتی
نوشت قرارداد خرید توئیتر را برای بررسی میزان حسابهای جعلی در این شبکه اجتماعی که به
ادعای شــرکت سهم  5درصدی از کل حســابها دارد ،متوقف میکند .با این حال او در ادامه از
پایبندیاش به تعهدات آمده در قرارداد خرید توئیتر نوشت.

6

کار به دادگاه میکشد؟
در هشــتم ژوئیه سال جاری میالدی ،رســانهها از تمایل ایالن ماسک به بر هم
زدن توافق خرید توئیتر خبر دادند .وکیل ماسک گفت شرکت توئیتر به تعهداتش
براساس توافق بین ماسک و این شرکت عمل نکرده است .ایالن ماسک پیش از این اعالم کرده بود
قصد دارد ادعای توئیتر درباره سهم  5درصدی کاربران فیک از مجموع کاربران این شبکه اجتماعی
را رصد کند .با این حال و به گفته وکیل ایالن ماسک ،توئیتر اسناد و مدارک الزم برای بررسی این
ادعا را در اختیار او قرار نداده است .با اعالم این خبر قیمت سهام توئیتر  6درصد افت کرد و به 36
دالر برای هر سهم رسید.

7

استخدام شرکتهای حقوقی
کمتر از یک هفته از انتشار خبر انصراف ایالن ماسک از خرید توئیتر ،این
شرکت اعالم کرد از موسسه حقوقی که مبدع استراتژی داروی سمی بوده،
برای دفاع مقابل ایالن ماسک استفاده میکند .شرکت Wachtell, Lipton, Rosen
 & Katzقرار اســت از حقوقی که در توافق برای توئیتر در نظر گرفته شــده دفاع کند.
ایالن ماسک هم در این بین بیکار ننشسته است .موسسه حقوقی Quinn Emanuel
 Urquhart & Sullivanکه پیش از این از ماسک در پرونده شکایت کمیسیون بورس
و اوراق بهادار آمریکا حمایت کرده بود ،وکالت ماسک را برعهده خواهد گرفت .این شرکت
پیش از این ،از حقوق موسسه سامسونگ در ماجرای شکایت اپل از این شرکت حمایت
کرده بود .سامسونگ در آن زمان متهم شده بود که از پتنتهای شرکت اپل در تولید تلفن
هوشمند کپیبرداری کرده است.

8
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تجـربــه

اهرمهای موفقیت

 5عامل که در رسیدن استارتآپها به سود کمک میکند

بسیاری از
بنیانگذاران
استارتآپها
مرحله رساندن
صدایشان را به
گوش دیگران در
این صنعت به
تاخیر میاندازند
اما هیچوقت برای
اجرای کارهای
مورد نظر در
این مرحله زود
نیست .رقبا و
همتایانتان در
بازار را شناسایی
کنید .گروه را به
شرکتهای بزرگ
در صنعتی که کار
میکنید،معرفی
کنید
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زین جعفر ،موســس زین ونچر ،از موسســههای سرمایهگذاری
در امالک و فناوری اســت .اما کار مالی برای او کافی نیســت .او در
مجموعه پادکستهایی به اسم  The PropTech VCاز تجربههای
سرمایهگذاری و کار در اکوسیستم استارتآپی میگوید .در تازهترین
مطلب او در سایت کارآفرین ،شکست و پیروزی استارتآپها بررسی
شده است .زین جعفر میگوید بیشتر بنیانگذاران استارتآپها این
جملهها را از مربیان در انکوباتورها شــنیدهاند« :به چپ نگاه کن ،به
راست نگاه کن! تنها یکی از شما در این بازار موفق میشود ».تا جایی
که که پای کلیشهها به میدان میآید ،این جملهها و توصیهها درست
اســت .اما به نظر من ،چنین توصیههایی خیلی خوشبینانه به نظر
میرسد .چرا؟ چون تنها  10درصد استارتآپها فرصت این را پیدا
میکنند تا به سود واقعی ،یعنی پولی بیش از تفاوت هزینهها از درآمد
برسند.
خوشــبختانه در این روزها ،دانش بشــر درباره دالیل شکســت
استارتآپها بسیار بیشتر از دورانهای گذشته در فضای کار آفرینی
اســت .یک مطالعه با بررسی  101استارتآپ نشان داد  42درصد از
شکستها به دلیل غفلت از نیازهای بازار رخ داده است .مطالعات نشان
میدهد اســتارتآپها اگر از بازار غفلت کنند ،با وجود بنیانگذاران
باتجربه ،ناظران سخاوتمند و سرمایه قابل توجه و در دسترس ،باز هم
شکست میخورند .هیچکدام از امتیازها در چنین استارتآپهایی،
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زمانی که نیازهای بازار در نظر گرفته نشــود ،به درد نخواهد خورد.
اســتارتآپی که فضایی برای عرضه کاال و خدمات آن وجود ندارد،
بهطور حتم از گردونه کار خارج میشود.
خوب یا بد ،بازار پس از همهگیری کرونا ،پر از نیازهای تازه است.
چیزی که این روزها در بازار وجود ندارد ،فقدان نیاز است .مشکالت
تازهای ایجاد شــده که به راهحلهای خالقانه نیــاز دارد .گروههای
بازاریاب در موقعیت تازهای قرار گرفتهاند .آنها باید پاسخهای ممکن
به پرسشهایی را پیدا کنند که با همهگیری کرونا به نیازهای مبرم
مردم تبدیل شده اســت .این روزها برای برداشتن ایدهای از تابلوی
بزرگ ایدهها ،کلید زدن کار ،ورود به بازار و یک شــروع واقعی ،زمان
مناســبی است .شناسایی درست مســیر در کنار داشتن گروهی از
خبرگان در استارتآپها کمککننده است ،اما این همه ماجرا نیست.
آزمودن کمترین تحرکها نسبت به ایده در بازار
بعضی از متفکران بزرگ میگویند اگر شرح و تفسیر
آنها در یک بچه ششســاله اثر نکند ،باید فاتحه آن
را خواند و این یعنی کار آنها به پایان نرسیده است .شاید این برای
همــه محصوالت و خدمات جواب ندهد .در واقع ما انتظار نداریم هر
محصولی که تولید میکنیم یا هر خدمتی که عرضه میکنیم ،به درد
بچههای کالس اول هم بخورد .با این وجود ،آزمایش ایده و سنجش
کمترین سطح از تحرک در بازار نسبت به ایده ما ،برای ساخت بنایی
بزرگ ،ارزشمند است .درواقع اگر بخواهیم ایدهآل نگاه کنیم ،اجرای
ایده در کمترین سطح از بازار ،آسانتر و درک مسائل و مشکالت در
فرایند اجرا شدنی است .توصیه اصلی به بنیانگذاران استارتآپها
این است که از تجربههای مستقیم خود ایدهپردازی کنند .نکته مهمتر
اینکه ،ایدهها را در دایره افرادی که به آنها اطمینان دارند مثل خانواده
و دوستان بیازمایند.

1

شناسایی درست مسیر در کنار داشتن گروهی از
خبرگان در استارتآپها کمککننده است ،اما
این همه ماجرا نیست.

شناسایی همسای هها
پس از رســیدن به درکی روشن از بازار ،نوبت به دوره
مطالعه میرســد .بنیانگذار اســتارتآپ باید درباره
تاریخ و شــرایط کنونی بازار صنعتی کــه در آن خدمت و محصول
عرضه میکند ،اطالعات کافی کســب کند .دانســتن درباره گوشه
و کنار این بازار ضروری اســت .چه گروههایی پیش از شــما در این
بازار کار میکردند؟ این گروهها موفق بودهاند؟ شکســت خوردهاند؟
دلیل شکســت آنها چه بوده است؟ پاسخ این پرسشها را باید پیدا
کرد .دانســتن این نکتهها برای گفتوگو با سرمایهگذاران یا ناظران
در اکوسیستمهای اســتارتآپی ضروری است .درواقع برای ورود به
نشستی که با سرمایهگذار دارید ،دانستن حداقلی از اطالعات و اینکه
چه در اطراف شما در حال رخ دادن است ،ضرورت دارد.

2

استخدام کن ،اما مثل اسپیس ایکس
به تازگی از ایالن ماسک دو بیانیه درباره استخدام نیروی
کار به اشتراک گذاشته شده که به نظر من ،بسیار قوی
است .در نخستین بیانیه آمده بود که اسپیس ایکس همیشه به دنبال
اســتثنایی قابل اثبات در بین داوطلبان حضور در یک پست شغلی
است .بنیانگذاران در شرکتهای فناوریمحور در بررسی داوطلبانی
که برای پســتهای شغلی در شــرکت اظهار آمادگی میکنند ،به
ویژگیهای مشخص و فهرستشدهای میچسبند .آنها میدانند یک
انتخاب موفق میتواند خارج از همه هنجارهای رایج در فضای شغلی
انجام شود .در اینجا داشتن مدرک مشخص یا حتی تجربه کار معین
تعیینکننده نیست .حاال با توجه به این نکات شما چطور با نیروهایی
که تازه استخدام کردهاید ،صحبت میکنید؟ آنها چطور مسائلشان را
با شما طرح میکنند؟ آنها از چه زبان و لحنی برای تنظیم تناسب
خودشان با موقعیت شغلی یا باورهایشان با ماموریتی که شما برای
آنها تعریف کردهاید استفاده میکنند؟ ایالن ماسک در گفتوگویی
به تمرکز بیش از اندازه بر مغز اشاره کرده است .او میگوید در بعضی
مواقع بیش از آنچه باید بر قدرت مغز تاکید میکند و به اندازه کافی به
تناسب ویژگیهای شخصیتی توجه ندارد .نکته مهم برای بنیانگذاران
تازهکار در استارتآپها توجه به هردو جنبه از یک کارجو است.

3

پول نقد را مخفی کن
یک بیماری مسری در بین بنیانگذاران استارتآپها
وجود دارد .این بیماری باعث میشود آنها سرمایهای
را که برای کار الزم است دستکم بگیرند ،به ویژه زمانی که سرمایهای
که برای یافتن عیب و ایرادها در شرکت الزم است .به نظر میرسد در
مغز سوئیچهایی وجود دارد که انتظارات گروههای تازه را در مواجهه
با بزرگترها کاهش میدهد .این ســوئیچها در مغز بر انتظارات مالی
و ســرمایهای اثر میگذارد .این اثرگذاری خــود را در کاهش ارزش
ســهام نشان میدهد یا جایی نمود میکند که بنیانگذار قرار است
ســرمایهگذار را درباره رسیدن به سودهای باال تشویق کند .حقیقت
ماجرا در راهاندازی شــرکتها چیز دیگری است .درواقع شرکتی که
قرار است کارش را شروع کند ،متحمل هزینههایی میشود که از همه
حدس و گمان ما بیشــتر است .حفظ شرکت در مسیری امن برای
رسیدن به سود و پیشی گرفتن درآمد از هزینهها ،بیش از آنچه بیشتر
مردم فکر میکنند چالشبرانگیز است .بنابراین همیشه باید بیشتر از
ارقامی که به عنوان آستانه راحتی در نظر گرفته شده ،سرمایه بگیرید.

4

پردهها را کنار بزن
ایده خود را آزمودهایــد .اطالعات کافی درباره بازار
صنعتی کــه در آن کار میکنید ،کســب کردهاید.
گروهی از افراد کاربلــد و عالقهمند را دور هم جمع کردهاید و به
میزانی که الزم است ،سرمایه دارید .اکنون نوبت به رساندن صدای
شــما به گوش دیگران در این صنعت رســیده است .بسیاری از
بنیانگذاران استارتآپها این مرحله را به تاخیر میاندازند اما هیچ
وقت برای اجرای کارهای مورد نظر در این مرحله زود نیست .رقبا و
همتایانتان را در بازار شناسایی کنید .گروه را به شرکتهای بزرگ
در صنعتی که کار میکنید ،معرفی کنید .درباره ماموریتی که برای
کسبوکار تعریف کردهاید ،شفاف صحبت کنید .از دیگر گروهها در
صنعت یا افراد با ظرفیت خوب که نسبت به کار شما عالقهمندی
نشان میدهند برای همکاری دعوت کنید .درباره مشکلی که قرار
است با کسبوکار شما حلوفصل شود ،تفاوتی که کسبوکار شما
با دیگران دارد و جایی که نیاز به کمک دارید ،شــفاف و بیپرده
صحبت کنید.
بــرای اجرای هرکدام از این توصیهها ،نیازی به افشــای اســناد
و مدارک تجاری کســب وکارها نیست .اما در پیش گرفتن رویکرد
همکاری در اکوسیستم استارتآپی که میخواهید به عنوان بخشی از
آن فعالیت کنید ،گامی مهم برای تبدیل شدن به نیرویی محرک در
صنعت شماست .زین جعفر میگوید« :من به اثر تمایل کارآفرینان به
انجام این کارها برای برنده شدن کسب وکارشان باور دارم .به نظر من،
اشتیاق آنها به اجرای این موارد بیش از هر امتیاز ذاتی دیگری به کار
میآید و شانس را به نفع موسسان تغییر خواهد داد».

5

حفظشرکت
در مسیری امن
برای رسیدن به
سود و پیشی
گرفتن درآمد از
هزینهها،بیش
از آنچه بیشتر
مردم فکر میکنند
چالشبرانگیز
است

سهم شکست کم نیست

غرور بیش از اندازه تا اجرای توصیه آدمهای اشتباه
چرا شرکتها شکست میخورند؟ بررسیها در سال  2017نشان داد  75درصد از استارتآپها
در آمریکا شکســت میخورند .مطالعات مدرســه بازرگانی هاروارد از جمله این بررسیها بود که
میگفت پس از پنج سال کار 50 ،درصد از استارتآپها از صنایع خارج میشوند و پس از  ،10بیش
از  70درصد از آنها از اکوسیستم استارتآپی خارج میشوند .این مطالعه به  12اشتباه مدیران در
کسب وکارهای نوپا اشاره کرده بود که سرعت شکست آنها را افزایش میداد .عدم تمرکز ،فقدان
انگیزه ،تعهد و هیجهان نســبت به کار ،غرور بیش از اندازه که نتیجه آن ندیدن و نشنیدن است،
دریافت و اجرای توصیه از آدمهای اشتباه ،نبود مربی خوب ،فقدان دانش کافی درباره مسائل کسب
وکار مثل مسائلی مالی ،مسائل اجرایی و بازاریابی ،جذب سرمایه در زمان نامناسب یا به عبارت بهتر
زودتر از آنچه باید ،از مسائلی بود که در سطح مدیران به شکست کسبوکارها دامن میزد.
یک مطالعه دیگر  20عامل اصلی در شکست استارتآپها را فهرست کرده است .مطالعه CB
 Insightsبا بررسی  101استارتآپ میگوید بیتوجهی به بازار ،تمام شدن نقدینگی ،نداشتن
گروه مناسب ،مغلوب رقبا شدن ،مشکالت هزینه و قیمتگذاری ،محصول ضعیف ،ضعف یا فقدان
مدل کسب وکار ،بازار ضعیف و بیتوجهی به مشتریان ،به شکست کسب وکارهای نوپا میانجامد.
نکته قابل توجه اینکه این بررسیها ،پیش از همهگیری کرونا انجام شده است .یعنی زمانی که به
قول زین جعفر ،تابلوی ایدهها برای آغاز یک استارتآپ ،به این پُری نبود .با همهگیری کووید19-
و تغییر روشها و سبک زندگی مردم ،نکات دیگری هم به شکست کسب وکارها دامن میزند .نکته
مهم در این بین ،توجه بیشتر موسسان کسب وکارهای نوپا به تغییر روشهای زندگی و شکلگیری
نیازهای تازه مردم است.
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تجـربــه

شرکت لینکدین اکنون  35دفتر در سراسر
جهان دارد و از  18هزار کارمند برای
خدماترسانی به کاربران استفاده میکند.

محیط بینالمللی کار

عضویت بیش از  800میلیون کاربر در لینکدین

شبکه اجتماعی لینکدین ،از زیرمجموعههای موسسه مایکروسافت است .بیل گیتس با
حضور  35میلیون دنبالکننده ،پرطرفدارترین حساب کاری در لینکدین به شمار میرود.
با وجود لینکدین ،فضای کار به ســمت هرچه بینالمللیتر شدن حرکت میکند .این
شبکه اجتماعی کار را برای بسیاری از استخدامکنندگان ،شرکتها و جویندگان کار در
کشــورهای مختلف آسان کرده است .شاید باور نکنید اما لینکدین قدیمیترین شبکه
اجتماعی است.
Jقدیمیترین شبکه اجتماعی
لینکدین در ســال جاری میالدی  19ســاله میشود .این شبکه اجتماعی در پنجم
ماه می در سال  2003توسط شرکت مایکروسافت ایجاد شد ،یعنی  9ماه پیش از آنکه
فیسبوک در دانشــگاه هاروارد در دسترس قرار بگیرد .بنابراین میتوان گفت لینکدین
قدیمیترین شبکه اجتماعی است که امروز از آن استفاده میشود .هرچند این روزها تعداد
کاربران لینکدین از فیسبوک و دیگر شبکهها مثل اینستاگرام کمتر است اما فواید مالی
این شبکه ،بر هیچکس در جهان پوشیده نیست.
Jچند دفتر و کجای جهان؟
براساس آماری که سایت هوت سوئیت در آوریل سال جاری درباره وضعیت این شبکه
اجتماعی در سال  2022اعالم کرده ،شرکت لینکدین اکنون  35دفتر در سراسر جهان
دارد و از  18هزار کارمند برای خدماترسانی به کاربران استفاده میکند .دفاتر لینکدین
در بیش از  30شهر در جهان پراکنده است و تنها  10دفتر این شرکت در ایاالت متحده
آمریکا قرار دارد.
Jعضویت بیش از  800میلیون کاربر
لینکدین خدماتــش را به  25زبان به کاربران عرضــه میکند .بیش از  12میلیون
نفر در این شــبکه اجتماعی در زمینه خدمات شغلی ،از یافتن کار تا یافتن نیروی کار،
فعالیت میکنند اما به طور کلی ،تعداد کاربران لینکدین به  810میلیون عضو میرسد.
این درحالی است که تعداد اعضا در شبکه اجتماعی اینستاگرام  1.2میلیارد عضو و در
فیسبوک نزدیک به  3میلیارد عضو اســت .از نظر تعداد کاربران شاید شبکه اجتماعی
لینکدین عقبتر از دیگران حرکت میکند ،اما از نظر توجه و تمرکز بر قابلیتهای کاری،
بدون تردید از رقبایش جلوتر است.
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Jزنان یا مردان؟ آمریکاییها یا غیرآمریکاییها؟
یرسد.
در بین کاربران لینکدین سهم مردان به  57درصد و سهم زنان به  43درصد م 
بیش از  77درصد از کاربران در لینکدین خارج از مرزهای ایاالت متحده آمریکا زندگی
میکنند .با این حال آمریکاییها با عضویت  185میلیون کاربر ،بزرگترین گروه در این
شبکه اجتماعیاند .لینکدین در  200کشور جهان خدماتش را ارائه میکند .تعداد کاربران
این شبکه اجتماعی در اروپا ،خاورمیانه و آفریقا به  211میلیون نفر میرسد 224 .میلیون
نفر از آســیای شرقی در این شبکه اجتماعی عضو شدهاند و تعداد کاربران لینکدین در
آمریکای التین  124میلیون نفر گزارش شده است .به طور تقریبی  60درصد از کاربران
لینکدین  25تا 34سال هاند.
Jچهکسانی دنبال کار میگردند؟
هر هفته  49میلیون نفر از مردم در سراسر جهان در شبکه اجتماعی لینکدین دنبال
کار میکردند .در هر دقیقهای که از روز میگذرد 6 ،نفر از این جویندگان کار در این شبکه
اجتماعی به آنچه میخواهند میرسند .در هر ثانیه  77درخواست کار در لینکدین ثبت
میشود .این تعداد در هر دقیقه به  4هزار و  620درخواست کار و در هر ساعت به 277
هزار و  200درخواست کار میرسد .در واقع در هر یک روز در شبکه اجتماعی لینکدین
 6.65میلیون درخواست کار ارسال میشود 58 .میلیون شرکت در لینکدین عضو شدهاند
تا از طریق این شبکه اجتماعی ،نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا کنند.
Jدر لینکدین چطور دیده شویم؟
کار با شــبکه اجتماعی لینکدین دشوار نیست .مهم است که چه نقشی در این شبکه
اجتماعی ایفا میکنید .برای کسانی که دنبال کار میگردند ،نوشتن رزومهای حرفهای برای
جلب نظر استخدامکنندگان در اولویت است .اما غیر از رزومه ،بعضی نکتههای مرسوم دیگر
در شبکههای اجتماعی ،به کمتر دیده شدن در لینکدین میانجامد .برای مثال در نظر گرفتن
عنوانی مناسب برای معرفی در بخش پروفایل مهم است .انتخاب عکس حرفهای در لینکدین
که ویژگیهای مناسب در محیط کار را منعکس کند ،از دیگر نکات مورد توجه است .از دیگر
نکات قابل توجه ،تمرکز در نگارش مهارتها و تجربههاست .گفتن از همه کارهایی که در
زندگیتان انجام دادهاید ،به انتخاب شما کمک نمیکند .پیش از استخدامکننده ،این شما
هستید که باید بدانید میخواهید در چه موقعیت شغلی کار کنید .بنابراین باید مهارتها و
تجربهها را با توجه به موقعیت شغلی مورد نظر بنویسید.

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

کارخانههای صعود به قله
رقابت تسلیحاتی

آیندهپژوهی

جی  :۱۲آخرین شانس
بخت نهایی غرب برای ساختن نظم جهانی بهتر پیش رو است

ایوو دالدر  
کارشناس روابط بینالملل

منبع :فارن افر ز

چرا باید خواند:
مناسبات و نظم جهانی
در حال تغییر است و
اثرگذاریاش بر همه
کشورهای جهان
از جمله ایران نیز
بناپذیر است.
اجتنا 
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تهاجم روســیه به اوکرایــن چیزی را
تأییــد کرد کــه مدتهای مدید آشــکار
بود :نظم جهانــی بعد از جنگ جهانی اول
در تهدید فروپاشــی قرار دارد .روســیه در
نظامی که توســط دیگران درســت شده
باشد مسئولیتپذیری ندارد و چین نیز که
از تعرض روسیه حمایت میکند به همین
جیمز لیندسی  
ترتیب .هردو کشــور میخواهند نظمی را
الملل
کارشناس روابط بین
مجددا ً درســت کنند که در خدمت منافع
اقتدارگرایانه آنها باشد .همانطور که جو
بایدن ،رئیسجمهور آمریکا ،در ماه مارس امســال در ورشو گفت،
غرب اکنون مواجه با نبرد بین دموکراسی و اقتدارگرایی ،بین آزادی
و سرکوب ،بین نظم بر مبنای قانون و نظم بر مبنای زور است.
در روزهای بعد از جنگ جهانی دوم ،این نظم چالشناپذیر ظاهر
شد .واشنگتن باور داشت که برتری بیچون و چرایش اجازه میدهد
آینده سایر کشورها و نیز خودش را تعیین کند .متفقین باور داشتند
که تراژدی سیاســت قدرت بزرگ از بین رفته است و وارد عصری
شدهاند که خود باید قوانین را تعیین کنند .با این حال ،از آن زمان
تاکنون ،عادت به همکاری فراموش شــده و ذهنیت داشتن هدف
مشترک محو شده است.
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واشنگتن و متحدانش اکنون این بخت را دارند تا مشکل را درست
کنند .محاسبه اشتباه تاریخی والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه،
در حمله با اوکراین کشورهای غربی را نه فقط در منافع و ارزشهای
مشترک به هم نزدیک کرده بلکه اهمیت اقدام جمعی را هم ایجاب
کرده اســت .غرب در واکنش به تهاجم روســیه به اوکریان چنان
اتحاد و یکرنگیای را به نمایش گذاشت که از جنگ جهانی به این
سو مشاهده نشده بود .آمریکا و متحدانش تحریمهای بیسابقهای
را اعمال کردند ،شــروع کردند به خالص شــدن از وابســتگی به
انرژی روسیه و میزان چشمگیری اسلحه به اوکراین فرستادند .اما
این اتحاد شــگفتانگیز احتماالً باقی نخواهد ماند .وقتی دردهای
اقتصادی تحریمها افزایش یابد و جنگ همانطور که مقامات امنیتی
پیشبینی کردهاند طوالنی شود ،نگرانیهای داخلی و سایر نگرانیها
شاید نوعی شکاف را در غرب به نمایش بگذارد.
حتی اگر غرب این اختالفات را مدیریت کند ،باید اتحاد جدید
خود را با تالشهای وســیعتری بیامیزد تا نظم بر مبنای قانون را
حفظ کند .اولین قدم باید ساختن یک گروه جدید ،جی  ،۱۲باشد
که میتواند آمریکا و متحدان اصلیاش را در آسیا و اروپا و آمریکای
شمالی به هم پیوند دهد .هر عضوی از این گروه منافع حیاتی دارد
در اینکــه نظم موجود را حفظ کنــد و هیچ یک از آنها نمیتواند
ســر خود کاری انجام دهــد .اما همکاری حسابشــده بهتنهایی

واشنگتن و متحدانش اکنون این بخت را دارند تا مشکل را درست کنند .محاسبه اشتباه تاریخی والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه ،در حمله به اوکراین
کشورهای غربی را نهفقط در منافع و ارزشهای مشترک به هم نزدیک کرده ،بلکه اهمیت اقدام جمعی را هم ایجاب کرده است .غرب در واکنش به تهاجم روسیه
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کافی نیســت .آمریکا و متحدانش باید قدم دوم را در عبرتگرفتن
از اشتباهاتی که طی سه دهه گذشته کردهاند بردارند .آمریکا باید
دست از یکجانبهگرایی بردارد و همانقدر که حرف میزند ،گوش
هم بدهد و بهنوبه خود ،مسئولیت بیشتری بپذیرد و دست از تکروی
القید خود بردارد.
اگر غرب به روشهای گذشته بچسبد ،چیزی را از دست خواهد
داد که در سیاست بینالمللی هر روز نادرتر میشود :دومین شانس.
غرب فقط با غنیمت شمردن لحظات کوتاه و درسگرفتن از خطاها و
اقدام جمعی میتواند یک نظم بینالمللی را دوباره بسازد بهنحویکه
حکومت قانون را بیش از قانون جنگل به نمایش بگذارد.
Jاشتباه واشنگتن و متحدان
آمریکا با اینکه از جنگ ســرد پیروز بیرون آمد ،خیلی ســریع
شکســت خورد در اینکه فرصتی اســتثنایی بــرای تبدیل لحظه
تکقطبی به وضعیت بادوامتر را دریاید .شوروی فروپاشیده بود ،اروپا
متحد بود و اقتصاد جهانی رونقی تاریخی گرفته بود .این پیروزی ،که
هم راهبردی و هم ایدئولوژیک بود ،در مسیری قرار داشت که غرب
بتواند نظم مبنی بر قانون را گسترش دهد و تعمیق کند ،بازارها را باز
کند و به دموکراسی و حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارد.
دموکراسی در اوایل دهه  ۱۹۹۰داشت گسترش مییافت و بازارهای
آزاد در حال ظاهرشدن بودند .حتی دشمنانی قدیمی مثل روسیه
و رقبای احتمالی بعدی ،از جمله چین شانسی نداشتند مگر اینکه
به جریان آزاد سرمایه و کاالها و ایدهها دست یابند ــ یا اینکه کنار
گذاشته شوند .ظاهرا ً همکاری و مصالحه جایگزین رقابت و درگیری
شده بود که زمانی از ویژگیهای سیاست جهانی برشمرده میشدند.
اما رویدادهــا طبق برنامه پیش نرفت .ایاالت متحده نقشــی
پررنگتر از آنچه داشت بازی میکرد و معتقد بود که در مقام قدرت
بالمنازع این اجازه را دارد که به تاریخ شــتاب بخشد .مجموعهای
از مداخالت نظامی بهنام ثبات و دموکراســی انجام شد که عمدتاً
اسباب آشــوب و بدبختی شــد تا امنیت و مکنت .این مداخالت
حتی نتوانست به نظم مبتنی بر قانون قوام بخشد .واشنگتن بهطور
مرتب به قوانینی را که نمیپسندید زیر پا میگذاشت ،همانطور
که بدون اعتنا به دســتور ســازمان ملل متحد ،در کوزوو در سال
 ۱۹۹۹و در عراق در  ۲۰۰۳مداخله کرد و در جنگش با تروریســم
بازداشتشوندگان را شکنجه کرد .ایاالت متحده امتناع کرد از اینکه
به همکاریهای جدید در زمینه آزمایشهای اتمی و کنترل سالح
و جرایم جنگی و نظارت بر تجارت در مبادالت با کشورهای آسیایی
و اقیانوســیه تن بدهد ،نگران از اینکه چنین همکاریهایی باعث
شود آزادی عملش محدود شود .واشنگتن فکر میکرد این امتناع
موجه است چون فقط انگیزه خودش را در این امور میدید .مادلین
آلبرایت ،وزیر امور خارجه ســابق آمریکا ،در سال  ۱۹۹۸گفت که
ما روی پای خودمان ایستادهایم و بسیار جلوتر از سایر کشورها رو
بهسوی آینده داریم.
واشنگتن در اشتباهاتی که در لحظه فروپاشی شوروی انجام داد
تنها نبود .متحدانش در اروپا دچار توهمی در مورد خود بودند و فکر
میکردند پایان دودســتگیهای ناشی از جنگ سرد بهمعنی پایان
درگیریها است .آنها خود را دولتهایی پستمدرن میدیدند که
میتوانند با اتکا به همــکاری و نهادهای چندملیتی صلح را حفظ
کنند .آنها با اینکه تشــخیص داده بودند تروریسم و بهرهمندی از

سالح اتمی تهدیداتی هستند که باقی ماندهاند اما به واشنگتن اجازه
دادند که به چنین مشکالتی بپردازد .آنها همچنین تصور میکردند
که پیوند اقتصادی و کنترل سالح و گفتوگو میتواند روسیه را به
یک شریک تبدیل کند و نیازهای چین به دسترسی به بازار و فناوری
میتواند این کشور را به یکی از ذینفعان نظم مبتنی بر قانون بدل
سازد .در ظاهر اینطور بهنظر میرسید که رقابت قدرتهای بزرگ به
زبالهدان تاریخ فرستاده شده است و منافع اقتصادی میتواند محرک
و نیروبخش سیاست خارجی باشد.
بلندپــروازی احمقانه آمریکا و خوشباوری اروپا باعث شــد که
رهبران کشــورهای غربی در پایتختهای خود بیاعتنا باشــند به
نشــانههایی که روشــن میکرد رقابت قدرتهای بزرگ بسیار از
نیستی فاصله دارد .دخالت روسیه در گرجستان در سال  ،۲۰۰۸و
شش سال بعد ،الحاق کریمه به روسیه و حمایت از جداییطلبان در
اوکراین از جمله این نشانهها بود .این اقدامات عمدتاً با واکنشهای
نمادین غرب روبهرو شــد .بسیار از کشورهای اروپایی بهجای اینکه
وابســتگی خود را به نفت و گاز روســیه کم کننــد ،اتکا به انرژی
این کشــور را افزایش دادند و همانطور که یکی از مدیران صنایع
شــیمیایی آلمان میگفت ،انرژی ارزان روسیه باعث رقابتپذیری
صنایع اروپا شــده بود .چین بهنوبه خود به اقدامات بیسابقهای در
زمینه جاسوســی اقتصادی دست زد ،شرکای تجاری خود را تحت
فشار قرار داد ،مدعی مالکیت دریای چین جنوبی شد ،بیش از یک
میلیون نفر از اویغورها را زندانی کرد و دموکراسی در هنگکنگ را به
نابودی کشاند .والاستریت بیشازپیش به ثروتهای چینی وابسته
شــد و در سال  ۲۰۲۰اتحادیه اروپا قرارداد تجاری و سرمایهگذاری
جدیدی با پکن امضا کرد.
این پیشرویها بهتدریج ویژگیهای اصلی نظم مبتنی بر قانون را
از بین برد .امکان اعمال فشار تنبیهی از جانب قدرتهای بزرگ علیه
همسایگان کوچک نشاندهنده ضعف شورای امنیت و سایر نهادهای
برقرار امنیت جمعی بود .رقابتهای تجاری شکاف در قوانین جهانی
تجارت را آشکار کرد .مشکالت اقتصادیای که ناشی از جهانیسازی
بود ،باعث ملیگرایی پوپولیستی شد و قدرتهای اقتدارگرا توانستند
علیه دموکراسیهای لیبرال فعالیت کنند .وقتی همهگیری کووید
ـ  ۱۹باال گرفت ،کشورها نتوانستند بهطور جمعی علیه این تهدید
مشترک دست به اقدام بزنند و هر کشوری سیاست خود را در قبال
این همهگیــری پیش گرفت .خالصه اینکه نظم جهانی در حال از
هم پاشیدن بود.

بهترین راه این
است که آمریکا
و متحدان
دموکراتیکش
در آسیا و اروپا و
آمریکای شمالی
یک گروه جی ۱۲
درست کنند که در
آن اعضای جی ۷
هم باشند(یعنی
ژاپن ،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا،
کانادا ،بریتانیا،
آمریکا) بهاضافه
استرالیا،نیوزیلند،
کره جنوبی و
اتحادیه اروپا .ناتو
در تمام بحثهای
امنیتیمیتواند
یک صندلی دور
میز داشته باشد

Jچند قدم پیش رو
تهاجم روســیه به اوکراین غرب را از خواب بیدار کرد .سرعت و
مقیاس و شــدت واکنش به این تهاجــم به رهبری آمریکا رهبران
کشــورهای غربی را بهانــدازه والدیمیر پوتین شــگفتزده کرد.
تحریمهای اقتصادی در حال لهکردن اقتصاد روســیه اســت .اروپا
بهسرعت واردات انرژی از روسیه را قطع کرد و بهشدت اهرم مسکو
را کماثر ســاخت .ناتو حضورش را از دریای بالتیک تا دریای سیاه
پررنگ کرد و در حال فراهمکردن مقدمات استقبال فنالند و سوئد
در مقام اعضای تازه اســت .و اوکراین که با ارسال تسلیحات جدید
و کمکهای اطالعاتی غربی حمایت شد ،در مقاومت در برابر ارتش
بسیار بزرگتر روسیه به موفقیتهای زیادی رسیده است.
بســیاری از انــرژی دیپلماتیک غرب بهدرســتی صرف حفظ
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آیندهپژوهی

جی  ۱۲باید
تبدیل شود به
موتور همکاری
و رشد اقتصادی
و نیرویی را که
اقتصادها را
به داخل خود
میکشاندخنثی
کند .اولین قدم
اساسی برای این
منظور در بریتانیا
و آمریکا و اتحادیه
اروپا موافقت با
توافق همکاری
تجاری بین دو
سوی اقیانوس آرام
است که همین حاال
هم شامل کانادا و
سایر کشورهای
آسیاییای
است که بالقوه
میتوانندعضو
جی ۱۲باشند
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حمایتش از اوکراین خواهد شــد .با این حال ،نزد رهبران غربی به
همین اندازه مهم اســت که نگهداشتن نظم مبتنی بر قانون که در
حال تضعیف اســت را در نظر داشته باشــند .با یادآوری این نکته
به دموکراسیهای غربی که منابع مشترکی با هم دارند و هنگامی
که با هم کار میکنند قدرت خیلی زیادی خواهند داشــت ،اشتباه
راهبردی پوتین فرصتی را ایجاد کرده است که غرب زخمهای سه
دهه گذشته خود را التیام بخشد.
اولین قدم این اســت که این سنخ همکاریای که در پی تهاجم
روســیه به اوکراین در جهان غرب بهوجود آمده است نهادی شود.
بهتریــن راه برای انجام این کار این اســت کــه آمریکا و متحدان
دموکراتیکش در آسیا و اروپا و آمریکای شمالی یک گروه جی ۱۲
درست کنند که در آن اعضای جی  ۷هم باشند (یعنی ژاپن ،فرانسه،
آلمان ،ایتالیا ،کانادا ،بریتانیا ،آمریکا) بهاضافه استرالیا ،نیوزیلند ،کره
جنوبی و اتحادیه اروپا .ناتو در تمام بحثهای امنیتی میتواند یک
صندلی دور میز داشته باشد.
تأســیس گروه جی  ۱۲آخرین بخت خوش برای احیا و حفظ
نظم جهانی مبتنی بر قانون باشــد .آینده کشورها و نهادهای عضو
گروه جی  ۱۲ظرفت و منابع و امکان کار جمعی برای چنین هدفی
را خواهد داشت .این کشور موطن حدود یک میلیارد نفرند و بیش
از  ۶۰درصــد تولید ناخالص داخل و هزینههــای نظامی جهان را
دارند .چین و روســیه روی هم جمعیت بیشتری دارند اما فقط ۲۰
درصد خروجی اقتصادی و تنها  ۱۷درصد هزینههای نظامی جهان
را بر عهده دارند .همانطور که واکنش کشورهای عضو جی  ۱۲به
تهاجم روسیه به اوکراین نشــان داد ،اعضای بالقوه این گروه تماماً
به این تشخیص رســیدهاند که امنیت و رفاه آنها وابسته است به
یافتن راههایی برای اجتناب از برگشــتن بــه دنیایی که در آن زور
عریان جایگزین حکومت قانون شود .و آنها قادر بودند علیه روسیه
بهســرعت دست به اقدام بزنند چون تاریخی طوالنی از همکاری با
یکدیگر بر سر طیف وسیعی از مسائل داشتند ،خواه در شکل روابط
دوطرفه و خواه چندطرفه.
آنچه این کشورها نتوانستهاند انجام بدهند کار کردن آگاهانه با
هم بهصورت یک گروه اســت که اهداف معینی داشته باشند برای
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استحکام نظم جهانی .شکلگیری یک گروه جی  ۱۲موجب جبران
شکستهای پیشین هم خواهد شد .کشورها و نهادهای گروه جی
 ۱۲برعکس شکست همکاری در گروههایی مثل جی  ۷که ب هطور
سنتی به مسائل جهانی بدون برنامه قبلی و بهطور موقت میپرداخت،
میتوانند چالشهای جهانی را شناسایی کنند ،واکنشهای ممکن
را ارزیابی کنند و در واکنش به این مسائل با یکدیگر همکاری کنند.
این کار جمعی و چیدمان به یک موافقنامه یا ساختار رسمی نیازی
نخواهد داشت .در عوض همکاری و اتحاد در عمل بر سر رسیدن به
اهداف عینی اســت که میتواند نظم مبتنی بر قانون را حفظ کند.
ســران گروه جی  ۱۲دستکم باید سالی دو بار با هم دیدار داشته
باشــند و همچنین وزارت امور خارجه و دفاع و اقتصاد و سایر وزرا
باید با دورههای زمانی کوتاهتری با یکدیگر نشست بگذارند ــ بیشتر
مثل شورای اتحادیه اروپا که بر سر مجموعهای از مسائلی که به آنها
ارتباط پیدا میکند دور هم جمع میشوند.
همکاریها در زمینه سیاستگذاری نیازمند این است که از فضای
سیاســت خارجی شروع شود .اعضای جی  ۱۲باید بر سر برخورد با
روسیه ،رقابت با چین ،توقف فعالیت نظامی اتمی ،مقابله با تروریسم،
مبارزه با همهگیریها و کاهش تغییر اقلیم با یکدیگر جلسه بگذارند
و بحث و تبادل نظر کنند .همکاریهای پس از تهاجم روســیه به
اوکراین در سازمان ملل و داخل گروه جی  ۷و ناتو میتواند سرمشق
خوبی برای هنجارسازی اقدامات و فعالیتها در کشورهای جی  ۱۲بر
سر تمام مسائل اصلی جهانی باشد .کشورهای جی  ۱۲برای تسهیل
دســتزدن به اقدام مشترک باید با ســازمان ملل ،سازمان تجارت
جهانی ،نهادهای مالی بینالمللی و ســایر سازمانهای بینالمللی
همفکری و تبادل نظر کنند تا موضعی مشترک اتخاذ کنند و توافق
کنند که بر سر مسائل حیاتی اقداماتی هماهنگ انجام دهند.
گــروه جی  ۱۲در عرصه اقتصادی نیاز به همکاری در تجارت و
سرمایهگذاری و کنترل صادرات و تجارت دیجیتالی و سایر مسائل
اساسی اقتصادی خواهد داشــت .همهگیری کووید ـ  ۱۹و جنگ
در اوکراین ملیگرایی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی را تقویت
کــرد ،در تجارت اختالل به وجــود آورد ،زنجیره عرضه را برعکس
کرد ،رشد اقتصادی را آهسته کرد و تورم را افزایش داد .نگرانیهای
امنیتی فزاینده در زمینه مالکیت فکری و فناوریهای حیاتی تجارت
را محدودتر هم کرده است ،خاصه با رقبایی که آمریکا دارد از جمله
چین و روسیه.
جی  ۱۲باید تبدیل شــود به موتور همکاری و رشد اقتصادی و
نیرویی را که اقتصادها را به داخل خود میکشاند خنثی کند .اولین
قدم اساســی برای این منظور در بریتانیــا و آمریکا و اتحادیه اروپا
موافقت با توافق همکاری تجاری بین دو سوی اقیانوس آرام است که
همین حاال هم شامل کانادا و سایر کشورهای آسیاییای است که
بالقوه میتوانند عضو جی  ۱۲باشند .آمریکا و اروپا باید مذاکرات بر
سر یک قرارداد تجاری و سرمایهگذاری را احیا کنند تا مکمل قرارداد
چندجانبه کنونی اســترالیا و کانادا و ژاپن باشــد .اعضای جی ۱۲
همچنین نیاز دارند به همکاری در زمینه سیاستگذاری در حوزه
کنترل صادرات و سرمایهگذاری خارجی تا این اطمینان حاصل شود
کــه میتوانند توان رقابتی با چین را حفظ کنند .و آنها باید برای
زنجیره تأمین کاالهای ضروری ــ مثل نیمهرساناها ،روباتیک ،هوش
مصنوعــی ،فلزات نادر ــ در داخل دنیای غرب با یکدیگر همکاری
داشته باشند.

تحلیلگران تخمین میزنند که در سال  ۲۰۲۱در حدود نیم میلیارد
نفر از چینیها در برنامههای فروش پخش زنده جنس خریده باشند
که  ۲۰درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد.

گسترش خرید آنالین زنده در چین
جلوههای بیشتری از فروش مجازی در آینده به چشم خواهد خورد
هوآ شــائو تا زانو توی آب دریا پشت یک میز که صدفهای دریایی
روی آن تلنبار شده ایستاده است .این میهمان برنامه تلویزیونی مشهور
آدمی است خندان و خوشبرخورد که جنسهای مختلف را برای فروش
آنالین معرفی میکند و پشــت سرش هم یک کشتی تفریحی بزرگ
دیده میشود .او در این رویداد که  ۱۰۰هزار نفر بهصورت آنالین نگاهش
میکننــد ،میگوید« :مزه این صدفها خوب اســت .باید از منطقهای
دریایی صید شده باشند که آب آنجا خیلی شفاف باشد ».این برنامه در
آستانه جشنواره « »۶۱۸پخش میشود ،یکی از بزرگترین فستیوالهای
خردهفروشــی چین که بیشازپیش با کانالهای عجیبوغریب خرید
بهشکل استریم رونق پیدا میکند.
جشــنواره  ۶۱۸در میانــه نگرانیهای اقتصادی چیــن و اجرای
سیاستهای قرنطینهایِ به صفر رســاندن تعداد مبتالیان به کووید،
یکی از شاخصهایی است که نشان میدهد مردم چطور به شکلهای
جدید خرید روی میآورند و روشها چه اثراتی از زمانه خود میگیرد.
تخفیفها و معاملهها همهگیر و همهجایی شده است و با سلبریتیهای
حوزه خردهفروشی رونق بیشتری مییابد .هوآ یکی از چهرههای مؤثر
این حوزه است.
پخش زنده برنامه که در فضای اینترنتی چین و رسانههای اجتماعی
این کشور گسترش زیادی یافته است ،فضایی را در بین اینفلوئنسرهای
اینســتاگرامی و کانالهای تلویزیونی خرید آخر شب در دهه  ۱۹۸۰و
 ۱۹۹۰اشغال کرده است .میلیاردها دالر در پلتفرمهایی مثل تائوبائو و
دوئویین ــ تیکتاک چینی ـ ـ در صفحات تعاملی مجریان خرید زنده
خرج میشود .بســیاری از مهمانهای این برنامهها که سریع صحبت
میکنند و شخصیتی کاریزماتیک دارند ،اکنون تبدیل شدهاند به یک
ســلبریتی درجه یک .برخی از این برنامهها بهطرزی خیرهکننده و با
چربزبانی تهیه میشوند ،در شــرایطی که دور و برنامه کادر دوربین
برنامه پر است از محصول و برند و مهمانها دارند شلوغکاری میکنند و
مدام سوت میزنند و زنگها را به صدا درمیآورند و شمارش معکوس
به راه میاندازند ،به طوری که حالت اضطرار و فوریت را در بینندگان القا
میکنند و باعث میشوند که کلی پول برای خرید ریختوپاش شود.
موفقترین مهمانهای این برنامههای زنده که بهشکل آنالین منتشر
میشــوند ،دهها میلیون بیننده وفادار دارند و صدها میلیون قلم کاال
میفروشند .لی جلیاقی یکی از مشهورترین چینیها از این دست است
که در میان دهها میلیون دنبالکنندهاش به این شعار معروف شناخته
میشــوند« :آه خدای من ،آن را بخر!» بعد از اینکه او توانســت برای
آرایشکردن با بیشترین لوازم آرایشی فقط در  ۳۰ثانیه رکود جدیدی
در گینس بهثبت برســاند ،به سلطان رژ لب شناخته شد .لی در سال
 ۲۰۲۰ادعا کرد که توانســته در  ۳۶۵روز سال  ۳۸۹برنامه زنده داشته
باشــد که اغلب آنها از وســط روز شروع میشوند و تا ساعت  ۴صبح
ادامه پیدا میکنند.
بر اساس مطالعات شرکت مشاوره مدیریت مککنزی ،خرید از طریق
پخش زنده  ۱۰درصد کل درآمدهای تجارت الکترونیک چین را شامل

میشود .این روش فروش توانسته کارزارهای تبلیغاتی ساالنه «سینگل
دی» و «دابل  »۱۱را که معادل کارزارهای جمعه ســیاه و یکشــنبه
سایبری در آمریکاست ،تحتالشعاع قرار دهد .این صنعت فروش زنده
آنالین توانست در سال  ۲۰۲۰کاالیی به ارزش  ۱۷۱میلیارد دالر را به
فروش برساند .مؤسسه مککنزی پیشبینی کرده است که امسال این
گردش مالی به  ۴۲۰میلیارد دالر برسد.
در حدود یکسوم محصوالت تولیدی چین مربوط به محصوالت ُمد،
لوازم آرایشی و غذاهای تازه و فناوری است .گاهی فروش این محصوالت
از طریق پخش زنده چنان باال است که برق از سر میپراند .تحلیلگران
تخمین میزنند که در سال  ۲۰۲۱در حدود نیم میلیارد نفر از چینیها
در برنامههای فروش پخش زنده جنس خریده باشــند که  ۲۰درصد
نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد .البته یکی از علتهای این اتفاق
میتواند همهگیری ویروس کرونا باشد که بسیاری از افراد را ترغیب کرد
خریدهای خود را از خانه انجام دهند .یکی از این مشتریان خانم دو در
استان هنان چین است که میگوید برنامههای پخش زنده در دوئویین
برای او و دخترش خوب بوده است .او میگوید« :من دنبال لباسهای
ســایز بزرگ میگشتم و در برنامههای آنالین این پلتفرم مهمانهای
زیادی هستند که این نوع لباسها را معرفی کنند».
اعتماد به مهمانهای برنامههای فروش زنده یک مؤلفه اساسی در
موفقیت فروش است .معموالً این افراد در برنامههای خود با فروشندهها
چانــه میزنند قیمت اجناس را کمتر کنند .نامهای بزرگ این صنعت
فروش ســلیقهها و نقدهای درستی دارند و مشتری به نظراتشان در
مورد کاالها اعتماد میکند ،با اینکه قراردادهای گزافی بین مهمانهای
برنامه و برندهایی مثل لورئال و آدیداس و مکدونالد و کیافسی منعقد
میشود .این شــیوه از فروش بهشــکل پخش زنده بهتدریج از داخل
چین بیرون میآید و به ســایر کشورها نیز سرایت خواهد کرد .آینده
خردهفروشی و بازاریابی میتواند متأثر از این نوع فروش زنده باشد.

هان دیویدسون
تحلیلگراقتصادی

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
روشهای فروش و
بازاریابی آنالین هر
روز تغییر میکند
و روندهای این نوع
فروش در کشورهای
مختلف میتواند برای
فعاالن اقتصادی ایران
نیز الهامبخش باشد.
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آیندهپژوهی

جنگ «تروث سوشال» با غولهای فناوری؟
گزارش تحقیقی رویترز از کار دشوار رسانه اجتماعی ترامپ

هلن کوستر  
گزارشگر حوزه فناوری

منبع :رویتر ز

چرا باید خواند:
شبکهاجتماعی
ترامپ و رقابت آن را
رسان ههای اجتماعی
بزرگ شرایطی را به
وجود آورده است
که تمام کاربران این
رسانهها را در جهان
تحت تأثیر قرار خواهد
داد.

ترامپ تصور
میکرد میتواند
یک رسانه
اجتماعی درست
کند و در همان
روزهای اول
مخاطبان زیادی
بگیرد و ترافیک
زیادی داشته
باشد ،بدون اینکه از
ابزارهای مطمئنی
استفاده کند که
سایر شرکتهای
حوزه فناوری در
دره سیلیکون به
کار میبرند
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اســتارتآپ رسانه اجتماعی «تروث سوشال»
خــود را یک برند ضد توئیتــر و محل حضور
اختصاصی دونالد ترامپ تعریف کرده اســت.
حامیان مالی این شرکت در پروندههای عمومی
خود اعالم کردهاند که آتیه این شرکت بستگی
دارد به اینکه چقدر میتواند از نارضایتی حامیان
ترامپ از سانســور غولهای فناوری در زمینه
جولیا الو  
سیاستهای راستگرایانه پول دربیاورد.
گزارشگر حوزه فناوری
از قرار معلوم ،بســیار سخت است که یک
شبکه اجتماعی بتواند با غولهای فناوری رقابت
کند ،بدون اینکه از کمک آنها بهرهمند شود .یکی از تحلیلگران رویترز
که درگیر ماجرا بود اما میخواهد نامش محفوظ بماند ،میگوید که مشی
سیاسی ستیزهجویانه ترامپ جلوی توسعه شرکت تروث سوشال را از همان
ابتدای تأسیس گرفته است.
«گروه فناوری و رســانهای ترامپ» که نرمافزار این پلتفرم را نوشته
است ،از فوریه  ۲۰۲۱برای توسعه این رسانه اجتماعی مشکل داشته است
به این علت که مدیران دنبال راهی بودهاند که پرهیز کنند از شرکتها و
نهادهایی که بالقوه مشابهت دارند با عقاید سیاسی لیبرال در دره سیلیکون.
این حرف را سه نفر از کسانی که از عملیات این شرکت اطالعات دارند به
رویترزگفتهاند.
احساس کســانی که در حوزه فناوری فعالیت میکنند نسبت به این
رسانه اجتماعی مشابه است :دو نفر از کسانی که در جریان ماجرا هستند،
عالوه بر دو منبع خبری دیگری که از عملیات مطلع هستند و پروندههای
مالی ارائه عمومی سهام این شرکت به بازار بورس را تهیه کردهاند ،میگویند
که بسیاری از مهندسان و شرکتهای فناوری میخواهند اینطور بهنظر
بیایند که با شــرکت ترامپ کار میکنند .این اجتناب همگانی از حضور
در شرکت وابســته به ترامپ باعث شده است که تروث سوشال بهشدت
محروم بماند از داشتن استعدادها و شرکای شرکتی که باعث رقابتیشدن
این رسانه اجتماعی در فضای بازار این فناوری میشود و همچنین محروم
شــود از داشتن یک تایمالین جذاب که بتواند کاربران جدیدی را به خود
جلب کند.
بیمیلی کارکنان و شرکای احتمالی برای کار در گروه فناوری و رسانهای
ترامپ همانقدر که فنی است سیاســی هم هست :کسانی که با رویترز
مصاحبه کردهاند میگویند شرکتها نگرانند که همکاری با ترامپ برایشان
نزد مشتریان هزینه داشته باشد و کارکنان حوزه فناوری میترسند این کار
به وجهه شغلیشان صدمه بزند .این شرکت با خطرات دیگری هم مواجه
شده است که مشابه همین خطرات اما در حوزه گرفتن آگهی از شرکتهای
بزرگ بوده است .بر اساس آنچه مختصصان تبلیغات میگویند ،شرکتهای
بزرگ هم که نیمی یا بیش از نیمی از مشــتریان آنها تمایالت سیاسی
مخالف با ترامپ دارند ،نمیخواهند با دادن آگهی به رسانه اجتماعی تروث
سوشال آنها را از خود ناراضی کنند.
اطالعاتی که درباره چالشهای روزهای اول راهاندازی شــرکت تروث
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سوشــال در این گزارش تحقیقی ارائه میشود ،حاصل مصاحبه با کسانی
است که از عملیات اجرایی داخل این شرکت خبر داشتهاند اما میخواهند
که در اینجا ذکری از نام آنها به میان نیاید.
شرکت تروث سوشال با مشکالت جدی در عرصه حقوقی و مالی هم
روبهرو است .بازرسان و ارزیابان نهادهای نظارتی مالی از بازار بورس سهام
نیویورک که ســهام تروث سوشال د ر آن عرضه میشود خواستهاند که با
دقت جریانهای مالی و ســرمایهگذاریهای این شرکت را در نظر داشته
باشــند و در اینباره تحقیق کنند .بهنظر میرسد سختگیریهایی در این
زمینه اعمال کردهاند از این نظر که میخواهند قانونی در عرضه سهام این
شرکت زیر پا گذاشته نشده باشد .نه بازار بورس و نه مسئوالن گروه فناوری
و رســانهای ترامپ در اینباره توضیحی ندادهاند .گروه رسانهای و فناوری
ترامپ در بیانیهای اعالم کرده اســت که با بازار بورس در تحقیقات درباره
خود همکاری خواهد کرد اما اشارهای به تحقیقات وزارت دادگستری درباره
این موضوع نکرده اســت .تروث سوشال در این بیانیه دوباره بر حق آزادی
بیان مردم و بهبود بخشیدن به پلتفرم خود تأکید کرده است.
اجتناب غولهای فناوری از همکاری با تروث سوشال باعث شده است
که مشکالت عدیدهای در ماه فوریه  ۲۰۲۲که این اپلیکیشن در اپل استور
ارائه شــد به وجود بیاید و صدها هزار نفر در فهرست انتظار عضویت این
اپلیکیشن وارد شوند و هنوز هم در انتظار پیوستن به آن باشند .کسی که
در جریان عملیات فنی این شرکت قرار دارد ،به رویترز گفته است که این
مشکالت بابت مشکلی به وجود آمده است که در سرورهای تروث سوشال
ایجاد شــده است .بهعلت همکارینکردن شرکتهای بزرگ فناوری ،این
شرکت نتوانسته اســت از سرورهای خارجی که امکان ذخیره اطالعات و
قدرت پردازش دادهها را میدهند استفاده کند.
این شخص میگوید سرورها از دو سرویس کوچک خدمات رایانش ابری
استفاده میکند که توسط شرکتهایی فراهم میشوند که گروه فناوری و
رســانهای ترامپ از همکاری با آنها خشنود است .این شرکتها به رسانه
اجتماعی «رامبل» خدمات ارائه میکنند که کانادایی است و همچنین به
شــرکت «رایت فورج» خدمات میدهد که شرکتی در حوزه زیرساختی
اســت و خود را مدافع آزادی بیان معرفی میکند .این شرکتها بهجای
شــرکت رایانش ابری «آمازون وب سرویس» انتخاب شدهاند تا به تروث
سوشال خدمات بدهند .یکی از افراد مطلع میگوید که آمازون در مراحل
اولیه راهاندازی تروث سوشــال با این رسانه اجتماعی همکاری میکرد اما
خیلی زود بهدالیل سیاسی از کنار رفت.
شرکت آمازون وب سرویس مخصوصاً خیلی مسئلهدار شده است چون
این شــرکت وابســته به غول فناوری «آمازون» است و سال گذشته ارائه
خدمات خود را به رســانه اجتماعی «پارلر» قطع کرد به این دلیل که از
موضعگیریهای جناح راســت سیاسی عصبانی بود .پارلر رسانه محبوب
محافظهکاران راســتگرا بود و قطع خدمات آمازون باعث لطمهدیدن آن
شد .به همین مناسبت شرکت ترامپ از آمازون در کنار توئیتر و فیسبوک
و نتفلیکس و گوگل نام برده که آزادی بیان را بنا به دالیل سیاسی زیر پا
گذاشتهاند .نه پارلر و نه شرکت آمازون در اینباره توضیحی به رویترز ندادند.

وقتی تروث سوشال عرضه شد ،هردو نفری که مدیریت گروه فناوری و رسانهای ترامپ را بر عهده داشتند تالش کردند بیشترین انرژی
را بگذارند برای اینکه توسعه نرمافزار این رسانه اجتماعی پیش برود و ویژگیهای خاصی هم داشته باشد که توجه کاربران را جلب کند؛
اما بعدتر به این نتیجه رسیدند که این کارها فایدهای ندارد و دارند وقت خود را تلف میکنند.

دو فردی که در عملیات اجرایی شرکت دخالت داشتهاند میگویند
شرکت فناوری و رســانهای ترامپ بهعلت اینکه نتوانسته یک گروه
مدیریتی از افراد باتجربه صنعت فناوری داشته باشد و عالقه کمتری
نیز در یادگیری جزییات عملیات توسعه نرمافزار داشته است ،دست
و پایش بسته است.
این شرکت در یافتن ســرمایهگذار هم مشکالت زیادی دارد .دو
نفری که در کانون تأمین بودجه شرکت فناوری و رسانهای ترامپ قرار
دارند ،وس موس و اندی لیتینسکی هستند که هردو قب ً
ال در نمایش
تلویزیونیای که ترامپ پیش از ریاستجمهوری در آن اجرا میکرد،
از عوامل برنامه بودند .موس در یک شرکت مدیریت حوزه بهداشت
هم در ایالت آتالنتا مشغول به کار است .لیتینسکی قب ً
ال در شرکت
تولید محتوای برنامههای تلویزیونی ترامپ کار میکرد و میزبان یک
برنامه رادیویی گفتوگومحور بود .او استارتآپی را هم راهاندازی کرد
که عمر کوتاهی داشت و یک ســایت رسانه اجتماعی بود که برای
دسترسی به پروفایل کاربران از مشترکان خود پول میگرفت .البته
او در سال  ۲۰۱۸از این رسانه اجتماعی جدا شد .هردوی این افراد از
روزهای اول تأسیس شرکت فناوری و رسانهای ترامپ در جریان امور
بودند و مدیریتها را هم بر عهده داشتند تا اینکه یکی از نمایندگان
جمهوریخواه سابق کنگره و صاحب یک شرکت تولیدی لبنیات بهنام
دوین نیونز مدیرعاملی این شرکت را عهدهدار شد .این سابقه کاری
مشخص میکند افرادی که رسانه اجتماعی تروث سوشال را مدیریت
میکنند ،چقدر تجربه کاری در حوزه فناوریهای ارتباطی دارند.
وقتی تروث سوشــال عرضه شــد ،هردو نفری که مدیریت گروه
فناوری و رسانهای ترامپ را بر عهده داشتند تالش کردند بیشترین
انرژی را بگذارند برای اینکه توسعه نرمافزار این رسانه اجتماعی پیش
برود و ویژگیهای خاصی هم داشته باشد که توجه کاربران را جلب

کند؛ اما بعدتر به این نتیجه رسیدند که این کارها فایدهای ندارد و دارند
وقت خود را تلف میکنند .بحث شده بود که این رسانه اجتماعی باید
از توئیتر تقلید کند و عم ً
ال تروث سوشال یک توئیتر ثانی باشد ولی این
کار میتوانست موجب نارضایتی محافظهکاران شود.
آرون گیــن ،از پایهگذاران شــرکت «لینکلن نتــورک» که یک گروه
اثرگذاری در بین صنعت فناوری محافظهکاران اســت ،میگوید که تروث
سوشــال از همان ابتدا درک مبنایی نادرســتی از آنچــه در روند بقای
شــرکتهای حوزه فناوری رخ میدهد داشت .بهگفته او ،گروه فناوری و
رسانهای ترامپ میبایست مثل همه استارتآپها برای رقابت در جنگی
طاقتفرســا و وحشیانه برای بهدســت آوردن توجه کاربران خالقیت به
خرج میداد .گین میگوید« :ســؤال اینجاست که آیا محصول یک ابداع
منحصربهفرد است یا نه؟ گروه ترامپ نیاز دارد محتوای متفاوتی تولید کند
کاربران در توئیتر نتوانند پیدا کنند».
مدل تجاری گروه فناوری و رسانهای ترامپ نشان میدهد که داراییهای
این شرکت بهشدت به ترامپ مربوط است .ترامپ در هیئتمدیره این شرکت
رئیس هیئتمدیره و صاحب  ۴۷یا  ۵۸درصد سهام دارای حق رأی است.
این آمار وقتی این گروه میخواست در یک شرکت دیگر ادغام شود ،در یکی
از پروندهها ارائه شد .در کل ،کارکرد نادرست گروه فناوری و رسانهای ترامپ
پیشبینی میشد ولی از قدمهای اولیهای که برداشت برای ادامه مسیر خود
درس نگرفت .ترامپ تصور میکرد میتواند یک رســانه اجتماعی درست
کند و در همان روزهای اول مخاطبان زیادی بگیرد و ترافیک زیادی داشته
باشد ،بدون اینکه از ابزارهای مطمئنی استفاده کند که سایر شرکتهای
حوزه فناوری در دره سیلیکون به کار میبرند .آمار دانلود تروث سوشال از
فروشگاههای اپلیکیشن اپل و گوگل هم امیدوارکننده نیست و اهدافی را
که مدیرانش برای آینده این رسانه اجتماعی به تصویر کشیدهاند کماحتمال
جلوه میدهند.

آرون گین ،از
پایهگذاران شرکت
«لینکلننتورک»
که یک گروه
اثرگذاری در بین
صنعت فناوری
محافظهکاران
است ،میگوید که
تروث سوشال از
همان ابتدا درک
مبنایینادرستی
از آنچه در روند
بقای شرکتهای
حوزه فناوری رخ
میدهد داشت
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برخی کشورها از جمله آلمان سعی کردهاند حداقل دستمزد را افزایش
بدهند و همچنین میخواهند با انتقال مستقیم پول به خانوارها (به شکل
بسته حمایتی) جبران افزایش قیمت انرژی را برای آنها بکنند.

منبع تایپه تایم ز

چرا باید خواند:
کشورهای اروپایی با
گرانی انرژی و گرانی
کاالهای دیگر دست و
پنجه نرم میکنند .آیا
اوضاع شبیه به دهه
 ۱۹۷۰است یا میتوانیم
امید به بهبود داشته
باشیم؟ این یادداشت
پاسخی است به سوال
مذکور.

[ آینده اروپا ]

حوزه یورو در چنگال تورم
آیا راه گریزی برای عدم تکرار بحران دهه  ۱۹۷۰هست؟

در شرایطی که قیمت انرژی در سطح جهان رو به افزایش
است و نرخ تورم در اکثر کشورها بیداد میکند ،این تصور
به وجود آمده که شــاید داریم شرایطی مشابه دهه ۱۹۷۰
میالدی را تجربه میکنیم .اما این فقط ظاهر قضیه است و
در باطن ،اوضاع به شیوه دیگری پیش میرود.
تردیدی نیست که شباهتهایی با دهه  ۱۹۷۰مشاهده
میشود .در سال  ۲۰۲۲هم مثل همان زمان شاهد آن بودیم
دانیل گروس
که شوک قیمت انرژی به افزایش قیمت سایر کاالها انجامید.
نرخ تورم هسته (که قیمتهای متغیر انرژی و مواد غذایی
اقتصاددان آلمانی و مدیر مرکز
مطالعاتسیاستاروپایی
در آن محاسبه نمیشود) حاال در آمریکا نزدیک به  ۶درصد
و در حوزه یورو نزدیک به  ۴درصد اســت .هراسها از این
بابت اســت که این شــرایط تداوم طوالنیمدتی پیدا کند .این خودش به شرایط دهه ۱۹۷۰
شباهت دارد.
اما ما در دوره تکرار دهه  ۱۹۷۰به سر نمیبریم .مهمترین تفاوتی که بین امروز و آن زمان
مشاهده میشود ،بازار کار است .در آن زمان ،شاخصگذاری دستمزد به این معنا بود که افزایش
قیمت انرژی و کاالهای دیگر به صورت خودکار به افزایش دستمزدها خواهد انجامید .حتی در
غیر آن صورت هم اتحادیهها میتوانستند نتیجه مشابهی را رقم بزنند و افزایش دستمزدها را
تضمین کنند .این یعنی استاندارد زندگی اعضایشان افول نمیکرد.
اما امروز اوضاع خیلی فرق دارد .حداقل در مورد حوزه یورو میتوان با اطمینان گفت که اوضاع
فرق دارد .بر اساس آمار جدید بانک مرکزی اروپا ،دستمزدها در حوزه یورو تنها  ۳درصد افزایش
یافته است و این در حالی است که در ماه ژوئن شاهد افزایش  ۸.۶درصدی نرخ تورم بودیم.
تفاوت دیگری هم که امروزه مشــاهده میشود این است که تولیدکنندگان اروپایی موفق
شدهاند قیمتهایشان را آن قدری باال ببرند که جبران بخش زیادی از افزایش قیمت انرژی را
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بکند .بر اساس قیمتهای ژوئن امســال ،هزینه واردات انرژی در حوزه یورو امسال به اندازه ۴
درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود .در یک سالی که گذشت ،افزایش فزاینده قیمت انرژی
باعث افزایش  ۲۴درصدی قیمت واردات اتحادیه اروپا شده و این در حالی است که در یک دهه
اخیر ،این قیمت ثبات داشت.
اما این وضعیت روی صادرکنندگان اتحادیه اروپا هم تاثیر گذاشته است؛ به خصوص از این
جهت که اتحادیه اروپا دارد بیشتر از آنچه وارد میکند ،صادر میکند و  ۱۲درصد هم بیشتر از
قبل پول میگیرد .تولیدکنندگان اروپایی بر این مبنا قادر بودهاند بیش از نیمی از کاهش درآمد
خود به خاطر افزایش هزینه انرژی را جبران کنند و آن را در حدود  ۲درصد از تولید ناخالص
داخلی نگه دارند .این هزینه زیادی است اما هنوز هم قابل مدیریت است.
چالشی که وجود دارد این است که ضرر درآمدی در میان بخشهای اقتصادی توزیع شود.
دستمزدهای واقعی حدود  ۵درصد کاهش داشته است و با این اوصاف ،کارگران اروپایی تا اینجا
تمام هزینه تورم را خودشان متقبل شدهاند .با توجه به اینکه سهم دستمزد در حوزه یورو حدود
 ۶۲درصد از تولید ناخالص داخلی میشود ،کاهش پنج درصدی در دستمزدهای واقعی باعث
خواهد شد بخشهای دیگر حدود  ۳.۱درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار بگیرند و این از
آن دو درصد ضرر درآمدی بیشتر است و بنابراین سوددهی حاصل خواهد شد .این یعنی تا اینجا
جلوی کاهش صادرات و ضرر ناشی از آن گرفته شده است.
اما وضعیت در آمریکا خیلی فرق دارد .این کشــور به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و
گاز طبیعی همان مقدار انرژی که وارد میکند را صادر میکند .بنابراین ضربه شدیدی نخورده
اســت و قیمت صادرات و واردات به یک میزان افزایش نشان دادهاند .اما بر اساس آمار موجود،
دستمزدها تنها  ۶درصد افزایش داشتهاند .معنیاش این است که در این زمینه آمریکا نسبت به
اروپا وضعیت دشوارتری دارد.
اما آیا وضعیت نسبی تعادلی دستمزدی در اروپا قابل اطمینان است؟ به نظر میرسد که تورم
در سود در حال حاضر نسبت به دستمزد بیشتر است و این به رغم ضرر درآمدی حاصل شده
است .کاهش دستمزدهای واقعی نیز چندان قابل قبول نیست چون سود رو به افزایش است.
درواقع تقاضای دستمزد از مدتی پیش در حوزه یورو افزایش نشان داده است .مث ً
ال اتحادیه فلزات
آیجی که در آلمان قدرت زیادی دارد خواهان افزایش هشــت درصدی در دستمزد کارگران
صنایع فلزی شده است چون این بخش در حال سود کردن است .همچنین برای آنکه ثبات
اجتماعی حفظ شــود ،برخی کشورها از جمله آلمان سعی کردهاند حداقل دستمزد را افزایش
بدهند .درواقع کشورهای اروپایی میخواهند با انتقال مستقیم پول به خانوارها (به شکل بسته
حمایتی) جبران افزایش قیمت انرژی را برای آنها بکنند .این اقدامات تاکنون شــباهت ســال
 ۲۰۲۲به دهه  ۱۹۷۰میالدی را از بین برده است؛ اما آیا این روند میتواند به رغم تداوم جنگ
اوکراین هم ادامه داشته باشد؟ این پرسشی است که پاسخش در فصل سرمای امسال مشخص
خواهد شد.

افزایش قیمت مواد غذایی ،سوخت و مواد خام به سود کشورهایی که آنها را
ً
در حجم زیاد صادر میکنند تمام شده است .مثال افزایش قیمت روغن پالم
به اندونزی و مالزی که صادرکننده بزرگ روغن هستند سود رسانده است.

[ آینده شرق آسیا ]

منطقه خوشاقبال اقتصادی

آسیای جنوب شرقی چطور از تهدید رکود تورمی فرار کرد؟
این روزها عوامل مختلفی مثل جنگ اوکراین ،افزایش شــدید قیمت سوخت و مواد
غذایی و نیز افزایش نرخ بهره باعث شــده که تهدید رکود تورمی به شدت افزایش پیدا
کند .اما حداقل یک منطقه هست که توانسته از این وضعیت سخت دور بماند :منطقه
آسیای جنوب شرقی .در سطح دنیا سرمایهگذاران در حال فروش سهامهایشان هستند
چون انتظار دارند نرخ بهره باالتر برود و رکود اتفاق بیفتد .فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را
در حدی بیش از انتظار باال برده تا جلوی افزایش قیمتها را بگیرد .این در حالی است که
استراتژی کووید-صفر چین و تالش شدید برای مقابله با افزایش ابتال به کووید در چین
باعث شده که تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ دنیا کاهش پیدا کند.
با این حال این طور به نظر میرسد که منطقه آسیای جنوب شرقی از چرخه رکود
تورمی کنار مانده است .بر اساس تحلیل دادههای بهدستآمده ،در چهار تا از شش اقتصاد
بزرگ مجمع کشورهای آسیای جنوب شرقی ،تولید ناخالص داخلی دارد با سرعتی بیشتر
از تورم افزایش پیدا میکند.
در این چهار کشــور یعنی ویتنام ،مالزی ،اندونزی و فیلیپین ،اقتصادها در حال احیا
هســتند چون محدودیتهای دوران پاندمی کرونا برداشته شــده و نیز گردشگران به
هتلها و ریزورتهای منطقه بازگشــتهاند .این شرایط به خصوص در ویتنام و اندونزی
قابل مشاهده است.
فردریک نیومان ،اقتصاددان ارشد آســیا در اچاسبیسی در این خصوص میگوید:
«آنچه امروز در منطقه آسیای جنوب شرقی میبینیم ،این است که فضای رشد بسیار
قوی شده است و احتمال دارد که این وضع در نیمه دوم سال جاری هم ادامه داشته باشد.
درواقع منطقه آسهآن خیلی مقاومت خوبی از خود نشان داده است».
به همین ترتیب ،خوان گو رئیس بخش پژوهشهای آســیا در موسسه ا ِ 
یاِنزد در
سنگاپور میگوید« :اینجا صحبتهای زیادی درباره رکود تورمی مطرح میشود .اما یکی
از نقاط روشن بحث این است که کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی موفق شدهاند با
بحران کووید به عنوان یک بحران محلی یا اِندمیک (در نقطه مقابل جهانی یا پاندمیک)

برخورد داشته باشند و تا حدی آن را مدیریت کنند و به تدریج محدودیتهای کرونایی را
بردارند و مسیر پیش روی اقتصادشان را باز کنند».
فقط در تایلند و سنگاپور است که نرخ تورم با سرعتی بیشتر از رشد تولید ناخالص
داخلی باال رفته اســت .در حال حاضر ،اقتصاد تایلند در وضعیت احیا قرار دارد اما نرخ
فزاینده تورم دارد جلوی تقاضای مصرفکننده را میگیرد .در همین حال ،سنگاپور ماه
گذشــته هشدار داد که احیای اقتصادش دارد به کندی انجام میگیرد؛ زیرا تاثیر جنگ
اوکراین و نیز محدودیتهای قرنطینهای در چین (که بزرگترین شریک تجاری سنگاپور
است) روی اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است.
در سایر نقاط منطقه ،این طور به نظر میرسد که بدترین دورانهای افول اقتصادی
ناشی از پاندمی کرونا سپری شده و احیا در حال مشاهده است .در فیلیپین که قرنطینه
سختی برای مقابله با کووید داشت و به تبع آن یکی از بدترین انقباضهای اقتصادی در
میان کشــورهای منطقه را تجربه کرد ،شاهدیم که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه
اول سال جاری میالدی به میزان  ۸.۳درصد افزایش پیدا کرده است .علتش هم احیای
مصرف است.
منبع فایننشال تایم ز
اما اقتصادهای جنوب شرق آسیا دارند در زمینه
بازده اقتصادی نشانههای بسیار مثبتی از خود نشان
چرا باید خواند:
میدهند و افزایش باثبات رشد صادرات نیز در همین
یک منطقه در دنیا
راستا مطرح است .افزایش قیمت مواد غذایی ،سوخت
هست که وضع
و مواد خام به ســود کشورهایی که آنها را در حجم
اقتصادیاش در دوران
زیاد صادر میکنند تمام شــده است .مث ً
ال افزایش
پساکرونا و در بحبوحه
قیمــت روغن پالم برای اندونــزی و مالزی ،افزایش
جنگ اوکراین به اندازه
قیمت الستیک برای تایلند و مالزی و افزایش قیمت
بقیه بد نشده است.
زغالسنگ برای اندونزی تاثیر مثبتی داشته است.
بخوانیدتاببینیدماجرا
کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا در عین حال
از چه قرار است.
میتوانند از تغییر در سیاستهای تولیدکنندگان و
تنوعبخشی به زنجیره تامین آنها (که پس از جنگ
تجــاری آمریکا با چین مورد توجه قرار گرفت) بهره
ببرند .مث ً
ال شــرکت اپل برخی از کارخانههای تولید
آیپد خود را از چین به ویتنام منتقل کرده است.
ترین نگوین ،اقتصاددان ارشد بخش اقتصادهای
نوظهور آســیا در بانک ناتیکیــس در این خصوص
میگوید« :ویتنام قابلیت آن را دارد که کاهش تولید
در چین را جبران کند .این کاهش به خاطر اختالل
در زنجیرههای تامین رخ داده بود و بیش از همه در
بخش تولید لوازم الکترونیک ،نساجی و کفش دیده
میشد».
البته کشــورهای منطقه آسیای جنوب شرقی با
مشکالت پیشبینینشدهای هم مواجهاند که در آینده
میتواند آنها را تحت تاثیر قرار بدهد .مث ً
ال فیلیپین که
به واردات برنج ،ســوخت و مواد غذایی وابسته است
حاال تحت فشار قرار دارد و احتماالً در آینده هم وضع
مشابهی را تجربه خواهد کرد.
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آیندهپژوهی
ی
منبع :فارن پالس 

چرا باید خواند:
جنگ اوکراین نشان داد
کهوقتینظامبینالمللی
موقعیت و اعتبار
خودش را از دست
داده باشد ،هر اتفاقی
ممکن است بیفتد .آیا
رویآوردن کشورهای
بیشتریبهسیاست
عدم تعهد یکی از نتایج
این جنگ است؟ پاسخ
به این پرسش را از دل
اینتحلیلپیداکنید.

[ آینده جهان ]

جنگی که عدم تعهد را به دنیا برگرداند
آیا تغییر نظم جهانی به ظهور خودمختاری استراتژیک میانجامد؟

شیوشانکار منون
دیپلماتومشاورسابقامنیت
ملیهند
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جهان بسیار قطبیشده امروز دلیلی برای
شاید این طور به نظر برسد که در
ِ
توجه به مبحث عدم تعهد وجود ندارد .اما این فقط چیزی است که در نگاه
اول دیده میشود .واقعیت این است که اتحاد کشورهای غربی در دنیای امروز
خیلی بیشتر از دوران جنگ سرد است و حتی کشورهایی مثل فنالند و سوئد
به این نتیجه رسیدهاند که باید بیطرفی را کنار بگذارند و سعی کنند که به ناتو
بپیوندند .از سوی دیگر ،شکافهای عظیم بین کشورهای دنیا -فقیر و غنی،
دموکراسی و اوتوکراسی -به وجود آمده و فضای بینالمللی را تحت تاثیر خود
قرار داده است .شکی نیست که این شکافها روی وضعیت اقتصاد و سیاست
جهانی بهشدت موثر خواهند بود.
با وجود همه اینها ،شــاهدیم که مبحث عدم تعهد هم در جهان دوباره
پا گرفته و به گزینهای محبوب و دلخواه برای کشورهای مختلف در جنوب
جهانی (کشورهای کمتر توسعهیافته) بدل شده است .کشورهای مختلفی در
قارههای آسیا ،آفریقا و آمریکای التین نسبت به ائتالفها و اتحادهای میان
کشورهای غربی تردید پیدا کردهاند .بر همین مبنا ،آنها تمایلی به دنبالهروی
از غرب در زمینه اعمال تحریم بر روســیه نشــان ندادهاند و به وضوح ابراز
کردهاند که به ایجاد تنشهایی مشــابه آنچه در دوران جنگ سرد شاهدش
بودیم عالقهای ندارند .از نظر این کشورها ،نظم جهانی موجود به هیچ عنوان
تامینکننده نیازهای امنیتی آنها نیست و دغدغههای آنها درباره امنیت غذایی
و امنیت مالی را نیز مرتفع نمیکند .این در حالی است که تهدید بزرگی مثل
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تغییرات آب و هوایی هم بر سرشــان سایه افکنده است و اوضاع را دشوارتر
یکند.
م 
واقعیت این است که نظام بینالمللی در مرحله گذار بین دو نظم قرار دارد.
آن نظم تکقطبی که بعد از جنگ سرد بر جهان حاکم شده بود تا حدی قابل
پیشبینی بود .اما اوجگیری چین و سایر کشورها در آسیا باعث شد آن قدرت
تکقطبی اقتصادی مجبور به بازتوزیع جهانی شود و همین کام ًال اوضاع را در
جهان جهانیشده بود؛ جایی
سطح جهان تغییر داد .نتیجهاش هم ایجاد یک ِ
که ابرقدرت نظامی چارهای ندارد جز آنکه در چارچوب چندقطبی اقتصادی
جهانی عمل کند .در چنین شرایط نامشخصی ،عدم تعهد یا به قولی دیگر،
خودمختاری استراتژیک برای رهبرانی که میخواهند قطبی
شدگی جهانی از
ِ
بین برود بســیار جذاب است .این رهبران معتقدند که قطبیشدگی جهانی
بهشدت به منافع کشورهایشان لطمه زده است.
عدم تعهد در شرایطی در سطح جهان مورد توجه قرار گرفت که در آغاز
جنگ ســرد ،دو بلوک قدرتمند شرق و غرب در برابر یکدیگر قد علم کرده
بودند .نظم جهانی بر این مبنا داشت با سرعت تغییر میکرد .آمریکا برای اولین
بار از تســلیحات کشتار جمعی استفاده کرده بود و کشورهایی که قرنهای
متمادی زیر سلطه استعمار بودند داشتند از آن رها میشدند .برای کشورهای
تازه مستقلشدهای مثل هند ،اندونزی ،مصر ،یوگسالوی و غیره ،پیوستن به
پیمانی مثل ناتو (پیمان آتالنتیک شمالی) یا معاهده ورشو به این معنی بود

حتی حکومتهای نزدیک و وابسته به مسکو یا
واشینگتن هم از اینکه طرف مقابل را محکوم کنند
یا به آن بپیوندند ابا دارند.

که قدرت چانهزنی بیشتری با هر دو بلوک شرق و غرب را به دست میآورند
و میتوانند از گیرافتادن در میان دعواهای این دو بلوک تا حدی پرهیز کنند.
هنــد یکی از اولین حامیان ایده عدم تعهد بود و بعد از اســتقاللش در
ســال  ۱۹۴۷به آن توجه نشــان داد .علتش هم این بود که چنین سیاست
واقعگرایانهای در آن لحظه به سود هند بود :هند احساس میکرد پیمانهایی
مثل ناتو یا ورشــو هیچ تاثیری در تامین منافــع امنیتیاش یا دغدغههای
توســعهایاش ندارند .رقابت برای آنکه هند به سمت بلوک شرق یا بلوک
غرب کشیده نشود در آن زمان باال گرفت و هند به این نتیجه رسید که در
همکاری با برخی کشورها از هر یک از این دو بلوک میتواند منافع خودش
را تامین کند.
امــا مبحث عدم تعهد بیش از هر چیز در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰مورد
توجه قرار گرفت .در این زمان ،مسائل مختلفی از مبارزه با آپارتاید و نژادپرستی
گرفته تا خلع سالح و استعمارزدایی در چارچوب این مبحث مطرح میشد.
در کنفرانس باندونگ که در ســال  ۱۹۵۵در اندونزی و با شرکت کشورهای
آســیایی و آفریقایی مختلف برگزار شد ،برخی متحدان آمریکا مثل عراق و
فیلیپین و برخی متحدان اتحاد جماهیر شوروی مثل چین حضور داشتند .در
سال  ۱۹۶۱نیز بحث عدم تعهد نهادینه شد و جنبش عدم تعهد شکل گرفت
که امروزه  ۱۲۰کشور عضو و  ۲۰کشور ناظر دارد.
اما از نظر حامیان سرسخت جنگ سرد مثل جان فاستر دالس ،جنبش
عدم تعهد جنبشی غیراخالقی به شمار میرفت و امروزه هم این موضع را در
نظرات برخی سیاستمداران آمریکایی میبینیم؛ به خصوص در مواقعی که
بخواهند مواضع ضد چینی خود را توجیه کنند و سایر کشورها را نیز به اتخاذ
این مواضع فرابخوانند .در دوران جنگ سرد ،آمریکا به عنوان ابرقدرت قویتر،
رویکرد «یا با ما یا علیه ما» را در پیش گرفت .حتی تا پیش از مرگ جوزف
استالین هم اتحاد جماهیر شوروی که قدرتش را در برابر آمریکا کاهشیافته
میدید ،به این نتیجه رسیده بود که همکاری با کشورهای غیرمتعهد میتواند
برایش موثر تمام شود و حداقل ضرر عدم همکاری با آنها را کمرنگ کند.
پس از بروز شــکاف بین اتحاد جماهیر شــوروی و چین در دهه ۱۹۶۰
و نیز نزدیکی نســبی آمریکا و چین در دهه  ،۱۹۷۰فضای بینالمللی برای
مبحث عدم تعهد نیز تغییر کرد .فشارهای اقتصادیِ جهانیشدن و کاهش
قابل توجه تاثیر نظام چندجانبه جهانی به این معنا بود که جنبش عدم تعهد
در وضعیت کاهش تاثیرگذاریاش قرار گرفته است .رشد مبتنی بر صادرات
و نیز تعهدهای جدید در آسیا به تدریج جای راهحلهای چندجانبه را گرفت.
پایان دوران جنگ سرد دوقطبی باعث تحکیم این رویکردها شد .بعد از سال
 ۱۹۹۱حتی برخی صاحبنظران از کشورهای عدم تعهد به این نتیجه رسیدند
که کل دنیا دارد به سمت عدم تعهد پیش میرود.
حاال پس از گذشت سه دهه ،به نظر میرسد که جهان دوباره مثل همان
دوران آغاز جنگ سرد به حالتی شقهشقه رسیده است .تعادل قدرت محلی
با سرعت در حال تغییر است و این مسئله به خصوص در آسیا قابل مشاهده
اســت .اینبار ،مبناهای دوتایی خود را به وضوح نشان دادهاند :میان آمریکا و
غرب از یک سو و میان چین و روسیه از سوی دیگر .اما در عین حال ،واکنش
اکثر کشــورها در آســیا ،آفریقا و آمریکای التین نسبت به حمله روسیه به
اوکراین دارد این را نشان میدهد که هیچکس دوست ندارد موضع واضحی
بگیرد و مجبور باشد یکی از جناحها را انتخاب کند.
حتی حکومتهای نزدیک و وابســته به مسکو یا واشینگتن هم از اینکه
طرف مقابل را محکوم کنند یا به آن بپیوندند ابا دارند .بسیاری از این کشورها
به خصوص کشورهای در حال توسعه به شدت با بحران بدهی فزاینده مواجه
هستند و این مسئله بر اثر پاندمی کرونا و نیز جنگ اوکراین تشدید نیز شده
است و البته وضعیت کلی اقتصاد جهانی هم روی آن تاثیر گذاشته است .نظم

فعلی جهانی -و یا غیاب آن -ظاهرا ً پاسخی به نیاز آنها به تامین منافعشان یا
رسیدنشان به آلترناتیوهای مناسب نیست.
در آسیا ،اوجگیری چین و کناررفتن نسبی آمریکا باعث شده کشورهایی
که در محدوده حریم دریایی چین هستند ،به فکر افزایش قابلیتهای نظامی
خود بیفتند و همکاریهای بیســابقهای را در زمینه امنیتی و اطالعاتی با
یکدیگر آغاز کنند .این اتفاقی است که تقریباً در پانزده سال اخیر شاهدش
بودهایم .آمریکا طبعاً از چنین تحولی استقبال میکند چون معنیاش این است
که شرکای مطمئنتری برای مقابله با چین در اختیار خواهد داشت .تحول
مناسبات امنیتی آمریکا و هند ،بهروز شدن نقش ژاپن و کره جنوبی در نظام
اتحادی با آمریکا و موارد دیگر به این معنی است که در منطقه اقیانوس آرام و
هند فقط یک قدرت غالب را در آینده نخواهیم دید.
اینکه چنین رویکردی میتواند با منافع چین جور دربیاید یا نه ،مسئلهای
اســت که جای تردید هم باقی میگذارد .به نظر میرسد که بحران اوکراین
و واکنش کشــورهای غربی به آن فقط باعث تحکیم نظر حزب کمونیست
چین در خصوص عزم آمریکا برای مقابله با اوجگیری و قدرت چین شــده
است .درواقع چین دیگر در این خصوص تردیدی ندارد .رقابت استراتژیک بین
آمریکا و چین به شدت افزایش یافته و کشورهای دیگر که تمایل به انتخاب
بین شرکای مهم اقتصادی و امنیتی خود ندارند ،احتماالً مجبورند دنبال یک
طرف ثالث بروند و یا به خودشــان تکیه کنند .به هر ترتیب ،چین و آمریکا
عم ًال دوتا از بزرگترین شرکای تجاری کشورهای مختلف دنیا هستند و از
دستدادن هریک از این شرکا برای آن کشورها گزینه مناسبی نخواهد بود.
از سوی دیگر ،جنگ اوکراین نشان داد که وقتی نظام بینالمللی موقعیت
و اعتبار خودش را از دست داده باشد ،هر اتفاقی ممکن است بیفتد و تبعات
زیادی نیز به جا بگذارد .بنابراین تعجبی ندارد اگر که کشورهای بیشتری به
عدم تعهد روی بیاورند .هر چه فشارها برای تعیین جناح باالتر برود ،کشورهای
بیشتری به خودمختاری استراتژیک فکر خواهند کرد و این یعنی احتمال بروز
فقر و سختی بیشتر برای این کشورها نیز وجود خواهد داشت؛ آن هم برای
تامین هزینه این خودمختاری.
اما مشخص نیست که حکومتها و رهبران تا چه حد به تاثیر این وضعیت
روی آیندهشان توجه داشته باشند .با این حال به نظر میرسد که در درازمدت،
جنگ روسیه در اوکراین تعیینکننده این وضع باشد.

رقابت استراتژیک
بین آمریکا و چین
بهشدت افزایش
یافته و کشورهای
دیگر که تمایل
به انتخاب بین
شرکای مهم
اقتصادی و امنیتی
خود ندارند،
المجبورند
احتما ً
دنبال یک طرف
ثالث بروند یا به
خودشان تکیه
کنند
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اهمیت جغرافیایی ترکیه  -هم برای غرب و هم برای اتحاد شوروی -در گذشته
باعث شد ترکیه ارزش زیادی پیدا کند .آنکارا از این اهرم برای کسب منافع خود
در دهههای بعدی استفاده کرد و امروز هم میتواند این کار را بکند.

[ آینده ترکیه ]

سرنوشت ناتو در آناتولی
آیا اتحاد ترکیه با ناتو هنوز پراهمیت است؟
ترکیه به عنوان یک کشور عضو پیمان ناتو سابقه نسبتا آشفتهای در این پیمان
امنیتی دارد و بحث خودمختاری استراتژیک به صورت مداوم به عنوان نقطهای
در برابر تضمینهای امنیتی ارائهشــده توسط ناتو برای ترکیه مطرح بوده است.
البته ترکیه توانسته از این موضوع به عنوان راهی موثر برای ایجاد و تقویت هویت
غربی برای خود اســتفاده کند .این در حالی بود که غرب عمال به خاطر تامین
منافع خود در دوران جنگ سرد خواهان عضویت ترکیه در ناتو بود.
این وضعیت معماگونه همچنان هم ادامه دارد و با بروز جنگ اوکراین اهمیت
بیشــتری پیدا کرده است .حاال نگاه به گذشته ناتو و ترکیه هم مورد توجه قرار
گرفته اســت :آیا تغییر موضع ترکیه در ســال  ۱۹۵۱میالدی و کنار گذاشتن
بیطرفی واقعا ضرورت داشت؟ آیا استالین واقعا به سرزمین ترکیه چشم دوخته
بود؟ میدانیم که در آن زمان ،عصمت اینونو در ترکیه بر سر کار بود که دیدگاهی
به شدت اروپایی-اقیانوس اطلسی داشت و گمان میکرد که مدرنیزاسیون ترکیه
فقــط و فقط از طریق همکاری با غرب امکانپذیر اســت .امــا اگر در آن زمان
یک رهبر کمالیست دیگر روی کار بود و به اندازه
اینونو زیر بــار امضای پیمانهای انگلو-آمریکایی
منبع :یاهو فایننس
نرفته بود باز هــم اوضاع ترکیه امروزی در مقابل چرا باید خواند:
ناتو همینطور بود؟
ترکیه چرا به رغم دوری
اتحاد
و
ترکیه
مناسبات
که
اســت
واقعیت این
از کشورهای غربی به
ناتو
به
ترکیه
پیوستن
دوران
در
شوروی
جماهیر
پیمان ناتو پیوست و
،۱۹۵۱
نوامبر
در
بود.
مانده
باقی
آرام
نسبتا
سال
امروز چه نقشی در آن
در
که
فرستاد
ترکیه
دولت
برای
یادداشتی
مسکو
دارد؟ بخوانید تا ببینید
آن به تصمیم ترکیه برای پیوستن به ناتو اعتراض چرا آنکارا بازیگر مهمی
شده بود .در این یادداشت آمده بود« :اینکه تالش در مهلکه اوکراین به
کردهاند ترکیه را که هیــچ ارتباطی با آتالنتیک شمار میآید.
ندارد بــه پیمان آتالنتیک بکشــانند خودش به
وضوح نشــان میدهد که برنامه این است که از
خاک ترکیه برای ایجاد پایگاههای نظامی استفاده
کنند و اهداف تهاجمی خــود علیه جبهه اتحاد
شوروی را تقویت کنند».
به نظر میرســد کــه تمایــات ایدئولوژیک
در تبدیلشــدن بــه بخشــی از اتحــاد نظامی
غربی یکی از مهمتریــن انگیزههای ترکیه برای
تصمیمگیریهایش در سال  ۱۹۵۱بوده است .این
طور به نظر میرســد که در آن زمان هیچ تهدید
قریبالوقوع یا مشــخصی از سوی اتحاد شوروی
علیه ترکیه وجود نداشته است.
از سوی دیگر ،اهمیت جغرافیایی ترکیه  -هم
برای غرب و هم برای اتحاد شــوروی -باعث شده
بود ترکیه ارزش زیادی پیدا کند .آنکارا به شــکل
موفقیتآمیزی از این اهرم برای کسب منافع خود
در دهههای بعدی استفاده کرد.
جالب اینجاســت که ایــن بههمپیچیدگی را
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امروز هم میتوان در تمایل کشــورهایی مثل ســوئد و فنالند برای پیوستن به
ناتو مشاهده کرد .والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانش در حاشیه
نشست دریای خزر در عشقآباد تقریبا به همین موضوع اشاره کرد و گفت« :ناتو
یادگاری از دوران جنگ ســرد است و فقط دارد به عنوان ابزار سیاست خارجی
آمریکا به کار میرود ]...[ .ما با ســوئد و فنالند آن مشــکالتی را که با اوکراین
داشتیم نداریم .مناقشه ارضی یا مسائل دیگر با آنها نداریم .چیزی وجود ندارد که
باعث نگرانی ما درمورد پیوستن آنها به ناتو باشد».
این در حالی اســت که در مورد پیوســتن این دو کشــور به ناتو حاال حرف
ترکیه مهمتر از بقیه شــده است و ترکیه میخواهد که آنها برخی مخالفان ُکرد
دولت ترکیه را به آنکارا تحویل بدهند .طارق اوغوزلو اســتاد سیاســت خارجی
ترکیه اخیرا در این مورد گفته« :ترکیه دیدگاه خود نســبت به ناتو را از مدتها
قبل عوض کرده بود و علتش هم سیاســت خارجی چندجانبه آنکارا است .نگاه
واقعگرایانهتری نسبت به قبل در خصوص این مسئله در ترکیه وجود دارد .البته
شکلگیری جنگ سرد دوم بین غرب و روسیه باعث خواهد شد که فضای مانور
در سیاست خارجی ترکیه زیاد شود و این مسئله به افزایش اهمیت استراتژیک
المللی بسیار
ترکیه خواهد انجامید .اینکه ترکیه در سالهای آینده در فضای بین
ِ
قطبیشده چطور عمل خواهد کرد درواقع نکتهای است که باید دنبالش کنیم».
در ایــن میان ،یک نکته در خصوص نقــش ناتو جلب توجه میکند .به نظر
میرســد عالقهمندی دولت جو بایدن به پیوستن سوئد و فنالند به ناتو چیزی
شبیه عالقهمندی هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان پیوستن ترکیه
به ناتو (در هفتاد سال پیش) باشد .در این میان ،احتمالش زیاد است که ترکیه
به عنوان عامل برقراری تعادل بین غرب و روسیه جایی برای ایفای نقش داشته
باشــد و در عین حال قادر باشــد منافع خودش را هم تامین کند .همه چیز به
تحوالت اوکراین و میزان تشــدید تنش غرب با روسیه در این مناقشه در آینده
نزدیک بستگی خواهد داشت.

دولت هند اعالم کرده که مالیات سوخت را کاهش میدهد اما هزینه این کار
هم خیلی زیاد است و بنا بر پیشبینیها ،دولت هند با این کار  ۱۳میلیارد دالر
درآمد را از دست میدهد.

[ آینده هند ]

از گرانی سبزیجات تا یارانه سوخت
نگاهی به آینده کشوری که گرانی پیاز در آن سرنوشت انتخابات را تعیین میکند

این روزها در هند قیمت هر چیزی که تصورش را
بکنیــد  -از لوبیا گرفته تا دارو -باال رفته .فیلومنا آمارا
که بازنشسته است حس میکند تقصیر را به جز حزب
حاکم (بی جی پی) و نارندرا مودی نخســت وزیر این
کشور نباید گردن کس دیگری انداخت .آمارا که هفتاد
ساله است حاال مجبور است در بازار بمبئی دنبال سبزی
و مواد غذایی ارزان بگردد و نظرش این اســت که خود
همحزبیهای مودی دارند در همین اوضاع هم پول پارو
یکنند.
م 
طبقــه فقیــر هند که در ســه ســال اخیــر از
محدودیتهای کرونایی و قرنطینه شهرهای بزرگ به
شدت ضربه خورده بود ،حاال دارد گرانی بسیار سختی
را هم تجربه میکند .این گرانیها از زمان جنگ اوکراین
و باال رفتن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی خیلی
زیاد شده است.
دولت مــودی میداند که کنترل تورم در آیندهاش
اهمیت فوقالعادهای دارد .اصوال هیچ سیاستمداری در
هند هیچ وقت فراموش نمیکنــد که در دهه ۱۹۸۰
گرانی پیاز بود که سرنوشــت انتخابات را تعیین کرد و
باعث شد ایندیرا گاندی بر رقیبش که مسئول گرانی به
منبع :فایننشال تایمز
حساب میآمد غلبه کند.
چرا باید خواند:
نرخ تورم در هند در ماه آوریل به  ۷.۷۹درصد رسید
گرانی در هند بیشترین
و بعد در ماه می با اندکی کاهش به  ۷.۰۴درصد رسید.
فشار را روی طبقه
اما این رقم هنوز هم در هشــت سال گذشته بیسابقه
فقیر آورده اما صاحبان
محسوب میشود .این در حالی است که بانک مرکزی
کسب و کار را نیز به
هند روی تورم  ۶درصدی حســاب باز کــرده بود .در
دردسر انداخته است.
همین میان ،گرانی سبزیجات در هند با سرعت زیادی
این گزارش به بررسی
ادامــه پیدا کرده و در ماه می ،قیمت ســبزیجات در
ابعادمختلفقضیه
قیاس با زمان مشــابه در سال گذشته افزایش ۱۸.۲۶
میپردازد.
درصدی داشت.
گلدمن ساکز اخیرا در یکی از پژوهشهای خود در
مورد هند به این نکته اشــاره کرده که تورم مواد غذایی باعث بروز ریسکهای مختلف
میشود .دولت نارندرا مودی هم این را میداند و مثال سعی کرده مالیات روی سوخت را
کم کند .همچنین بانک مرکزی هند به افزایش نرخ بهره برای اولین بار در چهار سال اخیر
روی آورده است .تصور بانک مرکزی هند این بوده که میتواند با این روش جلوی افزایش
بیشتر قیمتها را بگیرد اما واقعیت این است که برای مقابله به تورم دیگر دیر شده است.
شومیتا دوشوار مدیر ارشد پژوهشهای هند در موسسه تیاس لومبارد در این خصوص
میگویــد« :ظاهرا هم بانک مرکزی و هم دولت ،نگاه خوشخیاالنهای به مســئله تورم
داشتند و بیشتر روی رشد اقتصادی تمرکز کرده بودند».
افزایش نرخ تورم با حذف اقدامــات رفاهی بانک مرکزی (که مربوط به دوران کرونا
میشد) همراه شده است و در عین حال ،یک موج گرمای سنگین در ماههای اخیر هند را
در بر گرفته بود که به برداشت محصول گندم در این کشور ضربه زد.

بانک مرکزی هند حاال پیشبینیاش در خصوص رشــد تولید ناخالص داخلی برای
ســال منتهی به مارس  ۲۰۲۳را کاهش داده اســت و آن را از  ۷.۸درصد به  ۷.۲درصد
رسانده است.
دهلی نو همچنین در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی و آســیب به محصوالت
تالش کرده که با کاهش صادرات گندم و ایجاد محدودیت در زمینه محمولههای شکر و
همینطور ارائه یارانه برای خرید روغن پخت و پز (برای خانوارهای کمدرآمد) راهی برای
بهبود اوضاع برای قشر آسیبپذیر جامعه پیدا کند.
دولــت همچنین مالیاتهای داخلی روی بنزین را کاهــش داده و بنا بر پیشبینی
اچاسبیسی ،این میتواند به اندازه  ۰.۲درصد از تورم کم کند .اما هزینه کاهش مالیات
ســوخت هم زیاد است .بنا بر پیشبینی اچاسبیسی ،دولت با این کار  ۱۳میلیارد دالر
درآمد از دست میدهد .در همین حال دولت هند اعالم کرده که با دو برابر کردن یارانه
کودها قصد دارد به کشــاورزان کمک کند .اما همین کار هم هزینه زیادی روی دست
دولت م 
یگذارد.
به صورت کلی ،اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که تدابیر مالی جدید حدود دو تریلیون
روپیه برای دولت هند هزینه خواهد داشت و این برابر با  ۰.۵درصد از تولید ناخالص داخلی
کشور است .سانجیو باجاج رئیس کنفدراسیون صنایع هند که یکی از بزرگترین مجامع
کسب و کار این کشور است در این خصوص میگوید« :رویکرد دولت و بانک مرکزی هند
در قبال تورم روشی عملی بوده است .آنها چارهای ندارند جز اینکه رشد و تورم را با هم
تطبیقدهند».
اما ماجرا اینجاســت که این روزها نگرانی صاحبان کسب و کار در خصوص افزایش
هزینه واردات و کاهش ارزش روپیه در برابر دالر هم بسیار شدید است و آینده صنایع هند
را با بیثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است و به نظر هم نمیرسد که به این زودیها
قابل حل و فصل باشد.
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آیندهپژوهی
[ آینده خودروسازی ]

چطور یک چینی از ایالن ماسک جلو زد
درباره خودروسازی که کسی جدیاش نگرفته بود

منبع:فایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
تولید خودروی برقی
و باتری آن شاید
مهمترین جنبهاز آینده
صنعت خودروسازی
باشد .این گزارش به
بررسی روند پیشرفت
شرکت بیوایدی چین
میپردازد که اخیرا
توانست با جلوزدن
از تسال ،جهان را
شگفتزده کند.

وانگ چوانفو ،میلیاردر چینی و مدیرعامل شــرکت
بیوایدی از اینکه سرمایهگذاران شرکت را کمی دچار
دردســر کند آنقدرها هراس ندارد و حتی از آن لذت
هم میبرد.
بیســت ســال پیش ،وانگ برنامه تجاریاش برای
گروه بیوایدی را ریخت :او میخواســت یک شرکت
خودروســاز ورشکســته را بخرد و آن را متحول کند.
اما این شــرکت درواقع یک شرکت عادی نبود چون
تــاش کرده بود در کنار خودروســازی ،دســتی در
موشکساختن هم داشته باشد.
منطق وانگ برای چنین تصمیمی از این قرار بود:
موتورهای احتراق داخلی بنزینی خودروهای شــرکت
را کنار بگذارد و به جایشــان باتری به کار ببرد .برای ســهامداران بیوایدی که تصور
میکردند در یک شرکت باتر 
ی موبایلساز سرمایهگذاری کردهاند ،استراتژی وانگ واقعا
عجیب و دیوانهوار به نظر میرسید.
اما شش سال بعد ،وانگ توانست همه چیز را واقعا به شکل دیوانهواری تغییر بدهد :او
توجه شرکت برکشایر هتوی متعلق به وارن بافِت را جلب کرد و بافت  ۲۳۲میلیون دالر
در شــرکت بیوایدی سرمایه گذاشت .بافت درواقع روی ایده وانگ قمار کرد و امسال
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باالخره برنامه آن به ثمر نشست :شرکت بیوایدی توانست در زمینه تولید خودروهایی
که با باتری کار میکنند حتی از تسال هم جلو بزند.
آمار مربوط به فروش نیم ســال اول  ۲۰۲۲نشــان میدهد شرکت بیوایدی (که
حروف اختصاری به معنای «رویاهایت را بســاز» است) توانسته خودروهای باتریخور
بیشــتری نسبت به تسال بفروشــد .این موفقیت در شرایطی حاصل شده که در چین
محدودیتهای کرونایی زیادی اعمال میشد و حتی کارخانه تسال در شانگهای به دلیل
قرنطینه این شــهر از کار بازمانده بود و اختاللهای زیادی در تولید در چین مشاهده
میشــد .در هر حال ،شرکت بیدیوای موفق شد در فاصله زمانی مذکور بیش از ۶۴۱
هزار دســتگاه خودروی برقی بفروشد و این در حالی است که تسال در این مدت زمانی
 ۵۶۴هزار دستگاه خودروی برقی فروخت .همچنین سرعت افزایش فروش خودروهای
بیوایدی در قیاس با تسال بسیار باالتر است.
تقریبا نیمی از خودروهایی که در حال حاضر توسط بیوایدی به فروش میرسند
هیبریدی شارژشونده هستند؛ آنچه چین اسمش را خودروهای انرژی نو گذاشته و در
کنار خودروهای کامال باتریخور و مدلهای هیدروژنی قرار میگیرند.
وانگ از یک طرف ایالن ماسک و تسال را از تخت حکمرانی پایین کشید و از سوی
دیگر هم کاری را به ســرانجام رساند که از شــرکتهایی مثل جنرال موتورز ،فورد و
فولکس واگن برنیامده بود.
تو لی مدیر اجرایی شرکت مشاوره سینو اتو در پکن در این خصوص میگوید« :ایالن

سهام شرکت بیوایدی از اول سال جاری میالدی به میزان
 ۲۵درصد افزایش یافته و این در حالی است که سهام تسال در
نیویورک در همین زمان  ۴۲درصد کاهش را تجربه کرده است.

ماسک عمال وانگ را دست کم گرفت .اما تردیدی نیست که او اهداف جاهطلبانه زیادی
دارد».
ِ
شرکت مســتقر در شنژن که در خارج
موفقیت شــرکت بیوایدی باعث شد این
از چین شــهرت زیادی نداشــت در صدر اخبار مورد توجه خودروســازان قرار بگیرد.
خودروســازان جهان همگی در میان نبردی برای بقا قرار دارند که خودروهای برقی و
خودران در آن نقش زیادی ایفا میکنند.
وانگ سال گذشته در رده بیست و دومین فرد ثروتمند چین قرار گرفت و ثروتش بالغ بر
 ۲۵میلیارد دالر میشود .او حاال در قلب رقابت شدید و فزایندهای میان چین ،آمریکا و اروپا
بر سر دستیابی به منابع ،کنترل زنجیرههای تامین و دسترسی به اطالعات مصرفکنندگان
قرار دارد .اینها مواردی هستند که آینده صنعت خودرو را شکل خواهند داد.
وانگ  ۵۶ساله اســت و تاکنون به خوبی خودش را با سیاستهای درازمدت دولت
چین و شی جینپینگ رئیس جمهور این کشور نیز تطبیق داده است .این در شرایطی
است که گاهی در چین وضعیت پیشبینینشدهای در فضای کسبوکار رخ میدهد.
براســاس اطالعاتی که درباره گذشته وانگ موجود است میدانیم که او در خانواده
ثروتمندی به دنیا نیامده بوده و در شهر کوچکی به نام وووی در استان آنهویی در شرق
چین متولد شده است .او شاگرد زرنگی بوده و بعد از فارغالتحصیلی توانسته در انستیتو
تحقیقاتی برای فلزات غیرآهنی در پکن شغلی پیدا کند .او در این دوران در پکن به این
نتیجه رسید که صنعت نوپای خودروسازی چین باید حتما خودروهای باتریخور بسازد
و با صنعت خودروی ژاپن وارد رقابت شود.
وانگ در اواسط دهه  ۱۹۹۰به این نتیجه رسید که در پکن نمیتواند پیشرفت زیادی
بکند و به شــنژن در جنوب چین منتقل شد که داشت به یک مرکز تولیدی جهانی و
بزرگ تبدیل میشد .در کارخانههای بزرگ این شهر ،نیروی کار ارزان یافت میشد که
میتوانست رقابت خوبی را با تولیدکنندگان در ژاپن ،کره جنوبی و تایوان شکل بدهد.
وانگ آدم ایدهداری بود اما در نهایت دو دهه از کارش را به سیاق سایر صاحبان موفق
کسب و کار در چین صرف این کرد که محصوالت آمریکایی و ژاپنی را به خوبی تجزیه
و بررسی کند و بهترین راهها را برای توسعه تکنولوژیهای مشابه آنها به دست بیاورد.
وانگ و تیم او در جریان یک کنفرانس در سال  ۲۰۱۸به این نکته اشاره کردند که
شــرکت بیوایدی در دوران زیادی از کار خود مشــغول ساخت باتری و قطعات دیگر
برای شرکتهای مهمی مثل زیمنس ،نوکیا و موتورال بود و در آن زمان درسهای زیادی
در بخش تولید نصیبش شد .مثال اینکه عالوه بر باتری به خود منابع و معادن لیتیوم و
نیکل هم توجه نشان دهد.
امروزه نحوه کار شــرکت بیوایدی را میتوان ادغــام عمودی توصیف کرد :یعنی
کنتــرل زنجیره تامین از مواد معدنی تا چیپهای کامپیوتری که در وســایل نقلیه به
کار میروند .این روش حاال در صنعت خودروسازی به عنوان روشی درجهیک شناخته
یشود.
م 
بسیاری از خودروسازان رقیب بیوایدی سالهاست که بر اثر معضالت لجستیکی و
کمبود قطعات مهم دچار دردسر هستند .اما بیوایدی توانسته قطعات خودروی خودش
را بسازد و حتی باتریهایش را به شرکتهای رقیب از جمله تسال نیز بفروشد.
بسیاری از میلیاردرهای چینی عمال امپراتوریهای بیزینسی خود را با امتیازات دولتی
مثل توسعه زیرساختها پیش بردند که احتیاج به مناسبات سیاسی و نیز وامگیریهای
گســترده داشت .وانگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده اســت .از سال  ۲۰۱۲که شی
جینپینگ قدرت را در چین به دســت گرفت ،این کشور تالشهایش را برای کاهش
وابستگی به واردات اساسی از جمله نفت و قطعات کامپیوتری افزایش داده است .شی
همچنین توسعه تکنولوژیهای سبز را به عنوان اولویت ملی مطرح کرد و این مسئله از
لحاظ امنیتی نیز روی چین تاثیرگذار بوده است.
الکس پایت مدیرعامل گروه سرسیوس که شرکت مشاوره در حوزه ریسک سیاسی
چین اســت در این خصوص میگوید« :ارزیابی ما این اســت که وانگ ارتباط خوبی با
دولت شــی دارد چون در زمینه صنایع چین ســرمایهگذاریهای مهمی کرده است و
به خصوص در بخش تکنولوژیهای پیشرفته نقش مهمی داشته است .حاال با افزایش

تنشهای ژئوپلیتیک در اطراف چین ،تمام این کارها اهمیت بیشــتری پیدا خواهند
کرد».
اهمیت وانگ در برنامههای بلندپروازانه دولت چین از این هم نشئت گرفته که شرکت
بیوایدی توانسته بعد از شرکت  CATLبه دومین تولیدکننده بزرگ باتری خودروهای
برقی چین تبدیل شود .بر اساس اطالعات منتشرشده توسط شرکت برنستاین ،اینطور
به نظر میرسد که شرکت بیوایدی یکی از ارزانترین تولیدکنندگان باتری خودروهای
برقی است.
جالب اینجاســت که وانگ در داخل شــرکت طرفداران زیادی دارد و او را به خاطر
اخالق کاریاش تحسین میکنند .وانگ از جمله افرادی است که به برقراری تعادل میان
زندگی و کار اعتقاد ندارد و درواقع به نسلی از صاحبان کسب و کار در چین تعلق دارد
که کار را همه چیز در زندگی میدانند .شــرکت بیوایدی در سالهای اخیر آن قدر
موفق ظاهر شده که در تیم اصلی آن چندین میلیاردر دیده میشود .آنها اکثرا افرادی
هستند که از زمان تاسیس شرکت در سال  ۱۹۹۵اینجا بودهاند .خود وانگ در آن زمان
 ۲۹سال داشت.
با وجود آنکه وانگ و شرکت بیوایدی موفق شدهاند تا اینجا در سال جاری میالدی
خودروهای بیشــتری را در قیاس با شــرکت تسال بفروشند ،اما نباید فراموش کرد که
هنوز آزمونهای زیادی پیــش روی بیوایدی قرار دارد؛ به خصوص با توجه به اینکه
خودروسازان چینی از جمله همین شرکت به شدت در تالشاند تا بازارهای خارجی را
نیز در اختیار خود بگیرند.
فروش خودروهای بیوایدی بیشــتر شــامل مدلهای کمهزینهای میشده که در
بازار داخلی چین فروش داشــتند .حاال از آنجا که آمریکا به دنبال اعمال تحریم روی
شرکتهای چینی است و از غلبه تکنولوژیک آنها در سطح جهان هراس پیدا کرده است،
به نظر میرسد چالشهای پیش روی شرکتی مثل بیوایدی هم بیشتر شده باشد.
برخــی صاحبنظران غربی معتقدنــد وانگ به اندازه کافی بــرای مقابله با چنین
چالشهای جهانی کاریزماتیک نیست .مایکل دان یکی از روسای سابق جنرال موتورز
درباره او گفته« :وانگ از آن تیپ آدمهای ساکت و نابغههایی است که زیاد تحت تاثیر
قرارت نمیدهند .اگر در خیابان از کنارشــان رد شوید توجهتان را جلب نمیکنند .این
چیز خوبی نیســت ».چنین صاحبنظرانی معتقدند در شــرایطی که آمریکا به دنبال
وصلکردن ارتش چین به برخی صنایع این کشور و اعمال تحریم بر این صنایع به همین
بهانه است ،چهرههایی مثل وانگ باید جور دیگری رفتار کنند.
به هر حال نباید فراموش کرد که سهام شرکت بیوایدی از اول سال جاری میالدی
به میزان  ۲۵درصد افزایش یافته و این در حالی اســت که سهام تسال در نیویورک در
احتمالی
همین زمان  ۴۲درصد کاهش را تجربه کرده اســت .این خودش نشاندهنده
ِ
مســیری اســت که خودروســازان چینی و آمریکایی پیش رو دارند و بنابراین باید به
چینیها و شرکت بیوایدی حق داد که نسبت به آینده خوشبین باشند.
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آیندهپژوهی

ی
منبع :فارن پالس 

چرا باید خواند:
بعد از جنگ اوکراین
تمام دنیا دوباره متمرکز
روی تواناییهای نظامی
برای شکست رقباست
و طبع ًا آمریکا ،روسیه
وچینبیشتریننقش
را در این بازی ایفا
میکنند .این یادداشت
نگاهجامعیبهمسئله
کنترلتسلیحاتیو
رقابتتسلیحاتیو
تاثیر آن در آینده جهان
دارد.

[ آینده جهان ]

سالحهایی برای بازی
آینده رقابت تسلیحاتی قدرتهای بزرگ را چطور میتوان پیشبینی کرد؟

هال برندز
استاد علومبینالملل در دانشگاه
جانزهاپکینز
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شاید اگر بیست ســال پیش میگفتیم کنترل تسلیحات دارد
نفسهای آخرش را میکشــد و رقابتهای تسلیحاتی دوباره دنیا
یبُرد .اما این روزها
را فرا گرفتهاند کمتر کسی به عمق ماجرا پی م 
درک موضوع حتی برای غیرمتخصصها هم سخت نیست .در دو
دهه اخیر ،ستونهای اصلی رژیم کنترل تسلیحاتی ابرقدرتهای
جهان که در دوران جنگ سرد شکل گرفته بودند یکییکی ساقط
شــدهاند :از معاهده ضد موشکهای بالســتیک گرفته تا معاهده
نیروهای مســلح متعارف در اروپــا تا معاهده آســمانهای آزاد.
مهمترین معاهده تسلیحاتی که شاید نیو استارت باشد هنوز بین
آمریکا و روسیه پابرجاست ،اما همان هم احتماالً در آینده نزدیک
یکی از قربانیان تبعات جنگ اوکراین خواهد بود.
در همین میان ،چین با سرعت در حال شکلدهی به نیروهای
متعارف و هســتهای خود است و هدفش گسترش نفوذ در منطقه
اقیانوس آرام و مناطق دیگر است .در سطح جهان ،تکنولوژیهای
نوظهور باعث شــدهاند پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه قدرت
نظامی صورت بگیرد و کشورهای مختلفی از آن سود ببرند.
به جهانی که در اوج شــکوفایی رقابت تسلیحاتی بسر میبرد
خوش آمدید .این جهانی است که تنشها در آن بسیار شدید است
و تعادل قدرت نظامی را نمیتوان به آســانی به دست آورد .در این
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جهان ،محدودیتهای اندکی روی انواع و کیفیت تســلیحاتی که
قدرتهای بزرگ میتوانند به دست بیاورند وجود دارد .این جهان
جدید درواقع در آینده به وفور با چالشهایی مواجه خواهد بود که
یادآور دوران قدیم رقابت بین قدرتهای بزرگ اســت .در چنین
چارچوبی ،هر کشوری که واقعاً از رقابتهای گذشته درس گرفته
باشد میداند که باید در رقابت تسلیحاتی امروزی موفق ظاهر شود.
البته تردیدی نیست که رقابت تسلیحاتی در جهان سوءشهرت
دارد .این رقابتی بین دو یا چند رقیب اســت که میتواند به ایجاد
تعادل نظامی بین آنها منتهی شــود .در بهترین حالت ،رقابتهای
تسلیحاتی به عنوان جمعآوری بدونفکر تسلیحات یا محصوالتی
کــه ویژگیهای نظامی-صنعتی دارند تلقی میشــود .در بدترین
حالت هم رقابت تســلیحاتی درواقع علت اصلی افزایش تنشها و
بروز جنگهای فاجعهبار است.
دوایت آیزنهاور رئیس جمهور ســابق آمریکا در ســال ۱۹۵۶
میالدی به شــکلی بیپرده به شورای امنیت ملی این کشور گفت:
«آمریکا دارد تسلیحاتی را جمع میکند که خودش هم میداند هیچ
وقت باعث تامین امنیتش نخواهند شــد .اما به هر حال داریم این
کار را میکنیم چون نمیدانیم چه کار دیگری میتوانیم بکنیم».
شکی نیست که رقابت تسلیحاتی واقعاً شهرت بدی دارد .اما در

رقابت تسلیحاتی درواقع یک تعامل بهشدت استراتژیک است که میتواند از طریق
ِ
سرمایهگذاری هوشمند شکل بگیرد و بهتدریج سود استراتژیک زیادی را متوجه
کشور سرمایهگذار کند.

شــرایطی که فضای ژئوپلیتیکی دارد آلودهتر و بدتر میشود ،بهتر
است دیدگاه عینیتری نسبت به آن داشته باشیم.
در دوران جنگ ســرد مشخص بود که صاحبنظران در جهان
متوجه شــدهاند که رقابت تسلیحاتی موضوعفکرنشدهای نیست.
هریک از طرفین میدانســتند برای آنکه بــه تعادل قدرت علیه
دشمن متخاصم برســند ،بهترین ابزار برایشان جنگ پیشگیرانه
است .این با تحریک به جنگ فرق دارد.
تعامل به شدت
از ســوی دیگر ،رقابت تســلیحاتی درواقع یک
ِ
اســتراتژیک است که میتواند از طریق ســرمایهگذاری هوشمند
شکل بگیرد و به تدریج ســود استراتژیک زیادی را متوجه کشور
ســرمایهگذار کند .آنها که طرفدار این ایده هســتند معتقدند که
کنترل تسلیحاتی درواقع نمیتواند یک استراتژی مهم برای تحقق
رقابتپذیری به شمار بیاید.
رقابتهای تسلیحاتی از زمانهای دور جریان داشتهاند؛ اما این
اصطالح تنها در اوایل قرن بیســتم رواج پیدا کرد .تکنولوژیهای
جدید از جمله ناوهای توپدار و هواپیما درواقع تالشهای مهمی
برای ایجاد پتانسیلهای جدید در تغییر تعادل نظامی جهان بودند.
تشــدید تنشها بین قدرتهای بزرگ به تدریج باعث شــد آنها
داشتن برتری نظامی را بیشتر حس کنند .مث ً
ضرورتِ
ال در دهههای
ِ
آلمان نوظهور باعث
پیش از جنگ جهانی اول ،رقابت بین انگلیس و
ِ
شده بود طرفین به دنبال ساخت بهترین کشتیهای جنگی بیفتند.
اما در دوران جنگ ســرد و با ظهور تسلیحات هستهای و ایجاد
رشته مطالعات استراتژیک به عنوان یک رشته دانشگاهی بود که
درک جهانی در خصوص رقابتهای تسلیحاتی بیشتر شد .ساموئل
هانتینگتون و کالین اس .گری از جمله چهرههایی بودند که مسئله
رقابت تســلیحاتی را بررسی میکردند و دربارهاش نظریه داشتند.
از نظر آنها رقابت تســلیحاتی رقابتی با پایان باز بود که رقبا در آن
سعی داشتند تعادل نظامی را به سود خود پیش ببرند و امتیازات
استراتژیک ناشی از آن را برای خود کسب کنند.
در دوران جنگ سرد ،هر اقدامی از سوی اتحاد جماهیر شوروی
یا آمریکا در زمینه تسلیحات نظامی باعث میشد طرف مقابل نیز
حرکــت جدیدی انجام بدهد .این تالش برای برتریجویی نظامی
آنقدر پیش رفت که به اشتغال ذهنی بسیاری از سیاستگذاران و
دانشگاهیان و صاحبنظران تبدیل شد.
البته رقابت نظامی آمریکا و اتحاد شــوروی خیلی سریع ابعاد
هراســناکی پیدا کرد .هریک از آنها با تســلیحات هستهایشان
تهدیدی علیه جهان به شــمار میآمدند و دیگــر از دایره رقابت
تسلیحاتی متعارف خارج شده بودند .همین وضعیت بود که باعث
شــد رقابت بر سر تسلیحات هستهای به موضوع پوچی بدل شود
و یادآور این باشــد که تالش برای تامین امنیت در رادیکالترین
حالتهایش چطور ممکن است به ناامنی وجودی بدل شود.
معاهدات کنترل تســلیحاتی دهه  ۱۹۷۰و بعــد از آن درواقع
تالشی بود برای آنکه جلوی این قدرت ناامنکننده و بیثباتکننده
گرفته شــود .به تدریج این گفتمان شکل گرفت که هیچ کشوری
نمیتواند برنده رقابت تسلیحاتی هســتهای باشد و بنابراین ادامه
دادن چنین رقابتی بیهوده خواهد بود .حتی رابرت مکنامارا وزیر
دفاع آمریکا در یک سخنرانی خود در دوران جنگ سرد به همین
موضوع اذعان کرد.
اما واقعیت این اســت که موضوع به این سادگیها هم نیست.

ابرقدرتها به این دلیل که دشــمن یکدیگر هستند خود را مسلح
نمیکنند ،بلکه موضوع برعکس اســت .اگر یکی از رقبا به قدرت
نظامی باالتری نســبت به دیگری دست پیدا کند ،همواره تهدید
جنگ باالتر میرود و احتمال بروز مناقشــات ژئواستراتژیک بسیار
بیشتر خواهد شد.
طرفداران ایــن ایده درواقع به این نتیجه رســیدند که رقابت
تسلیحاتی هستهای یک حرکت احمقانه و روبوتیک نیست؛ بلکه
میتواند با تفکر استراتژیک همراه باشــد .اندرو مارشال ،از وزارت
دفاع آمریــکا یکی از افرادی بود که به این نتیجه رســید که اگر
آمریکا میخواهد از اتحاد شــوروی جلوتر باشد حتماً باید آن را با
تفکر نظامــی پیش ببرد؛ به این ترتیب که هزینه انجام پروژههای
تسلیحات نظامی را برای اتحاد شوروی باال ببرد تا خودش در این
زمینههای رقابتی دســت باال را کسب کند و به شکل استراتژیک
بتواند این رقابت را مدیریت کند.
ایــن ایــده او درواقع اجرایی هم شــد .آمریکا بــه این نتیجه
رسیده بود که اتحاد شــوروی بنا بر خاطرات تلخ جنگ با هیتلر،
از بمبارانشدن هراس دارد و بنابراین واشینگتن تصمیم گرفت با
ساخت بمبافکنهای معمولی ،اتحاد شوروی را به این فکر بیندازد
که سرمایهگذاری سنگینی در بخش دفاعی هوایی انجام بدهد .با
این ترتیب ،ســرمایهای که باید روانه بخش تواناییهای حملهای
میشد ،به بخش دیگری منحرف میشد و آمریکا وقت آن را پیدا
میکرد که در بخش مورد نظر خودش بیشتر پیش برود.
این هزینهسازی برای اتحاد شــوروی واقعاً هم گران تمام شد.
آمریکا در این فاصله روی توسعه موشکهای کروز که در ارتفاع کم
حرکت میکردند و نیز هواپیماهای شناسایی متمرکز شد که تعادل
قدرت نظامی با شوروی را به هم زد.
اما حاال که سالها از آن دوران میگذرد و جهان هم خیلی تغییر
کرده اســت ،چرا دوباره داریم به این موضوع میپردازیم؟ واقعیت
این اســت که تمایل واشینگتن به رقابت تسلیحاتی بعد از جنگ
ســرد کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که کشــورهای دیگر به
دنبال اســتراتژیهای خالقانه و پیشرو در این زمینه افتاده بودند.
آنچه که امروز در جریان جنگ اوکراین مشاهده میکنیم نمودی
از همین قضیه است .مسکو در دو دهه اخیر آنقدر سالح متعارف
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و هستهای جمع کرده که میتواند هریک از همسایگانش را هدف
قرار بدهد و با تهدید به انجام حمله هســتهای ،آمریکا را هم دچار
مشکل کند .کشورهای عضو ناتو میدانند که تهدیدی که از سوی
روسیه متوجهشان شده از حاال تا مدتها بعد ادامه خواهد داشت
و گریزی از آن نیست.
از ســوی دیگر ،چین هم در این ســالها بیکار ننشسته بوده
اســت و قابلیتهای نظامی خود را آنقدر باال برده که میتواند به
راحتی همسایگانش را تهدید کند و در عین حال ،دست آمریکا را
از منطقه دور نگه دارد .حتی اســتفاده از تسلیحات هستهای هم
در این بازدارندگی مطرح اســت و به نوعی دست سیاستگذاران
آمریکایی را میبندد.
واقعیت این اســت که چین و روسیه در دهههای اخیر آنقدر
خودشان را تجهیز کردهاند که بتوانند برنامههای ژئواستراتژیکشان
را به خوبی پیش ببرند .این دو کشور از دوران جنگ سرد درسهای
زیــادی گرفتهاند و این در حالی اســت که گویــا آمریکا و برخی
کشورهای غربی درسهای آن دوران را بهکل فراموش کردهاند.
در سالهای اخیر ،پکن تالش نکرده که در تمام جنبهها خود را
همتای نظامی آمریکا کند .اما در عین حال در قابلیتهای نظامی
خاصی سرمایهگذاری کرده که از جمله آنها میتوان به موشکهای
ضد کشــتی ،دفاع هوایی و تسلیحات ضد ماهواره اشاره کرد .این
قابلیتها همگی تهدید علیه هواپیمابرها ،ماهوارههای مخابراتی و
پایگاههای منطقهای آمریکا هستند.
به عبارت دیگر ،پکن درســی را که از دوران جنگ سرد گرفته
بــه خوبی اجرایی کرده اســت و دارد روش چینی جنگ را پیش
میبرد؛ آن هم به شکلی که شیوه آمریکایی را کنار بزند و آمریکا را
در شرایطی مشابه آنچه اتحاد شوروی در اواخر جنگ سرد تجربه
کرد قرار بدهد.
اگر این روندها ادامه داشــته باشند ،واشــینگتن تا پایان دهه
میالدی جاری نه با یک ،بلکه با دو چالشگر هستهای مواجه خواهد
بود .درست است که روسیه در حال حاضر دردسرهایی در جریان
جنگ اوکراین دارد ،اما عم ً
ال موفق شــده تعادل نیروهای نظامی
متعارف در محدوده اوراســیا را به هم بزند و برای متحدان آمریکا
ایجاد مشکل کند.
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اینجا هم اوضاع به دوران جنگ سرد شباهت دارد .عدم تعادل
نظامی خطرناک است و میتواند متحدان آمریکا را به مقابله به مثل
وا دارد .از سوی دیگر ،کشورهایی که گمان میکردند نظم جهانی
حامی آنهاست ،حاال دیگر نمیتوانند به این موضوع اطمینان داشته
باشــند .در چنین شرایطی ،کشوری مثل آمریکا که از منطقه دور
اســت مجبور خواهد شــد نوع جدیدی از رقابت تسلیحاتی را راه
بیندازد تا بتواند منافع خود را حفظ کند.
در چنین شرایطی نیاز به پول و بودجه نظامی باال میرود .حتی
هوشمندترین مغزها هم بدون پول نمیتوانند راه به جایی ببرند .به
همین جهت ،قدرتهایی مثل روسیه و چین و آمریکا نیاز دارند که
در عرصه نظامی پول خرج کنند و حتی بازدارندگی هستهای خود
را نیز تقویت کنند.
اینجاست که تکنولوژیهای پیشرفته آیندهمحور اهمیت زیادی
پیدا میکنند .اســتفاده از هوش مصنوعی ،محاســبه کوانتومی،
بیولوژی مصنوعی و سایر تکنولوژیهای پیشرفته در این راستا برای
باالبردن توان نظامی هر یک از این کشورها ضروری خواهد بود .بر
اساس محاســبات احتمالی ،نیاز به اختصاص پنج درصد از تولید
ناخالص داخلی به بودجه نظامــی میتواند ضروریات این حوزه را
تا حدی تامین کند .این در حالی اســت که مث ً
ال در شرایط کنونی
آمریکا  ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی
میکند .به هر حال این هزینهای است که قدرتهای بزرگ جهان
برای حفظ تعادل نظامی با یکدیگر باید بپردازند.
اما حتی اگر مشکل کمبود پول هم وجود نداشته باشد ،باید به
این نکته توجه کرد که هر یک از قدرتهای جهانی مجبورند ذهن
رقبای خود را بخوانند و به هر شکل از آنها جلو بزنند.
مدافعــان کنترل تســلیحاتی البتــه نظر دیگــری دارند .آنها
میگویند اگر یکی از قدرتها به صورت یکجانبه به محدودکردن
فعالیت نظامی خود روی بیاورد ،انگیزه سایر قدرتها برای توسعه
تســلیحاتی نیز کاهش مییابد .مث ً
ال در دنیای امروز ،هزینهکردن
روی هوش مصنوعی و استفاده از آن در امور نظامی مد شده است؛
اما اســتفاده از آن چقدر میتواند عملی باشد؟ این نظر طرفداران
کنترل تسلیحات ظاهرا ً هیچ کدام از قدرتهای بزرگ جهانی را به
محدودکردن برنامههای نظامی آیندهمحورشان مجاب نکرده است.
واقعیت این اســت که هیچ راهی برای آنکه بفهمید رقیبتان
در ســطح جهانی تا چه حد از لحاظ نظامی پیشرفت کرده ،وجود
ندارد .شما باید هر کاری که از دستتان برمیآید برای ایجاد تعادل
نظامی با رقیب انجام بدهید .مث ً
ال امروز سیاستگذاران در آمریکا
چارهای ندارند جز آن که ســعی در فهم انگیزههای روسیه و چین
در باب نظامی و اســتراتژیک داشته باشــند .آنها باید بفهمند که
هراس رقبایی مثل روسیه و چین از چیست؛ و آنها از چه راههایی
برای کاهش هراس خود اســتفاده میکنند .همین روش را رقبای
آمریکا نیز در بعد تسلیحاتی به کار میبرند .در این جریان ،هیچ راه
میانبری وجود ندارد .مثل دوران جنگ سرد ،باید وارد مغز دشمن
و رقیبتان شوید و دست او را بخوانید.
این مسئله اهمیت فوقالعادهای دارد؛ چون تعادل قدرت نظامی
به معنی این نیســت که هر جا رقیبتان قدرتی پیدا کرد شــما
هم ســراغ همان قدرت بروید .مث ً
ال اگر چین در زمینه تسلیحات
هایپرسونیک پیشرفت زیادی کرده ،لزوماً دلیلی ندارد که آمریکا هم
همان روش را پیش ببرد .بلکه میتواند با هزینه مشابه در زمینهای

اگر یکی از رقبا به قدرت نظامی باالتری نسبت به دیگری دست
پیدا کند ،همواره تهدید جنگ باالتر میرود و احتمال بروز
مناقشات ژئواستراتژیک بسیار بیشتر خواهد شد.

دیگر پیشــرفت تسلیحاتی کند .درگیری این دو قدرت در منطقه
غربی اقیانوس آرام حاال خیلی جدی است و در آینده نیز با جدیت
بیشتری ادامه خواهد داشت و بنابراین چارهای نیست جز آنکه این
دو قدرت به تعادل نظامی با یکدیگر برسند.
همین نکته در باب رقابت روسیه و آمریکا نیز مشاهده میشود.
مث ً
ال روسیه تسلیحات هستهای کوتاهبرد دارد اما آمریکا به یک اندازه
به دنبال تسلیحات هستهای اســتراتژیک و متعارف است .درواقع
اینجا تفکر قرینهای الزم نیست .هر امتیازی که بتواند فرضیه رقیب
در زمینه برتری نظامیاش را به چالش بکشد و هزینه بیشتری برای
آن ایجاد کند ،به معنی بُرد برای طرف مقابل خواهد بود.
این روزها در رســانهها بحث زیادی در خصوص تایوان مطرح
میشود و شکی نیست که آمریکا و چین به زودی در این زمینه با
هم درگیر خواهند شد .تصور آمریکا و متحدانش در خصوص تایوان
این است که از یک امتیاز بزرگ یعنی جزیرهبودن تایوان استفاده
کنند .آنها معتقدند دفاع از یک جزیره محصور در آبهای خروشان
میتواند آســانتر از غلبه بر آن باشد .درنتیجه آمریکا و متحدانش
تالش دارند که تایوان را مملو از موشکهای ضد کشتی ،مینهای
دریایی ،وسایل نقلیه دریایی زیردریایی و هوایی بدون سرنشین و
موارد ارزانقیمت دیگر کنند و به این ترتیب ،قدرت نظامی چین را
که از نوعی دیگر و در جهت غلبه بر تایوان است به چالش بکشند.
آنها تصورشــان بر این است که همین تمهیدات در قبال جزیرهای
مثل تایوان میتواند به کابوس بزرگی برای نیروهای دریایی و هوایی
چین بدل شود.
همین موضوع را میتوان از ســمت چین هم بررسی کرد .اگر
پکن میخواهد رقابت در زمینه موشکهای میانبرد به راه بیندازد،
آمریکا قطعاً تالش خواهد کرد که با همکاری شــبکه متحدانش
در منطقــه ،این امتیاز را به یک نقطه ضعف در آینده تبدیل کند.
علتش این است که موشــکهای میانبرد متعارف که آمریکا در
خاک کشورهای متحد خود مستقر کرده است میتوانند به آسانی
سرزمین چین را هدف قرار دهند و این در حالی است که چین به
دلیل فاصله جغرافیاییاش با آمریکا نمیتواند تهدید مشابهی علیه
واشینگتن داشته باشد.
از سوی دیگر چین بودجه زیادی برای کشتیهای هواپیمابر و
سایر وسایل نقلیه غولپیکر صرف کرده است و این در حالی است
که اگر جنگ دریایی دربگیرد ،تمام این مدرنیزاسیون دریایی فورا ً
در معرض خطر قرار میگیرد و ممکن است خیلی سریع نابود شود.
این خطر از لحاظ تجهیزات زیردریایی هم وجود دارد .شاید بتوان
این وضعیت را نمونهای دانست از آنچه که تعادل قدرت مینامیم.
پکن هرچه که در برنامههای تسلیحاتی خود پیش برود ،همواره باید
به فکر تهدید متحدان آمریکا علیه این برنامهها هم باشد .این یعنی
کــه رهبران دو طرف باید به صورت دائمی به این فکر کنند که از
رقابت تسلیحاتی فعلی واقعاً چه سودی میبرند.
در همیــن میان ،یک نکته را نباید از یاد برد و آن هم مســئله
بازدارندگی اســت .بازدارندگی کام ً
ال وابسته به این نکته است که
هر طرف راجع بــه دیگری چه فکری میکند و او را قادر به انجام
چه کارهایی میبیند .تکنولوژیهای جدید عم ً
ال فرصتهای جدید
ایجاد میکنند اما در فضای سایبری جا برای توطئه و فریب زیادی
وجود دارد .این چیزی اســت که در دوران جنگ ســرد امکانش
وجود نداشت .اما حاال فضای سایبری میتواند کاری کند که برخی

قابلیتهای نظامی به شکل غیرواقعی جلوه کنند و این باعث تغییر
مسیر رقابت تســلیحاتی خواهد شد .در چنین شرایطی هیچیک
از طرفیــن نمیتوانند ادعا کنند که واقعــاً اطالعات زیادی درباره
قابلیتهای نظامی دیگری دارند.
این شــرایط به رقابت شدیدتری منجر خواهد شد .با این حال،
این نکته را نیز روشــن خواهد کرد که رقابت تسلیحاتی و کنترل
تسلیحاتی دست در دست هم حرکت میکنند و فقط گاهی یکی
از دیگری جلو میزند .مث ً
ال واشینگتن در دهه  ۱۹۷۰و در شرایطی
که درگیر باتالق جنگ ویتنام بود ،تالش کرد معاهده ضد موشک
بالستیک را به عنوان راهی برای آهستهکردن روند رقابت تسلیحاتی
با اتحاد شــوروی به کار ببرد و در این راه موفق هم شــد .درواقع
آمریکا میخواست زمان بخرد تا از یوغ جنگ ویتنام خالص شود
و در همین راه بر ســر راه امیال نظامی اتحاد شــوروی نیز سنگ
بیندازد.
با تمام این اوصاف ،میتوان گفت که کنترل تســلیحات هنوز
هم برای جهان خوب اســت و نتایج مطلوبی به جا میگذارد .مث ً
ال
تجدید و تداوم معاهده نیو استارت که در سال  ۲۰۲۱انجام گرفت،
از دیدگاه رقابت تسلیحاتی توجیهپذیر بود؛ زیرا مسکو در موقعیت
بهتری برای ساخت نیروی هستهای استراتژیک خود در کوتاهمدت
قــرار دارد و رقابت اقتصادیاش با آمریکا هــم جلودار این قضیه
نیست .از سوی دیگر ،شکی وجود ندارد که آمریکا یا روسیه و چین
به دنبال این هستند که طرف مقابلشان را درگیر رقابت تسلیحاتی
غیرقابل کنترل کنند و رقیب را به صرف هزینه نظامی زیاد وادارند.
این جزئی از رقابت استراتژیک آنهاست.
با این حال ،رقابت تســلیحاتی درواقع برای جلوگیری از تبعات
بدتــر و ناجورتر در رقابتهای اســتراتژیک الزم اســت و تبعات
ناکارآمدی نظامی احتمالی طرفین را میتواند کاهش دهد .اگر یکی
از طرفین درگیر موفق شود رقیب خود را در آینده نزدیک به تغییر
رویکرد وادارد و اهداف درازمدت آن را تغییر دهد ،احتماالً دست باال
را در رقابت تسلیحاتی به دست آورده است .شاید تا سالها هیچیک
از طرفین پیروز واضح میدان نباشند اما باالخره یک طرف پیروزتر
از طرف دیگر خواهد بود؛ چیزی شبیه آنچه در دوران جنگ سرد
رخ داد و در آینده ما هم احتماالً رخ خواهد داد.

آمریکا و متحدانش
معتقدنددفاع
از یک جزیره
محصور در
آبهای خروشان
میتواند آسانتر
از غلبه بر آن باشد.
درنتیجهآنها
تالش دارند که
تایوان را مملو از
موشکهای ضد
کشتی،مینهای
دریایی ،وسایل
نقلیهدریایی
زیردریایی و
هوایی بدون
سرنشین و موارد
ارزانقیمت دیگر
کنند
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اروپا میخواست منتظر بماند تا سرمایهگذاریهایش روی انرژیهای سبز و
خودروهای برقی و سایر تکنولوژیهای بهکاررونده در صنایع سنگین جواب
ً
بدهد؛ اما این رویکرد اصال منطقی نبود و نیست.

آیندهپژوهی
[ آینده اروپا ]

آنها که حرف خودشان را نقض کردند
اروپا چطور اهداف محیط زیستیاش را به خاطر جنگ اوکراین قربانی کرد؟
گ
منبع :بلومبر 

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا وعدههای
عظیمی برای کاهش
آزادسازی کربن ارائه
میداد و سعی داشت
کشورهای دیگر را نیز
به همین راه بکشاند.
اما فقط یک اتفاق کافی
بود تا دوباره اروپا را به
استفاده از زغال سنگ
بکشاند.بخوانیدتا
ببینید ماجرا از چه قرار
است.
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همین تابستان گذشته بود که اتحادیه اروپا برنامه رادیکالی برای
کنارهگرفتن از انرژیهای مبتنی بر کربن را کلید زد .در چارچوب این
برنامه قرار بود کاهش قابل توجهی در آزادســازی گازهای گلخانهای
صورت بگیرد و تا نیمه قرن یعنی ســال  ۲۰۵۰میالدی ،آزادســازی
گازهای گلخانهای به صفر برسد.
اما شاید کمتر کسی پیشبینی میکرد ظرف یک سال این همه
تحــول اتفاق بیفتد و به خصوص جنگ اوکراین رخ بدهد .نتیجهاش
این شــد که اتحادیه اروپا از حرفش برگــردد و تمرکزش را از برنامه
کربنزدایی بــردارد .این اتفاق حاال در چندین کشــور اروپایی قابل
مشــاهده است و به نظر میرســد آنها تصور میکنند در کوتاهمدت
چارهای ندارند جز اینکه برای جبران کمبود منابع سوخت وارداتی از
روسیه ،به راه حلهای غیرمحیط زیستی روی بیاورند .این کمبود به
خاطر اعمال تحریم روی سوخت وارداتی از روسیه صورت گرفته است.
از روز آغاز جنــگ اوکراین در  ۲۴فوریه ،کشــورهای اروپایی به
ســوزاندن زغال سنگ بیشتر روی آوردهاند ،برنامه ساخت پایانههای
جدید الانجی (گاز طبیعی مایع) را اعالم کردهاند و شــبکه خطوط
گازی در منطقه را گسترش دادهاند .فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس
بینالمللی انرژی که همین پارسال از لزوم خاتمه تمام پروژههای جدید
نفت و گاز صحبت کرده بود امسال میگوید« :متوجه هستم که برخی
دولتهای اروپایی مجبورند تصمیمهای سختی برای تضمین تامین
انرژی برای شهروندان بگیرند .فشــار فعلی روی بازارهای انرژی زیاد
است».
برنامه آب و هوایی اتحادیه اروپا که در  ۱۴ژوئیه پارســال توسط
کمیسیون اروپایی ارائه شد تاکیدش روی استفاده گسترده از انرژیهای
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تجدیدپذیر و کنار گذاشتن خودروهای با موتور احتراق داخلی بود .بنا
بر پیشبینی کمیسیون اروپایی ،چنین برنامهای میتوانست تا سال
 ۲۰۳۰وضعیت آزادسازی کربن در اروپا را به میزان  ۵۵درصد کم کند.
اما جنگ اوکراین نشــان داد کل چیزی کــه اتحادیه اروپا رویش
حساب کرده بود ،گاز روسیه برای روشننگهداشتن چراغ کارخانهها و
خانهها بود .درواقع اروپا میخواست منتظر بماند تا سرمایهگذاریهایش
روی انرژیهــای ســبز و خودروهای برقی و ســایر تکنولوژیهای
بهکاررونده در صنایع سنگین جواب بدهد.
اما این رویکرد اص ً
ال منطقی نبود و نیســت .اروپا برای تامین ۴۰
درصد از گاز و  ۳۰درصد از نفت خود مســتقیماً به روسیه وابستگی
داشــته است .حاال که روسیه فشــار را در زمینه ارائه سوخت به اروپا
افزایش داده اســت ،بروکســل هم به این نتیجه رسیده که باید فکر
دیگری برای سرمایهگذاریهایش بکند.
تنها پشتوانه اروپا در این شرایط ،زغال سنگ است که بدترین تاثیر
را در شــرایط آب و هوایی میگذارد و حتی استفاده از آن خطرناک
و غیرضروری اســت .آمار حاکی از آن است که از فوریه (آغاز جنگ
کربن ناشی از سوزاندن زغال سنگ به میزان
اوکراین) میزان آزادسازی ِ
 ۶درصد افزایش نشان داده است.
در همین حال ،روسیه انتقال گاز به خطوط لوله اصلی اروپا در سال
جاری را کاهش داده اســت؛ به طوری که صادرات گاز به اروپا تقریباً
به یکســوم رسیده است .تازه این در شرایطی است که اروپا در حال
تجربه افزایش تقاضا در دوران پســاکرونا بود و مصرف گاز در اروپا در
سال  ۲۰۲۱به باالترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده بود.
بحــران فعلی باعث شــده که آلمان برنامه تعطیلی شــماری از
نیروگاههــای زغال ســنگی و نفتی خود را به تعویــق بیندازد .این
نیروگاهها حدود  ۱۰گیگاوات نیرو تولید میکنند و آزادسازی کربن
در این بخش را در سال آینده میالدی به میزان  ۲۰درصد و در سال
 ۲۰۲۴بــه میزان  ۱۷درصد افزایش خواهند داد .این یعنی آلمان به
عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا به هیچ عنوان قادر نخواهد بود وعدههای
آب و هوایی خود برای برنامه اروپا (کاهش آزادســازی کربن تا سال
 )۲۰۳۰را محقق کند.
دولتهــای دیگر از جمله دولت هلند و اتریش و فرانســه نیز به
بازگشایی نیروگاههای زغال سنگ برای تامین سوخت زمستان امسال
چراغ سبز نشان دادهاند و بنابراین همان روش آلمان را دنبال خواهند
کرد.
این ناکامی شــدیدی در برنامههــای آب و هوایی اتحادیه اروپا را
به نمایش میگذارد و حاکی از آن است که اتحادیه اروپا تنها با بروز
یک اتفاق یعنی جنگ اوکراین ،تمام برنامههای خود را بههمریخته
یافته است .حامیان محیط زیست در اروپا میگویند حتی بانکهای
ســرمایهگذاری هم که انرژیهای بادی و خورشــیدی را در اولویت
فعالیــت خود قرار داده بودند حاال به پروژههای کربنی روی آوردهاند
و این بزرگترین فاجعه برای آینده محیط زیستی اروپا خواهد بود.

در میان تشدید تنشها با غرب ،توسعه بریکز به سود
روسیه و چین خواهد بود چون آنها بریکز را راهی
برای قد علمکردن در برابر گروه هفت میدانند.

[ آینده اقتصاد جهان ]

دومین ظهور بریکز

آیا افزایش عضو و زمینزدن دالر به تقویت بلوک بریکز میانجامد؟
در اولین نشســت کشــورهای بریک در سال ۲۰۰۹
میالدی ،کشورهای عضو (که هنوز بریکز نشده بودند)،
احساسی از موفقیت نسبی را تجربه میکردند .کشورهای
غربی از سال قبلش با یکی از بدترین بحرانهای مالی
تاریخ دســت و پنجه نرم میکردند و این در حالی بود
که کشورهای عضو بریک یعنی برزیل ،روسیه ،هند و
چین توانسته بودند در مقابل بحران برای خود پناهگاهی
زونگیوان زویلیو
داشــته باشند .در ســال  ۲۰۱۰و با پیوستن آفریقای
پژوهشگرمطالعاتبینالمللدر
جنوبی ،بریک به بریکز تبدیل شــد و برنامهاش هم به
دانشگاهجانزهاپکینز
تدریج از گســترش همکاریهای اقتصادی فراتر رفت.
کشورهای عضو بریکز میخواستند در امور حاکمیت
بینالمللی -از جمله در بحث امنیت -حرفی برای گفتن داشته باشند.
امســال هم نشست بریکز در ماه ژوئن و به ریاست
منبع :ایست ایژیا فورو م
چین برگزار شــد .اما جهانی که امســال پیش روی
اعضای بریکز است خیلی با جهانی که آنها در آخرین چرا باید خواند:
نشستشان در سال  ۲۰۱۹در برازیلیا پیش روی خود نام بریکز این روزها
میدیدند ،فرق دارد .دو ستون اصلی بریکز یعنی روسیه زیاد در سطح
و چین به آن اندازهای که در آن سال در حال رشد بودند بینالمللیمطرح
رشد نکردهاند .مناقشــات ارضی دو عضو بریکز یعنی میشود .اما آیا توسعه
چین و هند که مدتهاســت بر سر منطقه لدک ادامه بریکز جدی است؟
دارد ،از سال  ۲۰۲۰به بعد حتی تشدید هم شده است .این یادداشت پاسخی
از ســوی دیگر ،مناسبات چین و برزیل دستخوش است به سوالها درباره
فراز و فرودهایی شده است و علتش هم اظهاراتی است آینده این اتحاد.
که از سوی ژائیر بولسونارو رئیس جمهور راستگرای
برزیل علیه چین مطرح شده بود و به عکسالعملهای
شدید چین انجامید .اما از همه اینها بدتر ،تداوم بحران
کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی بوده که شــوکهای
اقتصادی ،اختالل در زنجیــره تامین و هزاران معضل
دیگر را به وجود آورد و باعث شد منافع هریک از اعضای
بریکز لزوماً با بقیه کشورهای عضو همسو نباشد.
اما یک نکته در مورد بریکز هنوز هم صادق است :این
بلوک هنوز موقعیت خود را به عنوان یک اتحاد سیاسی
حفظ کرده است .حضور روسیه در نشست اخیر بریکز
به رغم حمله این کشور به اوکراین و اعمال تحریمهای
غرب علیه روسیه ،مهمترین نشانه این موضوع بود .این
در حالی بود که پیشتر و در ماه مارس هم هند ،چین
و آفریقای جنوبی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد علیه روسیه رای نداده بودند و برزیل هم از
تحریمها علیه روسیه انتقاد کرده بود.
هرچه باشــد ،بریکز یکــی از مهمترین نمایندگان
جنوب جهانی اســت و برنامهاش برای گســترش هم
خیلی جدی است .این روزها مهمترین بحث بریکز ایجاد

نظام مالی آلترناتیو جهانی است که مبتنی بر دالر نباشد و حرف و حدیثهای زیادی نیز
در خصوص اقدامات احتمالی بریکز در این راستا مطرح شده است .شکی نیست که اگر
بریکز در این راه موفق ظاهر شود ،موقعیت خود را بهشدت تحکیم خواهد کرد.
با این حال ،کشورهای اروپایی بر این باورند که پکن و مسکو هنوز موفق نشدهاند که
بریکز را به یک ائتالف ضد آمریکا بدل کنند و به دنبال ساقط کردن موقعیت دالر باشند؛
اما راه موفقیت آنها اخیرا ً هموارتر از قبل شده است .از آنجا که کشورهای عضو بریکز در
زمینه امنیتی با هم اتحاد دارند و منافع مشترکی را دنبال میکنند ،احتمال وصلشدن
جنبه اقتصادی و امنیتی در مناسبات آنها در آینده نزدیک بسیار بیشتر شده است.
پکن در ماه می اعالم کرد که وزرای خارجه بریکز در خصوص توسعه این بلوک با هم
به توافق رسیدهاند و بعدا ً هم این موضوع در رسانهها مطرح شد که آرژانتین و ایران برای
پیوستن به بریکز درخواست دادهاند .اما مشخص نیست که پیوستن آنها به چه ترتیب
بررسی خواهد شد یا چه شرایطی خواهد داشت .البته این را میدانیم که در میان تشدید
تنشها با غرب ،توسعه بریکز قطعاً به سود دو عضو مهم این اتحاد یعنی روسیه و چین
خواهد بود .آنها بریکز را راهی برای قد علمکردن در برابر گروه هفت میدانند .اما اینکه
برزیل ،هند و آفریقای جنوبی چطور میتوانند منافع خود را با گسترش بریکز تامین کنند
مسئله دیگری است.
کشورهای غربی با دقت موضوع توسعه بریکز را دنبال میکنند اما در عین حال بر این
باورند که تفاوتهای بین منافع اعضای بریکز میتواند بیشتر از شباهتهای آنها باشد .از
همه مهمتر اینکه اقتصاد چین بزرگتر از کل چهار اقتصاد دیگر عضو این بلوک است و
این خودش تفاوت مهمی است.
با این حال شکی وجود ندارد که یکی از اهداف تمام کشورهای عضو بریکز ،افزایش
نقشآفرینیشان در سطح بینالمللی است و این هدف میتواند با افزایش اعضا نیز تا حدی
هماهنگ باشد .آینده بریکز را با تکیه با تمام این موارد میتوان حدس زد.
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اینکه برخی رهبران در کشورهای غربی تصور میکنند دوستان و متحدانشان
تا ابد متحد باقی خواهند ماند ،نشاندهنده عدم شناخت آنها از دنیای
امروزی است و میتواند به موانع زیاد و هزینههای بیشتر منتهی شود.

[ آینده جهان ]

تجارت آزاد در مهلکه بینظمی جهانی
آنچه باید درباره دوران سوم نظم پساجنگ بدانید

مارتین وولف
اقتصاددان سابق بانک جهانی

منبع :فایننشال تایمز

چرا باید خواند:
نظمی که سالها در
جهان میشناختیم و به
آن عادت کرده بودیم
این روزها دستخوش
تغییر شده است .این
یادداشت توضیح
میدهد که چطور
تجارت آینده را باید
بامقتضیاتجدید
هماهنگکنیم.

اخیرا ً این طور به نظر میرســد که وارد دوران سوم در
جهانی پساجنگ شدهایم .اولین دوران از
نظم اقتصادی
ِ
اواخر دهه  ۱۹۴۰تا دهه  ۱۹۷۰میالدی ادامه داشــت
و مهمتریــن ویژگیاش هم لیبرالشــدگی بود که به
خصوص میشــد در میان کشورهای پردرآمد و متحد
آمریکا در دوران جنگ سرد مشاهدهاش کرد .از دهه  ۱۹۸۰و به خصوص بعد از اضمحالل اتحاد
جماهیر شوروی ،دوره دوم شروع شد و اصالحات رادیکال بیشتری در زمینه لیبرالیسم اقتصادی
صورت گرفت که نام نئولیبرالیسم به آن اطالق شد و در نقاط مختلفی از دنیا گسترش پیدا کرد.
همچنین تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال  ۱۹۹۵و پیوستن چین به آن در سال  ۲۰۰۱جزو
مهمترین ویژگیهای دوران دوم بودند .اما حاال انگار وارد دوران سوم از بینظمی جهانی شدهایم
که از جمله ویژگیهای مهمش ارتکاب اشتباهات بزرگ داخلی و نیز ایجاد شکاف در سطح جهانی
است .موضوع اشتباهات در عرصه داخلی را به وضوح میتوان در کشوری مثل آمریکا مشاهده کرد.
در این کشور ،در پیشگرفتن سیاستهایی که بتواند تغییرات اقتصادی را در عین تامین امنیت
محقق کند مورد بیتوجهی قرار گرفته و فرصتسوزی شده است .به جایش ،ناسیونالیسم مبتنی بر
بیگانههراسی و حمالت دائمی به رقبا از جمله چین مورد توجه قرار گرفته است .درواقع در آمریکا
موضوع رقابت استراتژیک با چین حتی به امتیازگیری هردو حزب دموکرات و جمهوریخواه منجر
شده است؛ آن هم در شرایطی که نبرد بر سر تعرفهها رخ داده و چین نیز تا حدی متمرکز روی
نگاه به داخل شده و اهمیت کمتری به آمریکا میدهد .به همه اینها اضافه کنید جنگ اوکراین را
که باعث شد تمام شکافها در سطح بینالمللی تشدید هم بشود .در چنین جهانی ،چطور میتوان
به حفظ نظم تجاری لیبرال امید داشت؟ پاسخ من این است« :به سختی» .درواقع هرکس که برای
خودش منافعی در این میان میبیند باید با تمام نفوذ و قدرتش برای حفظ این نظم تالش کند.
خوشــبختانه شمار زیادی از کشورهای کمتر قدرتمند میدانند که چه خطری پیش رویشان
اســت و نیازی به توجه به تصمیمگیریهای ابرقدرتها و دنبالهروی از آنها ندارند؛ به خصوص از
آنجا که ابرقدرتها بیش از اندازه مشغول درگیریها بین خودشان هستند .برای درک اینکه چه
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چالشهایی پیش روی نظام تجاری لیبرال قرار دارد ،به پنج مسئله باید توجه کرد:
پایدارپذیری .مدیریت مسائل جهانی باید به عنوان یک چالش همگانی بشری در
یک
نظر گرفته شــود .قوانین تجاری نمیتوانند برهمزننده آینده بشر باشند یا نتایج
ویرانکننده بــه همراه بیاورند .به همین دلیل اســت که موضوعی مثل کاهش
آزادسازی کربن را نمیتوان از تجارت جدا کرد یا مث ًال به صورت افسارگسیخته از منابع شیالت جهان
استفاده کرد .همه اینها به قوانین مرتبط بینالمللی نیاز دارند.
امنیت .اینجا باید بین امنیت اقتصادی با امنیت اســتراتژیک تفاوت قائل شویم و
دو
ببینیم که کسب و کارها با کدامیک از آنها آسانتر هماهنگ میشوند .این روزها
اختــال در زنجیرههــای تامین به ما ثابت کرده که به انــواع مختلفی از امنیت
نیازمندیم تا امور تجاری را پیش ببریم و وظیفه دولتها نیز در همین راستا سنگینتر شده است.
بلوکهــا .اینکه برخی رهبران در کشــورهای غربی تصور میکنند دوســتان و
سه
متحدانشان تا ابد متحد باقی خواهند ماند ،نشاندهنده عدم شناخت آنها از دنیای
امروزی است و میتواند به موانع زیاد و هزینههای بیشتر منتهی شود .واقعیت این
است که در این جهان فقط میتوان مذاکره کرد و بیش از آن نمیتوان روی چیزی حساب باز کرد.
استانداردها .بحث در خصوص استانداردها به عنصر مرکزی در مذاکرات تجاری بدل
چهار شده است و گاهی هم منافع کشورهای پردرآمد بیشتر از بقیه در آن لحاظ شده
است .یک نمونهاش بحث حقوق معنوی است که بیشتر از همه به سود کشورهای
غربی بوده است .نمونه دیگر هم استانداردهای کار است .به صورت کلی ،هرچه در اقتصاد دیجیتال
امروزی بیشتر پیش میرویم ،شرایط هم بیشتر تغییر میکند و باید همگام با آن تحوالت الزم را هم
ایجاد کرد.
سیاست داخلی .واقعیت این است که حفظ نظام تجاری آزاد بدون آنکه نهادها و
پنج
سیاستهای مناسب در داخل کشورها به وجود آمده باشد ،امکانپذیر نیست .باید
به عموم در خصوص تغییرات بزرگ اقتصادی آموزش داده شــود و سیاستهای
افراط گرایانه داخلی که از سوی برخی احزاب دنبال میشود بر همین اساس رنگ ببازند.

کسی که به عنوان ناظر بر روبوت مالی استخدام میشود باید حواسش به روبوت
بودن پیشنهادهای مالی
و تصمیمگیریهای او باشد تا از منطقیبودن و قانونی ِ
روبوت اطمینان حاصل شود.

[ آینده بازار کار ]

 4شغل مالی جالب برای آینده
درباره مشاغل عجیب اما پردرآمدی که شاید آینده مالیمان را شکل بدهند

جهان بسیار دیجیتال و بسیار مجازی امروز شرایط جدیدی
پول و مدیریت منابع مالی در
ِ
را تجربه میکنند و به همین جهت ،تعجبی ندارد که شاهد تغییرات اساسی در مشاغل
مالی نیز باشیم .اینجا نگاهی داریم به برخی نقشها و مشاغل جدید در این حوزه.
هکرمقیم
یک
از زمان قدیم تا همین اواخر ،بانکها برای نگهداری از سرمایه مردم همیشه
از نیروهای کارکشــته امنیتی اســتفاده میکردند .اما حاال که همه چیز
دیجیتال است و دزدها هم دیجیتالاند ،چطور میتوان جلوی دزدی آنها را گرفت؟ پاسخ
روسای بانکها به این پرسش جالب است :هکر استخدام میکنیم!
مدتی اســت که نهادهای مالی بزرگ به شــرکتهایی پول میدهند تا سیستمشان را هک
کنند و بعد بر اســاس ضعفهای سیستمشان ،تالش گســتردهای را برای حل آنها صورت
میدهند .به این کار ،آزمون نفوذ گفته میشود .شاون مویر
ل
منبع :وال استریت جورنا 
همبنیانگذار شرکت شرکای اتردیس که دقیقاً همین کار
را انجام میدهد میگوید تغییر بزرگی که در ســالهای چرا باید خواند:
اخیر رخ داده این است که هکر مقیم هم استخدام میشود وقتی تکنولوژی بر
و تماممدت به دنبال نفوذ به سیســتم است؛ چون دیگر تمام امور شغلی تسلط
سفارشدادن این کار به خارج از مجموعه و انجام ساالنه پیدا میکند ،نگرانی
از ناآشنایی با مشاغل
آن بــرای مقابله با تهدیدهای امنیتی مجازی و دیجیتال
جدیدهمممکن
کفایت نمیکند .از نظر مویر ،نهادهای مالی و بانکها حتی
است بر انسانها تاثیر
به هکرهای بسیار بیشتری در آینده نیاز پیدا میکنند و
بگذارد .اینجا با چند
باید آنها را به صورت مقیم به کار بگیرند.
ارزیاب NFT
دو
زندگی مــا بیش از پیش غرق در جهان
دیجیتال و مجازی شده است و این روزها
حتی در این جهان ،ســرمایه هم داریم .کن تیمسیت
مدیر شبکه بالکچین کرونوس معتقد است که هرچه
ما داریم به تدریج باید با ارزش دیجیتالش شــناخته
شود و گریزی از این کار نیست .به همین علت بوده که
مجموعهداران و سرمایهگذاران به ارزیابهای دیجیتال
برای تعییــن ارزش داراییهای مجازی روی آوردهاند و
این روند در آینده بیشــتر هم خواهد شد .بسیاری از
مسائل این حوزه مربوط به انافتی (توکنهای غیرقابل
معاوضه) اســت که به عنوان ووچــر اصالت کاالهای
مجازی در بالکچین به کار میرود و ارزیابهای این
حوزه در آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد.

شغل مهم و جدید
در فضای مالی آشنا
شوید.

بخش مهمی از عملکرد هر کســب و کاری است و تقاضا برای خدمات این حوزه دارد باال و
باالتر میرود .شرکتهای فعال در این حوزه یک کار جالب انجام میدهند و آن هم این است
که بستهای از محصوالت مالی را که برای نیازهای مالی هر شرکت بهخصوص موثر و مفید
است ،به آن شرکت ارائه میدهند .از جمله آنها میتوان به تکنولوژیهای پرداختی ،انتقالی،
لیست حقوقی و موارد مشــابه اشاره کرد .شاید فکر کنید اینکه یک کار متعارف است؛ اما
واقعیت این است که تکنولوژیهای مالی با سرعت باورنکردنی در حال توسعه و بهروزشدن
هستند و بنابراین شک نکنید که با توجه به این بخش ،بُرد میکنید.
ناظر بر روبوت مالی
چهار همه آدمها به تدریج برای مدیریت پورتفولیوی مجازیشان (شامل انافتی
و ســایر داراییها) به نوعی از مشــاور مالی جدید نیاز پیدا خواهند کرد.
برتراند پرز مدیرعامل بنیاد وب ۳مستقر در سوییس معتقد است که وب دارد به سمت
غیرمرکزیشدن پیش میرود .بنابراین اســتفاده از روبوت در امور مالی حتماً در آینده
اهمیت بیشــتری پیدا خواهد کرد .اســتفاده از این نوع روبوتها البته خالی از مداخله
انسانی نیست و بنابراین یک ناظر ماهر هم باید بر این امر نظارت کند .از نظر پرز ،هوش
مصنوعی میتواند در قیاس با انسان ،کنترل بیشتری روی مدیریت داراییهای مجازی
داشته باشد و مشاورههای تجاری نیز ارائه بدهد .اما قرار نیست انسانها کام ً
ال از تصویر
خارج شــوند؛ بلکه وظیفه خطیرتری بر عهده آنها قرار میگیرد :آنها باید حواسشان به
بودن پیشنهادهای مالی روبوت اطمینان
روبوت و تصمیمگیریهایش باشد تا از منطقی ِ
حاصل شود .به عبارت دیگر ،ناظر بر روبوت مالی باید اختیارات زیادی داشته باشد چون
مســئولیت تصمیمگیریهای مالی در نهایت بر دوش او خواهد بود .او همچنین باید از
رعایت قوانین مالی در جریان تصمیمگیریهای روبوتی نیز اطمینان حاصل کند .این کار
هیجان همکاری با یک روبوت است و البته از سوی دیگر ،ارتباط
پر اهمیت و البته پر از
ِ
نزدیکی نیز با مشتریان و متقاضیان خدمات مالی خواهد داشت.

مامورتکنولوژیمالی(فینتک)
سه
مالی
چه اتفاقی میافتد اگر بخش خدمات ِ
یک کسب و کار آنالین ،برای خودش برو و
بیایی پیدا کند؟ در چنین شرایطی به مامور عالی تکنولوژی
مالی نیاز پیدا میکنید .این روزها بخش تکنولوژی مالی
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آیندهپژوهی

وقتی بحرانهای سیاسی به کاهش تولید نفت و احتمال افزایش قیمت جهانی
میانجامید ،آمریکا میتوانست وارد عرصه شود و تولید نفت شیل خود را به
عنوان عاملی برای عدم افزایش قیمت شدید نفت معرفی کند.

[ آینده جهان ]

در جستوجوی انرژی ازدسترفته
آیا امنیت انرژی را میتوان احیا کرد؟
روزگاری بود که بحث در خصوص امنیت انرژی از اذهان
محو شده بود .اما این روزها جهان با بحران انرژی مواجه
است که به تورم شدید و ایجاد دردسرهای جدی برای
دولتها منتهی شــده است .مصرفکنندگان از همین
بابت خشمگین و شوکهاند و از اینکه در آینده دستشان
خالی از سوخت و مواد غذایی باشد اضطراب دارند.
واقعیت این است که در یک دهه اخیر ،نگرانی درباره
دانیل یرگین
امنیت انرژی کم شده بود و علتش هم تا حدی به ظهور
اقتصاددان و قائممقام اساندپی
نفت شیل آمریکا برمیگشت .فنآوری فراکینگ در این
گلوبال
دوران باعث شــد آمریکا از بزرگترین واردکننده نفت
به بزرگترین تولیدکننده تبدیل شود و پس از چندین
ل
منبع :وال استریت جورنا 
دهه وعده و وعید ،باالخره اســتقالل انرژی مورد نظر
چرا باید خواند:
آمریکاییها محقق شد.
امنیت انرژی در جهان
تهدیدهای سیاسی و نظامی در قبال منابع انرژی در
که در دوران بعد از
جهان (به خصوص در خاورمیانه) به این ترتیب کاهش
پاندمی کرونا هنوز به
پیدا کــرد و هرگاه بحرانی پیش آمد که ممکن بود به
تعادلمناسبیبین
کاهش تولید نفت از این منطقه و افزایش قیمت جهانی
عرضه و تقاضا نرسیده
بینجامد ،آمریکا میتوانست وارد عرصه شود و تولید نفت
بود ،با وقوع جنگ
شیل خود را به عنوان عاملی برای عدم افزایش قیمت
اوکراین دارد آینده
شدید نفت معرفی کند.
تیره و تاری را پیش
برخی ناظران همچنین بر این باور بودند که تقاضا
روی خود میبیند .این
برای نفت در ســال  ۲۰۱۹میــادی نقطه اوج خود را
یادداشت به بررسی
گذرانده اســت و میتوان در آینده به جایگزینی آن با
ابعادمختلفقضیه
انرژیهــای تجدیدپذیر امید بســت .کاهش تقاضا در
میپردازد.
دوران قرنطینههای کرونایی جهان نیز باعث شــد این
تصور به وجود بیاید که چنین فرضیهای درست است .به
نظر میرسید که دوران گذار انرژی فرارسیده و دولتها
میتوانند بر این مبنا سیاستهای جدیدی را تدوین کنند.
اما این فرضیه واقعاً درست نبود .بعد از پایان قرنطینههای کرونایی در
سطح جهان ،تقاضا برای نفت و گاز دوباره باال رفت و اقتصادها روند احیا
را شــروع کردند .عرضه انرژی در سطح جهان اص ً
ال برای پاسخگویی به
این تقاضا کافی نبود و علتش را هم میتوان عدم سرمایهگذاری مناسب
در منابع انرژی متعارف عنوان کرد.
این تقاضای شدید و عرضه کم باعث شد که صحنه برای بروز بحران
انرژی بین المللی آماده شود و از پاییز گذشته نشانههایی از خود نشان
بدهد .قیمت گاز طبیعی ،زغال سنگ و نفت همگی باال رفت .در اواخر
سال گذشــته میالدی اروپاییها داشتند برای گاز طبیعی مایع تقریباً
پنج برابر سال قبلش پول میدادند و قیمت بنزین هم در آمریکا رو به
افزایش گذاشت.
اما ضربه کاری را حمله روســیه به اوکراین زد و بحران حوزه انرژی
را به یک بحران ژئوپلیتیک تبدیل کرد و باز هم باعث افزایش قیمتها
شد .در پنجاه سال اخیر ،روسیه به عنوان تامینکننده مطمئن نفت و گاز
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طبیعی به اروپا شناخته میشد و کشوری مثل آلمان حتی وابستگی خود به گاز روسیه
را برای گرفتن امتیازهای تجاری و صنعتی نیز مورد توجه قرار داده بود .آلمان آنقدر از
خودش در این زمینه مطمئن بود که در سال  ۲۰۱۱حتی تعطیلی صنعت نیروگاههای
هستهای خود را نیز مورد توجه قرار داد .در آن زمان ،یک چهارم از برق مورد نیاز مصرفی
آلمان توسط انرژی هستهای تامین میشد .پس از آن ،نفت و گاز روسیه جای خالی انرژی
هستهای را پر کرد.
حاال که روســیه و اروپا به خاطر جنگ اوکراین و تحریمهای ناشی از آن با هم شاخ
به شاخ شدهاند ،نیاز فوری اروپا به منابع جایگزین انرژی باال رفته است .اما امنیت انرژی
شاید تا چندین دهه آینده به حال عادی برنگردد؛ و بنابراین اروپا در این مسیر راه بسیار
دشواری را در پیش خواهد داشت.
در خود آلمان ،این روزها توجه زیادی به احداث پایانههای الانجی میشود و استفاده
از زغال ســنگ هم دوباره باب شده است .اما اینها چطور میتوانند افقی از تامین انرژی
برای زمستان امسال اروپا باشند؟
واقعیت این اســت که جهان دارد به سمت تشدید بحران انرژی پیش میرود و عدم
تطابق عرضه و تقاضا دارد شــرایط بدتر و بدتری پیدا میکند .در ماههای آتی ،جنگ بر
ســر انرژی وارد مراحل جدیدتری خواهد شد؛ زیرا تقاضا برای انرژی از سوی چین هم
در حال افزایش است .بازار پیچیده جهانی در آینده نزدیک حتی آسیبپذیری بیشتری
نسبت به اختاللها در امنیت انرژی نشان خواهد داد و احتمالش هست که تداوم جنگ
اوکراین ،حمالت سایبری احتمالی به خطوط لوله گاز طبیعی ،وقوع توفانهای بزرگ و
آسیبرسیدن به پاالیشــگاهها و موارد اختاللی مشابه نیز این شرایط را وخیمتر کنند.
آینده امنیت انرژی بیتردید در ماههای پیش رو تیره و تار است و هیچ سیاستی هم در
کوتاهمدت نمیتواند این را عوض کند.

 ...........................عرص جدید ...........................
[ این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی میپردازد] .

بیتکوین فرزندانش را میخورد
سه گفتوگو درباره آینده بیتکوین

بازار کریپتو ماههاست که خرسی شــده و در دوران نزول خود به سر میبرد .بیتکوین از  ۶۹هزار دالر خود در پاییز گذشته
به زیر  ۲۰هزار دالر ســقوط کرده و همین باعث خروج تعداد زیادی از سرمایهگذاران عادی از بازار شده است .آنها معتقدند که
ترجمه کاوه شجاعی
بیتکوین سقوطهای بیشتری را تجربه خواهد کرد و حتی احتمال نابودی کل بازار وجود دارد .اما سرمایهگذاران کارکشته این
دبیر گروه عصرجدید
حوزه که بازارهای خرسی قبلی را دیدهاند ،بر این باورند که این روند طبیعی بازار در شرایط کنونی جهان است (جنگ روسیه و
اوکراین ،تورم ناشی از کرونا و سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی) و حاال فرصت خوبی برای خرید در کف قیمتی است .بنجامین کاوِن ،ریاضیدان وتحلیلگر
تکنیکال بازار کریپتو ،اخیرا گفتوگوهایی با فعاالن مشهور بازار انجام داده و نظر آنها را درباره آینده بیتکوین پرسیده است .بخشهایی از سه گفتوگوی جدید
او را بخوانید.

عرص جدید
گفتوگوی بنجامین کاون و تیاکسامسی

تا نرخ بهره باالست بیتکوین پایین میماند
تیاکسامسی (که نام کاملش را نمیدانیم) یکی از فعاالن بازار کریپتو است
که کانال یوتوب مشهور «آلفا بتا سوپ» را مدیریت میکند.
بنجامین کاوِن :امروزگفتوگویی دارم باتحلیلگر

وقتی تاریخ جوامع
انسانی و پولهای
منتشرشدهتوسط
دولتها را بررسی
میکنیم،همهآنها
یک سرنوشت
داشتهاند :دولت
آنقدر پول منتشر
کرده که روز به روز
از ارزش آن واحد
پولی کاسته شده
ونهایتاسیستم
پولی فروپاشیده
است

فدرال رزرو آمریکا با افزایش
نرخ بهره باعث سقوط
سنگین بیتکوین شد
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کریپتو و صاحب کانال یوتوب «آلفا بتا ســوپ».
خوشحالم که امروز با توگفتوگو میکنم و دوست
دارم نگاه تو به آینده بیتکوین را بدانم .و لزوما نه
در بازه زمانه ســاعتی و روزانــه .در میانمدت و
بلندمدت منظورم است .نگاهت به آینده چیست و علت رسیدنت به این نگاه
را برای ما توضیح بده.
تیاکسا مسی :خوشحالم که سوالت رااینطوری مطرح کردی چون من
موقع تحلیل به بازههای زمانی ساعتی و روزانه توجه خاصی نمیکنم .به نظر
من بیتکوین در حال حاضر همان راهی را میرود که اقتصاد کالن میرود.
به همین خاطر سخت است که بخواهیم بگوییم بیتکوین طی  ۳ماه آینده،
 ۶ماه یا یک ســال آینده چه روندی خواهد داشت بدون آنکه بدانیم باقی
اقتصاد به کدام سمت خواهد رفت .ما از این مسئله گریزی نخواهیم داشت.
در حال حاضر من فکر میکنم بیتکوین مثل باقی سرمایههای پرریسک
دیگر مشتی محکم به صورتش خورده است .چون دولت آمریکا برای مقابله
با تورم سیاســتهای پولی انقباضی در پیش گرفته و چاپ پول را کاهش
داده ،احتمال ورود به رکود را داریم ،و بدهیهای سنگین دولت را داریم و در
چنین موقعیتی کسی اشتهای زیادی برای خرید سرمایهای مثل بیتکوین
را ندارد .به همین خاطر اســت که بیتکوین در حال حاضر حتی از نقطه
اوج ســال  ۲۰۱۸هم پایینتر معامله میشود .به اعتقاد من ما فعال در این
حالت گیر افتادهایم .این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ تا زمانی که افرادی
که مسئول پول این مملکت هستند شروع به تغییر سیاست کنند تا ریسک
بتر شو د.
برای سرمای هگذاران جذا 
کاون :پــس تو هم باتحلیلگرانی موافقی که میگویند بیتکوین قرار
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است با دیگر سرمایههای پرریسک (مثل سهام شرکتهای تکنولوژیک در
بورس) همپوشانی داشته باشــد .یعنی تا موقعی که فدرال رزرو سیاست
کنونــیاش در افزایش نرخ بهره را تغییر ندهــد ما دچار همین وضعیت
خواهیم بود.
تیاکسامسی :ابلهانه است که مجبوریم منتظر تغییر سیاست دولت
ِ
واقعیت موجود است.
بمانیم ،اما متاسفانه این
کاون :من کامال با تو در این مورد موافقم .اما یک سوال مهم اینجا پیش
میآید .ما بیتکوین هاوینگ را داریم که قرار اســت طبق برنامه در سال
 ۲۰۲۴رخ بده د.
[برای آنها که نمیدانند ]:بیتکوین هاوینــگ ()Bitcoin Halving
پروسهای است که هر چهار سال انجام میشود و طی آن آن پاداش استخراج
کنندههای بیتکوین نصف میشود .یعنی عرضه کاهش مییابد و در نتیجه
قیمت بیتکوین باال میرود ،چیزی که در هاوینگهای قبلی هم رخ داده.
نکته اینجاست که این بار ما در بازاری خرسی هستیم و داریم به هاوینگ
بعدی نزدیک میشویم .به نظرت اقتصاد کالن وقت کافی دارد که تا زمان
هاوینگ بعدی اوضاعش بهتر شود؟ چه میشود اگر ما وارد هاوینگ بشویم
اما اوضاع اقتصاد همچنان بد باشد؟
تیاکسامسی :بیتکوین در طول تاریخ خود سه هاوینگ داشته و هر
ســه در دوره رونق بازار رخ دادهاند .پس اگر فرض کنیم که بیتکوین در
اواسط  ۲۰۲۴که هاوینگ بعدیاش است در همین وضع کنونی باقی مانده
باشد (یا اوضاعش بدتر شده باشد) من انتظار ندارم که هاوینگ مثل سه بار
قبلی روی بیتکوین اثر بگذارد و قیمت بهشدت باال برود.
اما در پاسخ به بخش دیگر سوالت ،من فکر میکنم تا  ۲۰۲۴ما از وضع
کنونی عبور خواهیم کرد .چرا؟ چون حس میکنم دولت نمیتواند یک سال
و نیم دیگر هم سیاست انقباضی را ادامه بدهد و بخواهد نرخ بهره را باال ببرد.
وضعیت بدهیها به دولت این امکان را نخواهد داد که بتواند با انعطافپذیری
بــا نرخ بهره بازی کند .البته نمیتوان این چیزها را پیشبینی کرد اما من
حدس میزنم طی یک سال آینده آنها شروع به کاهش نرخ بهره میکنند
یا اعالم میکنند که قصد دارند به زودی نرخ بهره را کاهش دهند .پس به
اعتقاد من سیاستهای کنونی فدرال رزرو قرار نیست تا  ۲۰۲۴ادامه پیدا
کند چون ادامهاش ضربه بدتری به اقتصاد میزند.
ضمنا فراموش نکنید که اصوال هر چهار سال که هاوینگ انجام میشود
تعداد بیشتری بیتکوین در بازار وجود دارد ،پس تاثیر هر هاوینگ بر قیمت
بیتکوین کمتر از هاوینگ قبل خواهــد بود .اما در کل به نظرم هاوینگ
به لحاظ احساسی (و نه بنیادی) برای قیمت بیتکوین خوب خواهد بود.
در بازاری به جوانی کریپتو دو سال به اندازه ابدیت طول خواهد کشید
و در آن هزاران تحول رخ خواهد داد ،به همین خاطر پیشبینی دو ســال
دیگر عاقالنه نیست.
کاون :ایــن روزها خیلیها وضعیت کنونی کریپتو را با ترکیدن حباب
داتکام در سال  ۲۰۰۰مقایسه میکنند .بعد از سقوط سهام شرکتهای
تکنولوژی و ورشکستگی تعداد زیادی از آنها در سال  ۲۰۰۰چند سال طول
کشید تا بازار توانست خودش را جمع و جور کند .اما من فکر نمیکنم بازار

اگر به حباب داتکام سال  ۲۰۰۰و حتی بازار خرسی سال  ۲۰۱۸بیتکوین دقت کنیم ،میبینیم که بازار کمکم
انرژیاش تمام میشود و توان باال و پایینشدنش کم میشود .در چنین حالتی برای آنکه بازار بتواند دوباره با انرژی
نوسان کند نیاز به یک محرک قوی داریم.

کریپتو برای بازگشت به رونق قبل نیازمند چند سال باشد.
من هم با تو موافقم که فدرال رزرو نمیتواند این روند را دو سال دیگر
ادامه بدهد اما مطمئنا چند ماه دیگر سیاست انقباضی (و افزایش نرخ بهره)
را خواهیم داشت .حاال فرض کن که ما در بیتکوین هاوینگ بعدی ()۲۰۲۴
در یک بازار لزوما عالی نباشیم ،اما فدرال رزرو سیاستهای انقباضیاش را
شــل کرده باشد .آیا میتوانی سناریویی را تصور کنی که در آن بیتکوین
در  ۲۰۲۴وارد بازار گاوی شود و رونق به بازار برگردد اما بیتکوین نتواند از
 ۶۸هزار دالر اوج چرخه قبلی باالتر رود؟ یعنی بیتکوین مثال از  ۱۰و ۱۵
هزار دالر به  ۵۰هزار دالر برسد؟ به نظرت این نگاه واقعگرایانهای به آینده
بیتکوین است یا منطقیایش این است که فکر کنیم بیتکوین حتما رکورد
 ۶۸هزار دالری قبلی را میشکند؟
تیاکسامسی :اگــر به حباب دات کام سال  ۲۰۰۰و حتی بازار خرسی
سال  ۲۰۱۸بیتکوین دقت کنیم میبینیم که بازار کمکم انرژیاش تمام
میشود و توان باال و پایینشدنش کم میشود .در چنین حالتی برای آنکه
بازار بتواند دوباره با انرژی نوسان کند نیاز به یک محرک قوی داریم .یعنی
همین حاال با چنین انرژی پایینی در بازار ،امکان ندارد ما بتوانیم به بیتکوین
 ۵۰هزاری برسیم .پس اگر دوباره روند ورود سرمایه به بازار آغاز نشود امکان
ندارد ما نقطه اوج قبلی را لمس کنیم .و االن دلیلی ندارد که سرمایه مردم به
سمت کریپتو برود چون هزینههای زندگی با تورم بیسابقه باال رفته .مردم
پول در میآورند که به نیازهای اولیهشان (مسکن ،غذا و سوخت) برسند و
از شرایط کنونی جان به در برند .عده زیادی از مردم آمریکا بدهکارند و این
ماجرا را سختتر میکند .از زمانی که بیتکوین متولد شده شرایط اقتصادی
مردم هیچگاه به این بدی نبوده است .به همین خاطر خیلی سخت است که
بخواهیم این بازار خرسی را با بازارهای خرسی قبلی مقایسه کنیم.
کاون :دربــاره تورم یک نکتهای وجود دارد .اگــر به دهههای  ۱۹۴۰و
 ۱۹۷۰دقت کنیم که دهههایی تورمی بودند .،بهخصوص که در دهه  ۴۰ما
جنگ جهانی دوم را داشتیم و ما در دوران اوج کرونا طوری پول چاپ کردیم
که انگار در جنگ قرار داریم ،حاال داریم بهای آن سیاست را میپردازیم .آیا
به نظرت امکان دارد که فدرال رزرو بپذیرد که نمیتوان تورم را به این شکل
کنترل کرد :بیخیال افزایش نرخ بهره بشود و ما شاهد نرخ تورم ساالنه مثال
۹درصدی باشیم؟
تیاکسامســی :به نظر من امکان چنین روندی باالست .بهخصوص
وقتی تاریخ جوامع انسانی و پولهای منتشر شده توسط دولتها را بررسی
میکنیم همه آنها یک سرنوشت داشتهاند :دولت آنقدر پول منتشر کرده
که روز به روز از ارزش آن واحد پولی کاســته شــده و نهایتا سیستم پولی
فروپاشیده است .به نظر من نقطهای وجود خواهد داشت که در آن بازارها
دیگر سیاستهای انقباضی را تحمل نخواهند کرد :این سیستم چاپ پول
و بدهکارتر شدن دولت یا باید بزرگتر شود یا باید فروبپاشد .خب دولتها
ترجیح میدهند سیســتم بماند تا اینکه فروبپاشد .به نظر من ما در سال
 ۲۰۲۳به این نقطه میرسیم که دولت مجبور شود نرخ بهره را کاهش دهد:
ممکن است این به خاطر ورود ما به رکود و بیکاری گسترده باشد ،یا حرکت
بازار بورس به ســمت نابودی .در چنین حالتی دولت مجبور است پول به
بازار تزریق کند .به نظرم دولت آمریکا این روزها خداخدا میکند که قبل از
رسیدن به چنین نقطهای تورم پایین بیاید و ما بیخیال سیاست انقباضی
کنونی بشویم .چون اگر تورم پایین نیاید و دولت مجبور شود در وضعیت
رکو ِد تورمی به بازار پول تزریق کند ما احتماال با اَبَرتورم روبهرو خواهیم شد.
کاون :ماه پیش نرخ بهره را ۰ ۷۵.درصد افزایش داد (که چنین افزایش
ناگهانیای در  ۳۰سال اخیر بیسابقه بود .ماه قبلش هم نرخ را ۰ ۵۰.درصد
باال برده بود .بازارها انتظار دارند افزایش بعدی یکدرصدی باشــد .هرکدام

از این افزایشها یعنی گرفتن وام برای شــرکتها و مردم سختتر میشود
و پــول کمتری وارد بازار خواهد شــد .به نظرت آنها تا چه زمانی میتوانند
بدون نابودی بازارها نرخ بهره را ماهانه باال ببرند؟ من یادم است که در اوایل
سال  ۲۰۲۱خیلیها میگفتند دولت امکان ندارد چنین افزایش نرخ بهره
را امتحان کند چون بازارها نابود میشــوند و ما حاال داریم همین افزایش
سنگین را تجربه میکنیم .و تورم هم پایین نیامده .ماه پیش تورم  8.6بود
و حاال  9.1درصد.
تیاکسامسی :این سوالی میلیون دالری است .من سعی کردم به لحاظ
ریاضی به قضیه نگاه کنم .در حال حاضر ما نسبت به دو سال قبل رشد ۳۱.
درصدی بهره را داریم .و عموما فدرال رزرو هروقت در مقایســه با دو ســال
پیــش نرخ بهره را  ۳درصد باال برده ،روند را متوقف میکند .یعنی چارهای
جز توقف روند ندارد.
کاون :برگردیم به بیتکوین .در هر چرخه بازار کریپتو  -که من چندتایش
را تجربــه کردهام  -موقعی بــازار جان گرفته که یک روایــت تازه در مورد
بیتکوین مورد پذیرش قرار گرفته .یک بار مردم متوجه شدهاند که بیتکوین
ابزار مناسبی برای ذخیره ارزش است .دفعه بعد دیدهاند که خاصیت ضدتورمی
دارد و میتواند پولشان را در برابر تورم حفظ کند .اما نکته اینجاست که تورم
وقتی حدود  ۲تا  ۳درصد بود بیتکوین خیلی خوب عمل میکرد .اما وقتی
تورم به  ۶و  ۷درصد رسید ،در نوامبر گذشته ،من یادم هست که وقتی گفتند
تورم رکورد زده ،بیتکوین حتی  ۶۹هزار دالر را دید اما بعد شروع به سقوط
کرد .نکته اینجاست که جهان کنونی جهان دیگری است .جنگ و تداوم کرونا
باعث شــده عده زیادی به این نتیجه برسند که قرار نیست تورم واقعا پایین
بیاید .جنگ و تورم کاری کرده که عرضه دچار محدودیت شده ،و فدرال رزرو
حاال مجبور است با کاهش چاپ پول ،جلوی تقاضای مردم را بگیرد تا اوضاع از
کنترل خارج نشود و فشار بیشتری بر عرضه وارد نشود .فکر میکنی بیتکوین
در چنین فضایی چطور عمل میکند؟ به هر حال دیدهایم که بیتکوین در
تورم خیلی باال خوب عمل نمیکند و وقتی تورم پایین و نرخ بهره پایین را
داریم بیتکوین عالی عمل میکند .طی یک دهه گذشته از  ۲۰۰۹به بعد ما
شاهد یک چرخه طوالنی عالی برای بیتکوین بودهایم.
تیاکسا مسی :من حس میکنم آنچه اینجا اهمیت دارد نه نرخ تورم ،که
واکنش فدرال رزرو به آن اســت .تا زمانی که دولت دارد نرخ بهره را افزایش
میدهد تا نقدینگی را در کشور پایین بکشد ما شاهد بازاری بد برای بیتکوین
خواهیم بود .لحظهای که پول دست مردم و شرکتها برسد بیتکوین دوباره
جان میگیرد چون مردم پولی دارند که روز به روز از ارزشش کاسته میشود
و میخواهند از فرصتی که دستشان هست حداکثر استفاده را ببرند .پس
طی  ۶ماه آینده اوضاع بدتر از هفتههای اخیر خواهد بود.
به نظرم دولت از اشتباهات قبل درس گرفته و این بار اگر بخواهد دوباره
نرخ بهره را پایین بیاورد این کار را حسابشده انجام میدهد .یعنی با چاپ
بیرویه پول بازار را مملو از نقدینگی نمیکند و این بار پول را به حساب مردم
میریزد تا بتوانند فالن چیز خاص  -مثال بنزین  -بخرند .چنین کاهشی در
نرخ بهره باعث رونق واقعی در بازار کریپتو نخواهد شد .کاهش نرخ بهره در
وضع غیرتورمی یک اثر دارد و در دوران تورم یک اثر دیگر.
کاون :به همین خاطر است که میگویند با فدرال رزرو نجنگ .نهایتا بانک
مرکزی است که تعیینکننده وضعیت نهایی بازارهای مالی است.
تیاکسا مسی :درست است .البتــه به نظرم چند سال دیگر اوضاع فرق
خواهد کرد .زمانی که بیتکوین و کریپتو قویتر و بزرگتر از حاال هستند و
مردم بیشتری آنها را درک میکنند .در چنین حالتی بیتکوین میتواند از
شر وابستگی به تصمیمات بانکهای مرکزی خالص شود .اما در حال حاضر
بیتکوین همپوشانی عمیقی با بقیه بازارهای مالی دارد.
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عرص جدید
گفتوگوی بنجامین کاون و بیتکوین آرکایو
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بیتکوین آرکایو یکی از محبوبترین اکانتهای توئیتری جهان کریپتو است
که در ایران هم شناخته است .گفتوگوی بنجامین کاون با نویسنده ناشناس
این اکانت توئیتر را بخوانید:

بنجامیــن کاوِن:اصــوال مــن در تحلیلهایم به
شاخصههای ک ّمی بازار میپردازم و طوری شده که
مخاطبانم قبل از اینکه دهان باز کنم میدانند که
مثال میخواهم درباره ســطح مقاومتی و حمایتی
بیتکوین و میانگین متحرک  ۲۰هفتهای آن حرف
بزنم و اینها را با  ۴سال پیش مقایسه کنم .چنین نگاهی اما باعث میشود که
ما تصویر بزرگتر را نبینیم .اینکه چرا ما اینجاییم .البته مردم میخواهند از
کریپتو پول در بیاورند اما در جریان بازار خرســی ،اعتقادات همه به چالش
کشــیده میشــود .تو بهتر از من ماجرا به شکل کالن میبینی و بهتر از ما
میدانــی که واقعا چه خبر اســت .به خصوص در حــوزه پذیرش همگانی
بیتکوین .پس اول با دورنمای کلی کریپتو شروع کن و اینکه فکر میکنی طی
چند سال آینده ما در حوزه پذیرش کریپتو چه وضعیتی خواهیم داشت؟
بیتکوین آرکایو :من با این ادعا شروع میکنم که هیچگاه در طول زندگیام
به اندازه حاال نسبت به آینده بیتکوین خوشبین نبودهام .اگر به حجم و اندازه
شــرکتکنندگان و حاضران در بازار نگاه کنیم ،به کسانی که بیتکوین را
پذیرفتهاند  -از کشورها گرفته تا شرکتهای حاضر در بازار بورس و موسسات
ســرمایهگذاری  -به اعتقاد من راه باز شــده و یخ شکسته :مایکل سیلور در
مایکرو استراتژی که شرکت سهامی عام است همینطور بیتکوین میخرد
و نمیفروشد ،یا جک دورسی موسس توئیتر این شرکت را ترک میکند تا
شرکت بیتکوینی خودش (بالکز) را اداره کند ،یا ایالن ماسک در تسال ،که
هم در بیتکوین سرمایهگذاری میکند هم با توئیتهایش نقش مهمی در
آگاهیبخشی عمومی دارد .همه اینها باعث شده در تعداد زیادی از شرکتها
این بحث شروع شود که آیا باید بیتکوین خرید یا نه ،و آنها دارند بیتکوین
 هرچقدر هم کم  -میخرند .همین چند سال پیش هرکس در شرکتها بارئیسش یا همکارش از خرید بیتکوین حرف میزد آدم ریسکطلب خارج از
قاعدهای به حساب میآمد ،اما حاال دیگراینطور نیست .درست است که حاال
ما اخبار را دنبال میکنیم و منتظریم ببینیم آن خبر بزرگ که بازار را تکان
میکند کی میرسد ،اما باید درک کنیم که این خبر مهم در اصل اتفاق افتاده:
یک تحول عظیم فرهنگی در حوزه کریپتو رخ داده و درون شرکتها درباره
بیتکوین بحث میکنند ،بهخصوص طی  ۱۲یا  ۱۸ماه اخی ر.
باید بپذیریم که ما در حوزه کریپتو هنوز در مراحل کامال اولیه قرار داریم.
آدمهای عادی احســاس میکنند که بیتکوین یک کالهبرداری پیچیده یا
ابزاری برای پول درآوردن آســان اســت .البته این خیلی هم بد نیست .اگر
بیتکوین ناگهان محبوبیتی جهانی پیدا میکرد و همه به آن هجوم میآوردند
و بعد ما با سقوطی مثل سقوط ماههای اخیر روبهرو میشدیم ،بازگشت اعتماد
آدمهای عادی به بازار اصال آسان نبود .ممکن بود چیزی شبیه اعتمادزدایی از
شرکتهای تکنولوژیک بعد از ترکیدن حباب دات کام در سال  ۲۰۰۰رخ دهد
که اطمینان مردم را حدود هفت هشت سال از بین برد ،تا اینکه فیسبوک آمد
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و مردم عادی توانستند به شرکتهای تکنولوژیک اعتماد کنند.
نکته اینجاست که وقتی حباب دات کام ترکید و شرکتهای تکنولوژی
ســقوط کردند بهترین فرصت برای ســرمایهگذاران حرف های به وجود آمد.
یگویند  ۱۲تا  ۱۸ماه بعد از ترکیدن حباب بود که این سرمایهگذاران شروع
م 
به خرید سهام بسیار ارزان شرکتهای تکنولوژیک باقیمانده و ورشکستنشده
کردند و به نظر من ما در بازار کریپتو در حال حاضر در وضعیتی شــبیه آن
دوران بهسر میبریم.
ما در حال حاضر شاهد پذیرش کریپتو در مقیاسی خیلی خوب هستیم
اما بازتاب این را در قیمت نمیبینیم .وقتی من در کانالم اخبار مثبت درباره
پذیرش بیتکوین را میگذارم ،مردم فقط یک سوال از من میپرسند :پس
چرا قیمت دارد سقوط میکند؟ از دید من ،بیتکوین به اخبار واکنش نشان
نمیدهد .بیتکوین مثل ســهام عمل نمیکند و به ایــن روند پذیرش ،در
بلندمدت واکنش نشــان میدهد .بیتکوین را باید مثل طال دید و نه سهام
اپل .ماجرا ،ماجرای عرضه و تقاضای یک جنس است .پس بهترین شاخص
برای فهم سالمت بیتکوین ،میزان رشد پذیرش آن توسط افراد است و بعد
بررسی امنیت شبکه آن که توسط ماینرها تامین میشود و آن هم در وضعیتی
عالی بهسر میبرد.
در مورد میزان پذیرش بیتکوین توســط افراد عادی ،من اخیرا نگاهی
داشتم به تعداد کیفهای پول دیجیتال با موجودی زیر یک بیتکوین .باورتان
نمیشود که همین حاال چه رشد عجیبی را در تعداد اینها شاهدیم .درست
است که در حاضر بازار نزولی است و گروهی دارند بیتکوین میفروشند ،اما
اصوال کسانی دارند با سود پایین میفروشند که جزو بیتکوینداران بزرگ
هستند .آنها هدفشان هر چه باشد  -مدیریت ریسک ،مدیرییت سبد سرمایه
 دارند بخش کوچکی از سرمایههای خود از جمله بیتکوین را در واکنش بهوضعیت اقتصاد کالن میفروشند.
کاون :تو خودت در حال حاضر بیتکوین میفروشی یا میخری؟
بیتکوین آرکایو :یادم اســت که کرونا تــازه رخ داده بود و دولت آمریکا
شروع کرد به چاپ پول تا جلوی سقوط بازارها را بگیرد .آن لحظه احساس
کردم که دولت آمریکا برنامهاش این است که دیگر نگذارد بازارها کامال سقوط
کنند و به بازارها هر زمان که نیاز باشد پول تزریق خواهد کرد .عده زیادی از
بیتکوینبازها آن لحظه میدانستند که این روند چاپ پول یعنی تورم فزاینده
و بازار پررونق کریپتو و شروع به خرید کردند .من هم از آن لحظه شروع کردم
به خرید و بیتکوین شروع کرد به باال رفتن .اولین خرید من بیتکوین ۱۳
هزار دالری بود و همان اوایل تصمیم گرفتم که در این بازار سرمایهگذار باشم
نه تاجر .یعنی من تا آنجا که پول داشته باشم فقط بیتکوین میخرم و سعی
میکنم چیزی نفروشم .گرانترین بیتکوینی هم که خریدم  ۶۴هزار دالری
بــود و آخرین خریدی که کردم بیتکوین  ۳۰هــزار دالری بود .این خرید
بیتکوین  ۳۰هزار دالری سنگینترین خرید من از ابتدا تا االن بوده .من این
استراتژی را ادامه خواهم داد و به نظرم ما در حاضر فرصتی عالی برای خرید
بیتکوین ارزان داریم .به نظرم فعال هم قرار نیست قیمت بیتکوین خیلی
باالتر رود .نکته اینجاست که حتی با وجود سقوط بیتکوین در ماههای اخیر،
اگر شما دو سال پیش بیتکوین خریده بودید ،باز هم بیتکوین از سرمایه

وقتی تورم  ۲-۳درصد است و شما پیشبینی تورم باالتر را میکنید منطقی است که بیتکوین بخرید تا از سرمایهتان محافظت
کنید .اما وقتی در یک تورم  ۸-۹درصدی هستیم نباید بیتکوین بخریم چون میشود حدس زد فدرال رزرو علیه این تورم وارد
عمل خواهد شد و نرخ بهره را باال خواهد برد و این به ضرر بیتکوین خواهد بود.

شما در برابر تورم حفاظت کرده بود.
کاون :آنهایی که دیر بیتکوین خریدند  -بیتکوین  ۶۴هزار دالری  -این
روزها در ضرر هستند و ماجرا را مثل تو نمیبینند.
بیتکوین آرکایو :درست است .کسانی که نتوانستند روند چاپ پول پس
از کرونا و اوجگیری کریپتو را پیشبینی کنند ،بیتکوین را در اوج خریدند و
منتظر بودند بیتکوین  ۱۰۰هزار دالری را ببینند .باید بپذیریم که بیتکوین
یک دارایی نوظهور است که هنوز مثل طال یا نفت به بلوغ نرسیده و ما هنوز
نمیدانیم قیمتش چقدر است .عرضه و تقاضا برای طال و نفت خیلی پرثباتتر
ت.
تکوین اس 
از بی 
کاون :دقیقا .وقتی تورم  ۲-۳درصد اســت و شما پیشبینی تورم
باالتر را میکنید منطقی است که بیتکوین بخرید تا از سرمایهتان
محافظت کنید .اما وقتی در یک تورم  ۸-۹درصدی هســتیم نباید
بیتکوین بخریم چون میشود حدس زد فدرال رزرو علیه این تورم
وارد عمــل خواهد شــد و نرخ بهره را باال خواهــد برد و این به ضرر
بیتکوین خواهد بود.
بیتکویــن آرکایو :و این بازار بد برای بیتکوین چند وقت دیگر
ادامه خواهد داشــت .ما دستکم چند ماه دیگر هم با این نرخ بهره
باال و تورم باال دســت و پنجه نرم خواهیــم کرد .تورمی این چنین
افسارگسیخته بهراحتی کنترل نخواهد شد.
کاون :ما االن  ۷ماه است که در وضعیت نزولی بیتکوین قرار داریم .فرض
کنیم که فدرال رزرو با چند ماه دیگر سیاستهای انقباضی و افزایش نرخ بهره
میتواند تورم را کنترل کند و باالخره افزایش نرخ بهره متوقف میشود و بازار
خرسی بیتکوین به پایان میرسد .اما نکته اینجاست که بازار خرسی کنونی
و اتفاقات منفی آن  -نابودی رمزارز لونا یا ورشکستگی موسسه سلسیوس -
اعتماد مردم به بازار را به شدت پایین آورده .اصوال طول میکشد که اطمینان

مردم به بازارها برگردد .اگر به سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۹نگاه کنیم ،بعد از اینکه
بازار خرسی نزولی تمام شده بود ،حدود یک سال بازار در حال نوسانزدن بود
و باال نمیرفت .تازه بعدش بود که رونق به بازار برگشت.
ش روی ماست و چند ماه
حاال ما  ۲۰۲۲را به نیمه رساندهایم ۲۰۲۳ ،پی 
از  ۲۰۲۴تا به بیتکوین هاوینگ بعدی برسیم( .که عموما با نصفشدن سود
ماینرها و کاهش عرضه بیتکوین ،قیمتش باال میرود ).به نظرت با توجه به
شرایط کنونی ،بازار کریپتو آنقدر وقت دارد که تا  ۲۰۲۴بتواند خودش را جمع
کند و مثل هاوینگهای قبلی بیتکوین شاهد رشد عالی بازار باشیم؟
بیتکوین آرکایو :سوال خوبی است .نکته جالبی در یک بررسی بیربط
خواندم که فکر میکنم به بحث ما مربوط باشد .در سال  ۲۰۰۸یک کشیش
که روی میزان سر زدن افراد مختلف به کلیسا کنجکاو شده بود تحقیقی را
منتشر کرد که بر اساس آن ،افرادی که فردی از خانواده را از دست میدهند
حدود  ۱۱تا  ۱۳ماه طول میکشــد که بر غــم خود غلبه میکنند .جالب
اینجاست که بازارهای خرسی و ضرر ناشی از آن ،تقریبا بالیی مشابه را بر سر
روان افراد میآورد .به نظرم ما باید یک دوران یکســاله بعد از سقوط بازار را
طی کنیم تا دوباره بتوانیم به بازار برگردیم.
به نظر من این بازار خرسی با بازارهای قبلی تفاوت دارد چون برای اولین
بار آدمهای معمولی  -و نه تکنولوژیستها  -به بیتکوین عالقهمند شدهاند
و خرید کردهاند .بیتکوین طوری حامی سرسخت پیدا کرده که پی 
ش از این
شاید فقط حامیان سرسخت شرکت اپل اینگونه بودهاند .به نظر من زودتر از
آنچه که فکرش را بکنید (بعد از آنکه بانک مرکزی بیخیال افزایش نرخ بهره
شد) بازار خرسی تمام میشود.
کاون :سوال آخر من احتماال کمی بحثانگیزتر از بقیه است .ما بیتکوین
را داریم که رمزارز است ،اما کنار بیتکوین ،کل صنعت رمزارزها را هم داریم.
انگار بیتکوین به این رمزارزها خیلی ربطی ندارد .من بین بیتکوین و باقی
رمزارزهــا رفت و آمد دارم و به این فکر میکنم که کدامشــان حاال بهتر در
سرمایهگذاری جواب میدهند .من اخیرا ،خیلی نسبت به سلطه بیتکوین
بر کل بازار رمزارزها خوشبین هستم  -چون فکر میکنم تسلط بیتکوین
بــر بازار باید باال برود تا کل بازار رمزارزها دوباره ســامت خود را پیدا کند،
چیزی شبیه بازار خرسی قبلی .پس ،از دید من اول سهم بیتکوین از بازار
باال خواهــد رفت و بعد از این دیگر رمزارزها جــان میگیرند و تا آن موقع
نگهداشتن رمزارزهای پرریسک بیمعنی است چون در بازار نزولی ،اصوال بدتر
از بیتکوین سقوط میکنند و سختتر از بیتکوین باال میروند.
نظر تو درباره سلطه بیتکوین بر بازار رمزارزها چیست؟ تو فکر میکنی
بقیه رمزارزها کمکم سهم بیتکوین از بازار را کاهش میدهند یا نه ،بیتکوین
آرامآرام فرزندانش را میخورد؟ البته تو زیاد درباره تســلط بیتکوین حرف
نمیزنی.
بیتکوین آرکایو :دلیلش این است که من زیاد به آن فکر نمیکنم .من
از بقیه رمزارزها نفرت ندارم و نمیگویم همهشان کالهبرداریاند .مشکل من
با بقیه رمزارزها مســئله ریسک است .خود بیتکوین هم یک زمانی  -مثال
سال  - ۲۰۱۳ریسکش باال بود ،شما واقعا نمیدانستید آیا بیتکوین میتواند
مشکالت ساختاریاش را حل کند و باقی بماند یا نه .اما کمکم که بیتکوین
توانســت راه حل مناسبی برای مشکالت ساختاریاش  -مثل سایز بالکها
 پیدا کند ریســک خریدش پایین آمد و مردم برای ســرمایهگذاری به آنعالقه نشان دادند .من چون سرمایه محدود داشتم بعد از پایین آمدن ریسک
بیتکوین شــروع به خرید کردم .در حال حاضر هم وضعیت باقی رمزارزها
همین است .آنها مثل استارتآپ میمانند ،ریسکشان باالست و پاداششان
باالســت ،اما من نمیتوانم وقت و انرژیام را روی آنها بگذارم تا ببینم کدام
جواب میدهند.

من از بقیه
رمزارزها نفرت
ندارم و نمیگویم
همهشان
کالهبرداریاند.
مشکلمنبابقیه
رمزارزها مسئله
ریسک است .خود
بیتکوین هم یک
زمانی  -مثال سال
 - ۲۰۱۳ریسکش
باال بود ،شما واقعا
نمیدانستید
آیا بیتکوین
میتواند مشکالت
ساختاریاش را
حل کند و باقی
بماند یا نه
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بنجامین کاوِن :اریــک کراون از تحلیلگران
تکنیکال بازار کریپتوست که تحلیلهایش را
در توئیتر و یوتیوب دنبال میکنم .یک فرق
اریک با من این اســت کــه من تحلیلهایم
بلندمدت است و نمودارهای روزانه ،هفتگی و
ماهانه را بررســی میکنم ،امــا اریک روی
نمودارهای ساعتی دست به تحلیل و خرید و
فروش میزند .به این خاطر نظرات او ممکن
اســت با ما متفاوت باشد و دورنمایی تازه از
بازارها بدهد .اریک ،سوال اول من ،سوال اول
همه است .به نظرت بیتکوین با سقوط به
زیر  ۲۰هزار دالر به کف قیمتش رسیده یا باز
هم در این چرخه باید شاهد سقوط باشیم؟
اریک کراون :من حس میکنم ما هنوز کف
قیمت بیتکوین در این چرخه را ندیدهایم.
حاال میتوان یک ســناریوی خوشــبینانه
برایش در نظر گرفت و یک بدبینانه.
در بهترین حالت احتماالً دو ماه دیگر ما تا
آن روز فاصله داریم :یعنی در اواخر تابستان یا
اوایل پاییز .از دید من بیتکوین بخش عمده
سقوطهایش را دیده اما سقوط نهایی ،آن را
تــا حدود  ۱۶هزار دالر پایین میآورد و بعد
از آن با توجه به نمودارها سقوطی بیشتری
در کار نیست .اگر بخواهم خوشبین باشم با اندیکاتورهای دیگر هم
بازار را بررسی میکنیم بازه  ۱۶تا  ۱۸هزار حداکثر سقوطی است که
برای بیتکوین متصور میشوم .بعد از این سقوط ،بیتکوین چند بار
دیگر در همین بازه نوسان میکند اما نهایتاً در اواخر سال یا اوایل سال
 ۲۰۲۳وارد کانال  ۳۰هزار دالری خواهد شد.
یک نکته جالب غیرتکنیکی هم داریم که این ایده را تایید میکند
و آن نمودار میزان جســتوجوی عبارت «بیتکوین مرده است» در
گوگل است .من این شکل از نمودارها را دنبال میکنم تا ببینم مردم
عادی در دنیا دنبال چیست و چه فکری میکند .و همانطور که در
این نمودار میبینید ما یک بار دیگر در قلهی این نمودار هســتیم،
تقریباً شبیه آنچه که ما در دسامبر  ۲۰۱۷دیدیم .یادت هست که در
آن روزها طی  ۵روز بیتکوین از حدود  ۲۰هزار دالر به  ۱۰هزار دالر
ســقوط کرد .با این نمودار من احساس میکنم ما بخش اعظم نزول
را پشت سر گذاشتهایم .پس یا طی یکی دو ماه آینده یک سقوط به
 ۱۵-۱۶هزار دالر خواهیم داشت یا آن را هم نخواهیم داشت و مدتی
در همین بازه کنونی نوسان خواهیم زد تا بتوانیم به باال حرکت کنیم.
به هر حال بازار چند ماه آینده همه را خسته و دلزده خواهد کرد.
کاون :تو بازار بورس را هم دنبال میکنی؟ فکر میکنی بیتکوین
با بازار بورس و بهخصوص سهام شرکتهای تکنولوژی همپوشانی پیدا
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کرده .یعنی باید بورس باال برود تا بیتکوین بتواند باال برود؟
کــراون :در واقع من از بازار بــورس به کریپتو آمدهام .دیگر
در آن خریــد و فروش نمیکنم اما آن را دنبال میکنم چون با
کریپتو همپوشانی پیدا کرده .و دلیلش پیچیده نیست :ما شاهد
بزرگشــدن حباب نقدینگی بودیم چون دولتها بعد از ضربه
کرونا پول چاپ کردند تا وارد رکود نشــویم .این تزریق پول به
بازار باعث شد مردم راحتتر روی سهام شرکتهای پرریسکتر
حوزه تکنولوژی سرمایهگذاری کنند و از دید مردم بیتکوین هم
تقریباً شبیه همین سهام بود :ریسک باال ،پاداش باال .به همین
خاطر ســهام این شرکتها که باال میرود میتوانیم پیشبینی
کنیم بیتکوین بیشتر باال میرود و با سقوط آنها بیتکوین هم
بیشتر سقوط میکند .نهایتاً من اعتقاد دارم که این همپوشانی
ناگهان به پایان میرسد .بیتکوین با این سهام فرق دارد و یک
دنیای دیگر اســت .زیرساختهایی معرکه در حال شکلگیری
حول بیتکوین هستند.
کاون :بدترین سناریوی تو برای بازار چیست؟ بیا تصور کنیم که
اواســط  ۲۰۲۳است و بیتکوین حدود  ۱۲هزار دالر خرید و فروش
میشود .به نظرت در چه صورتی وارد چنین فضایی میشویم؟
کراون :اول یک نکته بگویم .من حدود  ۱۰سال است که در بازار
کریپتو خرید و فروش میکنم و با اطمینان کامل میگویم که اصوالً به
هیچ صورت نمیشود بازار را پیشبینی کرد .ما فقط احتماالت ممکن
را در نظر میگیریم و برای آنها کمی آماده میشویم.
به نظر من اگر اوضاع اقتصاد کالن طوری خراب شــود که شاهد
سقوط ســنگین بازار بورس آمریکا باشیم -مث ً
ال سقوط به محدوده
ســال  -۲۰۲۰میشود انتظار سقوط سنگین بیتکوین به محدوده
 ۱۰هــزار دالر را پیشبینی کرد .یعنی ما به دوران بیتکوین قبل از
کرونا برمیگردیم و حتی ممکن است حدود  ۶هزار دالر را هم ببینیم.
کاون :نگاهت منطقی است .من وقتی دورههای تورم سنگین در
آمریکا در دهههای  ۱۹۴۰و  ۱۹۷۰را نگاه میکنم ،بعد از آنکه دولت
تصمیمات ضدتورمی گرفت و نقدینگی را کاهش داد ما شاهد سقوط
 ۵۰درصدی شاخص بورس  S&P 500بودیم .در بازار کنونی هنوز
چنین سقوط سنگینی رخ نداده و ما فقط  ۲۴درصد سقوط کردهایم.
پس میتوانیم شاهد چنین ریزشی باشیم .البته میتوان امیدوار بود
که تورم تحت کنترل قرار میگیرد و دولت سیاستهای انقباضیاش
را متوقف میکند.
کراون :من هم امیدوارم .من شخصاً در خرید و فروشهایم فرض
را بر این گذاشتهام که به زودی بیتکوین  ۳۰هزارتایی را میبینیم و
بعد کمی سقوط میکنیم و بازار شروع به نوسانزدن میکند تا بتوانیم
باالتر برویم .در ضمن من مطمئنم که  ۹۹درصد دیگر رمزارزها ارزش
خاصی ندارند و بیشتر به درد نوسانگیری میخورند تا سرمایهگذاری.
به همین خاطر طی ماههای آینده تسلط بیتکوین بر بازار رمزارزها به
 ۶۰درصد خواهد رسید.

تفاوت عمده رمزارزهای بانکهای مرکزی با رمزارزهای رایج در این است که رمزرزهای بانکهای مرکزی از صفر با
این هدف ساخته میشوند که کنترل روی امور مالی شهروندان را به حداکثر برسانند ،درحالیکه رمزارزهای معمول با
این هدف ساخته میشوند که آزادی مالی افراد را به حداکثر برسانند.

مهمترین دشمن بیتکوین چه در سر دارد؟
م پولی آینده دنیا
برنامههای «بانک تسویه حسابهای بینالمللی» برای سیست 
اول شما را نادیده میگیرند ،بعد به شما میخندند ،بعد با شما
میجنگند و بعد شما پیروز میشوید.
این نقل قول مشــهور را حتما بارها شــنیدهاید .فعاالن بازار
کریپتو میگویند رقابت موسسات مالی سنتی دنیا با بیتکوین
هم چنین شــکلی دارد و به نظر میرســد ما حاال وارد فاز سوم
م.
(جنگ) شدهای 
این را میشــود از لحن موسســات مالــی ضدکریپتو مثل
«بانک تسویه حســابهای بینالمللی» دید که اخیرا گزارشی
مهم را منتشــر کرده و در آن درباره آینــده بازارهای پولی دنیا
پیشبینیهای تیره و تاری کرده است .این بانک در پیشبینیهای
خود آیندهای را برای کریپتو متصور نشده و به همین خاطر آگاهی
از آنها برای کریپتوبازها ضروری اســت .بانک تسویه حسابهای
نالمللــی ()Bank for International Settlements
بی 
ِ
«بانک بانکهای مرکزی» توصیف میکند .این بانک
خودش را
از  ۶۳بانک مرکزی تشکیل شده و مقرش در بازل سوئیس است.
وظیفــه اصلی این بانک کمک به بانکهــای مرکزی دنیا برای
هماهنگی سیاستهای پولیشان است .نکته جالب اینجاست که
اخیرا روســای هر  ۶۳بانک مرکزی در بــازل گرد هم آمدهاند تا
درباره سیاستهای مالیشان بحث کنند .چنین جلساتی عموما
در زمانهای بحرانی رخ میدهد و خبرنگاران راهی به آن ندارند.
آنچه از این جلســه اخیر میدانیم موضوعــات مورد بحث بوده
واحدهای پولی دیجیتال بانکهای مرکزی یا  CBDCو همچنین
مسئله نرخهای بهره منفی .به نظر میرسد وضعیت رمزارزها هم
در این جلسه مورد بحث قرار گرفته چون در توضیحی که مسئول
روابط عمومی بانک داده گفته که «ارزهای دیجیتال» هم موضوع
بحث بودهان د.
Jچرا بانک تسویه حسابهای بینالمللی دشمن
بیتکوین است؟
طی سالهای اخیر بانک تسویه حسابهای بینالمللی همکاری
نزدیکی با بانکهای مرکزی دنیا داشــته تا آنها بتوانند رمزارزهای
ملی کشــورها یا همان  CBDCرا منتشر کنند .رمزارز ملی از این
جهت اهمیــت دارد که بانک مرکزی میتواند از طریق آن کنترل
کاملی روی اقتصاد داشته باشد (چون میتوان مسیر حرکت رمزارز
را به راحتی دنبال کرد) .تفاوت عمده رمزارزهای بانکهای مرکزی با
رمزارزهای رایج در همین است :رمزرزهای بانکهای مرکزی از صفر
با این هدف ساخته میشوند که کنترل روی امور مالی شهروندان
را به حداکثر برســانند ،درحالیکه رمزارزهای معمول با این هدف
ساخته میشوند که آزادی مالی افراد را به حداکثر برسانند( .شما
فقــط با دانلود یک اپ و بدون بازکردن حســاب و دادن اســم و
آدرستان به کسی میتوانید بیتکوین حواله یا دریافت کنید ).پس
عجیب نیست که بانک تسویه حسابهای بینالمللی جزو حامیان
رمزارزهای رایج نیســت و گزارشــی که قرار است بررسی کنیم را

میتوانیم در یک جمله خالصه کنیم :هر کاری که رمزارزهای رایج
انجام میدهند رمزارزهای بانکهای مرکزی بهتر انجام میدهند.
نام گزارش اخیر «چشــماندازی که ما از آینده سیســتم پولی
متصوریم» نام دارد و آن را هیون سونگ شین ،اقتصاددان کرهای و
مشاور اقتصادی بانک تسویه و مسئول بخش تحقیق آنهاست .هیون
یکی از قدرتمندترین اقتصاددانان ضدکریپتوی جهان است .او در
سال  ۲۰۱۸در سخنرانیای برای اعضای بانک تسویه حسابهای
بینالمللی توضیــح داد که چــرا اعتقــاد دارد رمزارزها هیچگاه
نمیتوانند جایگزین پول رایج کشــورها شــوند .او دو دلیل عمده
داشت« :اول اینکه رمزارزها نمیتوانند همزمان با افزایش جمعیت و
حجم اقتصاد ،خود را بزرگ کنند ،و دوم اینکه هیچ تضمینی برای
نهاییشــدن تراکنشها و حوالهها در دنیای کریپتو وجود ندارد».
جمالتی که از دیدتحلیلگران آشنا به جهان کریپتو اشتباه است.

هیون سونگ شین،
اقتصاددان ارشد بانک
تسویه حسابهای
بینالمللی

Jرمزارزهای دولتی علیه بیتکوین
هیون یک سخنرانی کریپتویی دیگر هم در اوایل ژوئن امسال
برای اعضای بانک تسویه حسابهای بینالمللی انجام داد که اکثر
آن به همین گزارش اخیر «چشمانداز آینده سیستم پولی» مربوط
اســت و توضیح داد که چرا رمزارزهای بانکهای مرکزی بهتر از
رمزارزهای رایج هســتند .فراموش نکنید او وقتی  ۴ســال پیش
میگفت رمزارزها هیچگاه نمیتوانند جایگزین پول رایج کشورها
شــوند در اصل داشت به تکنولوژی کریپتو حمله میکرد .او حاال
میگوید رمزارزهایی که بانکهای مرکزی راه بیندازند چیز خوبی
است .این از دیدتحلیلگران تحولی بسیار بنیادین در دیدگاه هیون
نسبت به رمزارزهاســت .دومین بخش سخنرانی ماه ژوئن هیون
به پرسش و پاســخ اختصاص داشت و جالب اینکه تمام سواالت
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عرص جدید
در انتقــاد از رمزارزهای بانکهای مرکزی بود .یکی از خبرنگاران
پرســید چرا ما باید رمزارزهای بانکهای مرکزی اطمینان کنیم
وقتی رمزارزهای مســتقلی داریم که طی سالهای اخیر امتحان
خود را پس دادهانــد؟ یک خبرنگار دیگر هم موضوع نگرانیهای
حفظ حریم خصوصی در حــوزه رمزارزهای بانکهای مرکزی را
مطرح کرد چرا که خود بانک تسویه پذیرفته که حریم خصوصیای
در رمزارز بانکهای مرکزی وجود ندارد و تمام اطالعات مشتریان
در اختیار بانک مرکزی خواهد بود .سوال بعدی سوال جالبتری
بود :هیچ وقت نمیشود دسترسی افراد به پول نقد را مختل کرد ،اما
اگر دولت از رفتارهای یک شهروند راضی نباشد میتواند به راحتی
دسترســی او را به شبکه رمزارز دولتی مختل کند و پولهایش را
بلوکه کند .چرا باید شهروندان به چنین سیستمی اطمینان داشته
باشند؟
نکته نگرانکننده این بود هیون جواب شفافی به هیچ کدام از
این سواالت نداشت .برگردیم به گزارش «چشمانداز آینده سیستم
پولی» .این گزارش چه میگوید؟

طبق آخرین
گزارشها تورم
آنچنان در آمریکا
باال رفته که
دستمزد  ۶۴درصد
آمریکاییهادقیقا
تا پایان ماه دوام
میآورد و آنها
هیچ پساندازی
ندارند
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Jدر خدمت و خیانت بانکهای مرکزی
گــزارش با توضیحی کوتاه درباره چگونگی عملکرد سیســتم
مالی شروع میشود .خالصه اینکه بر اساس این گزارش ،بانکهای
مرکزی پول چاپ میکنند و اعتماد به این پول را به وجود میآورند
و حفظ میکنند .بانکهای خصوصی به مردم این امکان را میدهند
که از این پول استفاده کنند :بخرند ،بفروشند و وام بگیرند.
گزارش اصال توضیح نمیدهد که این «اعتمادسازی بانکهای
مرکزی» با چــاپ بیرویه پول و تقویت تورم چه نســبتی دارد.
گزارش از این فراتر هم میرود و مدعی میشــود «ابداعات مالی
بانکهای خصوصی به جامعه سود میرساند چون روی بنیانهای
قدرتمند بانکهای مرکزی بنا شدهاند».
طبــق آخرین گزارشها تورم آنچنــان در آمریکا باال رفته که
دستمزد  ۶۴درصد آمریکاییها دقیقا تا پایان ماه دوام میآورد و آنها
هیچ پساندازی ندارند .پس جمله بعدی گزارش را واقعا نمیتوان
جدی گرفت« :سیســتم مالیای که بانکهای مرکزی را در مرکز
خود دارد توانســته به جامعه به خوبی خدمت کند ».که این هم
محل تردید است :چاپ پول بیرویه توسط بانکهای مرکزی باعث
چنان تورمی شده که زندگی روز به روز برای مردم عادی سختتر
میشود و همه چیز به نفع آن یک درصد ثروتمند کشور است.
نویســندههای گزارش بعد به ماجرای فروپاشی اخیر رمزارز و
اکوسیستم ترا لونا میپردازند و آن را گواه این واقعیت میدانند که
کریپتو نمیتواند بانکهای مرکزی را شکست دهد و صنعت کریپتو
بــرای آنکه کار کند باید به طور دائم به یک لنگر در جهان واقعی
وصل باشــد و این لنگر «پول واقعی چاپشــده توسط بانکهای
مرکزی» اســت .طبیعتا پیشــنهاد نویســندگان گزارش گذار از
رمزارزهای بیصاحب کنونی به سمت رمزارزهای بانکهای مرکزی
و همچنین «سیستمهای پرداخت سریع» است .سیستم پرداخت
سریع چیست؟ چیزی شبیه همین نوع رابطهای که بانکهای رایج
با بانکهای مرکزی دارند یعنی پول را از بانک مرکزی میگیرند و
چند برابر آن را به صورت دیجیتال به مشتریها قرض میدهند.
مشــکل این سیستم کجاست؟ وقتی بانکها چندین برابر دارایی
واقعیشان پول خرج میکنند و به مشتریان وام میدهند در زمان
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بحران که همــه میخواهند پول واقعی (و نه دیجیتال) خود را از
بانک بیرون بکشــند با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند و جلوی
خروج پول از بانک را میگیرند و مشتریان به پول خود دسترسی
نخواهند داشــت .چیزی شبیه آنچه که اوکراینیها پس از حمله
روسیه تجربه کردند.
Jکریپتو به این دالیل شکست میخورد
بخــش دوم گزارش بانک بــا تیتر «ما از سیســتم پولی چه
میخواهیم» این  ۸شاخص ه را ویژگیهای اصلی یک سیستم پولی
کارآمد معرفی میکند:
امنیت و ثبات .مســئولیتپذیری .کارایی .بینیازی به سیستم
رقیب .کنترل روی دیتا .یکپارچگی .انعطافپذیری با شرایط جدید.
ت.
شفافی 
از دیدتحلیلگران منتقد سیســتم پولــی کنونی ،همه این
ویژگیها یک معنا دارد :کنترل کامل سیســتم پولی روی زندگی
مالی ما.
نویســندگان گزارش یک جدول هم درســت کردهاند و این ۸
شاخصه را در سه سیستم پولی بررسی کردهاند :در سیستم پولی
کنونی ،سیستم کریپتو ،و نهایتا سیستم پیشنهادی گزارش برای
آینده که رمزارزهای دولتی مهمترین شاخص ه آن است .همانطور
که میشد پیشبینی کرد کریپتو در تقریبا تمام حوزهها شکست
خورده است و سیستم پیشنهادی بانک تسویه در همه آنها برنده
شده .این ما را به سومین بخش گزارش میرساند و آن مشکالت
جهان کریپتو است.
گزارش با نوســانهای شــدید بازار کریپتو شــروع میشود و
این واقعیت که ارزش اکثر رمزارزها در حال حاضر ســقوطی ۹۰
درصدی در مقایســه با دوران اوج بازار داشــته است .نویسندگان
گزارش توضیح نمیدهند که چرا بازار اینقدر پرنوسان است .بازار
پرنوسان است چون هدف نهایی کریپتو جایگزین شدن سیستم
مالی کنونی اســت و این انقالبی بزرگ و پرهرج و مرج و پرهزینه
برای همه خواهد بود .ضمنا نویســندگان گزارش نمیگویند که
میزان نوسان اکثر رمزارزها طی سالهای اخیر کاهش یافته است.
بعد از آوردن مثالهایی از رمزارزهای شکستخورده ،نویسندگان
نتیجه میگیرند که کریپتو نمیتواند جایگزین بانکهای مرکزی
شــود چون رمزارزهای مختلف روی شــبکهها (بالکچینهای)
متفاوت بنا شدهاند که اکثر این شبکهها ارتباطی با هم ندارند .یعنی
جزیرههاییاند مجزا از هم و به همین خاطر نمیتوان بین آنها حواله
انجام دا د.
نکته اینجاست که گزارش همینجا هم اشتباه میکند .تعدادی
از پروژههای هوشمندانهای که طی سالهای اخیر آغاز شدهاند با
هدف حل همین مشکل بودهاند و توانستهاند تا حدی بر آن پیروز
شوند .جهان کریپتو در آینده جهانی چند بالکچینی خواهد بود
که در آن بالکچینها با هم در ارتباط موثر خواهند بود ،اگر چه
هنوز امنیت این پلهای بین شبکهای آنقدر باال نیست.
در پایان این گزارش بانک تسویه خواستار تشدید نظارتها بر
رمزارزها و حتی توقف فعالیت تعداد زیادی از آنها شده که رقیب
اصلی بانکهای مرکزی به حساب میآیند .به نظر میرسد جنگ
با کریپتو رسما آغاز شده و طی ماهها و سالهای آینده باید منتظر
تنشهای فراوان بین طرفین این جنگ باشیم.

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

سونامی ناآرامی در جهان

گرسنگی و خشم ،مردم جهان را روانه خیابانها خواهد کرد

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

حفظ جان انسانها با واکسن

نجات  ۲۰میلیون نفر با واکسن
واکسن کرونا در سال نخست خود یعنی در سال  ۲۰۲۱توانسته جان
 ۲۰میلیون نفر را در جهان نجات دهد .اکونومیســت در این نمودار
نشــان داده که میزان مرگومیر افراد پس از تزریق واکسن کرونا تا
چه اندازه کاهش پیدا کردهاست .عمده مرگومیرها مربوط به کسانی
است که واکسن کرونا تزریق نکردهاند .هرچه دولتها جدیتر عمل
کرده باشــند ،واکسن بیشتری در میان جمعیت توزیع شده و جان
افراد بیشتری حفظ شدهاست.

۲۰۰۰۰۰

برآوردها از مرگهای اضافی بدون تزریق واکسن ۲۰۲۰ ،تا ۲۰۲۱

نخستین فردی که
واکسن کووید ۱۹-تزریق
کرد

۱۰۰۰۰۰
مرگ در صورت عدم
تزریق واکسن
مرگ واقعی

۰
دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتا مبر آگوست

جوالی

ژوئن

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

دسامبر

فشار اقلیم به مردم جهان

کره شمالی ،تغییرات در بارش نسبت به متوسط درازمدت ،درصد

بحران خشکسالی در کره شمالی
تغییرات اقلیمی همه کشورهای جهان را درگیر کردهاست .اما برخی
کشورها شرایطی بحرانیتر دارند .کره شمالی یکی از کشورهایی است
که این روزها حتی فصلهای پربارش قدیمش هم کمبارش شدهاند.
به همین خاطر محصوالت کشاورزی در این کشور با مشکل روبهرو
شــدهاند .این در حالی است که تورم جهانی هم فشاری مضاعف بر
این کشــور وارد کرده و اکنون شرایط را در این کشور کامال وخیم
کرد هاست.

بارندگی بیشتر بارندگی کمتر

سال خونین

کشتار به شیوه آمریکایی
امسال یکی از خونینترین سالها در تاریخ آمریکا بودهاست .بررسیها
نشان میدهد تاکنون در سال  ،۲۰۲۲بیشترین تعداد کشتار با اسلحه
در آمریکا رخ دادهاست .خشونت با اسلحه در آمریکا شدت بسیاری
گرفته و باعث شــده بسیاری از افراد نسبت به آزادیهای مربوط به
سالح معترض شوند .با این حال به نظر میرسد ممنوعیت در مورد
سالح امری نیست که با اســتقبال سیاستمداران آمریکایی بهویژه
یخواهان روب هرو شود.
جمهور 
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آمریکا ،تعداد مرگومیر بر اثر کشتار با اسلحه

۱۲۰
۸۰
۴۰
۰
۲۲
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۲۰۰۰
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۱۹۸۲

گزده
اقتصاد جن 
اوکراین ،تولید ناخالص داخلی برآورد شده براساس منطقه ،مارس ۲۰۲۲

اقتصادی که دوسومش از دست رفت
جنگ روســیه و اوکرایــن منجر به ویرانی اقتصادی در دو کشــور
شدهاست .اما ظاهرا اوکراین بازنده اصلی در این نبرد است .برآوردها
نشان میدهد که اقتصاد این کشــور  ۴۵درصد کوچک شدهاست.
طبق پیشبینیهای بانک جهانی ،اقتصاد اوکراین طی این جنگ به
یکسوم از تولید ناخالص داخلی خود در دوران پیش از جنگ خواهد
رسید .در این نقشه از اوکراین مشخص شده که کدام شهرها بیشترین
کاهش رشد اقتصادی را تجربه کردهاند.

درصد تغییر
نسبت به سال ۲۰۲۱

اطالعاتی در
دسترس نیست

۸

۴

-۴

۰

تغییرات اقلیمی دستساز!

تغییراتی که دستکم گرفته میشود

«چند درصد از دانشمندان حوزه اقلیم به این نتیجه رسیدهاند که تغییرات اقلیمی ناشی از
انسانها در حال رخ دادن است؟»

100

0

50

بریتانیا

تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین رخدادها در دنیای حاضر است .اما
ظاهرا خیلیها آن را دســت کم میگیرند .بررسیها نشان میدهد
بسیاری از دانشمندان در کشورهای پیشرفته و غربی ،هنوز به بحث
تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیتهای انسانی است ،باور ندارند .در
این نمودار ،مشخص شده که کدام کشورها باور بیشتری به تغییرات
اقلیمی دارند و کدام باور کمتری دارند.

نروژ

پاسخ
حقیقی

ایتالیا
ایرلند

مهاجرت به سوی دیار باقی

سفرهای پرخطر
ســاالنه افراد زیادی تالش میکنند مرزهای پرخطر را پشــت سر
بگذارند و به کشــورهای دیگر مهاجرت کنند .در سال  ۲۰۱۴قریب
به  ۴هزار نفر هنگام تالش برای عبور از مرز مکزیک به آمریکا جان
خود را از دست دادند .هنوز این تراژدی در جریان است .بیش از ۴۶
نفر در یک کامیون هنگام عبور از مرز جان خود را از دست دادند .به
همین بهانه نگاهی به آمار مرگومیر مکزیکیها به علت مهاجرت به
آمریکاداشتهایم.

مرگ مهاجرانی که قصد داشتند از مکزیک به آمریکا بروند
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غافلگیریاقتصادی

وقتی وضعیت از انتظارات بدتر میشود
رکود اقتصادی آمریکا تقریبا در تئوری رخ داده و اکنون میتوان
گفت این اقتصاد وارد بحران شدهاســت .این در حالی اســت که
این کشــور دو ســال پیش هم به دلیل همهگیــری کرونا دچار
بحران شده بود .اما حاال بازار بیش از حد انتظاراتش دچار مشکل
شــده و به نوعی میتوان گفت شرایط وخیم اقتصادی ،بازارها را
غافلگیر کردهاست .این روزها بیش از اتفاقات خوب ،شاهد اتفاقات
غافلگیرکننده بد در بازار هستیم.

شاخص غافلگیری اقتصادی
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آمریکا
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جانسون به عنوان فردی شناخته میشود که صادق نیست و بسیاری از افراد بر این باورند که رهبری او در بریتانیا باعث شد این کشور به عقب
بازگردد .این روزها در بریتانیا میتوان بهسادگی آثار خرابکاریهای جانسون را مشاهده کرد .او مشکالتی را برای این کشور ایجاد کرده که هیچیک
از نخستوزیرهای پیشین این کشور تاکنون ایجاد نکرده بودند.

[ بریتانیا ]

سقوط یک دلقک
خطر بوریس جانسون از سر بریتانیا برداشته شد
باالخره دولت و کابینه بوریس جانســون در بریتانیا سقوط کرد .او که نخستوزیری
بریتانیا را بر عهده داشت ،باالخره ناچار شد از سمت خود کنارهگیری کند .رسواییهای
پیدرپی باعث شد وزرای کابینه بوریس جانسون از سمت خود استعفا دهند .در نهایت
جانسون هم ناچار شد مسیر همان افراد را دنبال کند .به این ترتیب او هم از سمت خود
کنار هگیری کرد.
جانسون به عنوان فردی شناخته میشود که صادق نیست و بسیاری از افراد بر این
باورند که رهبری او در بریتانیا باعث شد این کشور به عقب بازگردد .این روزها در بریتانیا
میتوان به ســادگی آثار خرابکاریهای جانســون را
چرا باید خواند:
مشاهده کرد .او مشکالتی را برای این کشور ایجاد کرده
 رسواییهای
که هیچیک از نخستوزیرهای پیشین این کشور تاکنون پیدرپی باعث شد
ایجاد نکرده بودند .البته ناگفته نماند ،تا زمانیکه حزب وزرای کابینه بوریس
محافظهکار بریتانیا به این نتیجه نرسد که مسیر را به کل جانسون از سمت خود
اشتباه رفته و به نوعی این اشتباهات خود را نپذیرد ،هیچ کنارهگیری کنند .در
تغییر سیاسی و اقتصادی بزرگی در بریتانیا رخ نخواهد نهایت جانسون هم از
داد .یعنی تا زمانیکه آنها باور نکرهاند مسیرشان درست سمتنخستوزیری
نبوده ،همچنان اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد و بریتانیاکنارهگیری
شاهد بهبود اوضاع در بریتانیا نخواهیم بود .حتی ممکن کرد .حاال حزب
است اوضاع بدتر هم بشود.
محافظهکار باید از
قدرت
به
کرد
تالش
آخرش،
جانسون تا نفسهای
جانسون و اشتباهاتی
دلقک
یک
چهره
خود،
از
او
نکند.
بچســبد و آن را رها
که مرتکب آنها شده،
ت
صحب
را به جا گذاشت.
مردم،
نگاه
در
همیشه
هایش
درس بگیرد.
بیمعنا بود .او حتی کاری کرد که پارلمان هم مشروعیت
خود را در نگاه مردم از دســت بدهد .جانســون همان
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری پیشــین آمریکا ،فردی
ناالیق بود که منجر به بدنامی کشــورش شد .او حتی
به منافع حزب خودش هم توجهی نداشت و به همین
خاطر حتی در میان اعضای حزب خودش هم کســی
طرفدارش نماند.
روز پنجــم ژوئیه بود که دو نفــر از اعضای کابینه
جانســون از ســمت خود اســتعفا کردند و او را تنها
گذاشتند .سرنوشت جانسون همان زمان مشخص شد.
او باید از سمت خود کنارهگیری میکرد تا اوضاع از این
بدتر نشود .نکته اینجاست که این دو فرد با رسواییهای
بســیاری از ســمت خود کنارهگیری کردند .مصرف
نوشیدنیهای الکلی و تعرض جنسی بخشی از ماجرایی
بود که آنها در آن درگیر شده بودند .البته اعضای حزب
و همچنین نخستوزیر پیشین بریتانیا ابتدا این جریان
را نپذیرفتند اما در نهایت ناچار شدند واقعیت را به گوش
مردم برســانند .آنها ابتدا تالش داشتند با حرفها و
داعیههای دروغ ،به کار خود ادامه دهند .اما رسواییها
یکی پس از دیگری باعث شــد شرایط برای آنها بدتر

166

آیندهنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستودوم ،مرداد و شهریور 1401

شود .در نهایت همین رسواییها باعث شد عمر دولت پایان یابد.
Jدرس از شکست
حاال حزب محافظهکار باید از شکســتهای جانسون درس بگیرد .یکی از مهمترین
درسها مربوط به شــخصیت سیاسی است .جانســون به تمام رسوم معمول در دنیای
سیاســت پشــت کرده بود و شــخصیتی ناهنجار از خودش به نمایش میگذاشت .او
نمیتوانست تصمیمهای منطقی و درست در شرایط حساس سیاسی بگیرد .همین امر
باعث شــد به مرور محبوبیتش را در میان طرفدارانش از دست بدهد .او جزییات را هم
در دنیای سیاست به درستی در نظر نمیگرفت .در واقع به سادگی جزییات را فراموش
میکرد .همین امر باعث میشد رفتار منسجم و درستی نداشته باشد.
البته او نکات مثبتی هم داشــت .برای مثال او در دوران نخستوزیری خود توانست
واکســن کرونا را خیلی زود به دست مردم برســاند .همچنین در زمان جنگ روسیه و
اوکراین ،خیلی زود موضع این کشــور را مشــخص کرد و با دفاع از اوکراین ،باعث شد
طرفدارانی به دست آورد .اما رسواییهایی که با حماقت خودش ،گریبانش را گرفتند به
قدری وحشتناک بود که حتی کارهای خوبش نتوانست آن را پوشش دهد .به این ترتیب
او مجبور شد از سمت خود به عنوان نخستوزیر بریتانیا خداحافظی کند.
حاال محافظهکاران در بریتانیا باید خیلی سریع موضع خود را مشخص کنند .آنها ابتدا
باید جانسون را بابت رسواییهایی که به بار آورده ،سرزنش کنند .سپس باید مسیر خودشان
را تغییر دهند .آنها باید به موقع واکنش نشان دهند .اقدامی که جانسون در آن ضعف داشت.
اگر محافظهکاران واقعا میخواهند همچنان قدرت را در اختیار داشــته باشند ،باید به همه
نشــان دهند که مسیرشان از مسیر جانسون کامال جداست .تنها در این شرایط ،میتوانند
کمی امیدوار باشند که همچنان قدرت را حفظ خواهند کرد .هرچند ،جانسون به قدری حزب
محافظهکار را در موضع ضعف قرار داده که فعال رقبای این حزب ،پیشتاز هستند .به هر حال،
جانسون همان کسی است که بریتانیا را دچار بحرانهای خطرناکی بهویژه در حوزه اقتصاد
کرد .حاال باید دید چهکسی بهجای جانسون روی کار خواهد آمد.

زنجیره تامین کاال کامال پیچیده شده و اطالعات هم به صورت ناقص به دستمان میرسد .به همین خاطر است که ناگهان دچار شوک میشویم .گویی
گردی از ابهام روی شرایط اقتصادی پاشیدهاند .همهچیز در هالهای از ابهام قرار دارد .اما خبر خوب این است که سیاستمداران و مقامات مالی بهویژه در
بانکهای مرکزی تالش کردهاند با همکاری با یکدیگر ،به نوعی بحران جدید را مهار کنند.

[ اقتصاد جهان ]

روزهای طوفانی
بحران حتمی است

احتمــال وقوع رکود و بحــران اقتصادی در جهان
افزایــش پیدا کرده و تــورم همین حاال هم نشــان
میدهد که بحران در کمین است .دوران طوالنی رکود
تورمی که در آن هم شــاهد افزایش بیرویه نرخ تورم
و هم کاهش رشــد اقتصادی هستیم ،به خوبی نشان
میدهد که رکود و بحــران اقتصادی در جهان امری
حتمی است .همهگیری کرونا از یکسو ،جنگ روسیه
و اوکراین از ســوی دیگر دست به دست هم دادهاند و چرا باید خواند:
مشکالتی بزرگ را برای اقتصاد جهان ایجاد کردهاند .اما  قطعیترینچیزی
نمیتوان نشست و دست روی دست گذاشت و صرفا که این روزها میتوان
همین عوامل را سرزنش کرد .در این صورت باید منتظر در مورد آن سخن
فاجعهای اقتصادی ،حتی بزرگتر از بحران سال  ۲۰۰۸گفت ،ورود اقتصاد
و  ۲۰۰۹باشیم .در آن زمان ،بدهیهای مربوط به وام جهان به دوران
مسکن ،منجر به بروز بحران شد .حاال شوکی بزرگتر بحرانی است .اما این
در راه اســت که باید خودمان را برای آن آماده کنیم .بحران میتواند بهتر
ریشه بحرانی که در راه است ،بیتردید «مالی» خواهد از بحران  ۲۰۰۷تا
بود .پس باید ببینیم آیا توانایی مقابله با بحران مالی را  ۲۰۰۹مدیریت شود
داریم یا خیر.
چرا که درسهایی از
در ســالهای  ۲۰۰۷تا  ،۲۰۰۹بحران مالی باعث گذشته گرفتهایم .در
شد اقتصاد جهان به زانو درآید .حاال هم شاهد همان واقع میتوان بحران
وضعیت هســتیم .در واقع وضعیت بــه صورت کلی ،اقتصادی جدید را
مشــابه همان دوران بحرانی است .زنجیره تامین کاال مدیریت کرد.
کامال پیچیده شــده و اطالعــات هم به صورت ناقص
به دستمان میرسد .به همین خاطر است که ناگهان
دچار شوک میشویم .گویی گردی از ابهام روی شرایط
اقتصادی پاشــیدهاند .همهچیز در هالهای از ابهام قرار
دارد .اما خبر خوب این اســت که سیاســتمداران و مقامات مالی بهویژه در بانکهای
مرکزی تالش کردهاند با همکاری با یکدیگر ،به نوعی بحران جدید را مهار کنند .آنها
تالش دارند با ارائه اطالعات دقیق ،منشا بحران را شناسایی و برای رفع آن هرچه سریعتر
اقدام کنند .دولتها هم تالش دارند کمترین دخالت را در امور مالی داشــته باشند .در
واقع نظام مالی به شکلی دیگر در حال تغییر است .به این ترتیب میتوان امید داشت که
شرایط مانند گذشته بحرانی نشود ،چرا که همه از قبل ،آماده شدهاند.
Jآنچه از بحران  ۲۰۰۸آموختیم
یکــی از بزرگترین درسهایی که دولتها و مقامــات اقتصادی از بحرانهای
اقتصادی در گذشته گرفتهاند این است که نظام اقتصادی و مالی را کامال منعطف
کنند .در واقع آنها سعی دارند از طریق ابتکار عملهای مختلف ،جلوی وقوع بحران

را بگیرند یا دست کم ،اثرات بحران را کم کنند .آنها میتوانند نظامی را ایجاد کنند
که جلوی شوکهای بزرگ اقتصادی را میگیرد.
بانکها در شــرایط همهگیری کرونا توانســتهاند شوک اقتصادی را مهار کنند.
اکنون تالش دارند همان مسیر گذشته را ادامه دهند .دلیل اینکه بانکها میتوانند
بحران را مدیریت کنند این است که دولتها ابتکار عمل را به دست آنها دادهاند
و برایشان مانعی ایجاد نمیکنند .در واقع بانکهای مرکزی میتوانند آزادانه اقدام
کنند تا شرایط اقتصادی کنترل شود .البته یکی دیگر از دالیل موفقیت بانکها در
شرایط بحرانی این است که دیگر مانند گذشته ،شرایط پیچیدهای برای وام دادن یا
بازپرداخت آن ندارند .در واقع مراحل اعطای وام ،هیچوقت مانند دهههای گذشته،
پیچیده نخواهد شد ،بلکه بهمرور سادهتر هم خواهد شد.
این روزها ،بانکهای مرکزی نســبت به گذشــته ،اطالعات بیشتری در اختیار
دارند و میتوانند با آمادگی بیشــتری قدم به دوران بحرانی بگذارند .به این ترتیب
میتوانند به شــیوهای موفقیتآمیزتر ،آن را مدیریت کنند .در واقع به جای اینکه
تمرکز روی کارآمدی در کوتاهمدت باشد ،بانکها تمام تمرکز خود را روی مسائل
درازمدت گذاشتهاند .به نوعی میتوان گفت آنها دوراندیش و آیندهنگر شدهاند .این
بزرگترین درســی است که آنها از ســالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۹در شرایط بحرانی
گرفت هاند.
وضعیت دادهها هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کردهاست .در واقع دومین درسی
کــه دولتها و مقامات اقتصادی از بحران  ۲۰۰۷تــا  ۲۰۰۹گرفتند این بود که از
دادهها و اطالعات موجود نهایت بهره را ببرند .یکی از دالیل سقوط برادران لمان در
آن سالها ،کمبود اطالعات و دادههای اساسی بود .اما حاال دادههایی وجود دارند که
کمک میکنند بحران را مدیریت کنیم.
به هر حال هنوز هم ابهام و عدم قطعیت میتواند عواقب بدی به همراه داشــته
باشــد .هرچه شرایط ابهام بیشتری داشته باشد ،احتمال اینکه دچار بحران شویم
هم بیشتر میشود .تنها خبر بد این است که ابهام هنوز مانند گذشته در برخی از
بخشها وجود دارد به همین خاطر باید خودمان را برای بحرانهای شــوکهکننده
آماده کنیــم .در واقع هنوز میل به تنش ،در اقتصاد جهان وجود دارد .اما تا زمانی
که ابتکار عمل در دستان بانکهای مرکزی باشد و مادامکه آنها بر پایه اطالعات
درست کارشان را پیش ببرند ،حتی اگر بحران هم رخ بدهد ،آثارش مانند گذشته
نخواهد بود.
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کارشناسان حوزه تحصیل و آموزش در فیلیپین نسبت به وضعیت آموزش و تحصیل کودکان و دانشآموزان در این کشور ابراز نگرانی
کردهاند .آنها میگویند همهگیری کرونا به باری بزرگ بر دوش این کودکان تبدیل شدهاست .اما مشکل اینجاست که کودکان میگویند
نسبت به گذشته ،چیزهای کمتری یاد میگیرند .اکثر آنها گفتهاند در کالسهای غیرحضوری چیزی یاد نمیگیرند.

[ آموزش و تحصیل ]

مغزهای هدررفته!
میلیونها کودک از حق تحصیل بیبهرهاند
بســیاری از کودکان پس از همهگیری کرونا ،دوباره به مدرسه میروند .اما کودکان
بیشماری هم وجود دارند که از حق تحصیل بیبهره ماندهاند .مثال بسیاری از کودکان
فیلیپینی هنوز در خانه هســتند و نمیتوانند به مدرسه بروند .دلیلش هم همهگیری
کروناست .البته این امر برای کودکان فیلیپینی بسیار خطرناک است چرا که اکثر آنها
از کامپیوتر و تلفنهای همراه هوشمند برخوردار نیستند .حتی ونزوئال که اقدامات کندی
داشت هم ترس از کرونا هم ترس از کرونا را کنار گذاشته و دوباره درهای مدرسههایش را
باز کردهاند .اما فیلیپین هنوز کالسهای حضوری را بازگشایی نکردهاست.
حاال کارشناســان حوزه تحصیل و آموزش در فیلیپین نســبت به وضعیت آموزش
و تحصیل کودکان و دانشآموزان در این کشــور ابــراز نگرانی کردهاند .آنها میگویند
همهگیری کرونا به باری بزرگ بر دوش این کودکان تبدیل شدهاست .اما مشکل اینجاست
که کودکان میگویند نسبت به گذشته ،چیزهای کمتری یاد میگیرند .اکثر آنها گفتهاند
در کالسهای غیر حضوری چیزی یاد نمیگیرند .در نتیجه عمال نظام آموزشی برای آنها
مختل شدهاست .مقامات این کشور هنوز نتوانستهاند تصمیمی درست در رابطه با وضعیت
تحصیل این کودکان بگیرند.
فیلیپین جزو کشورهایی است که بدترین شیوه مقابله با کرونا را در پیش گرفته ،بهویژه
در رابطه با کودکان .این کشــور هنوز طوری اداره میشود که گویی در ماههای نخست
همهگیری کرونا قرار دارد .در حالیکه جهانیان به سمت وضعیت عادی زندگی حرکت
میکنند ،در فیلیپین شرایط هنوز اضطراری است .قربانی اصلی این وضعیت هم ،کودکانی
هستند که از نظام آموزشی به شیوه سنتی محروم شدهاند و نظام آموزشی مدرنی هم برای
آنها وجود ندارد تا به کمک آن ،درسهای خود را بیاموزند.
در روزهای نخست همهگیری کرونا ،عدم حضور در کالسهای درس کامال طبیعی
بود .اما حاال ،امری نابخشــودنی اســت .در آن زمان کسی نمیدانست بیماری چطور و
چگونه منتقل میشود .اما حاال راهکارهای بسیاری وجود دارد و از همه مهمتر واکسن در
دسترس است .در نتیجه نباید شاهد اختالل در نظام آموزشی باشیم.

چرا باید خواند:
 همهگیری کرونا
باعث شد تقریبا همه
کشورها تا مدتها
مدارس را تعطیل
کنند .به این ترتیب
دانشآموزان در خانه
درس میخواندند .این
امر منجر به کاهش
کیفیت آموزش آنها
شد .اکنون به نظر
میرسد که سالهای
طالیی کودکان از دست
رفتهاست.
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Jضربه کرونا به تحصیل
کرونا آسیبهای جدی و بزرگی به وضعیت تحصیل در جهان وارد کرد .بررسیها نشان
میدهد بســیاری از کودکان در خانهها حبس شدند .در دوران پیش از همهگیری کرونا ۵۷
درصد از افراد زیر  ۱۰ســال نمیتوانستند برای خودشان از روی یک داستان ساده بخوانند.
اما حاال این رقم به  ۷۰درصد رسیدهاســت .این نشــاندهنده بحران در زمینه تحصیل در
جهان است .عمده این افراد در کشورهای کمدرآمد و فقیر قرار دارند .بررسیها نشان میدهد
کودکانی که در کشــورهای در حال توسعه زندگی میکنند بیشتر به لحاظ تحصیلی دچار
مشکل شد هاند.
کودکانی که در ســنین پایین ،مهارت کافی را در ریاضی و ادبیات کســب نمیکنند ،در
بزرگسالی هم نمیتوانند به موفقیت چندانی برسند .آموزش امری است که باید از سنین پایین
آغاز شود .در واقع این کودکان پایههای ضعیفی دارند و نمیتوانند در سنین باالتر ،تحصیل
موفقیتآمیزی داشــته باشند .نکته بعدی این اســت که تعداد زیاد افراد بیسواد و کمسواد
میتواند منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در جهان شود .بانک جهانی هم پیشبینی
کرده تحصیالت نادرست کودکان ،منجر به کاهش درآمدزایی آنها در طول زندگیشان بشود.
طبق برخی برآوردها ،تحصیالت ناقص در گذشته ،برابر با  ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی
امروز در جهان بوده که از دست رفتهاست.
مدارس در بســیاری از نقاط جهان به دلیل همهگیری کرونا تعطیل شدند .اما کشورهای
پیشرفته تالش میکردند بستری برای تحصیل از راه دور فراهم کنند .طی دو سال گذشته،
 ۱۵۳میلیون کودک از تحصیل به صورت حضوری محروم شدند و این امر روی کیفیت آموزش
آنها اثر منفی گذاشت .اما به مرور محدودیتها برداشته شد .با این حال کشورهایی مانند چین،
عراق و روسیه مانند فیلیپین هنوز محدودیتهایی برای تدرس حضوری دانشآموزان دارند.
تعطیلی مدارس منجر به از دســت رفتن شــغل برای بســیاری از افراد ،بهویژه زنان هم
شدهاســت .این روزها ،کودکان در بسیاری از کشورها به جای مربی با پدربزرگ و مادربزرگ
خود زندگی میکنند .این مسئله هم میتواند روی وضعیت آموزشی آنها اثر بگذارد .به هر
حال ،مربی میتواند به افزایش کیفیت آموزش برای این کودکان کمک کند .اما پدربزرگ و
مادربزرگ شاید چندان موثر نباشد.
ســالهای ابتدایی برای آموزش ،همیشه به عنوان سالهایی طالیی شناخته میشود .اما
همهگیــری کرونا به نوعی این ســالهای طالیی را از کودکان دزدیــد .حاال آنها یا باید در
خانه آموزش ببینند و یا آموزشــی بیکیفیت به لحاظ پایهای دیدهاند که تا بزرگســالی هم
درست نخواهد شد .به این ترتیب طالییترین سالهای عمر کودکان با کرونا ،خاکستر شده و
میلیونها مغز ،هدر رفتهاست.

دولت ترکیه به صورت مستقیم روی جریان سرمایه خارجی اثر گذاشته و این امر با بیاعتمادیهایی که ایجاد خواهد کرد ،منجر به خروج سرمایه از کشور
میشود .با این ترفندها ،شاید لیر برای مدتی ارزش خود را حفظ کند اما در درازمدت ،بیتردید ،دوباره سقوط خواهد کرد .البته اردوغان وعده داده که تا پایان
سال  ،۲۰۲۳فشارها بر مردم کاهش پیدا کند و شرایط دوباره عادی شود .اما فعال شرایط کامال بحرانی است و فقط با افزایش نرخ بهره ،بهبود پیدا خواهد کرد.

[ ترکیه ]

سینهخیز تا ناکجا
آیا اردوغان ،لیر ترکیه را نجات میدهد؟

لیــر ترکیه به عنوان ارز رســمی این کشــور
همچنان در مسیر ســقوط قرار دارد ،با این حال،
تنها اقدام رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری این
کشور ،هر چیز بوده به جز افزایش نرخ بهره! در واقع
او مدام نرخ بهره را کاهش میدهد .همین امر باعث
شده ارزش لیر هم مدام کاهش پیدا کند .تنها در
یک روز ،ارزش لیر بیش از  ۲.۵درصد کاهش پیدا
کرد .این ارز نسبت به سال گذشته بخش زیادی از
ارزش خود را از دست دادهاست.
شــرایط در ترکیه کامال غیرطبیعی اســت .اما
حاال همه سعی دارند به این وضعیت عادی جدید،
عادت کنند .طبق آمار رسمی ترکیه ،نرخ تورم در
این کشــور به  ۷۳درصد در ماه می رسیدهاست.
اما مردم محلی در این کشــور بــر این باورند که
آمارهای دولتی درست نیست .آنها معتقدند آمار
واقعی تورم بسیار بیش از آن چیزی است که دولت
اعالم میکند .لیر بخش زیادی از ارزش خود را در چرا باید خواند:
برابر دالر از دســت داده و به یکی از کمارزشترین  ترکیه با بحران
ارزهای جهان تبدیل شدهاســت .این ارز از ابتدای افزایش نرخ تورم
امســال تاکنون یکپنجم از ارزش خود را در برابر و کاهش ارزش لیر
دالر از دســت دادهاست .تنها راهکار برای حل این مواجه شده و تنها
بحران ،افزایش ناگهانی نرخ بهره است .اما اردوغان راهکارش ،افزایش
کامال در برابر این اقدام مقاومت میکند .او برخالف نرخ بهره است .اما
انتظارات ،سیاست پولی متفاوتی را در پیش گرفته رجب طیب اردوغان،
و مدام نرخ بهره را کاهش میدهد .به این ترتیب لیر رئیسجمهوری این
کشور کامال برعکس
باز هم ارزش خود را از دست میدهد.
اصــوال همه میدانند که بهتریــن راهکار برای عمل میکند تا بتواند
مقابلــه با نــرخ تــورم ،افزایش نرخ بهره اســت .رشد اقتصادی برای
رئيسجمهوری ترکیه هم این را به صورت نظری این کشور حاصل کند.
قبــول دارد .اما در عمل ،کامال در جهت عکس آن آیا در نهایت موفق
حرکت میکند چرا که به دنبال اهدافی دیگر است .خواهد شد؟
البته همــه میدانند که اردوغــان باالخره از این
سیاست خود دست خواهد کشید .اما پرسشی که
اهالی کسبوکار و شــرکتها در ترکیه دارند این
است که اردوغان تا کجا به مسیر خود برای کاهش
نرخ بهره ادامه خواهد داد .در واقع سوال همه این
است که اردوغان باالخره چه زمانی اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد.
Jفشار دولت بر شرکتها
روز  ۲۳ژوئن بود که بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد تصمیم دارد نرخ بهره خود
را ثابت نگه دارد .اما به دنبال آن ،شاهد اقداماتی در رابطه با وامدهی به شرکتها

طبق آمار رسمی ترکیه ،نرخ تورم در این کشور
به  ۷۳درصد در ماه می رسیدهاست .اما مردم
محلی در این کشور بر این باورند که آمارهای
دولتی درست نیست .آنها معتقدند آمار
واقعی تورم بسیار بیش از آن چیزی است که
دولت اعالم میکند .لیر بخش زیادی از ارزش
خود را در برابر دالر از دست داده و به یکی از
کمارزشترین ارزهای جهان تبدیل شدهاست.
این ارز از ابتدای امسال تاکنون یکپنجم از
ارزش خود را در برابر دالر از دست دادهاست.
تنها راهکار برای حل این بحران ،افزایش
ناگهانی نرخ بهره است

بودیم که قدری تعجبآور بود .به نظر میرسد دولت سعی دارد شرکتها را تحت
فشــار قرار دهد تا دالر و یوروهای خود را بفروشند .به این ترتیب میتواند کمی
زمان برای لیر بخرد و آن را زنده نگه دارد .این اقدام تا حدودی هم موفقیتآمیز
بودهاست .اما به هر حال این اقدام ،شرکتها را تحت فشار قرار دادهاست .در واقع
هزینه همه این اقدامات را شرکتها پرداخت کردهاند .به جای اینکه دولت به فکر
چارهای اساسی باشد ،صرفا بار را بر دوش شرکتها انداختهاست.
هرچه دولت جریمههای بیشــتری برای حفــظ ارزهای خارجی تعیین کند،
شرکتها بیشتر برای حفظ سرمایه خود تحت فشار قرار خواهند گرفت .این امر
میتواند جریان سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد .در نهایت همه این اقدامات
میتواند منجر به از دســت رفتن اعتماد ســرمایهگذاران شود و دست آخر ،فرار
ســرمایه از کشور را به همراه خواهد داشت .به هر حال شرکتها هم میخواهند
از سرمایه خود در برابر تورم محافظت کنند .اگر این رویه ادامه پیدا کند ،سرمایه
خود را از کشور فراری میدهند تا بتوانند از آن مراقبت کنند .به این ترتیب شاهد
وضعیتی هستیم که در آن ،سرمایهگذاران در حال فرار هستند.
مداخلههای دولت ترکیه در مسیر حفظ ارزش لیر بوده اما به لحاظ نظری
نمیتواند به این شــکل ادامه پیدا کند .در واقع دولت به صورت مستقیم روی
جریان سرمایه خارجی اثر گذاشته و این امر با بیاعتمادیهایی که ایجاد خواهد
کرد ،منجر به خروج ســرمایه از کشور میشود .با این ترفندها ،شاید لیر برای
مدتی ارزش خود را حفظ کند اما در درازمدت ،بیتردید ،دوباره سقوط خواهد
کرد .البته اردوغان وعده داده که تا پایان سال  ،۲۰۲۳فشارها بر مردم کاهش
پیدا کند و شرایط دوباره عادی شود .اما فعال شرایط کامال بحرانی است و فقط
با افزایش نرخ بهره ،بهبود پیدا خواهد کرد .اگر دولت اکنون برای افزایش نرخ
بهره اقدام نکند ،شــاید بعدا برای این کار دیر باشــد و دولت از دست اردوغان
خارج شــده باشــد .به هر حال ،تنها ابزاری که اردوغان باید از آن بهره بگیرد،
نرخ بهره است.
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اگر قیمت لوازم خانگی یا گوشیهای تلفن همراه هوشمند افزایش پیدا کند ،مردم میتوانند خرید این ابزار و وسایل را به تاخیر بیندازند .یا حتی
اصال این وسایل را خریداری نکنند .اما هیچکس نمیتواند جلوی خورد و خوراک را بگیرد .همه باید چیزی برای خوردن و آشامیدن داشته باشند.
عالوه بر آن ،افزایش هزینه حملونقل منجر به افزایش هزینه کاالهایی میشود که از اینسو به آنسو منتقل میشوند.

[ آشوب جهانی ]

گرسنه و خشمگین
چطور موج ناآرامی را برگردانیم؟
موجی از ناآرامی در راه است .اما چطور میتوان از این موج عبور کرد یا آن را کنار زد؟
عیسی مسیح در کتاب مسیحیان گفته انسان تنها با نان زندگی نمیکند .اما کمبود نان
بیتردید منجر به خشم و ناراحتی مردم خواهد شد .آخرین باری که جهان اینچنین در
بحران مواد غذایی فرو رفت ،شاهد بهار عربی و خیزش مردم در کشورهای عربی بودیم.
در آن زمان ،موجی از ناآرامی جهان را در خود فرو برد .شــرایط آن زمان ،شباهتهای
بســیاری به امروز داشت .با آن خیزش ،چهار رئیسجمهور از قدرت خلع شدند .جنگ
سوریه و لیبی هم به دنبال همان گرسنگیها و بحران نان در آن سالها ،آغاز شد .حاال
جنگ روسیه و اوکراین هم جرقه بحران مواد غذایی را در جهان روشن کردهاست .این
آشوب ،گریزناپذیر است .دیر یا زود ،شاهد خیزش ناآرامی در جهان خواهیم بود .اینبار
شدت آن میتواند بیشتر و گستره آن هم وسیعتر باشد.
یکی از بدترین شکلهای تورم ،افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت است .اگر قیمت
لوازم خانگی یا گوشیهای تلفن همراه هوشمند افزایش پیدا کند ،مردم میتوانند خرید
این ابزار و وســایل را به تاخیر بیندازند .یا حتی اصال این وسایل را خریداری نکنند .اما
هیچکــس نمیتواند جلوی خورد و خوراک را بگیــرد .همه باید چیزی برای خوردن و
آشامیدن داشته باشند .عالوه بر آن ،افزایش هزینه حملونقل منجر به افزایش هزینه
کاالهایی میشود که از اینسو به آنسو منتقل میشوند .در نظر داشته باشید که اکثر
مردم نمیتوانند پیاده به محل کار خود بروند .هزینه حملونقل انسانها هم میتوانند
همانند هزینه مواد غذایی ،بحرانساز باشد .به این ترتیب ،افزایش قیمت سوخت و مواد
غذایی میتواند اســتانداردهای زندگی را جابهجا کند .درد افزایش قیمت مواد غذایی و
ســوخت در شهرهای بزرگ بیشتر احساس میشود .چرا که در شهرهای بزرگ مردم
بیشتر نیاز به جابهجا شدن دارند و هزینههای مواد غذایی هم عمدتا در شهرهای بزرگ،
بیشــتر است .مردم در شهرهای بزرگ بخش زیادی از پول خود را صرف کرایه ماشین
و خرید نان میکنند .در مناطق روســتایی به هر حال افرادی وجود دارند که بخشی از
مواد غذایی مورد نیاز خود را در قالب محصوالت کشاورزی دریافت میکنند و در نتیجه
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شاهد آشوب بابت مواد غذایی در روستاها نخواهیم بود .منشا آشوب ،شهرها خواهند بود.
Jجهان در انتظار بحران
اکثر دولتها سعی دارند فشاری که بر مردم میآید را کاهش دهند .اما نکته اینجاست
که همه دولتها به نوعی با بحرانهای عظیم بدهی مواجه هســتند .بهویژه همهگیری
کرونا باعث شده همه دولتها دچار بحرانهای جدیتر شوند .بدهی برای آنها هیوالیی
بیشاخ و دم است .نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای فقیر به طور
میانگین به  ۷۰درصد رسیده و همینطور در حال افزایش است .کشورهای فقیر ،نرخ بهره
پایینتری هم میپردازند .به این ترتیب این کشورها در
چرا باید خواند:
وضعیتی ناپایدار قراردارند .صندوق بینالمللی پول هم
 شاید بتوانید به مردم
گفته  ۴۱کشــور جهان به صورت جدی بحران بدهی
بگویید کاالهای منزل
دارند .این کشورها مستعد آشوب و ناآرامی هستند.
را خریداری نکنند
یکی از کشورهایی که فرایند ویرانی را از همین حاال
یا موبایل و لپتاپ
آغاز کرده ،سریالنکا است .این کشور با جمعیت کثیری
نخرند .اما هیچوقت
از افراد خشمگین و گرسنه روبهرو است .مشابه همین
نمیتوانیدبهکسی
افراد به زودی در کشــورهای دیگر به دولت حملهور
بگویید نان نخرد!
خواهند شد .در پرو هم استانداردهای زندگی به شدت
بدون نان ،کسی زنده
پایین آمده و به زودی شاهد شورش مردم خواهیم بود.
نمیماند .اما حاال
هند و پاکســتان هم با جمعیت زیادی از شهروندان
جهان با بحران نان
ناراضی روبهرویند.
مواجه است و بحران
مدلهایی که اقتصاددانها در اختیار ما قرار میدهند
نان با خودش ناآرامی
همگی حاکی از رابطه مســتقیم تــورم مواد غذایی و
به همراه خواهد آورد.
سوخت همزمان با افزایش تنشهای سیاسی با افزایش
تنشهای سیاســی است .در تاریخ هم همیشه شاهد
شورش و طغیان افراد خشمگین و گرسنه بودهایم .حاال
بسیاری از کشورها باید منتظر این جریان باشند .اردن و
مصر جزو کشورهایی هستند که حتما در آنها بحران
رخ خواهــد داد چرا که واردکننده انرژی و مواد غذایی
هستند .شاید تنها راهی که بتوان از این بحران نجات
یافت ،تغییر سیاستهای پولی باشد .در واقع کشورها
باید به فکر راهکارهایی باشند که از دل سیاستهای
پولی برمیآید .تورم پدیدهای پولی است که میتوان
با تغییر سیاستهای پولی آن را مدیریت کرد .به این
ترتیب میتوان جلوی بروز بحرانهای اجتماعی ناشی
از خیزش آن را هــم گرفت .اما دولتها باید بدانند
چه سیاستهای پولیای میتواند به نفعشان باشد.
به هر حال ،اگر آشــوب سیاســی در سال جاری در
کشــورها رخ دهد ،بیتردید منجر به دردها و آالم
بزرگ اقتصادی هم خواهد شــد .همــه از انقالب و
آشوب گریزان هستند و میدانند در پی آشوب ،هیچ
چیز خوبی نهفته نیست.

اوکراین در روز  30ژوئن توانست به موفقیت دست پیدا کند و با
استفاده از سالحهای ناتو ،نیروهای روسیه را از جزیره مارها ،یعنی یک
نقطه استراتژیک در دریای سیاه ،بیرون کند.

البته هیچ لزومی نــدارد که جنگ طوالنیمدت به
دلخواه پوتین انجام شود .اوکراین به صورت بالقوه تعداد
بســیار زیادی مبارز باانگیزه دارد .این کشور میتواند با
صنایع دفاع غربی تجهیز شــود .پیش از تحریمها ،در
ســال  ،2020اقتصادهای ناتو بیش از  10برابر اقتصاد
روسیه بودند.

[ جنگ اوکراین ]

پیروزی در جنگ فرسایشی

اوکراین چطور میتواند در بلندمدت روسیه را شکست دهد؟

اوکراین در جنگ کوتاهمدت پیروز شد .نیروهایش با قدرت مناسب و چابکی قابل قبول
توانستند صدمات زیادی به نیروهای روسیه وارد کنند و جلوی برنامههای روسیه برای
تصرف کیف را بگیرند .حاال نوبت جنگ طوالنیمدت است .این جنگ سالحها ،زندگی
و جیبها را تا قطره آخر خالی میکند تا زمانی که یکی از طرفین اراده الزم برای ادامه
جنگ را از دست بدهد .تا اینجای کار ،روسیه پیروز این جنگ است.
نیروهای روسیه طی روزهای اخیر توانستهاند شهر شرقی سوردونتسک را تصرف کنند.
آنها در حال پیشــروی هستند و شــاید به زودی کنترل استان لوهانسک را در اختیار
بگیرند .از سوی دیگر اسلویانسک را هم تهدید میکنند که در شمال این کشور و کنار
دونتســک قرار دارد .رهبران اوکراینی میگویند که به لحاظ تسلیحات و مهمات توان
کمتری نسبت به روسیه دارند و به گزارش دولت این کشور تقریبا به صورت روزانه 200
نفر از سربازان اوکراینی کشته میشوند.
از بخت خوب اوکراین ،این پایان ماجرا نیست .پیشروی روسیه بسیار آهسته و پرهزینه
است .اوکراین با استفاده از سالحهایی در سطح ناتو ،تاکتیکهای تر و تازه و منابع مالی
الزم ،از شانس خوبی برای مقابله با ارتش روسیه برخوردار است .حتی اگر بازپسگیری
سرزمینهای از دست رفته دشوار باشد ،اوکراین میتواند بیهودگی کارزار والدیمیر پوتین
را نشان دهد و به عنوان یک دولت غربگرای دموکراتیک خود را جلوه دهد .اما برای انجام
این کار نیازمند حمایتی بلندمدت است و این نقطه دقیقا همان جایی است که شکها و
تردیدها مطرح میشوند.
جنگ تدریجی و طوالنیمدت در ظاهر مناسب روسیه است .هر دو طرف حجم زیادی
از مهمات را استفاده میکنند ،اما روسیه حتی از اوکراین هم با فاصله بیشتری مهمات
مصرف میکند .اقتصاد روسیه بسیار بزرگتر از اقتصاد اوکراین است و به شدت وضعیت
بهتری هم دارد .روسیه در تالش برای پیروز شدن به دنبال ترساندن مردم اوکراین و از
بین بردن روحیه آنها است و چنین کاری را با ارتکاب جنایات جنگی مانند حمله به یک
مرکز خرید در کرمنچوک ،انجام میدهد.

Jبخت اوکراینی
اوکرایــن میتواند ورق را در میدان جنگ برگرداند،
آن هم با متوقف کردن و معکوس کردن روند پیشروی
نیروهای روس .ژنرالهای پوتین اســلحه بیشتری در
اختیار دارند اما سیســتمهای پیشرفتهتری که از ناتو
میآیند ،هم برد باالتر و هم دقت بیشتری دارند .اوکراین
با استفاده از تاکتیکهای دوران جنگ سرد ،یعنی زمانی
که خود ناتو هم تعداد کمتری از ارتش ســرخ داشت،
باید بتواند نقاط تامین روســیه و پستهای این کشور
را نابود کند.
اوکراین در روز  30ژوئن توانست به موفقیت دست
پیدا کند و با استفاده از سالحهای ناتو ،نیروهای روسیه
را از جزیره مارها ،یعنی یک نقطه استراتژیک در دریای
ســیاه ،بیرون کند .ارتش اوکراین باید به دنبال ایجاد
چرا باید خواند:
وقفهای آســیبزننده در مســیر حرکت ارتش روسیه
 اوکراین در کوتاه
باشــد و در این راه سعی کند نقاطی را باز پس بگیرد
مدت با مقاومت خود
که به لحاظ نمادین ارزش باالیی دارند ،برای مثال شهر
به نوعی روسیه را
خرسون.
شکست دادهاست ،اما
به طور کل پوتین نشــان دادهاست که برای موفق
در صورت فرسایشی
شدن از هیچ چیزی هراس ندارد .هم آماده است مردم
شدن این جنگ ،روسیه دنیا را گرســنگی دهد ،هم اروپا را در سرمایه زمستان
شانسبسیاربیشتری
منجمد کند و هم دائما از تهدیدهای هستهای خود علیه
برای پیروزی دارد.
دیگر کشورها استفاده کند .بهترین راه برای جلوگیری
این داستان در صورتی
از جنگهای بعدی پوتین ،شکســت دادن او در جنگ
حقیقتپیدامیکند
کنونی اســت .رهبران کشورهای مختلف باید به مردم
که حامیان اوکراین
خود توضیح بدهند که تنها به دنبال دفاع از یک اصل
با تمام توان از این
انتزاعی در اوکراین نیستند بلکه در واقع دارند از منافع
حامیان
کشور حمایت
بنیادی خودشان ،و از امنیتشان دفاع میکنند.
اوکراین،
اصلی
اتحادیه اروپا باید فکری به حال بازار انرژی خود بکند،
کشورهای
و
آمریکا
در غیر این صورت در زمســتان پیش رو ترک خواهد
اروپایی هستند ،آیا
خورد .اوکراین باید سالحهایی بیشتر داشته باشد .خطر
این کشورها پشت
باال رفتن سطح جنگ در امروز کامال واقعیت دارد ،اما
اوکراین را خالی
اگر شکلی بد از صلح به اوکراینیها تحمیل شود ،دیگر
خواهند کرد؟
دنیا از تهدیدهای هستهای پوتین آرامش نخواهد داشت.
این تهدیدها زمانی به اوج خطر خود میرســند که نیروهای نظامی عادی روسیه دیگر
نتوانند آنطور که باید کار خود را پیش ببرند .به طور کلی اوکراین و حامیان این کشور
از توان مالی و نظامی کافی برای مقابله با پوتین برخوردار هستند ،اما آیا اراده انجام این
کار را هم دارند؟
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سیستمهای مترو هم به سرعت در حال گسترش هستند .الجزیره ،دبی ،دوحه ،مصر و تهران سیستمهایی
مترویی خود را گسترش دادهاند .ریاض و تلآویو هم سال دیگر به این جریان اضافه میشوند .مرکز
اداری جدید قاهره هم اولین مونوریل شمال آفریقا را خواهد داشت.

[ حملونقل در خاورمیانه ]

کپارچه؟
خاورمیانه ی 
نقشه خطوط آهن جدید ،نقشه خاورمیانه جدید است
از دوران نابودی خط آهن حجاز ،که بین دمشق و شهر مقدس مدینه کشیده شدهبود،
تا امروز ،هرگز سفر زمینی به بیرون از عربستان سعودی به این سادگی نبود .در روز 31
مارس ،اولین قطار مسافربری از ریاض ،پایتخت عربستان ،خارج شد و با طی کردن تقریبا
 1215کیلومتر به شهر القریات ،در نزدیکی مرز اردن رفت .این قطار طی چند هفته به
چنان محبوبیتی رسید که پیدا کردن یک جای خالی در آن کاری بسیار دشوار بود.
مســیرهای خط آهن دوران استعماری که یا بلوکه شده بودند ،یا نابود یا از کاربری
اصلی خود بیرون رفتهبودند ،حاال مجددا به هم متصل میشوند .از مراکش تا مشه ِد ایران،
دولتها میلیاردها دالر سرمایه را وارد گسترش شبکههای قدیمی خط آهن خود کردهاند.
امروزه چیزی در حدود  25هزار کیلومتر خط آهن وجود دارد که انتظار میرود تا سال
 ،2040دهها هزار کیلومتر افزایش پیدا کند .عربستان سعودی میخواهد شبکه خود را سه
برابر کند .این منطقه دو خط آهن سریعالسیر دارد که با سرعتی معادل  300کیلومتر بر
ساعت مسافران را عمال به پرواز در میآورد و خطوط دیگری هم در دست ساخت است.
بازســازی و متصل کردن این خطوط تاکنون بارها به تعویق افتادهاســت ،آن هم به
دلیل کمبود یکپارچگی در این منطقه .پس از فروپاشی امپراتوریهای عثمانی ،بریتانیا
و فرانسه ،استقالل باعث شد خطوط ارتباطی که قدرتهای استعماری ساختهبودند ،از
بین برود .کشورهای جدید مرزها را بستند و پلها را منفجر کردند .ایجاد اسرائیل در سال
 1948یک شکاف در خطوط پیوند دهنده آسیا و آفریقا ایجاد کرد.
مسئله دیگر این است که بیشتر کشورها بیشتر برای حمل و نقل شخصی اهمیت قائل
هستند تا عمومی .برنامههای مربوط به ساختن خط آهن بینالمللی عرب مشرق با داشتن
هابی در بغداد به هیچجا نرسید .شش کشور شورای همکاری خلیج ،تنها به لحاظ زبانی از
پروژه خط آهنی که قرار بود کویت را در امتداد خلیج به عمان وصل کند ،حمایت کردند.
Jتغییرجهت
با اینحال ،جادههای قدیمی ،جمعیت شدیدا رو به افزایش و تغییرات اقلیمی ،شکلی از
تجدید نظر را الزم کردهاند .مردم نیاز دارند با سرعت و پاکی بیشتر جابجا شوند و دیگر در
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جادههای آلوده و پرترافیک نمانند .برای مثال در حال حاضر اگر خط آهن پیشنهادی بین
ابوظبی و فجیره ساخته شود ،سفر در آن نصف زمانی طول میکشد که با یک ماشین از
مسیر معمولی برویم .یا در صورت ساخته شدن خط آهن پرسرعت بین تهران و اصفهان،
زمان انتقال بین این دو شهر از پنج ساعت به  90دقیقه کاهش پیدا میکند.
تقاضا برای این نوع از حمل و نقل هم به شدت در حال افزایش است .حجم مسافران
اســرائیلی از  12میلیون نفــر در دو دهه پیش به 70
چرا باید خواند:
میلیون نفر در روزگار کنونی رسیدهاست و پیشبینی
 از مراکش تا ایران،
میشود تا سال  2040به  400میلیون نفر برسد .مصر
تقریباتمامکشورهای
هم از سوی دیگر باید خطوط انتقالی خود را بهروزرسانی
خاورمیانه و شمال
کند ،زیرا از دهه  1930میالدی ،یعنی آخرین زمانی که
آفریقا به فکر گسترش،
عمده خطوط انتقالی این کشور بهروزرسانی شدند ،تا
نوسازی و ایجاد
امروز ،حجم مسافران مصر تقریبا  15برابر شدهاست.
خطوط آهن جدید
سیستمهای مترو هم به سرعت در حال گسترش
هستند.البتهتمام
هستند .الجزیره ،دبی ،دوحه ،مصر و تهران سیستمهایی
این کشورها دائما
مترویی خود را گســترش دادهاند .ریاض و تلآویو هم
خطوط آهن را راهی
ســال دیگر به این جریان اضافه میشوند .مرکز اداری
برای پیوند با یکدیگر
جدید قاهره هم اولین مونوریل شمال آفریقا را خواهد
مینامند ،اما در
داشت.
عمل این خطوط هم
توریستها و مهاجران از این مسئله منفعت میبرند.
نتوانستهاندپیوندی
اولین قطار پرسرعت عربســتان سعودی بین دو شهر
در خاورمیانه ایجاد
مقدس مکه و مدینه راه افتادهاســت .همین مسئله در
کنند.
نقــاط مختلفی از مصر گرفته تا مراکش هم این اتفاق
میافتد .البته نباید فراموش کرد که چنین خطوطی به
شدت قدرت تجاری را هم در منطقه افزایش میدهد.
یکی از نکات بســیار مهمی که در خطوط راهآهن
خاورمیانه به چشــم میخورد ،نرسیدن بسیاری از این
خطوط به مرز اســت .برای مثال «خط صلح» اسرائیل
در  8کیلومتری مرز اردن متوقف میشود .خط جدید
سعودی که از ریاض راه میافتد در  28کیلومتری مرز
اردن متوقف میشود و اگر این اتفاق نمیافتاد اردن به
نقطه مرکزی خطی تبدیل میشد که مکه را به اورشلیم
شــرقی که تحت اشغال اسرائیل است ،تبدیل میکرد.
گرچه مراکش ایستگاه جدیدی در اجودا ساختهاست
که در مرزی قدیمی با الجزایر قرار دارد ،پیوند بین این
دو کشور با قاطعیت از بین رفتهاست.
از ســوی دیگر رویای چین برای رسیدن به شام ،به
خاطر نبودن یک نقطه  22کیلومتری از بین رفتهاست؛
نقطهای که باید بین ایران و عراق وجود داشــته باشد.
علیرغم تمــام صحبتهایی که از یکپارچهســازی
منطقهای و جادههای ابریشــم جدید میشود ،نقشه
خطوط آهن خاورمیانه هنوز هم سرشــار از حفرههای
تاریخی است.

کارمندان دولتی که از دوران غنی به جا ماندهاند هم کاری نمیتوانند بکنند مگر اینکه بهترین شرایط را برای خود فراهم کنند .آنها همراه همکاران
جدیدشان مینشینند و سعی میکنند تا جایی که میتوانند به رابطهای خوب با هم برسند .تکنوکراتهای عملگرا همین حاال هم سراغ بلند کردن ریش
خود رفتهاند و به جای کتوشلوار رسمی ،لباسی سنتی را به تن میکنند که مورد عالقه اربابان جدیدشان است.

[ دولت طالبان ]

میکسطالبانی
وضعیت عجیب کارمندهای قدیمی در دولت طالبان
در دوران اشرف غنی ،یعنی رئیس جمهوری افغانستان تا زمانی
که طالبان قدرت را در این کشور در دست گرفت ،وزارت امور داخلی
افغانســتان عمده دستگاههای خود را درگیر مقابله با نیروهای شبه
نظامــی کردهبود .حــاال این نهاد در اختیار یکــی از خطرناکترین
دشــمنان خود ،ســراجالدین حقانی ،قرار گرفتهاست .حقانی رهبر
گروهی از مبــارزان بود که به دلیل بمبگذاریهایی معروفی که در
کابل انجام دادهبودند ،به شهرت رسیدهاند .راهروهایی که زمانی پر از
مشــاوران آمریکایی و اروپایی بود حاال در اختیار مبارزان حقانی قرار
گرفتهاســت که عمدتا با موهای بلند خــود در این فضاها رفتوآمد
میکنند .کارمندانی کــه در دولت غنی کار میکردند ،حاال در کنار
افرادی مینشینند که یک سال پیش با رضایت کامل حاضر به کشتن
آنها بودند.
چنین شکلی از فضای کاری اشتراکی در حال حاضر در کل دولت
افغانستان به چشم میخورد .خدمات عمومی این کشور ،مانند چیزی
که در بخش عمدهای از آسیای جنوبی هم میبینیم ،بسیار پردردسر،
ناکارآمد و بیش از حد درگیر مهر و امضاهای رسمی است .طالبان هم
این دستگاه بوروکراتیک را به طور کامل از آن خود کرده و افراد خود
را در نقاط مختلف آن قرار دادهاســت .به هر حال ،واقعیت این است
که شهروندان افغانســتان هنوز هم مجوز و پروانه و فرمهای رسمی
نیاز دارند.
کارمندان دولتی کــه از دوران غنی به جا ماندهاند هم کاری جز
این نمیتوانند بکنند ،مگر اینکه بهترین شرایط را برای خود فراهم
کنند .آنها همراه همکاران جدیدشان مینشینند و سعی میکنند
تا جایی که میتوانند به رابطهای خوب با هم برسند .تکنوکراتهای
عملگرا همین حاال هم سراغ بلند کردن ریش خود رفتهاند و به جای
کتوشلوار رســمی ،لباسی سنتی را به تن میکنند که مورد عالقه
اربابان جدیدشان است .تقریبا تشخیص کارمندهای قدیمی و جدید از
هم کاری دشوار شدهاست.
Jالیههای بازمانده تاریخ
البته مواردی هم هست که این شکاف را بسیار آشکار میکند .برای
مثال یک مدیر ،در زمانی که مطمئن میشود همکاران طالبانیاش
نمیتوانند صدای او را بشــنوند به آهستگی به ارباب رجوع میگوید:
«نگران نباش .من یکی از آنها نیستم .کمکت میکنم ».فرد دیگری
هم با حالتی شــکایتآمیز میگوید« :این افــراد هیچ کاری برای ما
انجــام نمیدهند ».در یک اداره ،یکی از کارمندها که مورد مصاحبه
یک روزنامهنگار قرار گرفته است به شدت نگران این است که رئیس
طالبانــی زورگوی جدید خود را نگران نکرده باشــد و با التماس به
روزنامهنگار میگوید« :خواهش میکنم بنویسید او آدم خوبی است».
نیروهــای طالبانی جای هزاران کارمندی را میگیرند که ســال
گذشته از این کشور فرار کردند .نسبت و تناسب افرادی که جایگزین
نیروهای قبلی میشوند در بسیاری از موارد پرسشبرانگیز است .برای

مثال کسی که در یک بیمارستان کابل به ریاست رسیدهاست ،دست
کم مدرکی در زمینه پزشکی دارد ،اما در بیمارستان دیگر افرادی به
جای پزشکان نشستهاند که نهایتا از روحانیانی بودهاند که در روستاها
یکردهاند.
کارهای ترویجی م 
البته وضعیت در باالترین سطوح حکومتی هم تعریف زیادی ندارد.
کابینه مملو از افراد سختکوشــی است که نژاد پشتون دارند و باقی
گروهها عمدتا به کناری گذاشــته شــدهاند .در این تفکیک کارهای
جدید ،وفاداری و قدیمی بودن در سلسله مراتب طالبان جای تخصص
و لیاقت را گرفتهاست و این مسئله در گزارش سازمان ملل متحد هم
وجود دارد .به گفته برخی از مسئوالن خارجی که با این دولت جدید
در تماس هستند ،تصمیمگیری تبدیل به فرایندی غیرقابل پیشبینی
شد هاست.
گرچــه هنوز امیدهایی وجود دارد کــه طالبان هم پس از مدتی
حکومت کردن دست از روشهای تاریخگذشته خود بردارد ،اما این
امیدها هنوز فاصله بسیار زیادی با واقعیت دارند .برای مثال در همین
اواسط ماه تیر ،قرار بود یک گروه بزرگ از رهبران مذهبی دور هم جمع
شوند و درباره مسائل مختلفی صحبت کنند .رهبر طالبان ،هیبتاهلل
آخوندزاده ،به هیچ وجه چنین انعطافی از خود نشان نمیدهد .به جای
آن ،او در یک سخنرانی از تمام مردم اتحاد و فرمانبرداری را طلب کرد.
او حکومتی را صورتبندی کرد که در آن روحانیان رهبری همهچیز
را بر عهده خواهند داشت.
آخوندزاده به روشنی بیان کرد که هر کسی که با دولت قبلی در
ارتباط بودهاست ،در قدرت این دولت سهمی نخواهد داشت .او با افتخار
این مسئله را مطرح کرد که وزارتخانهها و دادگاههای طالبانیشده هر
شکلی از فساد و رشوهگیری را از بین بردهاند و بهجای آن نظم و عدالت
را به کارها برگرداندهاند .هیچ صحبتی از حق تحصیل دختران نشد.
برای مسئوالنی که قرار است این سیاستها را در واقعیت پیاده کننده،
هنوز مکالمههای عجیبتری در راه خواهد بود.

چرا باید خواند:
 سال گذشته که طالبان
قدرت را در افغانستان
در دست گرفت،
هزاران کارمند دولت
از این کشور گریختند.
حاال طالبان باید این
جاهای خالی مانده
در ادارات مختلف را با
نیروهای خود پر کند،
نیروهایی که شاید
لزوما تخصصی در
انجام آن کار نداشته
باشند.
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یکی دیگر از مسائل کمتر دیدهشده تیکتاک این است که دولت چین میتواند تاثیری زیاد روی این مسئله بگذارد که
صدها میلیون کاربر خارجی این شبکه چه چیزهایی را مشاهده میکنند .تیکتاک در حال حاضر پای خود را فراتر از
یک پلتفرم تفریحی بردهاست و در حال تبدیل شدن به یک جایگاه انتشار خبر است.

[ رقابت در شــبکههای اجتماعی ]

کتاک ترسناک
تی 

غیرقابل اعتمادترین و خوشحالترین اپلیکیشن جهان
تیکتاک ،این عمدهفروشــی ویدئوهای رقص و داباسمش ،زمانی تنها میخواست
گوشه کوچکی از اینترنت را به خود اختصاص دهد .این اپلیکیشن از زمان راهاندازی خود
در  5سال پیش تا امروز ،موفق شدهاست دلگرمی زیادی برای بسیاری از بیش از  1میلیارد
کاربر خود ایجاد کند و در امتداد آن شکلی از رقابت را برای غولهای جاافتاده شبکههای
اجتماعی در سیلیکون ولی پدید بیاورد .با رشد و باال رفتن تیکتاک ،آن بخشی از صنعت
فناوری که گویا دیگر راهی به سوی رقابت نداشت ،حاال فضایی باز به نظر میرسد.
با اینحال ،گرچه تیکتاک بسیاری از تبلیغدهندهها و کاربران را خوشحال میکند،
برخی دیگر بر این باور هســتند که این اپلیکیشن جذاب ،یک ســویه تاریک هم دارد.
بایتدنس ،مالک تیکتاک ،در کشــور چینی مســتقر است که دولتی بسیار عالقهمند
به نظارت و پروپاگاندا دارد ،یعنی جایی بســیار نگرانکننده برای استقرار یک اپلیکیشن
رســانهای .با افزایش قدرت تیکتاک و نزدیکتر شــدن انتخابات در آمریکا ،یک توفان
دوحزبی در کنگره آمریکا در حال شــکلگیری اســت که تیکتاک را در نقش «اسب
تروجان» تعریف میکند.
هم عالقه و هم نگرانی نســبت به تیکتاک مســئلهای موجه است .این اپلیکیشن
توانستهاست کل دنیای شبکههای اجتماعی را به چالش بکشد .با اینحال اگر به درستی
بررسی نشود میتواند بیانگر ریسکی امنیتی برای دشمنان حزب کمونیست چین باشد.
پیدا کردن راهی برای عملکرد امن تیکتاک در کشورهای غربی آزمونی خواهد بود برای
این مسئله که آیا کسبوکارها و اینترنت جهانی میتوانند سالمت خود را در دوره زوال
روابط امریکا و چین حفظ کنند یا خیر.
Jنیمه تاریک تیکتاک
در زیر رابط ساده تیکتاک یک هوش مصنوعی بسیار پیچیده قرار دارد که به شکل
ترســناکی پیشرفته اســت .توانایی این هوش مصنوعی برای فهمیدن عالیق مردم به
تیکتاک کمک کرد تا بتواند با سرعتی دو برابر فیسبوک به  1میلیارد کاربر اولیه خود
دسترسی پیدا کند .در آمریکا کاربران به طور میانگین  50درصد زمان بیشتری نسبت
به اینستاگرام میگذرانند .انتظار میرود درآمد تیکتاک در سال جاری به  12و در سال
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 2024به  23میلیارد دالر برسد ،یعنی با یوتیوب به سطحی برابر برسد .تولیدکنندگان
محتوای جواب به ســرعت جذب تیکتاک میشوند و بسیاری از قدیمیها هم به این
اپلیکیشن رو آوردهاند.
تاثیر این اپلیکیشــن بر بازار رقابت بسیار زیاد بودهاســت .در سال  2020گروه مبارزه با
تراستهای اقتصادی از فیسبوک شکایت کردند زیرا طبق ادعای آنها ،این شرکت سلطه
کاملی به بازار شــبکههای اجتماعی پیدا کردهبود .امروزه چنین نگرانیهایی معنای خاصی
ندارند ،یزرا شرکت متا آسبهای فراوانی دیده و به دنبال راههایی جدید برای تقلید کردن از
تیکتاک و رقابت با این شرکت است .در واقع آمریکایی که همیشه چین را به کپیکاری متهم
میکرد ،حاال در سوی کپیکار قرار گرفتهاست.
چرا باید خواند:
بــا اینحال نگرانیهای مربــوط به مالکیت چینی
 تیکتاک رفتهرفته
تیکتاک از قدیم وجود داشتهاند .ترامپ سعی فراوانی
به حدی کاربر جذب
کرد کــه باتدنــس را مجبور به فروش کســبوکار
خود کرد تا در نهایت
آمریکایی تیکتاک به یک مالک داخلی کند ،اما در این
توانستسلطه
راه موفق نشد .امروزه ابعاد تیکتاک تقریبا دو برابر دوران
بالمنازعسیلیکون
ترامپ است.
ولی ،مخصوصا
مشــهورترین مخاطره تیکتاک ،حریم خصوصی
شرکت متا ،در زمینه
اســت .دولت چین این حق را برای خود قائل اســت
شبکههایاجتماعی
که در هــر زمان ،هر دادهای که الزم دارد از بنگاههایی
را به چالش بکشد.
که در این کشور مستقر هســتند ،تقاضا کند .گرچه
با اینحال نباید
عمده کاربران تیکتاک هیچ مشــکلی بــا این ندارند
فراموش کرد که این
که حزب کمونیســت چین رقص آنها را تحلیل کند،
شرکتچینیهنوز
مجموع ه ویدئوهای این اپلیکیشن میتواند در ساختن
فاصله زیادی با
پایگاه دادهای برای تشــخیص صدا و چهره ،که یکی از
استانداردهای مربوط
پروژههای جاری دولت چین اســت ،به کار بیاید .البته
به حریم شخصی و
به احتمال زیــاد در رابطه با این نگرانی مقداری اغراق
مسائل دیگر دارد.
هم صورت گرفتهاست .عمده این اطالعات را میتوان
از سطح کاربری خود این اپلیکیشن هم به دست آورد،
مخصوصا درمــورد آمریکاییهایی که حفاظت قانونی
خوبی در مسئله داده ،ندارند.
یکی دیگر از مسائل کمتر دیده شده تیکتاک این
اســت که دولت چین میتواند تاثیــری زیاد روی این
مســئله بگذارد که صدها میلیــون کاربر خارجی این
شبکه چه چیزهایی را مشاهده میکنند .تیکتاک در
حال حاضــر پای خود را فراتر از یک پلتفرم تفریحی
بردهاست و در حال تبدیل شدن به یک جایگاه انتشار
خبر است .اگر این اپلیکیشن را باز کنید به سرعت در
میــان آهنگها و رقصها ،تصاویــر اعتراضات به مثال
دادگاه عالی آمریکا یا خبر استعفای بوریس جانسون را
هم میبینید .یکچهارم کاربران آمریکایی تیکتاک را به
عنوان منبع خبری در نظر میگیرند .در کشورهایی که
رسانههای خبری جریان اصلی قدرت کمتری دارند ،این
نسبت به  50درصد هم میرسد.

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

اولین گامهای تجاریشدن اینترنت
داستان «ایبی» ،وبسایت حراج آنالین
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اینترنت برای مردم

اینترنت برای مردم:
مبارزه برای آینده دیجیتالمان
بن تارنوف
انتشارات :ورسو
۲۰۲۲

درباره نویسنده
بــن تارنــوف نویســنده حــوزه فنــاوری و از
بنیانگذاران مجله «الجیک» است .او سعی
میکند دیدگاههای انتقادی به فناوری داشته
باشــد و ازجمله کتابهایی که نوشته درباره
وضعیت کاری کارگران دره سیلیکون است.

ایبی فقط یک مکان نبود که در آن مجموعهدارها برای خرید و فروش اشیای کمیاب در
آخر شب قیمت تعیین میکردند و با هم چانه میزدند و به توافق میرسیدند .حاال که به
گذشته نگاه میکنیم میتوانیم ببینیم ایبی یک قدم اساسی برای تاریخ اینترنت بود.

خیره به کیفهای پول کاربران
چطور «ایبی» اینترنت را به یک بازار تبدیل کرد
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

یک مهندس نرمافزار در یکی از تعطیالت آخر هفته در ســپتامبر سال ۱۹۹۵
وبســایتی را ســاخت که اولین بارش نبود .پیر امیدیار در  ۲۸سالگی همه مسیر
اســتاندارد پیشــرفت در دره ســیلیکون را پی گرفت :یاد گرفته بود که چطور
برنامهنویســی کند ،در ادامه مسیر تا قبل از سیسالگی تبدیل به یک میلیونر شده
بود و سپس استارتآپ خود را به شرکت مایکروسافت فروخته بود .حاال او برای
شرکتی کار میکرد که برای رایانههای دستی نرمافزار تولید میکرد و انتظار زیادی
میرفت که فیل بزرگی هوا کند .اما او دوست داشت که در اوقات فراغتش با یک
پروژه حاشیهای در اینترنت ور برود .فکر این پروژه خاص خیلی ساده بود :وبسایتی
که مردم بتوانند آنجا چیزی بخرند و بفروشند.
خرید و فروش هنوز یک فکر نســبت ًا تازه در فضای آنالین بود .بیل گیتس در
ماه مه  ۱۹۹۵یک یادداشــت داخلی را در تابلوی اعالنات شرکت مایکروسافت
منتشر کرد که میگفت اینترنت باالترین اولویت این شرکت است .در ژوئیه همان
سال ،یک مدیر سابق بانک سرمایهگذاری بهنام جف بزوس یک فروشگاه آنالین
راهاندازی کرد که آن را «آمازون» نامید و مدعی بود که بزرگترین کتابفروشی
روی زمین است .ماه بعد شــرکت نتاسکیپ که سازنده محبوبترین مرورگر
اینترنتی آن زمان بود ،اولین عرضه سهام خود در بازار بورس را برگزار کرد .ارزش
این شرکت تا آخر اولین روز عرضه سهام تقریب ًا به  ۳میلیارد دالر رسید ــ بهرغم
اینکه گفته شده بود این شرکت غیرانتفاعی است .توجه والاستریت به شرکتهای
حوزه فناوری جلب شده بود .حباب داتکام در حال باد شدن بود.
اگر اینترنت ســال  ۱۹۹۵رؤیاهای آیندهای پرمنفعت را پیش چشــم میآورد،
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واقعیــت خیلی عقبتر از آن حرکت میکرد .شــاید اینترنــت میلیونها نفر را
بــه فضای مجازی وارد کرد ــ در ســال  ۱۹۹۵نزدیک بــه  ۴۵میلیون کاربر در
اینترنت وارد شــدند که  ۷۶درصد بیشــتر از تعداد کاربران ســال قبل بود ــ اما
نمیتوانست کاربرپسند باشد .پیداکردن محتوا خیلی سخت بود :شما میتوانستید
با هایپرلینکهایی که ســایتها را بههم وصل میکرد از یک ســایت به سایت
دیگری بروید ،یا به صفحه دستسازی بروید که توسط یاهو درست شده بود .یاهو
پورتالی بود که کاربران پیش از رواج موتورهای جستوجوی جدید آن را ترجیح
میدادند .و محتوای زیادی هم یافت نمیشد :تنها  ۲۳هزار و  ۵۰۰وبسایت در سال
 ۱۹۹۵وجود داشت ،که قابل مقایسه است با بیش از  ۱۷میلیون وبسایت در پنج
سال بعدتر .بیشتر این سایتهایی که آن روز وجود داشت بسیار کریه و بدمنظر و
بهندرت قابل استفاده بود.
اما کوچکی و کندی وب اولیه جذابیت خاصی به آن بخشیده بود .افراد از اینکه
آنجا بودند هیجانزده میشدند ،با اینکه آنجا کار نسبت ًا کمی داشتند که انجام دهند.
آنها با گفتن سالم به دوستانشــان یا پستکردن عکس حیوان خانگیشان یا به
اشتراک گذاشتن شیفتگیشان به نرمافزار «استار ترک» وظیفهشان را انجام میدادند.
آنها فقط میخواستند که ارتباط برقرار کنند و به دیگران متصل شوند.
امیدیار این ســنخ از زندگی آنالین را دریافته بود .اما از زمانی که در دانشگاه
کارشناسی ارشــد میخواند به یک کاربر تمامعیار اینترنت تبدیل شده بود و در
بسیاری از جوامع اینترنتی مشارکت داشت .اکنون او شاهد سیل فزاینده پول دوره
داتکام بود .اما چند دغدغه در این بین داشــت .شرکتهایی که در اینترنت فعال
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شــده بودند به مردم بهچشم یک کیف پول و یک حدقه چشم نگاه میکردند و
نه چیزی بیشتر .اینها را امیدیار بعداً به یک روزنامهنگار گفت .تالش شرکتها
برای تجاریسازی اینترنت فقط خامدستانه و با دستپاچگی نبود بلکه آنها یک نوع
زامبیوار به دنیای اینترنت نگاه میکردند و رفتار میکردند :اینجا را ببین ،اینجا را
کلیک کن ،شماره کارت اعتباریات را اینجا وارد کن .این کارها و رفتارها طبیعت
مشارکت را در اینترنتی که او میشناخت خدشهدار میکرد.
امیدیــار بعدها به یاد میآورد« :من میخواســتم کاری متفــاوت انجام بدهم.
بــرای فرد این قــدرت را فراهم کنم که بتواند یک تولیدکننده باشــد و نیز یک
مصرفکننده ».این انگیزهای بود که او در سپتامبر  ۱۹۹۵وبسایت خود را بسازد.
او اسم سایت خود را «آکشنوب» نامید .هرکسی میتوانست چیزی را برای فروش
در آن وبسایت بگذارد ،هرکسی میتوانست برای آن قیمت پیشنهاد بدهد و قیمت
تا باالترین پیشــنهاد پیش میرفت .این میتوانست یک بازار کامل باشد ،درست
Jپلتفرمی کردن اینترنت
مثل بازاری که میتوانستید در کتابهای درسی اقتصاد پیدا کنید .از راه این معجزه
ایبی یکی از اولین شــرکتهای بزرگ اینترنتی بود .زود سودده شد ،در دوره
رقابت ،عرضه و تقاضا میتوانســت قیمت واقعی یک کاال را کشف کند .یکی از
داتکام تبدیل به یک غول شــد ،بعد از ترکیدن حباب داتکام باقی ماند و هنوز
پیشنیازهای بازارهای کامل این است که همه به اطالعات یکسان دسترسی داشته
هم در شمار بزرگترین شرکتهای تجارت الکترونیک جهان ردهبندی میشود.
باشــند و این دقیق ًا همان چیزی اســت که وبسایت «آکشنوب» تعهد کرده بود.
امــا آنچه ایبی را بهطور خاص به یک پدیده جالبتوجه تبدیل کرد این بود که
هرچیزی آنجا در معرض دید همگان قرار داشت.
در اوایل برآمدنش چطور بســیاری از ویژگیهایی را کنار هم قرار داد که شدند
این وبسایت بهسرعت رشــد کرد .در هفته دوم ،در فهرست فروش اقالم این
ویژگیهای اصلی آنچه بعدها «پلتفرم» نــام گرفت .ایبی فقط یک مکان نبود
سایت یک موتورسیکلت یاماها بود ،یک پوستر امضاشده توسط مایکل جکسون
که در آن مجموعهدارها برای خرید و فروش اشــیای کمیاب در آخر شب قیمت
و یک اسباببازی سوپرمن .ترافیک این وبسایت تا فوریه سال  ۱۹۹۶بهاندازهای
تعیین میکردند و با هم چانه میزدند و به توافق میرســیدند .حاال که به گذشته
رشد کرد که پول امیدیار دیگر کفاف مخارج میزبانی وبسایت را نمیداد و باعث
نگاه میکنیــم میتوانیم ببینیم ایبی یک
شــد او به این فکر بیفتد که بخشــی از
قدم اساســی بــرای تاریــخ اینترنت بود.
تراکنشهای مالی را در خرید و فروشها
سایت امیدیار پیشــگام عناصر بنیادینی
بــرای جبــران هزینهها بــردارد .تقریب ًا
بود که بعدها این امکان را برای گوگل و
بالفاصله بعد از اینکه چنین کاری کرد،
فیسبوک و سایر غولهای حوزه فناوری
به سوددهی رسید .یک پروژه جنبی تبدیل
به وجودآوردند که بتوانند سود بالقوه از
شده بود به یک کسبوکار.
پلتفرمی کردن اینترنت را کسب کنند.
اما بازار کامل به بازاری بدل شــد که
هیچ یک از اســتعارههایی که ما برای
کمی ناکامل بود .با اینکه بین فروشــنده
فکــر کردن به اینترنت بــه کار میبریم
و خریــدار ارتباط برقرار بــود و آنها
کامــل و بیعیب و نقص نیســت اما در
میتوانســتند با هم توافق کنند اما امیدیار
اینترنت در دهه  ۱۹۷۰در نقش یک فناوری آزمایشی توسط محققان ارتش
میان این اســتعارهها «پلتفــرم» بدترین
مرتب ًا فراخوانده میشــد تا بین دو طرف
آمریکا درست شد .این پدیده در دهه  ۱۹۸۰بهشکل یک شبکه رایانهای تحت
مالکیت دولت رشد کرد که در وهله اول توسط دانشگاه استفاده میشد.
آنهاست .این اصطالح در اصل یک معنی
داوری کنــد .او نمیخواســت کــه بین
سپس در دهه  ۱۹۹۰خصوصیسازی شروع شد.
فنی خاص دارد :به معنی چیزی است که
خریدار و فروشــنده نقش حکم را بازی
برنامهنویسها اپلیکیشنها را بر اساس آن
کند و بنابراین دنبال راهی میگشت که به
بنا میکنند ،مثل سیستم عامل .اما این کلمه از وقتی به کار رفته است به انواع مختلفی
کاربران کمک کند خودشــان به مصالحه برسند :یک میزگرد .افراد میتوانستند
از نرمافزارهای آنالین ارجاع داده شده ،خاصه آن دسته از نرمافزارهایی که از سوی
بازخوردها را از یکدیگر ثبت کنند و یک نوع نظام امتیازدهی درست میکردند.
بزرگترین شرکتهای حوزه فناوری به کار گرفته میشوند .تارلتون گیلسپی که
او نامهای خطاب به کاربران نوشت و در وبسایت گذاشت با این مضمون که اگر
محقق است استدالل میکند تغییرات در استفاده از کلمه «پلتفرم» راهبردی بوده
از جایی یا کسی شکایت دارند آن را ثبت کنند و اگر از کسی خوششان آمده هم
است .شــرکتهایی مثل گوگل با نامگذاری این خدمات تحت عنوان «پلتفرم»
آن را بگویند .یک نظر مثبت تبدیل به امتیاز مثبت و نظر انتقادی تبدیل به امتیاز
میتوانند گشودگی و بیطرفی را به نمایش بگذارند .آنها میتوانند خود را در مقام
منفی میشد و به یک نمره میرسید تا به این ترتیب بتوانند در پیشبرد معامالت و

عملکرد وبسایت نقش بازی کنند بهشرطیکه در سیستم امتیازدهی مشارکت کنند.
ارزش وبســایت «آکشنوب» متکی به همکاری کاربرانش بود .هرچه آنها
بیشتر همکاری و مشارکت میکردند ،سایت کاراتر و مفیدتر میبود .این بازار یک
جامعه بود ،مکانی که اعضایش آن را ســاخته بودند .همانطور که امیدیار مشتاق
بود ،کاربران تبدیل به مصرفکننده و تولیدکننده شده بودند و آنها در کنار سایر
کارهایی که انجام میدادند ،محتوایی بودند که وبسایت را هم پر میکردند.
سایت «آکشنوب» تا تابســتان سال  ۱۹۹۶ماهانه  ۱۰هزار دالر درآمد داشت.
امیدیار تصمیم گرفت از کار روزانهاش بیرون بیاید و وقت خود را کامال به سایت
اختصاص دهد .اما کار خود را با منتقد حوزه تجارت الکترونیک شروع کرد و در
نهایت به یک شــرکت موفق در تجارت الکترونیک رسید .در سال  ۱۹۹۷او اسم
وبسایت را به «ایبی» تغییر داد.
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اینترنت برای مردم

 ۱۹۹۵فقط پنج ماه قبل از اینکه امیدیار وبسایت خود را ایجاد کند که بعداً شد
«ایبی» ،دولت به بخش خصوصی اجازه داد که لولهکشی شبکه را در اختیار بگیرد.
خانوارها و کسبوکارها مشتاق بودند که آنالین شوند و شرکتهای مخابراتی با
کمک به آنها در متصلشدن به اینترنت پول درمیآوردند.
اما آنالین کردن مردم تنها بخش کوچکی از کل این سیستمی که سود بالقوهای در
آن بود به حساب میآمد .آنچه در عمل جریان سرمایه سرمایهگذاران را جاری کرد
امکان پول درآوردن از کسانی بود که آنالین میشدند .بهعبارت دیگر ،قدم بعدی
محاسبه این بود که چطور در طبقات باالیی این ساختمان سود را به حداکثر رساند.
طبقات باال یعنی جایی که افراد عم ً
ال از اینترنت استفاده میکردند .اینجا همان جایی
بود که امیدیار توانست خیلی مؤثر ظاهر شد ،وقتی مکانی را درست کرد که مردم
بتوانند در آن کاالهای خود را آنالین بخرند و بفروشند و وبسایت امیدیار بخشی
از تراکنش این دادوستد را بگیرد.
رونق داتکام در اوت  ۱۹۹۵با ابزارهای اکتشافی شرکت نتاسکیپ شروع شد.
در سالهای بعد از آن ،دهها هزار استارتآپ تأسیس شدند و صدها میلیارد دالر در
آن سرمایهگذاری شد .سرمایههای خطرپذیر وارد وضعیتی مالیخولیایی و دیوانهوار
شــد :از سال  ۱۹۹۵تا سال  ۲۰۰۰حجم کلی سرمایهگذاری سرمایههای خطرپذیر
آمریکا تا  ۱۲۰۰درصد افزایش یافت .صدها شــرکت حوزه داتکام سهام خود را
بهشــکل عمومی در بازار بورس عرضه کردند و ارزش آنها بهطور سرسامآوری
باال رفت :در نقطه اوج این رشــد و رونق ،مجموع سهام شرکتهای حوزه فناوری
ارزشی بیش از  ۵تریلیون دالر پیدا کرد .وقتی شرکت ایبی در سال  ۱۹۹۸در بازار
سهام بهشکل عمومی عرضه شد ،در اولین
روز عرضــه ارزش آن بیش از دو میلیارد
دالر شد .ادامه افزایش قیمت سهام تا سال
بعد از این عرضه ،امیدیار را میلیاردر کرد.

شرکتی که یک نقش مکمل بازی میکند به نمایش بگذارند و تعامل با دیگران را
تسهیل کنند .کنترل آنها بر جنبههای مختلف زندگی دیجیتال ما و نقش فعال آنها
در نظمبخشــی از چنین جنبههایی پنهان و زیرپوستی است .پلتفرم اینطور محو
و پنهان نیست و طراحی شده اســت تا بیش از اینکه روشنکننده وضعیت باشد،
پنهانکنندهباشد.
یک اســتعاره مفیدتر برای فهــم اینترنت ،که از معمــاری اینترنت در دوران
شروعش باقی مانده است ،استعاره پشته است .یک پشته مجموعهای از الیههاست
که روی یکدیگر تلنبار میشوند .یک خانه را در نظر بگیرید :شما زیرزمین دارید،
طبقه اول ،طبقه دوم و غیره که باال میرود تا به ســقف برســد .چیزهایی که شما
اضافهتر میخواهید در این خانه تعبیه کنید ،بستگی دارد به سیستمی که قب ً
ال در آن
موجود بوده است .فیالمثل اگر بخواهید یک دوش داشته باشید ،آبگرمکن در طبقه
زیرزمین آب ســرد را گرم میکند و از طریق لولهکشی آن را وارد خانه میکند و
سپس لولهها آن را به حمام شما میرسانند.
اینترنت هم یک زیرزمین دارد و زیرزمینش نیز عمدت ًا شــامل لولههای زیادی
اســت .این لولهها داده را حمل میکنند و هر دادهای که شــما میخواهید آنها را
روی هم بهشــکل پشتههای اطالعات ذخیره کند بستگی به این دارد که لولههای
شما درست کار کند .باالی پشته جایی است که وبسایتها و اپلیکیشنها زندگی
میکنند .اینجا همان جایی اســت که تجربه شــما از اینترنت از آن ناشی میشود،
تجربهای که از طریق پیکسلهای صفحه نمایش ایمیلها یا توییتها یا ویدیوهای
استریمینگ را نمایش میدهد .بهترین راه برای اینکه بتوانید بفهمید چه اتفاقی در این
وبسایتها و اپلیکیشنها رخ میدهد ــ
آنچه شرکتهای حوزه فناوری «پلتفرم»
مینامند ــ این اســت که آنها را بخشی
از ماجرای خصوصیسازی اینترنت در نظر
بگیرید.
Jتغییر چهره کار
اینترنــت در دهه  ۱۹۷۰در نقش یک
با ایــن حــال ،در طی این ســالهای
فناوری آزمایشی توســط محققان ارتش
رونق داتکام ،بیشــتر اســتارتآپهایی
آمریکا درســت شــد .این پدیده در دهه
که ســرمایهگذاریهای عظیمی به دست
 ۱۹۸۰بهشکل یک شبکه رایانهای تحت
آوردند ،در عمل پولی کسب نکردند .در
مالکیت دولت رشد کرد که در وهله اول
ترکیب اجتماع و بازار یک ابداع جذاب و خیرهکننده بود .تعامالتی که در سایه اولی
تمام این ولخرجیها سود عمدت ًا نتوانست
توسط دانشگاه اســتفاده میشد .سپس در
اتفاق میافتد ،بهخوبی تراکنشهایی را که در دومی انجام میشود رونق میبخشد.
فروشندگان و خریداران وبسایت آکشنوب زیر لوای اجتماع ترغیب میشوند
به منصه ظهور برســد و در ســال ۲۰۰۰
دهه  ۱۹۹۰خصوصیســازی شروع شد.
کارهایی را انجامدهند که الزم نیست پولی بابتش پرداخت شود اما همین
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کارها
هم حبــاب داتکام ترکید .بین مارس تا
خصوصیســازی اینترنت یک روند بود،
ارائهشده ،اجناس را رتبهبندی میکردند یا مشاوره برای خرید را با هم به اشتراک
سپتامبر  ۲۰۰۰سهام حدود  ۲۸۰شرکت
ســازی
نه یک رویداد ناگهانی .خصوصی
میگذاشتند.
شاخص اینترنت بلومبرگ سقوط کرد و
اینترنت یک انتقال مالکیت ساده از بخش
در مجموع حدود  ۱.۷تریلیون دالر از دست رفت .یکی از روزنامهنگاران سیانان
عمومی به بخش خصوصی نبود بلکه بیشتر یک جنبش پیچیدهتر بود که شرکتها
در اینباره میگوید« :بهندرت میتوانید شاهد این باشد که در یک صنعت مشخص،
انگیزههای هر ســطحی از این شبکه را برنامهریزی میکردند .سیستمی که توسط
سرمایهها به این سرعت و با این حجم ناپدید شوند و از بین بروند ».در سال بعد این
محققان برای پژوهش بنا شده بود با هدف به حداکثر رساندن سود بازسازی شد.
سال اخبار بدتری هم رسیدند .دوره داتکام به پایان رسید.
این کار سختافزار و نرمافزار و قانونگذاری و کارآفرینی را شامل میشد .دههها
امــروز از آن دوره بهطور کلی در قالب بخشــی از یــک دوران نحس تجمع
طول میکشید و تمام جنبههای اینترنت را تحتتأثیر قرار میداد.
سرمایهها یاد میشود .آلن گرینسپن ،مدیر سابق فدرال رزرو و اقتصاددان مشهور ،از
روند خصوصیسازی از لولهها شروع شد و سپس به باالی پشته رسید .در آوریل
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این دوره با عنوان «فوران غیرمنطقی» یاد میکند .وبسایت « »pets.comکه یک
استارتآپ فروش تجهیزات نگهداری حیوانات خانگی است ،تبدیل شد به بهترین
نماد حماقت این دوره و یک معیار شــد برای نگاه به گذشته از آن موقع تاکنون.
این شرکت که هیچوقت سودده نبود ،هزینههای زیادی برای تبلیغات کرد که شامل
تبلیغات در مسابقات فوتبال آمریکایی بود .این شرکت توانست  ۸۲.۵میلیون دالر
پول در عرضه عمومی ســهام خود در فوریه سال  ۲۰۰۰جمع کند و  ۹ماه بعد هم
سقوط کرد و ورشکسته شد.
فکــر حریصانه و غیرمنطقــی و دســتودلبازانه و تصمیمگیریهای تجاری
بد تمام ًا در شکســت تجربه داتکام نقش داشــت .با این حــال ،هیچ یک از این
عوامل تعیینکننده نبود .مسئله اصلی ســاختاری بود .درحالیکه سرمایهگذاران و
مدیران شرکتها احتما ًال درکی از شــرایط نداشتند ،شرکتهای حوزه داتکام
ســعی میکردند قدم بعدی را در زمینه خصوصیسازی بردارند ،بیشتر با هلدادن
خصوصیســازی به الیههای باالیی پشــته اینترنت .اما سیســتمهای رایانشی که
میتوانســتند چنین حرکتهایی را توجیهپذیر کنند ،سر جای خود قرار نگرفته
بودند .شرکتها هنوز برای اینکه بتوانند از فعالیت کاربران به سود برسند مشکل
داشتند.
کارل مارکس در تحلیلش از پیشرفت سرمایهداری ،تمایزی بین تبعیت رسمی و
تبعیت واقعی نیروی کار از سرمایه قایل میشد .در تبعیت رسمی ،فرایند موجود کار
دستنخورده باقی میماند ولی اکنون بر بنیادی سرمایهای عمل میکند .یک دهقان
کــه قب ً
ال غذای خود را خودش به عمل میآورد ،تبدیل به یک کارگر مزدی روی

زمین فرد دیگری میشود .روشی که او روی زمین کار میکند در هر دو مورد مشابه
است .در تبعیت واقعی ،برعکس ،فرایند کار دچار انقالب میشود تا بتواند نیازهای
سرمایه را رفع کند .سرمایه بهشکل رسمی یک فرایند کار را به ارث میبرد .اکنون
خودش یک روش کار میسازد .کارگر کشاورزی ما به یکی از اجزای دم و دستگاه
صنعتی کارخانههای کشاورزی مدرن تبدیل میشود .روشی که او کار میکند کام ً
ال
متحول میشود :ریتم روزانه شباهت خیلی کمی دارد به کاری که اجداد دهقانش
میکردند .و این مدیریت و آرایش تازه برای صاحب مزرعه سودآورتر است و با در
نظر داشتن این نیت بهشکل دقیقی سازماندهی میشود.
نگاهکردن از این زاویه به تکامل اینترنت میتواند مفید باشــد و به فهم اینکه
چرا شرکتهای دوران داتکام موفق نشدند کمک کند .اینترنت اواسط تا اواخر
دهه  ۱۹۹۰میالدی تحت تسلط مالکیت خصوصی بود ولی هنوز برای کسب سود
بهینه نشده بود .اینترنت تا حد بسیار زیادی محدود مانده بود به شکل قدیمیاش که
سیستمی بود طراحیشده برای محققان و این شکل قدیمی تقاضاهای تازهای را که در
آن به وجود آمده بود مرتفع نمیکرد .به عبارت دیگر ،تبعیت رسمی نیروی کار از
سرمایه اتفاق افتاده بود اما تبعیت واقعی هنوز دور از دسترس بود.
انجام تبعیت واقعی نیروی کار از ســرمایه مســتلزم توسعه فنی و اجتماعی و
اقتصادی است که ساختن اقسام جدیدی از سیســتمها را امکانپذیر میسازد .این
سیستمها معادل دیجیتال کارخانههای کشاورزی مدرن هستند .این سیستمها بازنمای
راهحلی اســت که مدتها برای مشــکلی دنبالش بودند که در نهایت کارآفرینان
دوران داتکام را زمین زد :چطور خصوصیسازی را در این عرصه باید پیش برد .و

آنالین کردن مردم تنها بخش کوچکی از کل این سیستمی که سود بالقوهای در آن بود به حساب میآمد .آنچه در عمل جریان سرمایه سرمایهگذاران را جاری کرد امکان پول درآوردن از کسانی
بود که آنالین میشدند .بهعبارت دیگر ،قدم بعدی محاسبه این بود که چطور در طبقات باالیی این ساختمان سود را به حداکثر رساند .طبقات باال یعنی جایی که افراد عم ًال از اینترنت استفاده
میکردند.
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اینترنت برای مردم

ایبی اولین نظر به چیزی بود که راهحل این مسئله بهنظر میآمد.
Jالهام از سنتهای اینترنت
ایبی کاربران را به ابداع خودش جلب کرد و از آنها بهره گرفت .آنها کسانی
بودند که اقالم خود را برای فروش با پســتهایی که در سایت میگذاشتند عرضه
میکردند و معامله شکل میگرفت و بازخورد یکدیگر را در اتاقهای گفتوگو
مینوشتند .بدون همکاری آنها این سایت به پایان خود میرسید.
امیدیار به یک ســنت متوســل شــد و ایبی را بهشیوه همین ســنت پیش برد.
برنامهنویسی بهنام ری تامیلسون در سال  ۱۹۷۱ایمیل را اختراع کرد .این مربوط به قبل
از دوران به وجود آمدن اینترنت است :تامیلسون از شکل اولیه اینترنت استفاده کرد
که نامش «آرپانت» بود و پیشرفتهترین شبکه در زمان خود بود که پنتاگون ابداع کرده
بود تا رایانههای سراسر کشور آمریکا را به هم متصل کند .اینترنت در آرپانت بسیار
پرطرفدار شــد :یکی از تحقیقات نشان داد که تنها دو سال بعد از ابداعش سهچهارم
ترافیک شبکه آرپانت مربوط به ایمیل بود .وقتی اینترنت در دهه  ۱۹۸۰رشد کرد،
ایمیل حتی به گستره وسیعتری از کاربران دست یافت .امکان تبادل بالفاصله پیامها
با کسی از راه بسیار دور بیاندازه دلپذیر و جذاب بود .ایمیل سنخ تازهای از همکاری
و مکالمه را ممکن ساخت ،خاصه از طریق فهرست دستهجمعی ایمیلها که اولین
اجتماعات آنالین را شکل داد.
ایمیل فراتر از یک ابزار مفید بود .به انسانیشــدن اینترنت کمک میکرد و به

ترکیب و پیادهسازی محیط منجمد کابلها و رایانهها این احساس را میبخشید که
جایی برای سکونت و حشرو شر است .اینترنت جایی بود که میتوانستید از دوستانتان
دور نیفتید و با غریبهها بگومگوهای تلخ و گزنده داشته باشید .جایی بود که در آن
میشد درباره سیاست یا داستان علمیتخیلی یا پیادهسازی یک پروتکل صحبت کرد.
جذابیت اصلی از آن دیگران بود که میشد به آنها ارتباط برقرار کرد .حتی شبکه
جهانی وب نیز جایی بود که این اجتماع را در نظر داشت .تیم برنرزلی ،مخترع شبکه
جهانی وب ،بعدتر نوشت« :من این شبکه را ابداع کردم برای اینکه اثرگذاری اجتماعی
داشته باشد ،به افراد کمک کند که با هم کار کنند».
اجتماع چیزی بود که امیدیار بیش از هر چیز دیگری در اینترنت دوست داشت
و چیزی بود که میترســید اوجگیری دوران داتکام نابودش کند .او در این ترس و
واهمه تنها نبود :هرکسی میتوانست مخالفتها علیه نیروی تجاریسازی فهرستهای
ایمیلها را ببیند .اما امیدیار ضد سرمایهداری نبود .او یک لیبرتارین بود :به آزادسازی
نیروی بازار اعتقاد داشت .او مخالف اصلی تجاریسازی نبود بلکه فقط به شکل این
تجاریســازی انتقاد داشت .شرکتها فروشگاههای دیجیتالی درب و داغانی درست
کرده بودند و تمام وب را از بنرهای آگهی پوشــانده بودند و این کار تجاریســازی
اینترنت را خیلی ضعیف و پیشپاافتاده میکرد .آنها با کاربران مثل مشتریان رفتار
میکردند .نمیفهمیدند که اینترنت یک رسانه اجتماعی است.
اما ایبی ،برعکس ،بهنرمی از این واقعیت ریشــه گرفت .این وبسایت از اولین
روزهایش که با نام «آکشنوب» کار میکرد ،خود را یک اجتماعی توصیف کرد و این

خصوصیسازی اینترنت یک روند بود ،نه یک رویداد ناگهانی .خصوصیسازی اینترنت یک انتقال مالکیت ساده از بخش عمومی به بخش خصوصی نبود بلکه بیشتر یک جنبش پیچیدهتر بود که
شرکتها انگیزههای هر سطحی از این شبکه را برنامهریزی میکردند .سیستمی که توسط محققان برای پژوهش بنا شده بود با هدف به حداکثر رساندن سود بازسازی شد.
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تعریف از خود تبدیل شد به کانون هویت و عملکردش .در نظر امیدیار اینطور نبود که
دست پیدا کنند.
باید از جامعه در مقابل بازار حفاظت کند بلکه بیشتر این بود که جامعه را یک بازار
نقطه قوت دوم این است که سایت در نقش یک واسطه ظاهر میشود .در زمانهای
تلقی کند .میخواست بازار و جامعه را به هم بیامیزد و ترکیبی جدید درست کند.
که بسیاری از کشورهای دوره داتکام مستقیم ًا جنس میفروختند ــ مثل فروشگاه
هیــچ چهرهای مثل بیل گیتس به آینده اینترنت با دقت بســیار از چنین زاویهای
 pet.comکه محصوالت و تجهیزات مورد نیاز برای حیوانات خانگی را دم در خانه
مردم میفرستاد ــ شرکت امیدیار ،در عوض ،فروشندگان و خریداران را به هم مرتبط
نگاه نمیکرد .گیتس در ســال  ،۱۹۹۵همان سالی که امیدیار وبسایت «آکشنوب»
میکرد و هزینه ارسال را بر عهده آنها میگذاشت .این کار میتوانست سود حاصل از
را راهانــدازی کــرد ،کتابی با عنوان «جاده پیش رو» نوشــت .مدیرعامل شــرکت
تراکنشهای کاربران را بسیار کم نگه دارد .نه هزینه انبارداری الزم بود و و نه هزینه
مایکروسافت در این کتاب چشماندازش راجع به اینترنت را «بازار نهایی» توصیف
حملونقل ،تنها هزینه هزینه مورد نیاز برای چرخاندن یک وبسایت بود.
کرد .او نوشت« :این بازار جایی خواهد بود که ما انسانهای اجتماعی خرید و فروش
ً
اما سایت «آکشنوب» صرفا یک واسطه نبود .یک قانونگذار و یک معمار هم
میکنید ،ســرمایهگذاری میکنیم ،بحث میکنیم ،با آدمهای جدید دیدار میکنیم و
بود ،ســایتی که مقررات را تعیین میکرد برای اینکه چطور افراد با هم تعامل داشته
غیره .فکر کنید به معرکه و غوغای بازار سهام نیویورک یا بازار کشاورزها یا یک
باشــند و فضایی را که آنها در آن این تعامل را انجام میدادند طراحی میکرد .این
کتابفروشی پر از آدم که نگاه میکنند به غرفهها و اطالعات جذاب و هیجانانگیز.
مســائل در برنامه امیدیار نبود .او در ابتدای کار میخواست بازاری درست کند که
همه شیوههای فعالیت انسانی در این بازار موجود است ،از معاملههای میلیارددالری تا
اعضایش آن را بچرخانند ،بازاری ایدهآل که عقاید لیبرتارینش به آن شکل میداد .ابداع
چکوچانهزدنهایالکی».
اینجا روابط اجتماعی کام ً
او در اتاقهــای بحث درباره بازخوردهای کاالها و خرید و فروشها بهاحتمال زیاد
ال ممزوج میشود با روابط بازاری چرا که به ترکیبی
منعکسکننده سرمایهگذاری ایدئولوژیک او بر این عقیده بود که بازارها در وهله اول
تجزیهناپذیر تبدیل میشود .اینترنت ابزار این آمیختگی است .اینترنت آدمها را کنار هم
خودشان خودشان را سامان میبخشند.
میآورد اما زیر نشانه سرمایه .گیتس عقیده داشت که رؤیایش دستکم یک دهه بعد
اما با این حــال ،برخالف فرضیات لیبرتارین ،بازار نمیتوانســت بدون توانایی
از شرح آن جامعه تحقق خواهد پوشید .اما همان زمان که کتابش را درآورد ،سایت
سایت در اعمال انواعی از خودمختاری کار کند .اتاقهای بحث درباره بازخورد مثال
«آکشنوب» در مسیر رسیدن به این هدف قدم برداشته بود.
خوبی در این مورد بود :ناچار باید کامنتهای توهینآمیز و اشتباه را حذف میکرد
ترکیب اجتماع و بازار یک ابداع جذاب و خیرهکننده بود .تعامالتی که در سایه
و با خصومتهای شــخصی یا ادعاهای نادرست هم مقابله میکرد .وقتی که تعداد
اولی اتفاق میافتد ،بهخوبی تراکنشهایی را که در دومی انجام میشود رونق میبخشد.
فروشندگان و خریداران خیلی زیاد شد و
فروشــندگان و خریــداران وبســایت
از سال  ۱۹۹۸که سهام این شرکت در بازار
آکشنوب زیر لوای اجتماع ترغیب میشوند
بورس به خرید عموم گذاشته شد ،نیاز به این
کارهایــی را انجامدهند که الزم نیســت
نظارتها بیشتر شد .بنابراین شرکت ایبی
پولی بابتش پرداخت شود .اما همین کارها
برخالف آنچه در اول کار نمیپســندید،
سایت را مفیدتر میسازد .ازجمله اینکه در
بهناچار نقش نظارتی و حکمرانی بیشتر و
اتاقهای ارائه بازخورد به اقالم ارائهشده،
بیشتری را بر عهده گرفت .کیوان کشکولی
اجناس را رتبهبندی میکردند یا مشــاوره
در تحقیقی که درباره تکامل ایبی کرده به
برای خرید را با هم به اشتراک میگذاشتند.
این نتیجه رسیده اســت که سودآوری این
هرچه افراد در وبسایت مشارکت بیشتری
بازار نمیتوانست بدون توانایی سایت در اعمال انواعی از خودمختاری کار کند.
شرکت بیشازپیش نیاز به مدیریت رفتار
داشتند ،سایت تبدیل به مقصدی جذابتر
اتاقهای بحث درباره بازخورد مثال خوبی در این مورد بود :ناچار باید کامنتهای
افراد را افزایــش داد و اینکه باید قواعد و
شد .استفاده بیشتر مردم از آکشنوب بهمعنی
توهینآمیز و اشتباه را حذف میکرد و با خصومتهای شخصی یا ادعاهای نادرست
کرد.
ی
م
مقابله
هم
دســتورالعملهایی باید که کاربران با آن
ورود اقالم بیشــتر در فهرست فروش آن
موافقت کنند و فعالیتهــای آنان بر این
بود و بهمعنی توافقهای فروش بیشــتر در
اساس مدیریت شود.
حراجها بازخوردهای بیشتری که در اتاقهای گفتوگو ارائه میشد و خالصه کالم،
ایبی بهلطف اثر شــبکه و موقعیتش در مقام یک واسطه و سایت خودمختار،
بهمعنی وبسایتی با ارزش بیشتر .این پدیده ـ ـ اینکه هرچه یک سایت کاربران بیشتری
بهســادگی به سوددهی رسید .وقتی که ترکیدن حباب داتکام در سالهای ۲۰۰۰
داشته باشند ،ارزش بیشتری پیدا میکند ـ ـ همان چیزی است که اقتصاددانها تحت
و  ۲۰۰۱اتفاق افتاد ،این شــرکت از معدود کسبوکارهایی بود که باقی ماند .این
عنوان اثرات شبکه نام میبرند .در وب ،رشد تجمعی تقریب ًا ساده است :افزایش ظرفیت
وبســایت پس از گذراندن سقوط بازارها ،با فشار از سوی سرمایهگذاران تالش
میزبانی یک سایت راحتتر و سادهتر از افزایش همان اندازه ظرفیت در یک ملک
کرد که خودش را بازیابد و بهزودی دوباره مسیر موفق سابق خود را پیش گرفت.
واقعی با خشت و سیمان است .و اگر این اتفاق بیفتد ارزش خیلی باالیی خواهد داشت
اکنون میتوان شاهد اثرگذاری ایبی بر کسبوکارهای اینترنتی بهشکلی ناخودآگاه
چون که اگر سایت تا یک اندازه مشخصی بزرگ شود ،اثرات شبکه چنان امتیازاتی
و غیرمستقیم ،بود.
برای آن درست خواهد کرد که رقبا خیلی سخت خواهند توانست به آن امتیازات
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کتابخانه
کتاب ضمیمه
اندیشه بدون خواندن خطرناک است

فروش غیرقانونی نسخههای دیجیتال کتابها چه بالیی بر سر صنعت نشر و چاپ میآورد؟
از وقتی شبکههای اجتماعی فراگیر شــده است خیلی از مردم ناآگاهانه نسخههای دیجیتال کتابها را در سایتها و کانالهایشان میگذارند .ضربهای که
این کار به ناشران میزند ،کاری است .بخشی از شمارگان هر کتاب به وسیله ناشران کپیکار و بخشی دیگر توسط افرادی که کپی کتابها را در شبکههای
پروانه شفاعی
اجتماعی میگذارند ،پایین میآید .شاید نیت این افراد خیر باشد ،اما در درازمدت خودشان را از در دست داشتن آثار جدید در حوزه نشر محروم میکنند،
خبرنگار
زیرا با این وضعیت کار ناشران به تعطیلی انتشاراتشان میانجامد .خیلی از مردم وقتی یک لوح فشرده حاوی  ۵هزار عنوان کتاب را از کنار خیابان میخرند
دیگر احساس میکنند آن کتابها را دارند و اگرچه شاید هیچوقت به آن لوح فشرده مراجعه نکنند ،اما به سراغ خرید نسخه کاغذی هم نمیروند .گاهی خود
نشرها هم وقتی نسخه دیجیتال کتابهایشان را به شکل قانونی و با قیمت مشخص در سایتهای مجاز مانند تاقچه در معرض فروش میگذارند اما باز هم کپیکارها باعث میشوند که این بازار را
نیز از دست بدهند .مجموع این عوامل باعث شده است که بسیاری از صحافیها و لیتوگرافیها تعطیل شوند .دردناک آن است که بسیاری از مردم هنوز نمیدانند انتشار نسخه دیجیتال کتابها
در اینترنت ،غیرقانونی است .مگر در دنیا چیز رایگان هم وجود دارد؟ مگر برای پرسنل و ویراستار و دفتر نشر و غیره هزینه نمیشود؟ تأسفآور است که حتی فعاالن عرصه فرهنگ و هنر به
درستی از حقوق مولف و ناشر اطالع ندارند .مشابه این وضعیت در بازار موسیقی و فیلم هم وجود دارد .مردم باید دیدگاهشان را تغییر بدهند و با دقت و توجه بیشتری با این مسائل برخورد کنند.

اخالق تولید پول
سنت واقعیگرایی فلسفی برای
تحلیل پول و بانکداری
نویسنده :یورگ گوئیدو هولسمن
مترجم :سید امیرحسین میرابوطالبی
انتشارات :دنیای اقتصاد

این کتاب از ســنت واقعگرایی فلسفی برای تحلیل پول و بانکداری بهره میبرد .یکی از
بزرگترین پیشــگامان این رویکرد ریاضیدان ،فیزیکدان ،اقتصاددان و اسقف قرن چهاردهم
یعنی نیکالس اورسم بوده است که اولین رساله دربارۀ تورم یا به عبارت دیگر اولین رساله دربارۀ
یک مشکل اقتصادی را نگاشته است .اورسم به طور اختصاصی به بحث تنزیل ارزش سکهها و
مشکالت آن میپردازد که نوعی از تورم بوده که اهمیت چندانی در عصر حاضر ندارد .با این
حال اصولی که اورسم به کار میبندد همچنان به روز بوده و کام ً
ال قابل استفاده است .تئوری
اتریشی بانکداری و پول دستوری ،عنصر دوم تحلیلهای ماست .مکتب اتریشی بیش از هر چیز
به عنوان به کارگیرندۀ اصلی سنت واقعگرایی در اقتصاد و همچنین مدافع اصلی سیاستهای
بازار آزاد شناخته میشود .هفت نسل از اقتصاددانان اتریشی به توضیح این مسئله پرداختهاند
که چرا حقوق مالکیت خصوصی میتواند فراهمکنندۀ چارچوبی بنیادی برای همکاریهای
اجتماعی در یک اقتصاد به واقع انسانی باشد .به اعتقاد آنها اثرات ناشی از تعرض به حقوق
مالکیت خصوصی توسط افراد حقیقی و یا دولت میتواند بهرهوری را بهکلی مختل کند.
سومین عنصری که رویکرد ما را متمایز میسازد ،تحلیل اخالق پول و بانکداری با استفاده از
روش فلسفی قرون وسطای توماس آکویناس و نیکالس اورسم است .این روش تحلیلی تالش
میکرد تا بصیرت ارسطویی را با سنت روشنفکری مسیحیت پیوند بزند آن هم با این استدالل
که علم و اخالق میتوانند به عنوان شاخههایی مختلف از یک نظام دانایی واحد شناخته شوند.
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مردم در برابر دموکراسی
چرا آزادی ما در خطر است و چگونه
باید آن را حفظ کرد؟
نویسنده :یاشا مونک
مترجم :علیرضا مسعود
انتشارات :طرح نو

تا همین اواخر ،لیبرال دموکراســی بهصورت پیروزمندانــه حکمفرما بود .علیرغم تمام
کاستیها بهنظر میرسید که اکثر شهروندان به نوع حکومت خود ،عمیقاً متعهد بودند .اقتصاد،
در حال رشد بود .احزاب رادیکال ناچیز بودند .دانشمندان علوم سیاسی بر این باور بودند که
دموکراسی از مدتها پیش در کشورهایی مانند فرانسه یا آمریکا مستحکم شده و در سالهای
پیشرو ،تغییرات کمی خواهد داشت .بهنظر میرسید که از نظر سیاسی ،آینده تفاوت چندانی
با گذشــته نخواهد داشت .پس از آن ،آینده فرا رسید و در واقع مشخص شد که بسیار با آن
چیزی که تصور میشد ،متفاوت است .مدتهاست که شهروندان از سیاست ناامید شدهاند؛
در حال حاضر آنها بیقرار ،عصبانی و حتی بیپروا هســتند .مدتهاست که نظامهای حزبی
دچار جمود شــدهاند؛ اکنون پوپولیستهای اقتدارگرا در سراســر جهان «از آمریکا و اروپا تا
آسیا و استرالیا» در حال ظهور هستند .رایدهندگان مدتهاست که احزاب ،سیاستمداران و
حکومتهای خاص را دوست ندارند؛ اکنون بسیاری از آنها از خود لیبرال دموکراسی نیز خسته
شدهاند .دیگر تردیدی وجود ندارد که ما در حال تجربه هنگامهای پوپولیستی هستیم .سوال
این است که آیا این هنگامه و لحظه پوپولیستی ،مبدل به عصر و دوران پوپولیستی خواهد
شد و بقای لیبرال دموکراسی را در هالهای از ابهام فروخواهد برد یا خیر؟ کتاب حاضر به این
پرسش پاسخ میدهد.

سه روز و یک عمر
جنایتی که سالها پنهان ماند
نویسنده :پیر لومتر
مترجم :پرویز شهدی

کتاب «سه روز و یک عمر» اثر جذاب و معمایی پیر لومتر ،یکی از بهترین جنایینویسان دنیا است .این رمان
رازآلود داستان پسری نوجوان را به تصویر میکشد که به شکلی ناگهانی پسر همسایهشان را به قتل میرساند.
سالها میگذرد اما همچنان انگیزه و هویت قاتل برای همه مجهول است تا اینکه روزی دوباره پروند ه این قتل
پرابهام باز میشود .داستان در سه برهه زمانی روایت میشود و شروع آن از سال  1999است .آنتوان نوجوان
 12سالهای است که دوستانش او را به جمع خود راه نمیدهند و به همین خاطر پسری تنها و منزوی است.
در همسایگی آنتوان پسری به نام رمی و سگش اولیس زندگی میکند که آن سگ تنها همدم و دوست آنتوان
به حساب میآید .با مرگ اولیس ،آنتوان دوباره تنها میشود و رمی پسر جوان کمکم به آنتوان نزدیک شده
و دوســت دوران ســخت و آشفته او میشود .غم از دست دادن اولیس در وجود آنتوان کمکم جای خود را به
خشم میدهد و در نهایت فاجعهای هولناک اتفاق میافتد که تمام زندگی پسرک را دستخوش تغییر میکند.
آنتوان نوجوان ،به یکباره رمی را به قتل میرساند .کتاب سه روز و یک عمر سراسر تعلیق و پر از هیجان است
و شما را به قدری درگیر داستان جذاب خود میکند که به سختی میتوانید از خواندن آن دست بکشید .این
رمان تنها اثری جنایی و معمایی محسوب نمیشود بلکه مضامینی از روانشناسی ،فلسفه و جهانبینی نیز در
آن وجود دارد .گناه و خطایی که انسان مرتکب میشود و در پی آن واکنش و احساس عذاب وجدان نسبت به
آن از پررنگترین مضامین این کتاب است .در طول داستان آنتوان با نیروی درونیاش درگیر میشود و شاید
همین موضوع عذاب وجدان سبب شده تا این کتاب با شاهکار داستایوفسکی یعنی جنایات و مکافات مقایسه
شود .با اقتباس از این کتاب فیلمی به کارگردانی نیکالس بوخریف در سال  2019در کشور آلمان ساخته شد.
اگر عالقهمند به رمانهای رازآلود و جنایی هستید ،خواندن این رمان چندالیه و برجسته را از دست ندهید.

مدرس میلیونر
راهنمایی برای سرمایهگذاران
نویسنده :برتون جی مایکل
مترجم :اسماعیل علینیا
انتشارات :فکر سبز

این کتاب به صورت فوق تخصصی شــما را با بورس ،سهام ،عوامل مؤثر بر قیمت سهام،
روانشناسی خرید و فروش سهام آشنا میسازد و کمک میکند با اختصاص کمترین زمان یک
سبد بهینه سهام با پایینترین ریسک و باالترین بازدهی تشکیل دهید.
گاهی اوقات یک معلم ،یک همایش ،یک دوست یا یک کتاب مسیر زندگیمان را تغییر
میدهد و منجر به دگرگونی افکار و عقایدمان خواهد شد .کتاب «مدرس میلیونر» نقش یک
منجی را برای شما دارد ،زیرا سرمایهگذاری در بورس نزدیکترین مسیر برای ثروتمندی است.
پولدار شدن یک اتفاق نیســت ،بلکه یک انتخاب خردمندانه است .سرمایهگذاری در بورس
مسیر رسیدن به آرزوها و اهدافتان را کوتاهتر میکند .در سالهای  97-98بازار سهام در بورس
رشد باورنکردنی داشت .رشد  5-20برابری قیمت سهام در طی حداکثر دو سال افراد زیادی
را وارد باشگاه میلیاردرها کرد .سرمایهگذاری در بورس از جذابترین و پربازدهترین بازارهای
جهان است .به طوری که در برخی برهههای زمانی با خرید یک سهام به مدت کمتر از یک
سال ثروت شــما تا  10برابر هم میرسد .البته بورس فراز و نشیبهای زیادی دارد و بازاری
است که به میزان دانش خود و زمانی که اختصاص میدهید بازده به دست میآورید .در این
کتاب ن ُه قانون ثروت آموزش داده میشود؛ قوانینی که به وسیلهی آنها یاد میگیرید چگونه
مانند یک میلیونر خرج کنید و بهترین سرمایهگذاری را داشته باشید بدون اینکه از حرص و
آز و دستبرد کسانی که میخواهند از پول شما استفاده کنند بترسید .با خواندن این کتاب به
یک معاملهگر فوق تخصصی در بورس تبدیل میشوید و سرمایهگذاران راهنمایی بهتر از این
کتاب پیدا نخواهند کرد.

کمی مایل به سرخ
تلفیقی از عشق و مرگ
نویسنده :فرشته نوبخت
انتشارات :چشمه

قصه ،ماجرای زن جوانی است که باید با واقعیتهایی مواجه شود که مدتها پنهان بودهاند .داستان
از یک حادث ه مهم شروع میشود .زنی روزنامهنگار تصادف شدیدی میکند و به کما میرود .بعد از بیدار
شــدن و گذر او از مرز باریک مرگ و زندگی ،شــما در طول خواندن اثر به تدریج درمییابید که او چه
گذشــتهای داشته اســت و چه حفرههایی در زندگیاش وجود دارد .نویسنده در رمان «کمی مایل به
سرخ» با استفاده از دیالوگهای بسیار و همچنین استفاده از برشهای ظریف زمانی ،سعی کرده است تا
اثری خلق نماید که شما در آن بتوانید به الیههای شخصیتی متناقض آدمهایی پی ببرید که انگار بعد از
برگشتن از مرگ قهرمان اصلی ،بیشتر از گذشته باید روایت شوند و این شبیه باز کردن جعبه پاندوراست.
این کتاب بازی غیر معمولی با عنصر زمان است .شما بعد از چند فصل درخواهید یافت که سر رشته زمان
از دست میرود .روایتها آن چنان درهم تنیده میشود که یافتن سر رشته ،غیرممکن است .اما بازی
غیر معمول نویسنده با عنصر زمان ،پاشنهی آشیل اثر جدیدش است .در حالی که شخصیتپردازیها به
شکلی پازل نهایی را کامل میکنند در نهایت این زندگی است که با همه نیرو و باالتر از همه چیز قرار
میگیرد .یکی از حقههای قابل تأمل در این رمان ،پایانبندی آن است .با وجود اینکه خردهروایتها اکثرا ً
به طوری ناتمام به هم پیوند خوردهاند ،ولی با پایانی تقریباً بسته رو به رو هستید که این تناقض در نگاهی
فرمالیستی موجب پدیدار شدن الیههایی متعدد در رمان میشود .در حقیقت نوبخت با استفاده از یک
تکنیک روایی ،مشابه با آنچه در تئاتر به آن فاصلهگذاری میگویند ،مخاطب را دعوت به تأمل پیرامون
چیستی حقایقی از زندگی میکند که از شدت روزمره بودن و عادتشدگی به فراموشی سپرده شدهاند و
عشق یکی از مهمترین این پدیدهها است.

پاگرد
روایتی ملموس از یکی از وقایع تاریخ
معاصر ایران
نویسنده :محمدحسن شهسواری
انتشارات :افق

«پاگرد» رمانی اســت که داستان آن حول حوادث کوی دانشگاه در سال  1378میگذرد .داستان
شــخصیتهایی از قشرهای مختلف اجتماعی که هرکدام به نحوی طی فرار از شلوغیها ،سر از پاگرد
خانهای در کوچهای بنبســت درآوردهاند .در ابتدا طی هر فصل داستانهایی به ظاهر بیارتباط به هم
روایت میشود اما با جلو رفتن کتاب این داستانها به نحوی ظریف به هم میپیوندند و تکهای از پازل
کلی اثر را تشــکیل میدهند .پاگرد روایتی پر کشــش دارد که خواننده را تا اخر مشتاق نگه میدارد.
نویسنده موفق شده است ضعف اساسی رمانهای سیاسی یعنی خلق شخصیتهای کاریکاتورگونه را در
کتاب خود پشت سر بگذارد و به زیبایی شخصیتها و تیپهایی از گروههای مختلف سیاسی اجتماعی
را خلق کند .شهسواری در این اثر تکنیکهای متنوع داستاننویسی را به خوبی به کار گرفته است تا
در انتها کتابی بنویسد که از نظر محتوا مخاطب مشتاق را اقناع کند .این رمان به خوبی توانسته است
از این حادثهی مهم تاریخ معاصر ایران برای خلق داســتان خود بهره بگیرد و به جای بیان شــعاری و
شــخصیتپردازی ضعیف این مدل رمانها ،از بیانی پخته و منطقی و تا حــدی به دور از جانبداری
اســتفاده کند تا آینهای در مقابل تاریخ معاصر ایران و گروههای مختلف درگیر در این حوادث بگذارد.
شخصیتهای داستان پاگرد در خانهای در نزدیکی دانشگاه تهران با یکدیگر آشنا میشوند .هرکدام از
آنها در گیرودار حادثهی «کوی دانشــگاه» به آنجا پناه بردهاند .در طول داستان مخاطب با گذشته و
ویژگیهای هر فرد آشــنا میشود .بیژن مشفق به خیابان رفته تا از حساب بانکی خود پول بردارد ،به
شلوغیهای اطراف دانشگاه تهران برمیخورد و برای اینکه گیر نیفتد به خانهای در همان حوالی پناه
میبرد .در ادامه هم افراد دیگری با موقعیتها و شرایط مختلف برای فرار از وضعیت بیرون به آن خانه پناه
میبرند؛ کارگر افغانی ،دانشجوی معترض و ...این آدمها با خلقوخوهای بسیار متفاوت که از درگیریها و
خشونتهای خیابانی فرار کردهاند پس از رسیدن به هم و آشنایی ،اجتماعی کوچک تشکیل میدهند.
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 .............................چهـرههـا .............................
[ این صفحهها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی میپردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کردهاند ]

رهبر معجزه چین

شی جینپینگ ،پرسروصداترین رهبر چین

نسیم بنایی
دبیربخشچهرهها

شی جینپینگ تنها یک نام در چین نیست .این سیاستمدار چینی
در حال حاضر دبیرکل حزب کمونیست چین ،رئیس کمیسیون نظامی
مرکزی از سال  2012و رئیس جمهوری چین از سال  2013بودهاست.
نکته جالب در مورد شی این است که پدر او یکی از اعضای قدیمی حزب
کمونیســت چین بود که در دوره انقالب فرهنگی مائو پاکسازی و به
روستایی کوهستانی تبعید شد.
شــی پس از تحصیل در رشته مهندسی شیمی ،جایگاه خود را در
شعب محلی حزب کمونیست در استانهای ساحلی چین ارتقا داد .او
نهایتاً توانست در سال  1999به سمت فرمانداریِ فوجیان برسد و تا سال
 2002این مقام را در اختیار داشــت .پس از فرمانداری فوجیان ،شی به
فرمانداری استان ِژجیانگ رسید و جدای از آن دبیری حزب کمونیست
در این استان را تا سال  2007بر عهده گرفت.
سال  2007بود که ِچن لیانگیو ،دبیر شاخه شانگهای حزب کمونیست
از کار خود برکنار شد و شی با رفتن به این منطقه ،آخرین گام بلند خود
را برای ورود به باالترین جایگاهها در حزب کمونیســت برداشت .تقریباً
یک سال بعد شــی به معاونت رئیس جمهوری چین و معاونت رئیس
حزب رسید ،سمتهایی که تنها چند سال بعد به ریاست مستقیم تبدیل
شدند.
شی جینپینگ به طور کلی به دنبال یکدست کردن حاکمیت چین
از درون است .او که اولین رهبر چین است که پس از انقالب به دنیا آمده،

در یکی از اولین اقدامات خود یک کارزار گسترده مبارزه با فساد در چین
به راه انداخت که در نهایت منجر به ســقوط چهرههای قدیمی و بسیار
سطح باالیی در بدنه تصمیمگیری حکومت چین ،شد .در روابط خارجی
هم چین تحت حکومت شی ،روحیهای تحکمآمیز پیدا کردهاست ،به ویژه
در روابط این کشور با ژاپن ،ادعاهای چین در مورد دریای چین جنوبی
و حمایت این کشور از تجارت آزاد و جهانیسازی .از سوی دیگر با پروژه
چین شی به دنبال گسترش تاثیرگذاری خود در آفریقا
جاده و کمربندِ ،
و اوراسیا هم هست.
حزب کمونیست چین در روز  11نوامبر  ،2021ایدئولوژی شی را به
عنوان «عصاره فرهنگ چین» معرفی کرد .این اعالمیه حزب کمونیست
چین ،از زمان تشــکیل این حزب تاکنون ،ســومین اعالمیه برجسته
بودهاست و به وسیله آن شی جینپینگ به جایگاه رفیعی رسید که پیش
از این تنها در اختیار افرادی چون مائو تسهتونگ و دنگ شیائوپنگ بود.
اما این ایدئولوژی چه جنبههایی ،به ویژه در زمینه اقتصاد دارد؟ در ادامه
بیشتر به این مسئله میپردازیم.
Jاقتصاد دولتی شی
شی به طرز عجیبی و تقریباً مخالف جریان عمومی در جهان ،کنترل
دولتی در اقتصاد را افزایــش داد و حمایت خود از بنگاههای اقتصادی
دولتی را به صورت عمومی ابراز کرد .البته نباید این نکته را هم فراموش

چهــرههـا

شیجینپینگبه
طور کلی به دنبال
یکدست کردن
حاکمیتچین
از درون است .او
که اولین رهبر
چین است که پس
از انقالب به دنیا
آمده ،در یکی از
اولین اقدامات
خود یک کارزار
گسترده مبارزه با
فساد در چین به
راه انداخت که در
نهایتمنجربه
سقوط چهرههای
قدیمی و بسیار
سطح باالیی در
بدنهتصمیمگیری
حکومتچینشد

کرد که بخش خصوصی چین هم به شدت مورد حمایت او قرار گرفت.
شی نقش کمیســیون مرکزی امور مالی و اقتصادی را به جای شورای
دولتی پررنگتر کرد.
در دوره ریاست جمهوری شی ،بانکها با سهولت بیشتری وامهای
رهندار اعطا میکردند .جدای از این ،مشارکت خارجی در بازار اوراق هم
باالتر رفتهاست و نقش یوان چین در بازار جهانی نسبت به قبل پررنگتر
شدهاست .همین افزایش اهمیت یوان چین باعث شد این کشور بتواند
امتیازهای ویژهای را در صندوق بینالمللی پول از آن خود کند.
سال  2018بود و دولت چین مشغول آمادهسازی چهلمین سالگرد
آغاز اصالحات اقتصادی در این کشــور .شی جینپینگ در این مراسم
اعالم کرد که قصد دارد اصالحات اقتصادی را ادامه بدهد ،اما در نهایت
این هشــدار را به هم کارکنان دولت چین داد که هیچکس «نمیتواند
چیزی را به مردم چین دیکته کند» .یکی دیگر از مسائلی که طی چند
ســال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کردهاست ،بخشی از رویکرد
شــی جینپینگ نسبت به جنگ تجاری با آمریکا بود .شی در مواجهه
با اقدامات دونالد ترامپ ،در فضاهای داخلی به شــدت روی خودکفایی
تاکید کرد و به این مســئله به طور ویژه در زمینه فناوری برجســتگی
خاصیبخشید.
در ســال  ،2020جک ما ،بنیانگذاری و رئیس هیئت مدیره سابق
علیبابا و گروه اَنت ،در یک ســخنرانی اعالم کرد که بانکهای چینی
روحیــه مشــابه نزولخوارانه دارنــد و اعتراضی عمومی را نســبت به
مقرراتگذاریهای حکومتی علنی کرد .گزارشها نشان میدهند که شی
از این مسئله بسیار عصبانی شــد و تصمیم گرفت جلوی عرضه اولیه
گــروه اَنت را بگیرد و در ادامه آن تحقیق و تفحص گســتردهای از این
بنگاه بزرگ فناوری آغاز شد .شی در دسامبر  ،2020از دولتمردان خود
انحصارگرایی پلتفرمهای
خواست قوانین سختگیرانهتری برای مبارزه با
ِ
آنالین ایجاد کنند و این مسئله را تبدیل به یکی از مهمترین اهداف سال
 2021کرد .در همان ماههای ابتدایی  2021هم درخواســت تحقیق و
تفحص ســریعتری در مورد شرکتهای فناوری را به مسئوالن قضایی
چین ارائه کرد.
Jبازسازی اقتصاد چین
چین از پایان ســال  2012به این ســو شــاهد تغییــرات مثبت
شــگفتانگیزی در زمینههای اقتصادی با ابعاد و استحکامی بیسابقه

حکمرانی در چین

این کتاب پرحجم چندجدلی ،اولین کتاب چاپشده توسط رئیس
جمهوری چین اســت .کتاب با عنوان کامل «شــی جینپینگ:
حاکمیت در چین» گزارشــی منحصر به فــرد از فضای درونی
حزب کمونیســت چین و دیدگاه این حزب دربــاره آینده این
کشور ارائه میکند .در این کتاب با گزارشی خالصه از چند دهه
ســخنرانی ،مصاحبه ،گفتوگو و خطابه روبهرو هستیم که در
کنار آن متناسب با هر مسئله ،مثالی از تاریخ ،اجتماع و فرهنگ
چین هم آورده میشــود .جدای از آن با شکلی از زندگینامه شی
جینپینگ هم بیشتر آشنا میشویم .بسیاری از تحلیلگران غربی انتشار این کتاب را تالشی از
سوی شی قلمداد کردهاند که هدفش نرمتر کردن چهره او نسبت رهبران تکنوکرات و اقتدراگرای
پیشین چین ،است.
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بودهاست .تولید ناخالص داخلی این کشــور در سال  2012تقریباً 54
تریلیون یوان بــود ،یعنی چیزی در حــدود  11.5درصد از کل تولید
ناخالص جهانی .تقریباً یک دهه بعد ،تولید ناخالص داخلی این کشــور
از  110تریلیون یوان هم فراتر رفت ،یعنی سهمی بیش از  30درصد از
تولید ناخالص داخلی جهان.
معجزه اقتصادی چین به هیچ وجه اتفاقی رخ نداد .به گفته بسیاری از
تحلیلگران طرفدار شی جینپینگ ،این مسئله دقیقاً برآمده از بازسازی
فلسفه اقتصادی چین توسط شی جینپینگی است که در سال 2015
اعالم کرد چین به سمت اقتصادی نوآور ،منضبط ،سبز ،گشوده و با روند
توســعهای حرکت میکند که برای همه مردم ملموس است و همه در
آن مشارکت دارند.
زمانی که شــی در سال  2012دبیرکل حزب کمونیست چین شد،
اقتصاد این کشور به دلیل بیش از  30سال اصالحات و گشایش ،وضعیت
قابل قبولی داشــت .با اینحال ،چالشهایی نظیر فشار رو به پایین به
اقتصاد ،اختالف ســطح ثروت و آسیبهای زیستمحیطی ،چیزهایی
نبودند که بتوانند نادیده گرفته شوند.
دو ســال پس از اینکه شی ایده کلی اقتصادی خود را مطرح کرد،
یعنی در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ،2017
یک مسئله مهم دیگر هم توسط او مطرح شد :این نکته که اقتصاد چین
در حال سپری کردن دوره گذاری از یک مرحله رشد سریع به سمت یک
مرحله از توسعه با کیفیت ،است.
از این سخنرانی شی تا امروز ،پیگیری «توسعه باکیفیت» تبدیل به
یکی از اصولی شدهاست که مسئوالن و سیاستگذاران اقتصادی چینی
باید در زمینه کنترل اقتصاد کالن ،در ذهن داشته باشند .نکتهای که در
این میان اهمیت ویژهای برای طرفداران شی دارد ،این است که این نوع
اندیشه او نشان میدهد رهبر چین به سمت درکی علمی از قوانین توسعه
اقتصادی و اجتماعی حرکت میکند و دقیقاً مبتنی بر همین درک است
که آینده چین مدرن را در چهارچوب یک چین نوآور و سبز میبیند.
اندیشه اقتصادی شی از چند مجموعه اصول تشکیل شدهاست .یکی
از این اصول ،وفادار ماندن به فلســفه توســعهای است که در آن تعهد
به مردم چین همواره وجود داشته باشد .بنابراین مسائلی عمومی مانند
آموزش ،بهداشت و تامین اجتماعی همواره باید در سطح باالیی از اولویت
برای سیاستگذاران سیاسی مردم چین باشند.
همین رویکرد شی باعث شد یک کارزار مبارزه با فقر در چین به راه
بیفتد که تقریباً ابعاد بیسابقه در جهان داشت .در سال  ،2012تقریباً
 100میلیــون نفر از مردم چین پایینتر از خط فقر بودند .دولت چین
در فوریــه  ،2021اعالم کرد که در زمینه ریشــهکن کردن فقر مطلق
موفق بودهاست و تقریباً  98.99میلیون نفر انسان فقیری که در مناطق
روستایی زندگی میکنند ،از فقر نجات دادهاست.
در سال  ،2021به طور میانگین سرانه درآمد اقتصادی در اختیار هر
فرد چینی به بیش از  35هزار یوان رسید ،یعنی چیزی بیش از دو برابر
مقداری که در سال  2010مشاهده میکردیم .چین دارای بزرگترین
نظام تامین اجتماعی جهان است و به ادعای خود ،که البته به راحتی قابل
باور هم هست ،بزرگترین گروه با درآمد متوسط را دارد.
مسئله جالب دیگری هم که در نگاه شی جینپینگ قابل توجه است،
رابطه دولت و بازار اســت .به نظر شی ،بازار باید به راحتی بتواند نقش
تعیینکننده خود در تخصیص منابع را بازی کند .در این میان ،دولت هم
باید نقشی مناسب ایفا کند و با قدرت تمام موانع نهادی قرار گرفته بر سر
مسیر توسعه را از بین ببرد.

سیاستهای اقتصادی آبه تاثیر خود را به سرعت بر بخشهای مختلفی از بازارهای مالی ژاپن گذاشت .این سیاستها تا فوریه سال ،2013باعث شدند ین ژاپن به شدت
ضعیف شود و شاخص قیمت بازار سهام توکیو به میزان  22درصد افزایش پیدا کند .نرخ بیکاری ژاپن از  4درصد در فصل پایانی سال  2012به  3.7درصد در اولین
فصل اول  2013رسید که البته این مسئله در ادامه گرایشی بود که از پیشتر هم آغاز شدهبود.

ژاپنی شجاع
ِ
رویاپردازی ،هدیه آبه شینزو به ژاپن

آبه شــینزو سیاســتمدار ژاپنی بود که تقریباً مدت  9ســال
رهبری حزب لیبرال دموکرات این کشور را بر عهده داشت و طی
این مدت با تکیه بر صندلی نخســتوزیری این کشور به عنوان
باسابقهترین نخستوزیر ژاپن دست پیدا کرد .آبه که در سالهای
 2014و  2017رهبری حزب لیبرال دموکرات را در پیروزیهایی
خیرهکننده بر عهده داشــت ،در ماه اوت ســال  2020به دلیل
شدتگیری بیماری مجبور شد از این سمت کنارهگیری کرد.
آبه سیاستمداری محافظهکار بود که به نظر بسیاری از مفسران
سیاســی جهان ،به عنوان یک ملیگرای دســت راستی توصیف
میشــد .آبه که در روز  8ژوئیه سال  ،2022در حالی که مشغول
سخنرانی در شــهر نارا بود ،توسط شخصی  41ساله و با شلیک
دو گلوله کشــته شد ،طی دوره تقریباً  9ساله نخستوزیری خود
اقتصاد ژاپن را دچار تحوالت چشــمگیری کرد .نقش پررنگ آبه
در دگرگونی اقتصاد ژاپن در زمینههای پولی و مالی و اصالحات
ساختاری به حدی بود که سیاستهای اقتصادیِ دولت او به عنوان
«آبهنامیکس» یا همان «اقتصاد آبهای» شناخته میشود.
Jزمینه اقتصاد آبهای
به منظور درک اقتصاد آبهای ،ابتدا باید سه پیشزمینه را بهتر
درک کنیم .مسئله اول وضعیت اقتصاد ژاپن پیش از دوره اقتصاد
آبهای اســت .تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال  1996رشدی
 3درصدی را تجربه کرد و اینطور به نظر میرســید که اقتصاد
این کشــور در مســیر بهبود از حبابی بود که در اوایل دهه 90
میالدی بحرانی عظیم ایجاد کردهبود .دولت ژاپن مالیات مصرف را
در آوریل  1997از  3به  5درصد رساند و به دنبال این بود که در
سال  1998این میزان را بیشتر هم بکند.
در آن دوران بحرانی مالی در آســیای شرقی و جنوب شرقی
به راه افتادهبــود .درآمدهای دولت ژاپن با کاهش میزان مصرف،
به میزان  4.5تریلیون ین کاهش پیدا کرد .رشــد تولید ناخالص
داخلی اســمی پس از افزایش مالیات ،تقریباً به مدت  5سال زیر
صفر باقی ماند .میانگین دستمزد ژاپنیها در حد فاصل سالهای
 1992تا  1997افزایش پیــدا کردهبود ،اما با افزایش مالیات در
ســال  1997رو به کاهش رفت و این کاهش با شــدت بیشتری
نسبت به افت تولید ناخالص داخلی رخ میداد.
کنگره دایت ژاپن در دوران نخســت وزیری یوشــیهیکو نودا،

در ســال  ،2012الیحهای را برای افزایش مالیات مصرف در سال
 2014به میزان  8درصد و در ســال  2015به میزان  10درصد،
تصویب کرد تا بتواند بودجه ملی را به کمک آن طراز کند .انتظار
میرفــت که این اقدام میزان مصرف در ژاپن را بیش از پیش هم
کاهش دهد.
مســئله دومی که بایــد در نظر آورد اقتصــاد جهانی به طور
گســترده در این دوران بود .در دوره رکود اقتصادی دهه اول قرن
بیســت و یکم ،ژاپن در ســال  2008تقریباً  0.7درصد از تولید
ناخالص داخلی واقعی خود را از دســت داد و در سال بعد از آن با
افت وحشتناک  5.2درصدی مواجه شد .در مقایسه با این وضعیت
ژاپن ،در سطح جهان شاهد رشدی  3.1درصدی در سال 2008
و افت  0.7درصدی در سال  2009هستیم .صادرات ژاپن که در
سال  2008ارزشــی معادل  746.5میلیارد دالر داشت در سال
 2009با افتی  27درصدی به  545.3میلیارد دالر ســقوط کرد.
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال  2013توانست پس از دو دهه
تقال به ســطح سال  1991برسد ،در حالیکه شاخص بازار نیکل
 225بورس ژاپن تنها یکسوم دوران اوج خود بود.
مســئله ســومی که باید پیش از پرداختن به جزئیات اقتصاد
آبهای درک کرد ،پیشفرضهای ایدئولوژیک این اقتصاد اســت.
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چهــرههـا

تولیدناخالص
داخلی ژاپن
در سال 1996
رشدی  3درصدی
را تجربه کرد
و اینطور به
نظرمیرسید
که اقتصاد این
کشور در مسیر
بهبود از حبابی
بود که در اوایل
دهه  90میالدی
بحرانیعظیم
ایجاد کردهبود.
دولت ژاپن مالیات
مصرف را در
آوریل  1997از 3
به  5درصد رساند
و به دنبال این بود
که در سال 1998
این میزان را بیشتر
همبکند

سیاستهای اقتصادی آبه تا حد زیادی وابسته به ظهور چین به
عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی است .بسیاری از طرفداران
آبه نگاه او را تا حد بســیار زیادی مشــابه شعار «کشور ثروتمند،
ارتش قدرتمند» میدانند که در دوران تاریخی میجی ،فلســفه
سیاسی ژاپن را شکل میداد.
آبه به طور کلی به دنبال ایــن بود که ژاپن را به وزنهای قابل
توجه در مقابل چین تبدیل کند ،و از ســوی دیگر با قدرتمندتر
کردن اقتصاد این کشور ،وابستگی نظامی به ایاالت متحده آمریکا
را هم کاهش دهد.
Jپیاد هسازی اقتصاد آب های
اقتصاد آبهای شــامل راهبردهایی در زمینه رشــد اقتصادی،
سیاستهای پولی و سیاستهای مالی است که به دنبال تشویق
سرمایهگذاری خصوصی است .سیاستهای خاص این دوره شامل
هدفگذاری تورمی  2درصدی ،اصالح افزایش قیمت اضافی ین،
تعیین نرخ بهره منفی ،تسهیل کمی به شکلی رادیکال ،گسترش
سرمایهگذاری عمومی ،خریداری اوراق ساختوساز توسط بانک
ژاپن ،و تجدید نظر در الیحه بانک ژاپن ،میشوند.
کلیت اقتصاد آبهای سه جبهه داشــت که دو جبهه از آن در
همان هفتههای ابتدایی دولت او اجرا شدند .آبه به سرعت الیحه
یک مشــوق  10.3تریلیون ینی را به تصویب رســاند و هارویکو
کــورودا را به عنوان رئیس بانک مرکزی ژاپن انتخاب کرد .آبه از
کورودا خواستهبود که هدف تورمی  2درصدی را محقق کند و این
کار را از طریق تســهیل کمی به اجرا بگذارد .البته این مسئله از
سوی خود بانک مرکزی با اصالحات و تغییراتی همراه شد.
مســئله بعدی مربوط به اصالحات ساختاری در اقتصاد ژاپن
است که اجرایی نسبتاً طوالنیتر و زمانبرتر داشتند .البته آبه از
همان ابتدا در همین جبهه هم فعالیتهایی کرد و برای مثال به
دنبال این بود که ژاپن در شراکت ترانس پاسیفیک یا همان TPP
شآفرینی کند.
نق 
انتخابات مجلس مشــاوران در اواسط ســال  2013تسلطی
یکپارچــه بر کل کنگره دایت را در اختیار آبه قرار داد ،اما دولت

بتشکن

عنوان فرعی این کتاب «شــینزو آبه و ژاپن جدید» است .مسئله
اساســی این کتاب بار سنگینی است که از همان روز اول بر دوش
شــینزو آبه قرار داشت .آبه از همان سال  2007تنها یک وظیفه
داشت :دگرگون کردن ژاپن .آبه در همان موقع تنها پس از یک
ســال ،ریاســت دولت ژاپن را به دلیل بیماری کنار گذاشت و
نتوانست فشارهای شدید اطراف خود را تحمل کند .با اینحال،
تنها  5ســال بعد با برنامههای جدید و فکرشــدهتر دوباره به
عرصه سیاست ژاپن برگشت و توانست به شکلی بیسابقه بر راس
دموکراسی ژاپن تکیه بزند .تمام این کتاب داستان فراز و نشیبهای آبه را تعریف میکند و
نقشی که او برای ژاپن جدید تعریف و باز تعریف میکرد؛ ژاپنی که قرار بود در دنیای جدید چین و
آمریکا و هند نوظهور ،وزنهای اقتصادی و حتی نظامی باشد.
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ژاپن اندکی شــکاف درونی را درمــورد برخی از اصالحات خاص
ســاختاری از خود نشــان میداد .بعضی از اعضای کابینه موافق
ســطح پایینتری از مالیات شــرکتی بودند ،در حالیکه برخی
دیگر نگران اعتراضات مردمــی بودند که قطعاً از کاهش مالیات
بر بنگاههای بزرگ و افزایش مالیات بر مصرفکنندگان عصبانی
میشدند .از سوی دیگر قوانین کار و عوامل کنترلی تولید برنج هم
تبدیل به مسائلی جنجالی در دولت آبه شدند.
بانــک مرکزی ژاپن در آوریل  2013اعالم کرد که طی برنامه
تســهیل کمی خود قصد دارد ساالنه  60تا  70تریلیون ین اوراق
خریداری کند .این نهاد در اکتبر  2014هم اعالم کرد که به دنبال
گسترش برنامه خریداری اوراق خود است و قصد دارد پس از آن
ساالنه  80تریلیون ین اوراق خریداری کند.
Jآثار اقتصاد آبهای
سیاستهای اقتصادی آبه تاثیر خود را به سرعت بر بخشهای
مختلفی از بازارهای مالی ژاپن گذاشــت .این سیاستها تا فوریه
سال  ،2013باعث شدند ین ژاپن به شدت ضعیف شود و شاخص
قیمت بازار سهام توکیو به میزان  22درصد افزایش پیدا کند .نرخ
بیکاری ژاپن از  4درصد در فصل پایانی سال  2012به  3.7درصد
در اولین فصل اول  2013رســید که البته این مســئله در ادامه
گرایشی بود که از پیشتر هم آغاز شدهبود.
با پیروی از سیاستهای پولی بســیار سادهگیرتر ،ارزش ین
ژاپــن در مقابل دالر آمریکا در دومین فصل ســال  2013افتی
 25درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال  2012تجربه کرد.
تا زمانی که ماه می ســال  2013از راه رسید ،بازار سهام رشدی
 55درصدی کردهبود ،هزینههای مصرفکننده رشــد اقتصادی
در فصل ابتدایی را تا  3.5درصد ســاالنه بــاال بردهبود و میزان
محبوبیت شینزو آبه به  0درصد رسیدهبود .مطالعات متنوع نشان
میدهند که تقریباً  74درصد از مردم ژاپن ،از سیاســتهای آبه
برای خارج کردن ژاپن از رکودی طوالنیمدت ،تقدیر میکردند.
البته تاثیر سیاســتهای آبه بر حــس مصرفکننده و میزان
دستمزدهای با شدت کمتری به وقوع میپیوست .مطالعهای در
ابتدای سال  ،2014نشــان میدهد که  73درصد از مردم ژاپن
به صورت شــخصی تغییری را حس نکردهبودند ،تنها  28درصد
انتظار افزایش حقوق داشتند ،و تقریباً  70درصد به فکر این بودند
که به خاطر افزایش مالیات مصــرف ،میزان مصرف خود را کم
کنند.
ً
حاال که ین ژاپن تضعیف شــدهبود ،اقتصاد آبهای عمال هزینه
واردات را باال بردهبود که این مســئله شامل واردات مواد غذایی،
نفــت و دیگر منابع طبیعی هم میشــود .نباید فراموش کرد که
ژاپن وابستگی شدیدی به این نوع از واردات خود دارد .با اینحال،
دولت آبه این مسئله را به چشم عقبگردی موقتی میدیدند زیرا
بــه نظر آنها ین ضعیفتر در نهایت میتــوان حجم صادرات را
افزایش دهد.
ژاپن آبه شینزو توانست در حساب جاری کلی،
از سوی دیگر ِ
سطح اضافی خود را حفظ کند ،و این مسئله به خاطر درآمدهای
سرمایهگذاری از خارج بود .با اینحال ،در دسامبر  ،2018اقتصاد
ژاپن دورهای از انقباض را در سومین سهماهه  2018تجربه کرد و
به لحاظ میزان افت ،رکوردی چهارساله از خود بهجا گذاشت.

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

آیند هنگری گازی
هشت سناریوی محتمل تا سال ۱۴۰۹

با گذشت بيش از دو قرن از حاكميت صنعت بر جوامع ،تغيير
ساعد یزدانجو
اقليم به يک چالش جهانی و جدي براي محيطزيست تبديل
شده است .هيئت بيندولتي تغيير اقليم فعاليتهاي انساني
دبیربخشژورنال
را عامل اصلي گرمايش زمين ميداند .بخش انرژي از پديده
تغيير اقليم ،كه بهصورت تغييرات متناوب درجه حرارت خود را نشان ميدهد ،تأثير ميپذيرد .براي
بوهوايي از روشهاي آيندهپژوهي بهويژه سناريوسازي استفاده ميشود.
پيشبيني آثار تغييرات آ 
كاربرد اين روشها معموالً با استفاده از مدلسازي اقتصادي و متغيرهاي مختلف مانند جمعيت،
توليد ناخالص داخلي ،ســاختار حكمراني و الگوهاي تغيير فناوري همراه بوده و سپس با طراحي

انتشار بيش از ســهچهارم گازهاي گلخانهاي توسط بخش انرژي باعث ايجاد تغييرات
اقليمي و اثرگذاري آن بر بخشهاي مختلف اقتصادي ،سياســي ،اجتماعي شده است.
تغييرات اقليمي مصرف انرژي ،از جمله مصرف گاز طبيعي را تحتتأثير قرار ميدهد.
طاهره حاجیحسینی بغدادآبادی ،عبدالرسول قاسمی و تیمور محمدی در این زمینه
پژوهشــی انجام دادهاند که نتایــج آن را در مقالهای با عنوان «آيندهپژوهي مصرف گاز
طبيعــي در ايران در افق ۲۰۳۰؛ رهيافت سناريوســازي مبتني بر الگوي رگرســيون
سانسورشده» در شماره  ۷۳فصلنامه «مطالعات اقتصاد انرژی» منتشر کردهاند .اين مقاله
به آيندهپژوهي مصرف گاز طبيعي در كشور با توجه به تغييرات آبوهوايي تا سال ۲۰۳۰
( ۱۴۰۹هجری شمســی) با استفاده از رهيافت تركيبي اقتصادسنجي و سناريوسازي

پژوهش :آيندهپژوهي مصرف گاز طبيعي در ايران در افق۲۰۳۰؛ رهيافت سناريوسازي
مبتني بر الگوي رگرسيون سانسورشده
پژوهشگران :طاهره حاجیحسینی بغدادآبادی ،عبدالرسول قاسمی ،تیمور محمدی

سناريوهاي مختلف به پيشبيني اثرات تغييرات آبوهوايي پرداخته ميشود.
اين ســناريوها را ميتوان بهطور كلي به دو دسته تقســيم كرد :اول .سناريوهايي كه در آن از
سياستهاي مختلف و مسيرهايي كه منجر به دستيابي به نتيجه مطلوب ميشود استفاده ميشود

پرداخته اســت .پيشبيني ميشود ،مصرف گاز طبيعي ،در چارچوب سناريوي پايه كه
مبتني بر ادامه روند موجود و نتايج الگوي رگرسيون سانسورشده است ،در سال  ۲۰۳۰به
 ۳۳۷ميليارد مترمكعب برسد .همچنين آيندهپژوهي مصرف گاز طبيعي در قالب هشت
سناريو ،مبتني بر پيشبيني روند دو متغير كليدي تغييرات دما و قيمت گاز طبيعي و
همچنين فرض تداوم روندهاي گذشته متغيرهاي توليد ناخالص داخلي ،مصرف برق،
شدت انرژي ،مصرف فرآوردههاي نفتي و جمعيت ،مورد بررسي قرار گرفته است .يافتهها
نشان ميدهد ،افزايش  ۴درجهاي دما ،مصرف گاز طبيعي را به  ۳۵۸.۶ميليارد مترمكعب
(با رشد نسبت به سال  ۲۰۱۶و  ۴۶.۸درصد رشد نسبت به سال  )۲۰۲۰در سال ۲۰۳۰
خواهد رساند ،اما افزایش قیمت گاز طبیعی میتواند این روند را تاحدی تعدیل کند.

ژورنال

در قالب سناريوهاي طراحيشده ،با افزايش  ۴درجهاي دما در حالتي كه مابقي عوامل مؤثر ،روند گذشته خود را ادامه دهند،
شاهد بيشترين افزايش در مصرف گاز طبيعي (رشد  ۷۸.۷درصدي نسبت به سناريوی پايه) خواهيم بود و مصرف اين حامل
انرژي به  ۳۵۸.۶ميليارد مترمكعب خواهد رسيد.

(سناريوهاي انتقال)؛ و دوم .سناريوهايي كه با طيف وسيعي از
غلظت گازهاي گلخانهاي در اتمسفر شروع شده و دامنههاي
احتمالي نتايج حاصله را بيان ميكند.
ســناريوهاي آژانس بينالمللي انرژي تمايل به پيروي از
رويكرد اول دارند و سناريوهاي ایپیسی از رويكرد دوم پيروي
ميكنند .سناريوهاي محدود كردن افزايش ميانگين دماي كره
زمين تا  ۲درجه سانتيگراد در مقايسه با سطح قبل از انقالب
صنعتي و سپس ادامه تالش براي محدود كردن اين افزايش
در سطح  ۱.۵درجه سانتيگراد و تثبيت آن از جمله سناريوهاي
بررسيشده توسط آژانس است .همچنين سناريوهاي افزايش
دماي زمين تا  ۴يا  ۶درجه سانتيگراد نسبت به قبل از انقالب
صنعتي از ديگر سناريوهايي مورد بررسي آژانس است.
بيش از سهچهارم گازهاي گلخانهاي توسط بخش انرژي
انتشــار مييابد و مهمترين خسارت ســوختهاي فسيلي،
افزايش دياكســيد كربن اســت كه منجر به تغييرات اقليمي و آثار زيان بار آن ميشود .يكي از
راهكارهاي مقابله با تغييرات اقليمي استفاده از گاز طبيعي بهجاي ديگر سوختهاي فسيلي است.
رونــد فزاينده مصرف گاز طبيعي تحت تأثير عوامل متعددي اســت ،از جمله منابع عظيم قابل
دسترس ،تالش جهاني براي كاهش گازهاي گلخانهاي و آالیندهها ،سهولت مصرف نهايي ،هزينه
زيستمحيطي بسيار كم ،تنوع مصرف در بخشهاي مختلف اقتصاد ،امنيت انرژي و ديدگاه مطلوب
و خوشبينانه مصرفكنندگان در مورد اين انرژي در مقابل بدبيني كه در مورد نفت وجود دارد .به
همين علت كارشناسان مسائل انرژي گاز طبيعي را سوخت پاک و برتر ميدانند .همچنين مصرف
گاز طبيعي در مقايسه با ديگر منابع تجديدناپذير مزيتهايي دارد .گاز طبيعي ميتواند برخالف برق
ذخيره شود ،همچنين نيروگاههاي گازسوز جايگزين مطمئني براي نيروگاههاي هستهای هستند.
عالوه بر این ،مصرف گاز طبيعي انعطافپذيري عملياتي بهتر و هزينه ســرمايهاي كمتري دارد و
بهلحاظ زيستمحيطي كمتر مخرب است.
در ايران مهمترين ماده تأمينكننده انرژي ،گاز طبيعي با حدود  ۵۶درصد از سبد انرژي است.

مسئله

بيش از سهچهارم گازهاي
گلخانهاي توسط بخش
انرژي انتشــــار مييابد
و مهمتر ين خســــا ر ت
ســــوختهاي فسيلي،
افزايش د ياكسيد كربن
است كه منجر به تغييرات
اقليمي و آثار زيان بار آن
ميشود.

روند افزايش مصرف گاز طبيعي در كشــور و عواملي مانند جمعيت ،شدت انرژي ،بههمريختگي
الگوي مصرف گاز طبيعي در اثر گرما و سرماي بيموقع حاصل از تغييرات اقليمي و افزايش درجه
حرارت و استفاده بيشتر از برق براي خنکكنندهها موجب خواهد شد كه قسمت عمده گاز طبيعي
در داخل مصرف شود و گزينههاي مهمي نظير استفاده از آن براي افزايش بازيافت ذخاير نفت خام،
توليد محصوالت پتروشــيمي و در نهايت صدور آن و افزايش تنوع در درآمدهاي صادراتي كشور
دور از دسترس قرار گيرد .پيشبيني مصرف آتي گاز طبيعي در كشور ،بهويژه با توجه به تغييرات
اقليمي ،ميتواند در برنامهريزي براي مصرف بهينه آن ،مديريت مصرف داخلي ،جلوگيري از قطعي
گاز مشتركان ،اعم از نيروگاهها ،صنايع و خانگي و تامين انرژي مطلوب تأثير بسزايي داشته باشد.
نقطه شــروع پيشبيني تقاضاي انرژي طراحي معادالت تقاضاي انرژي است .اين معادالت از
بهينهسازي تصميمگيري افراد خانوارها و بنگاهها بهدست ميآيند .در مدلسازي تقاضاي انرژي ابتدا
مخارج بين دو گروه از کاالها يعني انرژي و غيرانرژي تخصيص مييابد .سپس كل مخارج مربوط
به انرژي بين انواع حاملها شكسته ميشود .اين فرآيند دومرحلهاي از نظر تئوري تنها تحت شرايط
و قيود خاصي توجيهپذير است .نكته كليدي در مورد تقاضاي انرژي وجود تقاضاي اشتقاقي براي
انرژي است ،زيرا انرژي ميتواند بهعنوان يک عامل در فرآيند توليد مورد استفاده قرار گيرد و انجام
هرگونه فعاليت خدماتي و توليدي از طريق مصرف انرژي امكانپذير خواهد بود.
تقاضاي انرژي تابعي است از متغيرهاي رايج مانند قيمت حاملهاي انرژي ،درآمد ،قيمت ساير
کاالها ،وهمچنين تعداد وسايل و تجهيزاتي كه مصرفكننده انرژي مصرف ميكند .درجه حرارت
ممكن است روي تقاضاي انرژي بهصورت غيرخطي اثر بگذارد .اين غيرخطي بودن ميتواند ناشي
از تفاوتهاي جغرافيايي باشد .همچنين روشن است كه تقاضاي انرژي با تغييرات دما در فصلهاي
مختلف تغيير ميكند .با كاهش دما در زمستان استفاده از سيستمهاي گرمايشي افزايش مييابد و
در پايان فصل سرما و ابتداي بهار ،انتظار ميرود استفاده از سيستمهاي گرمايشي كاهش يابد .سطح
درآمد نيز بر تقاضاي انرژي تأثير دارد ،زيرا درآمد و ثروت ممكن است بر توانايي انطباق با تغييرات
اقليمي تأثير بگذارد .با بهينهسازي ميتوان روابط تقاضا را براي متغيرهاي تأثيرگذار بهدست آورد.
عوامل مؤثر برتقاضاي انرژي را ميتوان به دو دسته عوامل اقتصادي (مانند درآمد ،قيمتهاي نسبي،
شدت انرژي ،قيمت حاملهاي جايگزين) و عوامل غيراقتصادي (مانند عادات مصرفي ،تغيير الگوي
جامعه ،متغيرهاي آبوهوايي ،تغييرات دما ،ميزان رطوبت) تقسيم کرد.

دستاوردهای تحقیق :هشت سناریوی محتمل
در این تحقیق هشت سناریوی محتمل برای آینده گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد .بررسي
مقايسهاي نتايج سناريوها نشان ميدهد كه اوالً در راستاي نظريه تقاضا ،افزايش قيمت واقعي
گاز طبيعي بهتنهايي و حفظ روند ساير متغيرها از جمله دما ،مصرف اين حامل انرژي را نسبت
به سناريوي پايه كاهش ميدهد .دوماً اینکه افزايش دو درجهاي دما ،درحاليكه ساير متغيرها،
از جمله قيمت ،روند گذشته را ادامه ميدهند ،موجب كاهش مصرف گاز طبيعي ميشود
كه ميتواند ناشي از كاهش مصرف وسايل گرمكننده در استانهاي سردسير و افزايشنیافتن
بيش از روند پيشبينيشده مصرف برق در سناريوي روند گذشته باشد.
برخورداري ايران از ذخاير غني گاز طبيعي و كاربردهاي گوناگون اين حامل در تأمين انرژي،
تزيق و افزايش بازيافت ذخاير نفتي ،تبديل به محصوالت با ارزش افزوده باالتر و تنوعبخشي
به درآمدهاي صادراتي كشور ،اهميت برنامهريزي براي بهرهبرداري بهينه از اين ذخاير و نقش
پيشبينــي مصرف آتي در آن را افزايش داده و بهصورت عامل مهم و تعيينكنندهاي براي
اقتصاد كشــور درآورده است .در اين پژوهش با رهيافت تركيبي رگرسيوني و سناريوسازي،
مصرف گاز طبيعي ايران تا افق  ۱۴۰۹( ۲۰۳۰هجری شمسی) پيشبيني شده است .در اين
چارچوب ،ابتدا با الگوي رگرسيوني سانسورشده براي شناسايي عوامل اصلي مؤثر بر تقاضاي
گاز طبيعي در ايران و ميزان اثرگذاري هر يک از عوامل استفاده شد و بر مبناي آن مصرف گاز
طبيعي ايران در سال  ۲۰۳۰در سناريوي پايه (تداوم روند گذشته) ،به ميزان  ۳۳۷.۱ميليارد
مترمكعب پيشبيني شد .سپس با استفاده از روش سناريوسازي ،دو متغير دما و قيمت گاز
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طبيعي داراي عدم قطعيت باال و مؤثر تشخيص داده و بهعنوان محرکهاي پيشران در نظر
گرفته شــد .در ادامه بر مبناي دو حالت ممكن براي افزايش دما (افزايش  ۲و  ۴درج هاي تا
سال  )۲۰۳۰و دو حالت ممكن براي افزايش قيمت گاز طبيعي در سال شروع برنامه هفتم
توسعه بهصورت جهش قيمت بهاندازه رشد صورتگرفته در طرح هدفمندي يارانهها در سال
 ۱۳۸۹و جهش قيمت به معادل  ۵۰درصد قيمت بينالمللي آن ،هشــت سناريو طراحي و
اثر آن بر پيشبيني مصرف گاز طبيعي ايران در سال  ۲۰۳۰محاسبه شد .نتايج محاسبات
نشان ميدهد كه در قالب سناريوهاي طراحيشده ،با افزايش  ۴درجهاي دما در حالتي كه
مابقي عوامل مؤثر ،روند گذشته خود را ادامه دهند ،شاهد بيشترين افزايش در مصرف گاز
طبيعي (رشد  ۷۸.۷درصدي نسبت به سناريوی پايه) خواهيم بود و مصرف اين حامل انرژي
به  ۳۵۸.۶ميليارد مترمكعب خواهد رسيد .در سناريوهايي كه اين افزايش دما با افزايش قيمت
گاز طبيعي همراه شود اين رشد فزآينده تا حدي تعديل خواهد شد .در مقابل ،در حالتي كه
دما افزايش  ۲درجهاي داشته باشد و قيمت گاز طبيعي به نصف قيمت بينالمللي آن افزايش
يابد ،با حفظ روند ساير عوامل ،مصرف گاز طبيعي كشور به ۳۱۰.۲ميليارد مترمكعب خواهد
رسيد كه  ۷.۹درصد كمتر از سناريوي پايه و پيشبيني حداقلي اين مطالعه است .گسترش
مطالعــات آيندهپژوهي در حوزه بااهميت انرژي ،اجراي طرحهاي صرفهجويي گاز طبيعي،
افزايش بهرهوري در استفاده از اين حامل انرژي و استفاده از ظرفيتهاي انرژي تجديدپذير در
قالب ظرفيتهاي متنوع استانها ،توصيههاي اصلي سياستي اين پژوهش است.

لحن گزارش سود به آگاهیدهندگی آن در رابطه با عملکرد مالی شرکت مربوط است و بسیاری از ابعاد آن قابل مشاهده نیستند و
ً
در نهایت هم باید متذکر شد که اثرگذاری لحن اعالن سود صرفا محدود به تصمیمگیریهای مرتبط با ارزشگذاری سهام نیست
و شامل هرگونه تصمیمگیری در رابطه با عملکرد شرکت است.

قضاوت سرمایهگذار
گذشتن از نظریات اقتصادی کالسیک از جمله مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت
پژوهش :تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار با
تأکید بر سوگیریهای رفتاری
پژوهشگران :حسن چناری بوکت ،بهمن بنیمهد ،حمید
احمدزاده

وقوع بحرانهای مالی در سالهای اخیر سبب نشانهگرفتن انگشت اتهام
بهسوی حسابداری و گزارشــگری مالی شد و اعتبار گزارشگری مالی در
جلب اعتماد عمومی را خدشهدار ساخت .بهدنبال این رسواییهای مالی،
ســرمایهگذاران توجه و تمرکز خود را از تأکید صرف بر مقدار کمی سود
بهسمت معیارهای کیفی مانند کیفیت سود و لحن گزارش سود معطوف
کردند .سود گزارششده معموالً در قراردادهای استقراض مورد استفاده قرار
میگیرد .باید تأکید کرد که لحن گزارش سود بهتنهایی مفهومی ندارد و
فقط در کنار مدلهای تصمیمگیری معنا پیدا میکند .نکته بعدی این است
که به آگاهیدهندگی آن در رابطه با عملکرد مالی شرکت مربوط است و
بسیاری از ابعاد آن قابل مشاهده نیستند و در نهایت هم باید متذکر شد
که اثرگذاری لحن اعالن سود صرفاً محدود به تصمیمگیریهای مرتبط با
ارزشگذاری سهام نیست و شامل هرگونه تصمیمگیری در رابطه با عملکرد
شرکت است.
بهلحاظ نظری ،بر اساس فرضیه تعدیل انتظارات گزارشهای مدیران
اصوالً با انگیزه همسو کردن انتظارات بازار با انتظارات خود صورت میگیرد.
منظور از لحن در گزارشهای توضیحی مدیران ،میزان مثبت یا منفی بودن
آن است .شرکتهای با درآمد باال در مقایسه با شرکتهای با درآمد پایین
از کلمات بدبینانه بیشتری استفاده میکنند .بهعبارت بهتر ،شرکتهای با
درآمد باال گرایش بیشتری بهسمت محافظهکاری نشان میدهند .همچنین
مطابق با نظریــه عالمتدهی ،مدیران توانمنــد بهتنها تمایلی به مبهم
و پیچیده کردن عملکرد مطلوب خود ندارند بلکه بهمنظور آگاهســاختن
سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی از عملکرد مطلوب و تواناییهای خود ،اقدام
گزارشگری عملکرد خود بهصورت قابلفهمتر میکنند.
اصل افشا یکی از اصول حسابداری است و بر اساس این اصل ،باید تمامی

اطالعات مربوط به فعالیتهای شرکت بهنحو مناسب و بهموقع در اختیار
گروههای مختلف استفادهکننده قرار گیرد .انجمن حسابداری آمریکا افشا
را در جریــان انتقال اطالعات از قلمرو خاص به قلمرو عام تعریف میکند.
افشای اطالعات میتواند عدم اطمینان نسبت به اهداف مالی شرکتها را
کاهش دهد و پیشبینی ســرمایهگذاران درباره جریانهای نقدی آتی را
بهبود بخشد .افشای مناسب و باکیفیت منجر به بهبود شفافیت و کاهش
عدم تقارن اطالعاتی خواهد شد .همچنین عملکرد اثربخش بازار مستلزم
بهبود در کیفیت افشاهای مالی است .افشای اطالعات شامل ارائه اطالعات
کیفی و کمی است .اطالعات کمی بهتنهایی و بهخودی خود تصویر ناقصی
از شرایط اقتصادی یک شرکت ارائه میکند .سرمایهگذاران برای استفاده
از اطالعات کمی ابتدا باید اطالعات رمزگذاری و ســپس پردازش کنند.
بنابراین شرکتها عالوه بر افشاهای کمی ،افشاهایی بهصورت کیفی و متنی
نیز منتشر میکنند که عالوه بر ویژگی کلی اطالعات ،یعنی سودمندی در
امرتصمیمگیریاستفادهکنندگان،ویژگیهایدیگرینیزهمچوناحساس
زبانی و لحن دارند که میتوانند بر قضاوت و تصمیمگیری استفادهکنندگان
تأثیرگذارباشند.

سود یکی از مهمترین اطالعات مندرج در صورتهای مالی است که همواره مورد
توجه گروههای مختلف تجاری و کسبوکاری قرار گرفته است .سود شرکت میتواند
ابزاری مهم برای تأثیرگذاری بر فهم و درک و برداشتهای سرمایهگذاران از عملکرد
شرکتها باشد .حسن چناری بوکت ،بهمن بنیمهد و حمید احمدزاده تحقیقی در
زمینه اعالن سود شرکتها انجام دادهاند و حاصل آن را در مقالهای با عنوان «تأثیر
لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایهگذار با تأکید بر سوگیریهای رفتاری» در شماره
 ۵۲فصلنامه علمی «دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار» منتشر کردهاند .این مطالعه
روی  ۲۴۵تن از کارشناسان و مدیران سرمایهگذاری و سرمایهگذاران عادی که در

برخی محققان با انتقاد از
الگوی عقالنیت بهعنوان
یک الگوی توصیفی برای
تصمیمگیری در شرایط عدم
اطمینان ،الگوی جایگزینی
بهنام نظریه چشمانداز را
معرفی کردند .بهاعتقاد
آنها ،افراد عموم ًا به
پیامدهای محتمل در مقایسه
با پیامدهای مطمئن ،کمتر از
حد الزم اهمیت میدهند

سال  ۱۳۹۹بهطور تصادفی انتخاب شدند ،انجام گرفته است .برای تحلیل دادهها و
آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل علمی با استفاده از نرمافزارهای تخصصی درست
شد .یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر این است که تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت
سرمایهگذاران در حالتهای بیطرفی و همسویی پذیرفته است ولی در حالت تضاد
فاقد تأثیرگذاری معناداری است .بهعبارتی ،فرضیههایی که در این پژوهش آزمون
شدند تأیید کردند که قضاوت و تصمیمگیری برای خرید سهام تحت تأثیر عواطف
و احساســات نیست و منطق و استدالل نقش اصلی را در قضاوت و تصمیمگیری
اشخاص ایفا میکند و مبتنی بر علم محاسبات فرد در قضاوت و تصمیمگیری است.
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ژورنال

سود گزارششده
ال در
معمو ً
قراردادهای
استقراض مورد
استفاده قرار
میگیرد .باید
تأکید کرد که
لحن گزارش سود
بهتنهاییمفهومی
ندارد و فقط در
کنار مدلهای
تصمیمگیریمعنا
پیدامیکند

اطالعیههای رسمی اعالن سود با توجه به اینکه داوطلبانه هستند ،منوط
به قوانین صریحی راجع به افشــاهای کیفی نمیشوند .بنابراین مدیریت
آزادی عمل گســتردهای در ارایه کیفی اطالعات کمــی دارد و میتواند
بهطرق گوناگون توضیحات متنی و کیفی راجع به اطالعات کمی ارائه کند.
مدیریت میتواند برای توصیف عملکرد گذشته از احساس زبانی مثبت یا
احساس زبانی خنثی استفاده کند .همچنین میتواند اطالعات مقایسهای
را در جداول و ســرفصلهای مشــخص ارائه کند یا از واژههای پیچیده و
متن بهجای جداول استفاده کند .مدیران میتوانند بهجای دستکاری لحن
افشاهای کیفی بر قضاوت ســرمایهگذاران اثر بگذارند و سرمایهگذاران را
هدایت یا گمراه کنند.
سوگیریها معموالً بهطور ناخودآگاه بهکار گرفته میشوند و بدون اینکه
افراد از اثر و وجود آنها آگاه باشــند اتفاق میافتند .سوگیریها در همه
جنبههای زندگی رخ میدهند .همچنین آنها در زندگی روزمره میتوانند
بهصورت ناخودآگاه جایگزین محاسبات ریاضی پیچیده شوند .بهطور مثال،
زمانی که توپی را دریافت میکنیم که در حال پرتاب به زمین است ،بهجای
محاسبه شفاهی معادله سهمی و محاسبه چرخش توپ ،بهطور ناخواسته
از سوگیری رفتاری سادهای که ما را قادر میسازد بدون هیچ محاسبهای
توپ را دریافت کنیم ،استفاده میکنیم .بر همین اساس ،قضاوتها اغلب
بهجای روشهای مرســوم تجزیه و تحلیل ،میتواند وابسته به سوگیری
رفتاری باشد.
برخی محققان با انتقاد از الگوی عقالنیت بهعنوان یک الگوی توصیفی
برای تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان ،الگوی جایگزینی بهنام نظریه
چشمانداز را معرفی کردند .بهاعتقاد آنها ،افراد عموماً به پیامدهای محتمل
درمقایســه با پیامدهای مطمئن ،کمتر از حد الزم اهمیت میدهند .این
گرایش اثر اطمینان نامیده میشــود و در موقعیتهای انتخابی متکی بر
سودهای مطمئن ،به ریسکگریزی و در موقعیتهای دربرگیرنده زبانهای
قطعی به ریسکپذیری میانجامد .در بسیاری از پیشفرضهای اساسی
در تحلیل تصمیمگیری سرمایهگذاران تردید شده است و سرمایهگذاران
را افــرادی کام ً
ال عقالیی نمیتوان در نظر گرفت که فارغ از ســوگیریها
و تورشهای روانشناختی تصمیم میگیرند .سوگیریهای رفتاری در دو
طبقه اصلی شناختی و احساسی قرار میگیرند .شناختی و احساسی که
هر دو گونه قضاوتها و رفتارهای غیرعقالیی را موجب میشود .استدالل

بر این اســت که از یک سو تمایالت
مسئله
علیرغم اینکــه تقریب ًا رفتاری با عنوان قواعد سرانگشتی و از
تمامــی پژوهشها به سوی دیگر بهعنوان باورها ،قضاوتها یا
تکیه بر نظریات اقتصاد ترجیحات نام برده میشود .سوگیری
کالسیک بر باور و رفتار رفتاری در انسانها ناشی از دو دسته
و تصمیم و قضاوت فرد سوگیریهای مبتنی بر ادراک و مبتنی
اشــاره دارد ،امــا رفتار بر احساس است که با شواهد تجربی
سرمایهگذاران در بورس تصمی مگیری ســرمای هگذاران تأیید
اوراق بهــادار در برخی شــده است .این ســوگیریها نهتنها
موارد نظریــه حداکثر تصمی مهــای ســرمای هگذاران عادی
کردن مطلوبیت و سایر بلکه میتواند فراینــد تصمیمگیری
نظریاتاقتصادکالسیک ســرمایهگذاران حرفــ های ،مدیــران
قهایسرمای هگذاری،تحلیلگران
صندو 
را زیر سؤال میبرد.
و مشاوران مالی را نیز تحت تأثیر قرار
دهد .در حالت کلی ،مطالعات مالی ــ
رفتاری به مجموعهای از شواهد تکیه میکند که بر بهینه نبودن تصمیمهای
افراد در شرایط مختلف تصمیمگیریهای اقتصادی صحه میگذارد.
تحقیقات نشــان میدهد هنگامی که معیارهــای ارزیابی عملکرد با
یکدیگر ناســازگار هســتند ،خوانایی قوی عملکرد روند مثبت (عملکرد
دوره جاری باالتر از دوره مشــابه سال گذشته است) منجر به قضاوتهای
ضعیفتر سرمایهگذاران عملکرد آتی شرکت خواهد شد .چگونگی خوانایی
افشا بر حساســیت قضاوتهای ارزشگذاری ســرمایهگذاران نسبت به
منابع اطالعاتی خارجی تأثیرگذار اســت .نتایج تحقیقات نشان میدهد
که سرمایهگذارانی که افشــاهای با خوانایی ضعیف دریافت کرده بودند،
منابع اطالعاتی خارجی را بهمیزان بیشتری در قضاوتهای ارزشگذاری
خود لحاظ کردند .همچنین قضاوتهــای ارزشگذاری آنها به حمایت
یا عدم حمایت منابع اطالعاتی خارجی از ادعاهای مدیریت حســاستر
است .همچنین اخطار احتیاطی سبب میشود سرمایهگذاران قضاوتهای
ارزشگذاری و مطلوب بودن ســرمایهگذاری را هنگامی که خوانایی افشاء
با انگیزههای راهبردی مدیران ســازگار است کاهش دهند ،بدین معنا که
سرمایهگذاران متوجه نیت راهبردی پشت پرده مدیران در انتخاب خوانایی
قویتر برای اخبار خوب و خوانایی ضعیفتر برای اخبار بد خواهند شد.

دستاوردهای تحقیق :رفتار عقالنی سرمایهگذار
مطالعه روی عوامل مؤثر بر تصمیم و تحلیل رفتار سرمایهگذاران در ادبیات مالی تا
مدتها بر اساس نظریات اقتصاد کالسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه
رقابت تفسیر میشد .بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت ،یک سرمایهگذار ،اول،
کام ً
ال عقالنی اســت و تصمیمهای منطقی خواهد گرفت و دوم ،اینکه قادر به حل
مسایل پیچیده خواهد بود .سوم ،ریسکگریز است و چهارم ،همواره درصدد آن است
که ثروت خود را حداکثر کند .در نظریات مطلوبیت فرض میشود که سرمایهگذار
براساس بده-بستان و ارتباط بین بازده و ریسک درصدد است میزان رضایتمندی
خود را از ترکیب سرمایهگذاری انتخابشده به حداکثر برساند .علیرغم اینکه تقریباً
تمامی پژوهشها به تکیه بر نظریات اقتصاد کالســیک و پذیرش مفروضات این
نظریههــا صرفاً به عوامل اقتصادی بهعنوان عوامل مؤثر بر باور و رفتار و تصمیم و
قضاوت فرد اشاره دارد ،اما رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار در برخی موارد
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نظریه حداکثر کردن مطلوبیت و ســایر نظریات اقتصاد کالسیک را زیر سؤال برد.
در واقع ،با گذشت زمان و انجام پژوهشهای متعدد ،پژوهشگران متوجه بسیاری
از حرکتها و نابسامانیها در بازارهای مالی شدند که با استفاده از نظریات مربوط
به بازار کامل قابلتوجه نبود .در راستای هدف پژوهش اقدام به طراحی پرسشنامه
کردیم .در پرسشنامه توضیحاتی در سه حالت بیطرفی و همسویی و تضاد همراه با
گزارش مالی مرتبط ارائه شد .مشارکتکنندگان از طریق مطالعه اقدام به پاسخگویی
در راستای لحن اعالم سود و قضاوت در خصوص سرمایهگذاری کردند .یافتههای
حاصل از پژوهش بیانگر این است که تأثیر لحن سود بر قضاوت سرمایهگذاری در
حالتهای بیطرفی و همســویی معنادار است ولی در حالت تضاد فاقد اثرگذاری
معناداری اســت .میتــوان اذعان کرد که تأثیرگذاری لحن اعالن ســود از طریق
سوگیریهای رفتاری بر قضاوت سرمایهگذار بهلحاظ آماری معنادار نیست.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات مستقیم و غیرمستقیم به
شوکهای نفتی معنیدار اما اندک است و این امر نشاندهنده عملکرد ضعیف
سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحوالت نفتی است.

مالیات جای نفت
بحرانهای فروش نفت بر اخذ مالیات در ایران اثر مثبت داشته است
پژوهش :تأثیر شوکهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران
پژوهشگران:
حمید سپهردوست ،سارا محتشمی ،یعقوب فاطمی زردان

راهبرد اقتصادی عمده کشورهای واردکننده نفت بهخصوص در
دهه  ۱۳۹۰بهگونهای تنظیم شــد که اثرات کالن شوکهای نفتی
و نوســانات قیمتی فراوردههای نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی
نظیر تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم و نرخ بیکاری را کاهش دهد؛
درحالیکه عمده کشورهای صادرکننده نفت نتوانستند برای مقابله
با اثرات تخریبی شــوکهای نفتی و نوسانات قیمتی فراوردههای
نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی خود راهبرد اقتصادی جدیدی را
معرفی کنند ،بهطوریکه برای کشورهای در حال توسعه برخوردار
از مدارهای توسعهنیافتگی زیاد در اقتصاد ،نوسانات افزایشی-کاهشی
قیمت نفت از یک طرف میتواند با استفاده از نهادسازی کارآمد در
راه صنعتیکردن کشور بهکار برده شود و ثروت ملی را افزایش دهد
و از طرف دیگر با غفلت و ســوءمدیریت منابع میتواند مانع رونق
اقتصادی در بلندمدت شــود .درآمدهای نفتی برای کشورهای در
حال توسعه دارای کارکردی دوگانه هستند؛ چنانچه از نفت استفاده
درست نشود ،همین نفت میتواند بهجای رونق اقتصادی باعث رکود
را فقر شود .ویژگی شوم بودن منابع زمانی به اوج خود میرسد که
قیمت نفت افزایش یابد و رشــد اقتصادی کاهش یابد و به همین
دلیل الزم اســت تا اثرات کالن شوکهای نفتی بهدرستی بررسی
شوند زیرا سیاستهای اتخاذشده بستگی به این اثرات دارد .از زاویه
نظــری ،زمانی که یک دولت دارای منابع طبیعی گســترده مانند

نفت و گاز اســت ،از درآمدهای آنهــا برای مخارج بخش عمومی
استفاده میکند و به همین جهت درآمدهای مالیاتی به حاشیه رانده
میشوند .همچنین وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش منابع
طبیعی برای تأمین مالی منابــع میتواند منجر به ضعف عملکرد
سیستمی و فساد مالی بهدلیل نبود نظارت کافی و پاسخگویی شفاف
عمومی شــود که در نهایت باعث کاهش انگیزه دولت برای افزایش
درآمد از طریق مالیاتستانی میشود.
پدیــده معمول و نابهنجار در کشــورهای صادرکننده نفت این

شوکهای نفتی بهدلیل وضع تحریمهای اقتصادی و ایجاد محدودیتهای درآمدی،
هزینه زیادی را در سالهای اخیر برای دولت بهدنبال داشته است و بررسی آثار آن
بهخصوص از جنبههای کاهش درآمدهای مالیاتی ،دارای اهمیت است .به همین
مناسبت ،حمید سپهردوست ،سارا محتشــمی و یعقوب فاطمی زردان تحقیقی
دربــاره اثرگذاری وضعیت بازار نفت بر اخذ مالیات انجام دادهاند که نتایج آن را در
مقالهای با عنوان «تأثیر شــوکهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران با استفاده از
مدل  »BVARدر شماره  ۴۱فصلنامه «مطالعات اقتصادی کاربردی ایران» منتشر
کردهاند .هدف از این پژوهش بررسی اثرات شوکهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی
از روش علمی خاصی است که متغیرهای مالیات کل و مالیات مستقیم و مالیات
غیرمستقیم را بههمراه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی در نظر میگیرد .بازه
زمانی بررســی این تأثیرگذاری بین سالهای  ۱۳۷۰تا  ۱۳۹۸است .نتایج بررسی
توابع مدل علمی نشــان میدهد که شــوکهای درآمد نفتی با نرخی کاهنده بر
درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشانه گرایش
دولت بهسمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی است .متأسفانه

بهدلیل جایگاهی که
ایران در خاورمیانه دارد و
تحوالت مختلف منطقهای و
بینالمللی ،تحریم اقتصادی
علیه ایران در هر زمانی مورد
انتظار است .بنابراین توجه
به عواملی که میتواند اثر
این تحریمها را بر اقتصاد
ایران کمرنگ کند ،بسیار
مهم است

در اقتصادی ایران بهدلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکالت ساختاری
که منشــأ آن مجموعهای از عوامل اقتصادی و فرهنگی و سیاســی است ،اهمیت
اثربخشی مالیات در نظام اقتصادی بهویژه در بودجههای ساالنه چندان مورد توجه
قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت
خام اقدام جدی و صریح برای رفع مشکالت در نظام مالیاتی را تضعیف و با مشکالت
اساســی مواجه کرده است .چنانچه پایههای مالیاتی با کاهش درآمد نفتی تقویت
نشــوند ،درآمدهای مالیاتی کاهش مییابند و با فرض ثبات سایر شرایط ،کسری
بیشتری برای بودجه دولت در پی خواهد داشت .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
واکنش مالیات مستقیم و غیرمستقیم به شوکهای نفتی معنیدار اما اندک است
و این امر نشاندهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحوالت
نفتی است ،بهطوریکه کاهش درآمدهای نفتی عالوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی،
کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمدهای دولت را نیز بههمراه خواهد داشت.
بنابراین بهمنظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی درون
ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت شود.
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ژورنال

در بین کشورهای
در حال توسعه
صادرکننده نفت،
اقتصاد ایران
بهدلیلوابستگی
زیاد به منابع
درآمدی حاصل از
بخش نفت و فروش
فراوردههای
نفتی از ویژگی
خاصی برخوردار
است ،بهطوریکه
سهم فراوانی
از درآمدهای
دولت در رفع
نیازهای عمومی
و سرمایهای
کشور بر پایه
درآمد حاصل از
صادرات نفت خام
و فراوردههای آن
استوار است

است که با افزایش درآمد نفتی در این کشورها ،رفتارهای مصرفی
منجر به افزایش هزینههای جاری ادامه مییابد درحالیکه با کاهش
درآمدهــای نفتی ،دولت نمیتواند بالفاصله هزینههای جاری خود
را کاهش دهد و در بســیاری از موارد ابتدا سعی میکنند با کاهش
مخارج و هزینههای عمرانی ،بخشی از اثرات کاهش درآمدهای نفتی
را جبران کنند .به همین دلیل در میانمدت ،اقتصاد کشــور دچار
کســری بودجه میشود و این امر باعث استقراض دولت از سیستم
بانکی و بروز پیامدهای منفی مثل رشد مالیات تورمی میشود.
با نگاهی به اقتصاد کشــورهای در حال توسعه صادرکننده نفت
در دهههــای اخیر ،درمییابیم که درآمدهای نفتی و اتکای جوامع
نفتخیر به این منبع درآمدی بههمراه نوســانات شدید قیمت آن
در سطح بینالمللی ،اثرات نامطلوب و زیانبار اقتصادی در پی دارد،
اثــرات از جمله ترویج اقتصاد ســنتی تکمحصولی و توجهنکردن
بــه منابع درآمدی دیگر بخشهای اقتصادی نظیر بخش فناوری و
اطالعات ،خدمات گردشــگری و کشــاورزی و تولیدات صنعتی .از
پیامدهای منفی این روند از رشد نامتوازن میتوان به افزایش سطح
عمومی قیمتها یا تورم ،کاهش قدرت خرید حداقل دســتمزدها،
کاهــش ارزش پول ملی در مقابل ارزهــای خارجی ،افزایش اندازه
دولت و گسترش حجم تصدیگری دولت و تضعیف بخش خصوصی
بهدنبال کارکرد اثر جانشــینی جبری اشاره کرد .پیامدهای منفی
نّها از نوسانات قیمت نفت بهخصوص
باال و شــدت تأثیرپذیری آ 
تشــدید تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشــورهای صادرکننده
موجب شــده است تا کشــورهای نفتخیز بهدنبال جایگزینهای
درآمدی مناســب دیگری بهجای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه
برای هزینههای جاری و مصرف که در جهات امور زیربنایی و تقویت
امور صنعتی و تولیدی و بهرهمندی نسلهای آینده از عایدات ناشی
از سرمایهگذاریهای مناسب آن صرف کنند.
در بین کشــورهای در حال توسعه صادرکننده نفت ،اقتصاد ایران
بهدلیل وابستگی زیاد به منابع درآمدی حاصل از بخش نفت و فروش
فراوردههای نفتی از ویژگی خاصی برخوردار است ،بهطوریکه سهم

فراوانی از درآمدهای دولت در رفع
مسئله
در اقتصــادی ایــران نیازهای عمومی و سرمایهای کشور
بهد لیــل مشــکال ت بــر پایه درآمد حاصــل از صادرات
ساختاری که منشأ آن نفت خام و فراوردههای آن اســتوار
مجموعهای از عوامل است .برای نمونه ،طبق گزارشهای
اقتصادی و فرهنگی و بانک مرکزی در ســال  ،۱۳۸۹کل
سیاسی است ،اهمیت درآمدهای مالیاتی شامل مالیاتهای
اثربخشــی مالیات در مستقیم و غیرمستقیم حدودا ً ۲۸۵
نظام اقتصادی بهویژه هزار میلیارد ریال بود که درآمدهای
در بودجههای ساالنه حاصــل از واگــذاری داراییهــای
چندان مورد توجه قرار سرمایهای شــامل درآمد حاصل از
نگرفته است.
صــادرات نفت خــام و فراوردههای
آن ،حــدودا ً  ۴۳۵هزار میلیارد بوده
است ،یعنی رقمی معادل  ۵۳درصد
بیشتر از درآمدهای مالیاتی .این موضوع وابستگی درآمدها و بهتبع آن
بودجههای جاری و عمرانی کشــور به درآمدهای حاصل از صادرات
نفت خام و فراوردهها را نشان ميدهد .همچنین قابل اشاره است که
در ســال  ۱۳۹۸از مجموع  ۱۱۲میلیارد و  ۷۸۸میلیون دالر صادرات
کل کشور ،صادرات نفت خام و فراوردههای آن به میزان  ۹۰میلیاردر
و  ۱۹۱میلیــون دالر (حدود  ۸۰درصد) و صادرات کاالهای غیرنفتی
بهمیــزان  ۲۲میلیارد و  ۵۹۶میلیون دالر (حــدود  ۲۰درصد) را به
خود اختصاص داده اســت؛ یعنی وابستگی صادرات کشور به صدور
محصوالت خام نفتی همچنان در اکثر سالها تجربه شده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با روند رو به رشد سلطه مالی متأثر
از عوامل برونزای اقتصادی مواجه است؛ پدیدهای که در آن همانند
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،سیاستهای پولی تحت تأثیر
سیاست مالی و بهخصوص فشــارهای هزینهای برای رفع نیازهای
جاری و عمومی دولت و همچنین فشارهای مرتبط با پرداختهای
انتقالی برای کاهش سطح فقر و اجرای سیاستهای تعدیل در توزیع
برابرتر درآمد قرار دارد.

دستاوردهای تحقیق :اثر مثبت شوکهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی
سهم عمده صادرات ایران وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراوردههای
آن است و بروز شوکهای درآمد نفتی بهدلیل کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات
نفت ،بهویژه بهخاطر تحریمهای اقتصادی میتواند تأثیر فراوانی بر متغیرهای کالن
داشته باشد .شوکهای نفتی در ایران بسیار پرسابقه بوده است و بهطور کلی ایران از
سال  ۱۳۵۷و پس از پیروزی انقالب با پدیده تحریمهای اقتصادی روبهرو بوده است.
این تحریمها انواع مختلفی داشته است و بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران را تحت
تأثیر قرار داده اســت .آنچه مشخص است این است که در اقتصاد ایران نیز بهدلیل
نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکالت ساختاری که منشأ آن مجموعهای از
عوامل اقتصادی و فرهنگی و سیاســی است ،اهمیت و اثربخشی مالیاتها در نظام
اقتصادی بهویژه در بودجههای ســاالنه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است و تأمین
مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اقدام جدی و صریح برای
رفع مشکالت در نظام مالیاتی را ضعیف و با مشکالت اساسی مواجه کرده است .طی
سالهای اخیر ،تحریمهای نفتی منجر به تنزل شدید درآمدهای دولت شده است.
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همچنین بهدلیل جایگاهی که ایران در خاورمیانه دارد و تحوالت مختلف منطقهای و
بینالمللی ،تحریم اقتصادی علیه ایران در هر زمانی مورد انتظار است .بنابراین توجه به
عواملی که میتواند اثر این تحریمها را بر اقتصاد ایران کمرنگ کند ،بسیار مهم است.
در این پژوهش روشــن شد که وقوع شوک درآمدهای نفتی اثر مثبت بر درآمدهای
مالیاتی داشته است .افزایش درآمدهای مالیاتی بهدنبال ایجاد تکانه نفتی یکنواخت
نبوده اســت و پس از وقوع شوک درآمد نفتی ،درآمدهای مالیاتی دولت با افزایش و
کاهشهای پیدرپی مواجه میشود .این نوسانها بهمدت  ۹فصل ادامه داشته است
و پس از تأثیر شوک روندی کاهشی داشته است و سرانجام پس از گذشت  ۳۰فصل،
اثر شوک محو شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که ساختار سیستم مالیاتی
ایران با تمرکز بر مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ،حساسیت معناداری در مواجهه با
شوکهای نفتی و تولید ندارد .براساس نتایج پژوهش ،ماهیت نوسانی و برونزا بودن
بخش قابلتوجهی از درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به این منابع پیامدهای
نامطلوب و جبرانناپذیر بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
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