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ســرمقـالـه
نیاز کارآفرینی به حمایت و امید
اقتصاد ایران و ضرورت تقویت بخشخصوصی
تضعیف جایگاه بخشخصوصی و نهادهای
وابســته بــه بخشخصوصی آســیبهای
جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت .انتشار
فهرســت حســابهای مالی  313شرکت
دولتی از ســوی وزارت اقتصاد و دارایی در
جهت شفافسازی اقتصادی در ماه گذشته
اقدامی پیشرو و مناسب بود که خروجی مهم
مسعود خوانساری
آن را باید این نکته دانست« :اقتصاد دولتی
نگر
آینده
مدیرمسئول ماهنامه
کژراهه اســت و به نقطهای نخواهد رسید».
و رئیس اتاق تهران
بررسی عملکرد تعداد زیادی از شرکتهایی
که ترازهای مالی آنها منتشــر شده نشان
از زیان انباشــته گســترده دارد و بار دیگر این تلنگــر را میزند که ای کاش
دولت سیاســتگذاری را برعهده بگیرد و نقش رگوالتوری را بازی کند و کار و
برنامهریزی برای تحقق توسعه اقتصادی را به بخش خصوصی و نهادهای بخش
خصوصی همچون اتاقهای بازرگانی ،اتحادیهها ،تشکلها و ...بسپارد؛ راهی که
بسیاری از کشورها رفتند و نتیجهاش اقتصادی پویا شده است.
نگاهــی به تجربه اقتصادی ژاپن و کرهجنوبــی بعد از جنگ جهانی دوم و
اقتصاد آلمان بعد از جنگهای جهانی و جنگ ســرد بهخوبی این موضوع را
نشان میدهد و حضور شرکتهای بسیار قدرتمندی همچون بنز ،بیامو ،سونی،
توشیبا ،میتسوبیشی ،سامسونگ و ...در این کشورها بیانگر همین موضوع است.
تجربه گذا ِر آلمان شــرقی از اقتصاد دولتی و یکی شــدن آن با آلمان غربی با
فروپاشی دیوار برلین در دهه  1990نمونه بسیار موفق از پایان دادن به اقتصاد
دولتی و واگذاری کارها به بخشخصوصی اســت ،تا جایی که میبینیم امروز
آلمان به بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا بدل شــده اســت و میتوان گفت
اقتصاد این کشــور تقریبا از سوی بخشخصوصی و جذب سرمایهگذاریهای
خصوصی اداره میشود و تشکلها و نهادهای وابسته به این کشور حتی بیش
از وزارتخانهها قدرت دارند و نقش اقتصادی دولت در این کشور تسهیلگری
برای فعالیت بنگاههای خصوصی است.
بررسی مسیر توسعه اقتصادی کشورهای همتراز ایران مانند مالزی و ترکیه
هم همین نکته را مشخص میکند .ترکیه ،همسایه غربی ما که ذخایر نفت و
گاز ندارد در دو دهه گذشــته توانسته با تاکید بر صنعت گردشگری ،نساجی،
خودروســازی ،کشــاورزی و ...که همگی هم از ســوی بخشخصوصی اداره
میشوند ،به یکی از قطبهای اقتصاد جهان بدل شود .دولت ترکیه با افزایش
جایگاه بخشخصوصی در اقتصاد این کشور ،افزایش رقابت اقتصادی ،تشویق و
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات و البته بهره گرفتن از
تکنولوژی روز جهان توانسته جهش گسترده اقتصادی را شاهد باشد و به یکی
از  10کشور اول گردشگرپذیر جهان بدل شود .اما اقتصاد ایران در همه سالها
و دهههای گذشته برخالف این جهت حرکت کرده و شاهد رشد بخش دولتی

بودهایم و حاصل این تحوالت کندتر شدن روند توسعه اقتصادی کشوراست.
درصد باالیی از اقتصاد ایران دولتی و شبهدولتی است در شرایطی که در چهار
دهه گذشته همواره بزرگان انقالب بر واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی تاکید
کردهاند .برای مثال ،امام خمینی (ره) در سال  1363در دیدار با هیئت دولت که
در کتاب «صحیفه نور» هم منتشر شده ،میگویند« :دولت چنانکه کرارا ً تذکر
دادهام ،بی شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم
مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد .کشاندن
امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت ،بیماری مهلکی است که باید
از آن احتراز شود ».همچنین مقام معظم رهبری بارها نسبت به واگذاری اقتصاد
به بخش خصوصی ،به مسئوالن تاکید کردهاند .آیتاهلل خامنهای در سال 1398
در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی گفتند« :اگر بخش خصوصی
میتواند کاری را انجام دهد ،بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را
رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار
بکشند ».رهبر انقالب در سخنرانی دیگری در دیدار با اعضای هیئت دولت در 7
شهریور سال  1397هم گفتند« :دولتها به طورمعمول و رایج ،بخش خصوصی
را وارد اقتصاد نکردهاند و سرمایههای مردمی را مورد استفاده قرار ندادهاند .یکی
از مسائل مهم اقتصادی کشور ظرفیت بخش خصوصی است و ما از این ظرفیت
استفاده نمیکنیم .مجموعه اتاق بازرگانی در دیداری با دبیرخانه شورای عالی
امنیت ملی حرفهای مفصلی زدهاند که من خواندهام .به نظر من این حرفها
را بخوانید و بشنوید و ببینید؛ حرفهای درستی است .ما باید از ظرفیتهای
بخشخصوصی استفاده کنیم .بخشخصوصی آماده است».
اما مواجهه با «بخش خصوصی آماده» و تشکلهای مربوطه همچون اتاقهای
بازرگانی که طبق قانون بازوی مشــورتی دولت ،مجلس و دیگر ســاختارهای
حاکمیت هستند ،متاسفانه بیشتر نادیده گرفتن و بیتوجهی ،بهجای مشورت،
همفکری و تعامل بوده است و در این میانه شاهدیم که گاه گروهی دانسته یا
نادانســته با طرح ادعاهای بیاساس به دنبال تضعیف جایگاه بخش خصوصی
و تضعیف اصلیترین نهاد بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی هســتند که با
بیش از  138سال سابقه یکی از قدیمیترین تشکلهای کشور و قدیمیترین
نهاد غیردولتی اقتصادی در ایران اســت؛ تضعیف جایگاه بخش خصوصی در
شرایطی که اقتصاد ایران درگیر شدیدترین تحریمهاست و بیش از هر زمانی
به مطالبهگری ،سرمایهگذاری ،دیپلماسی اقتصادی و در یک کالم نقشآفرینی
بیشتر بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی نیازمند است .در جهان مدرن امروز،
آینده اقتصادی ایران و هیچ کشور دیگری بدون حضور و فعالیت بخش خصوصی
قوی به توســعه ختم نخواهد شد و اگر سیاستگذاران میخواهند کشور را از
طوفانهای مهیب بحرانهای اقتصادی کنونی رها کنند ،مسیر اصلی ،تعامل
با بخش خصوصی ،تقویت بخش خصوصی و نهادهای وابســته به آن بهجای
تضعیف این نهادها و تشویق سرمایهگذاران به کارآفرینی و البته هموار کردن
مسیر کسبوکار برای فعاالن اقتصادی است.

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

5

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

 .......آکــادمـی .

بازار ناکام

بازار سرمایه
با چه شرایطی سال
و چه چشم
اندازی پیش رو دارد؟

گامهایلرزان

 1400را به پایان رساند

زیر

یخوانید؟
چه م 
سردبیر

ماجرای ماکارونــی یکبار دیگر اثبــات کرد که نظام
سیاســتگذاری اقتصــاد ایــران ،به اتفاقــی بیش از
تحول و دکرگونی نیاز دارد .افزایش قیمت کاالهای
اساســی تحت تاثیر عواملی مانند رشد تورم جهانی
یا جنــگ اوکراین یــا حتی سیاســتهای امریکا در
بازار صنایع غذایی و از آن مهمتر فعالیت کارتلهای
خریــد این نــوع کاالها در ســطح جهان اســت .اما
چطور وضعیت ایران ناگهان از تمام کشورهای دیگر
وخیمتر میشــود؟ ایــن بخــش از کار حاصل نبوغ
مدیریتی ،سیاستگذاران و افرادی است که مناصب
تصمیمگیری را در دست دارند.میان این دولتو آن
دولت هم تفاوت چشــمگیری در کار نیست و تقریبا
در ســطح رده اول مدیــران ،همیشــه همین اوضاع
حاکــم اســت .در واقع اینروزهــا نان یــا ماکارونی
گران نشده بلکه سرنوشــت قیمتگذاری و حمایت
از صنایــع آن در گردابهــای قبلــی افتادهاســت.
دانش مدیران جوان یا تجربه مدیران شبه بازنشسته
هــم بــرای رهایــی از این وضعیــت کارایــی ندارد.
نظام اداری دیگــر مانند چند دهه قبــل تحت تاثیر
قانونمــداری یا حتــی بروکراتهای وظیفهشــناس
هم نیســت .وضعیت سیاستگذاری دولت به سمتی
رفته که مهندســان به جای اقتصاددانان اظهارنظر
میکنند و تصمیم میســازند .احتماال وزرای جوان
یا ناآشــنا با حوزه کارشــان هم اســیر فضای درونی
وزارتخانههایشــان شدهاند و کارمندان دفتری آنها
را اداره میکنند .خالصه اینکه همه اینها ماکارونی
را گران کرده و نه گلولههای روسی و اوکراینی.
ولیاهلل خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

«یکســوم ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند ».این
نتیجــهای اســت که بســیاری از نظرســنجیها از
جمله بررســیهای مرکز افکارســنجی کیو منتشر
جهانی
کردهانــد؛ عــددی که دو برابــر میانگیــن
ِ
تمایــل شــهروندان کشــورها به مهاجرت اســت.
از ســوی دیگــر فرزین فردیس ،رئیس کمیســیون
اقتصاد نــوآوری و تحول دیجیتال اتــاق تهران هم
در گفتوگویــی پیش از تعطیــات عید اعالم کرد
مهاجــرت جوانان بــه چالش اصلی شــرکتهای
6

سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

نواحی قطبی دارد از دســت میرود .کتاب ضمیمه
ایــن شــماره را بخوانید تا ببینید اوضــاع از چه قرار
اســت :دمای هوا در زمســتانهای کشورهایی مثل
فنالند و نــروژ افزایش یافته تا حدی که بســیاری از
ً
ً
گونههــای گیاهی که قبــا اصال نمیتوانســتند در
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عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو

اســتارتآپی بدل شــده و در تمام جلسات مدیران
این شرکتها از این دغدغه حرف میزنند .او گفت
که آمارها نشــان میدهد تنهــا در چندماهه پایانی
سال  1400بیش از  1200فعال استارتآپی حوزه
فین تیــک با بلیت یکطرفه از کشــور رفتهاند .اما
سوال این اســت که آیا مسئوالن و سیاستگذاران
بــه این آمارها توجه میکننــد و زنگ خطری را که
به صــدا درآمده جــدی میگیرند؟ پاســخ واقعی
به این ســوال «خیر» اســت و همین موضوع باعث
شده که هر روز افراد و به خصوص جوانان بیشتری
دلسرد شوند و به فکر گرفتن آیلتس و مدارک زبان
انگلیســی ،آلمانی ،ایتالیایی ،فرانسه ،اسپانیایی
و ...بیفتنــد و بســیاری هــم که شــانس چندانی
برای گرفتن ویــزای آمریکا ،اروپــا و کانادا ندارند،
چمدانشــان را به قصــد ماندن در ترکیــه ببندند و
با گرفتن بلیت راهی اســتانبول ،ازمیر ،آنکارا و...
شــوند .این روزها در  50کیلومتری مرکز استانبول
مناطــق کوچک چکمه و بویوک چکمه به تســخیر
ایرانیان مهاجر درآمده است و حتی نانوایی لواشی
هــم پا گرفته اســت .چــرا وقتی کشــور نیازمند و
تشنه ســرمایهگذاری اســت ایرانیان به بزرگترین
خریــداران خانــه در ترکیه بدل شــدهاند؟ پاســخ
به این پرســش را در سیاســتگذاریهای اشتباه
حاکمیتــی ،کاهــش شــدید اعتمــاد اجتماعی،
بیثباتــی اقتصــادی ،بیکاری ،فقــر ،بالتکلیفی و
ریزش شــدید ســرمایه اجتماعی و امیــد به آینده
در ایــران بایــد دنبال کــرد .وضعیــت اقتصادی و
اجتماعی ایران شبیه کشــتیای شده است که به
صخره برخورد کرده و در حال غرق شــدن است و
مســافران هرکدام تالش میکنند با پوشیدن یکی
از جلیقههای نجات ،خود را به امید شرایط بهتر به
آب بزنند .اما آیا سیاستگذاران قبل از اینکه دیرتر
بشود ،فکری اساسی برای احیای شرایط و برطرف
کردن شکافهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و ...خواهند کرد؟

پوست اقتصاد ایران

جاهایی مثل فالت فینمارک رشد کنند ،سبز شوند.
برای مثال ،در فالت فینمارک مناطقی که پوشــش
گیاهی توندرا داشتند حاال گرمتر شدهاند و درختان
کاج و غان در این مناطق سبز میشوند .خط جنگل
کاج و غان هر ســال چهل ،پنجاه متر بهسمت قطب
پیشروی میکند .همین درختان باعث گرمتر شدن
زمیــن میشــوند و در نهایــت ،زندگــی گوزنهای
شمالی که از توندرا تغذیه میکنند به خطر میافتد.
از ســوی دیگر ،تنها بومیــان اروپایی کــه در همین
مناطــق قطبــی زندگــی میکنند و معیشتشــان
از گوزن شــمالی میگــذرد ،نمیتواننــد گلهداری
کنند و کل فرهنگ و اقتصادشــان در معرض تهدید
نابودی قــرار میگیرد .اوضاع ناجوری اســت .همه
این داســتانها هــم حاصل گرمایش جهانی اســت
که باعث شــده حتی در این مناطــق قطبی ،که در
زمستانها دمای هوا منهای  ۴۰و  ۵۰درجه بود ،یک
بار به باالی صفر برسد!
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

جنــگ اخیر اوکراین یکــی از مهمترین جنگهایی
اســت که تا حــاال دیدهاید ،احتمــاال از جنگهای
اشــغال افغانســتان و عراق مهمتر .نظمهــای تازه
جهانــی عمومــا روی ویرانههــای جنگهای بزرگ
شــکل میگیرنــد و حملــه روســیه بــه اوکرایــن،
بخشــی از یک جنگ/روند بزرگتر اســت .گروهی
از تحلیلگــران حرکــت پوتیــن را نشــانهای از
شــکلگیری یک وضعیت جدید جهانــی میدانند
کــه به نظم آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم پایان
ف آخر را نمیزند
میدهد :در نظم تازه ،غرب حــر 
و کانونهــای قدرت در آســیا قــدرت آمریــکا را به
چالش میکشــند .اما ماجرا به این ختم نمیشود.
تحریمهای سنگین مالی علیه روسیه احتماال باعث
تغییراتــی در وضعیــت دالر بــه عنــوان ارز ذخیره
جهانی میشــود .یک موسســه مالی سوئیســی در
تازهتریــن تحلیل خود پیشبینی کــرده که «پس از
این جنگ ،پول دیگر مثل سابق نخواهد بود».
بحران اوکرایــن البته باعث تنشهــای کوتاهمدت
بزرگــی در جهان شــده که تــا حد زیــادی متاثر از
بحران انرژیاند؛ اما پشت همه این تنشها نگرانی
درباره امنیت غذایی آینده دنیا هم دیده میشــود؛
موضوعی که از قدیماالیام دغدغه اصلی حکومتها
و عامل دوام یا زوال آنها بوده است .به همین خاطر

عکس :رضا معطریان

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟
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دست

یابی به تولید

دانشبنیان چه

سوگلی اول

الزاماتی دارد؟

ین سال قرن

افزایش

آیا مسیرها

تلخکامی

دستمزدها ،چالش

ومیست ..........................

تغییر خواهد کرد؟

آماده برای نبرد؟

سایه جنگ اوکراین بر
نظم کهن بینالمللی

دوباره کارگر و کارفرما

بحران
اوکراین در دل خود
فرصتها و تهدیدهای
شاید اولین
زیادی برای جهان و نظم
گام حرکت از سمت
نوینش خواهد داشت.
تجارت آزاد به تجارت
شاید این
با کشورهای دارای
جنگ فرصتی برای
ارزش مشترک باشد.
کربنزدایی باشد و در
شود با
کریدورهای ترانزیتی
اروپایی که آینده آن
منطقه تحول ایجاد
نظامیتر خواهد بود.

آمارهای رسمی
نشان از این دارد که
 60درصد خانوارها به
سقوط کردهاند؛
زیر خط فقر نسبی
در اقتصادی که دهه
سوخته را پشت سر
ندارد .کارگرانی
گذاشته و توان درنگ
که معتقدند «هر سال
که
دریغ از پارسال» و از
افزایش دستمزدهایی
کارفرمایان میگویند توان
پرداختش را ندارند ،ناراضی
نیست اینکه
اند .اما آنچه مشخص
امسال اقتصاد و جامعه
ایرانی به چه سمت
وسویی خواهد رفت؟

درسعبرت

آیندهنگر وضعیت

فروردین
امسال هم ایران یکی از
کارآفرینان بزرگ خود را از
ویتانا که
همه ما او را با تولید
دست داد؛ رضا تهرانچی
بنیانگذار کارخانه
بیســکوئیت مادر میشناسیم.
مصادره اموالش بعد از
او کارآفرینی بود که
انقالب کنار گذاشته
البته  40سال پیش با
شد اما بعد از چند
همیشه در
سال مهاجرت دوباره
حسرت بازگشت به
به ایران بازگشت و
کارخانهای بود که همچون
اوج جوانی از او
فرزندی او را به دنیا آورد
گرفته شــد .در این
به بلوغ رساند و در
بین نگاهی کوتاه به
وارد صنعت شد،
زندگی رضا تهرانچی که
نشان میدهد که رمز
دندانپزشک بود ولی
موفقیت و ماندگاری
برادران،
نامش تالش شبانه
مدیریت و نگاه پیشرو،
روزی ،کار تیمی در کنار
پشتکار و البته نوآوری و
خالقیت بوده است؛
دیگر کارآفرینان هم به
آن
ها
نکاتی
که
می
با
رسیم.
مطالعه زندگی
رضا تهرانچی در
بازرگانی به او،
مراسم اهدای نشان امین
در ویدیویی کوتاه به
الضرب از سوی اتاق
جوانان گفت که برای
شبانهروز کار کنند.
کارآفرین بودن باید
خالقیت داشــته باشند و

اک
وسیستم استارتآپی
ایران را بررسی میکند

اکوسیستم
استارتآپی ایران یک دهه
حاال در قرنی که
پرچالش را گذرانده است
تازه شروع شده ،چه
آیندهای را میتوان
برای استارتآپهای

ایرانی متصور بود؟

عکس :رضا معطریان

بازار ســرمایه در ســال  1400باالترین بیاعتمادی
را در مقایســه با ســایر بازارهای مالی و ســرمایهای
نزد صاحبان ســرمایه داشــت .نتیجه ایــن روند به
ثبــت پایینترین نرخ بازدهی منجر شــد .بازارهای
ارز ،طال ،مســکن و خــودرو که به عنــوان بازارهای
موازی با بازار ســرمایه شناخته میشوند ،سوددهی
بیشتری را در سال گذشته برای سرمایهگذارانشان
رقم زدند .در ســالهایی که تحریم مهمترین مولفه
تاثیرگذار بر فعالیتهای اقتصادی اســت ،عملکرد
بازارهــای مالی وضعی و پرنوســان اســت .هرکدام
از بازارهــا در مقطعی به اوج میرســند و گوی را به
بازاری دیگر میسپارند .بورس از اواخر سال 1398
گوی ســبقت را در دســت گرفت و در مرداد 1399
آن را بر زمین گذاشــت .تفاوت بازار سرمایه با سایر
بازارهای موازی در این اســت که قاعده چسبندگی
قیمتها در آن صادق نیســت .شاخص و نرخ سهام
به سرعت میتوانند فرو بریزند .همین موضوع باعث
شــد تا بورس بعد از سقوط در نیمه دوم سال 1399
همچنان نتواند اعتبار از دســت رفتــه را بازگرداند.
یک ســال زمان برد تا از اواخر سال  1400رفتهرفته
نشــانههای مثبت در بورس نمایان شد و این فرصت
کافی بود تا بازار سهام در این دوره رنگ شرکتهای
جدید دولتــی از جمله باشــگاههای بزرگ پایتخت
را ببینــد .واگــذاری بخشــی از ســهام اســتقالل و
پرسپولیس در اواخر سال  1400بار دیگر نام بورس
را بر ســر زبانها انداخت تا شــاید در ســال 1401
مسیر احیای اعتبار و به تبع آن رشد بازدهی بورس
باز شود .در این سال قرار است پای استارتآپها و
شــرکتهای خصوصی هم به بورس باز شود تا رنگ
تازهای به تابلوی بورس داده شود.
در فصل آینده ما ،تصویری از بازار ســرمایه در ســال
 1400ارائه شــده و چشــمانداز آن در ســال 1401
مورد اشــاره قرار گرفته اســت .واگذاری بخشــی از
سهام استقالل و پرسپولیس و همچنین امکان ورود
اســتارتآپها به بــورس نیز در این شــماره واکاوی
شده است.

هفتهها از جنگ روسیه
و اوکراین میگذرد
اما آیا همه
چیز عادی شدهاست؟

عکس:

محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

روسیه به اوکراین چطور

علی حدادی اصل

در این شــماره عــاوه بــر پیشبینیهایــی درباره
آینده نظام پولی دنیا پــس از این جنگ ،به موضوع
ژئوپلیتیک غذا و تاثیر بحران اوکراین بر حال و آینده
تامین غذا در دنیا پرداختهایم.

حمله

ژئوپلیتیک غذا

بر امنیت
غذایی دنیا تاثیر میگذارد

ع
ادیسازی خونبازی

نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست

تــا پیش از ایــن برندهــای الکچری تنها به شــکلی
یکسویه خبرها و تبلیغات خود را منتشر میکردند.
بــا اینحال ،بــا ظهور عصــر شــبکههای اجتماعی
خریــداران دوســت دارنــد نظر خــود را بــه برندها
بگوینــد .یک گــروه به طــور ویژه بیــش از بقیه نظر
مدیــران صنعت فشــن را بــه خود جلــب کردهاند:
اینفلوئنسرها .این افراد با بررسی و تبلیغ محصوالت
مختلف ،حجم زیادی از فالوئر پیدا کردهاند .شهرت
این افراد در مقایســه بــا افرادی مانند ســتارههای
سینما ،سرچشمهای غیردیجیتال ندارد ،بلکه از دل
استفاده هوشــمندانه از اینســتاگرام ،اسنپچت یا
تیکتاک پدید آمدهاســت .شاید مطالبی که آنها به
اشتراک میگذارند ســاده باشد ،اما کسبوکارشان
بههیچوجه چنین نیســت .اینفلوئنســرها سالطین
جدید هستند.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

گویی فــردای جهان طعــم گس دارد؛ شــاید تلخ و
تاریک .حوادث اطراف چنین وعده تلخی میدهد.
آن روز تلــخ را امــروز هــم میتــوان دید؛ از اشــک
مادران ،از دست پینهبســته پدران ،از عروسکهای
رهاشده در میان خون و گلوله ،از کودکان جانداده
در کالســکهها ،از عطــش جنــگ و موشــکباران
سیاســتمداران .اگــر روزی پایان هــر جنگی وعده
آزادی انسان را نوید میداد امروز چنین نویدی نیست
و بشــر هیچ نویدی را نمیشــنود جز صدای گلوله و
توپ و تانک .دیگر آن وعده سبز دموکراسی و آزادی
فریبنده نیســت ،چون دموکراسی در افغانستان رها
شد و طالب شعار داد «دموکراسی مرد ،دموکراسی
مــرد» .جنــگ در اوکراین هم شــاید پایان جنگ در
این جهان نباشــد و دوباره باید انتظار خاکسترهای
دیگری را کشــید .زبانه میکشد آتش قدرت و ثروت
قدرتطلبان که انســان طعمه آنهاست نه غایتشان
و چه ســوزناک اســت مرواریدهای غلتان چشــمان
پدرها و مادرهای دردکشیده .افغانستان را باید دید
که زود فراموش شــد درد مردمــش؛ اوکراین را باید
دیــد که حرص و آز ،و نوســتالژی امپراتــوری تزار به
آتشش کشیده و سکوت و حمایت در خفای غرب که
باید گفت :ســکوت شما برای چیست؟ «نجات جان

لیبرالیسم قدرتمند» .اگرچه هیچ قدرتی در غرب و
شرق بری از خطا نیست ،اما آینده جهان طعم گس
دارد برای انسان رهاشده در چنگال قدرتمندان که
در پشــت درهای بزرگ محاکمه میشوند و «خیانت
بزرگ» را نه مردم ،که همــان تصمیمگیران مرتکب
شدهاند .حاال اوکراین درد میکشد و شاید از همین
نظم نوینی پهناگســتر شود بر جهان؛ نظمی که این
بار دموکراســی رکن اصلــی آن نخواهد بود و قدرت
تفنگها باید بیشــتر شــود و کانتینرهــای صادرات
بزرگتر باشد در آینده جنگ بزرگ انرژی.
در بخش توســعه این شــماره ،تأثیر جنگ اوکراین و
روســیه بر آینده نظم نوین جهانی بررسی میشود؛
و در بخش آکادمی به ســواالتی چند درباره اقتصاد
ایران پاسخ دادهایم .با ما همراه باشید.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

بهانــهایکــه باعث شــد در پرونده نگاه این شــماره
تآپها برویم ،عالوه بر شروع قرن تازه،
سراغاســتار 
چالشهــای عجیب و غریب کســب وکارهای نوپا در
یک ســال اخیر بود .از صــدور حکم زنــدان به دلیل
انتشــار محتوای مجرمانه در دیوار و آپارات بگیرید تا
شکایت صداوســیما از مدیر عامل یکی ازپلتفرمها.
تآپها نیم دهــه گذشــته را چطور
راســتیاســتار 
گذراندند؟ با چه چالشهایی دست و پنجه نرم کردند
تآپی بزرگی
و اکنون چه میکنند؟ شرکتهایاستار 
که در جشــن امینالضــرب از آنها تقدیر شــده ،در
گزارشهای سالیانه خود از رشد شاخصهای مرتبط
با عملکــرد میگویند؛ اما آیا میتوان به اعداد و ارقام
اعالمی در این گزارشها برای آینده امیدوار بود ؟
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

امســال از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان سال
تولید ،دانشبنیان ،اشــتغالآفرین نامگذاری شــده
تا بار دیگر توجهها به ســمت تولیــد و البته با اولویت
تولید دانشبنیان معطوف گــردد .حال آنکه اگرچه
نفوذ فناوری اطالعات در بخشهای مختلف اقتصاد
ایران بیش از ســه دهه قدمت دارد ،اما بســیاری از
مفاهیمــی که فضا را برای شــرکتهای دانشبنیان
در کمــک به اقتصاد ایــران مهیا میســازد ،هنوز با
کجفهمی در تعاریف مواجه است.
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خربنامه
اعالنـات
در سیوسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

درخواست بررسی قضایی ادعاهای نادرست یک گزارش رسانهای

در سیوسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که صبح سهشنبه  30فروردین ماه  1401برگزار
شد ،رئیس اتاق تهران با اشاره به گزارش چندی قبل یک رسانه در مورد ناپدید شدن بخش قابل توجهی

از درآمدهای اتاق ایران ،به ایرادات جدی آماری این گزارش اشاره کرد و با اظهار تاسف از طرح اتهامات،

خواستار بررسی این مدعا توسط دستگاه قضا شد .همچنین نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگانی
از دولت ،نخستین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در سال  1401را برگزار کردند و در این نشست به

مسائل مختلف حوزه اقتصاد از جمله حملونقل ،تابآوری صنایع و مرور شاخصهای کالن پرداختند .رئیس
اتاق بازرگانی تهران در بخش پایانی صحبتهای خود با تکذیب گزارشی که در یکی از روزنامهها منتشر شد

و ادعا کرد  1500میلیارد تومان از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گم شده است ،گفت :اتاق بازرگانی ایران

دراینباره بیانیهای منتشر خواهد کرد اما من به مواردی در اینباره اشاره میکنم که به اتاق تهران نیز مرتبط

میشود .نمیدانم این گزارش با چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است که با انتشار چنین

گزارشهایی که هیچ سندیتی ندارند به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده میشود .متاسفانه یک مبحث
نسنجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی گفته و ادعا میشود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است و
خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها بررسی و شفافسازی شود .مسعود خوانساری با

اشاره به محتوای گزارش مذکور گفت :نام یکی از شرکتهایی که در این گزارش آمده و کارت بازرگانی آن

از سوی اتاق تهران صادر شده ،چادرملو بوده که در گزارش نوشته شده  90میلیارد تومان به اتاق بازرگانی

پرداخت کرده اما در صورتهای مالی اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی اتاق تهران

صادر شده اطالعات استخراج شد که نشان میدهد شرکت چادرملو در سال ( 1396یعنی  4سال پیش) 3

شرکت پتروشیمی جم  75میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است در صورتی که کل پرداختی این

است؛  90میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا و عدد  3میلیارد و  200میلیون تومان پرداختی چادرملو

است .شرایط مابقی  40شرکتی هم که در این گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است .واقعیت

تحسابها وجود دارد .او افزود :همچنین در این گزارش ادعا شده که
پرداخت کرده ،موجود است و صور 

به اقتصاد ،کشور و نظام وارد میکند و افرادی که پشت این ماجرا هستند به هیچکسی پاسخگو نیستند.

میلیارد و  200میلیون تومان پرداخت کرده و در سالهای  1398 ،1397و  1399هیچگونه پرداختی نداشته
کجا؟ بررسی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا این شرکتها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی

پیگیری پرداخت خسارات ناشی از قطعی برق به بنگاههای تولیدی
معاونت کسبوکار اتاق تهران ،طی فراخوانی از بنگاههای تولیدی دعوت کرد که خسارات ناشی از قطعی
برق و همچنین قطعی سایر خدمات از جمله در حوزه گازرسانی و مخابرات را به این معاونت منعکس کنند
تا مورد پیگیری قرار گیرد .هومن حاجیپور با اعالم این خبر توضیح داد :متأسفانه سیاستگذاریهای
ناصواب در صنعت برق ،خاموشی را به تهدیدی جدی برای بنگاههای تولیدی تبدیل کرده است؛ تا آنجایی
که حدود نیمی از صنایع کشور راهکاری برای مقابله با این خاموشیها ندارند.از آنجایی که سرمایهگذاری
در فعالیتهای اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است ،چالشهای مذکور سرمایهگذاری را مختل کرده
و موجب آشفتگی در برنامهریزی و متضرر شدن بنگاههای اقتصادی خواهد شد.

درآمدهای اتاق ایران را شفاف کنید
در پی انتشار گزارشی رسانهای مبنی بر ناپدید شدن مقدار قابل توجهی از درآمدهای اتاق بازرگانی
ایران ،رئیس اتاق ایران که پیش از این درآمدهای این نهاد را به نمایندگان مجلس اظهار کرده بود ،در
نامههایی جداگانه از وزرای اقتصاد و صمت خواست تا با توجه به اطالعاتی که دارند در مورد درآمدهای
اتاق ایران شفافسازی کنند .به نقل از سایت خبری اتاق ایران ،غالمحسین شافعی در نامه خود خطاب
به احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد ،نوشته است :با توجه به طرح مباحثی با مقاصد نامشخص درباره
میزان درآمدهای اتاق ایران در سالهای اخیر مستدعی است به عنوان گامی جهت شفافسازی دستور
فرمایید سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه و اعالم میزان درآمدهای اتاق در  ۳سال اخیر اقدام کند.
رئیس اتاق ایران همچنین در نامه خود خطاب به رضا فاطمی امین ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،به
ارائه توضیحات از سوی اتاق ایران درباره ماخذ و نحوه محاسبه درآمدهای خود همزمان با بررسی الیحه
بودجه  ۱۴۰۱در مجلس و ارسال مستندات به کمیسیون تلفیق اشاره کرده و نوشته است :متأسفانه
بار دیگر با مقاصد نامشخص مباحثی درباره منابع درآمدی اتاق ایران در فضای رسانهای منتشر شده و
اتهامات سنگینی تحت عنوان اختالس نیز به آن اضافه شده است.

ابالغ شیوهنامه صدور کارت بانکی برای اشخاص حقوقی
بانک مرکزی طی مکاتبه با اتاق تهران ،شیوهنامه صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی را که از
سوی این نهاد پولی و بانکی کشور به شبکه بانکی ابالغ شده است اعالم کرد .به گزارش روابط عمومی
اتاق تهران ،درخواست برای امکان صدور کارت بانکی برای اشخاص حقوقی ،اواخر سال گذشته از سوی
اتاق تهران طی رایزنی و مکاتبه با نهاد بانک مرکزی صورت گرفت .در این رابطه ،مسعود خوانساری،
رئیس اتاق تهران طی مکاتبه با معاون نظارت بانک مرکزی ،یادآور شد که بنگاههای بخشخصوصی
برای تامین مخارج عادی و روزمره خود ،نیاز دارند تا وجوهی را تحت عنوان تنخواهگردان به مصرف
برسانند ،از این رو ،اتصال کار بانکی به حسابهای اشخاص حقوقی و استفاده از ابزارهای کارتی برای
پرداخت هزینههای روزمره شرکتها ،یکی از مطالبات فعاالن اقتصادی است.
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شرکت  722میلیون تومان در سال  1396بوده و در سالهای  1398 ،1397و  1399هیچگونه پرداختی نداشته

این است که آدم نمیداند چرا و با چه اهدافی این کارها صورت میگیرد؛ همه اینها لطمههای سنگینی

1401/01/23
1401/01/29

1401/01/29

1401/01/29

1401/02/10

ارائه خدمات مشاوره امور ورشکستگی به فعاالن اقتصادی
بوکار اتاق تهران از عرضه خدمت جدید به اعضا و فعاالن اقتصادی از سوی اتاق تهران
معاون کس 
خبر داد .به گفته هومن حاجیپور ،اعضای اتاق تهران و فعاالن اقتصادی برای دریافت راهنمایی و
مشاوره در زمینه احیای شرکتهای ورشکسته ،میتوانند با مراجعه به سایت اتاق تهران و بخش
«خدمات مشاوره» ،پرسش خود در اینباره را به صورت برخط با کارشناسان امور ورشکستگی درمیان
خ و راهنماییهای الزم را دریافت کنند .وی همچنین تصریح کرد که ارائه خدمات مشاوره
گذاشته و پاس 
ورشکستگی به صورت حضوری نیز امکانپذیر است و متقاضیان میتوانند به منظور دریافت مشاوره
حضوری ،درخواست خود را با شماره تماس  1866اعالم کنند .حاجیپور ،افزود :تجار و شرکتهای تجاری
بوکارها چنانچه به هر دلیلی قادر به پرداخت دیون قطعی خود نباشند بهترین راهحل قانونی،
و کس 
فرآیند ورشکستگی خواهد بود تا در اثر اجرای آن ضمن حفظ اموال و داراییهای ورشکسته از اجرای
احکام طلبکاران ،نسبت به کاهش بدهیها با حسابرسی دقیق و حذف خسارات تاخیر تادیه و جریمهها
بعد از تاریخ توقف بهرهمندی باالتری نصیب بستانکاران ورشکسته شود.

کمبود نیروی کار و ماشینآالت در واحدهای صنعتی و معدنی
ش خصوصی که طبق معمول جلسات پیشین
در هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخ 
در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد ،کارفرمایان و صاحبان کسبوکار همراه با نمایندگان دولت ،به
بررسی پیشنهادهایی برای حل مشکل کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در واحدهای تولیدی مستقر
در شهرکهای صنعتی پرداختند و پس از بحث و تبادلنظرها ،بهکارگیری نیروی کار غیرماهر از اتباع
غیرایرانی را که دارای مجوز و پروانه کار در ایران باشد یکی از راهکارهای رفع این مشکل دانستند .در
توگوی دولت
حالی این موضوع و تصمیم جمعی پس از رایزنیها پیرامون آن در جلسه شورای گف 
ش خصوصی استان تهران مطرح شد که پیش از این ،معضل کمبود نیروی کار غیرماهر و ماهر
و بخ 
برای حضور در واحدهای صنعتی ،چندین بار در اتاق بازرگانی تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود.

کامنت
قحطی :شاخ آفریقا زیر بمب روسیه

نفت :دنیای بدون چین

تغییرات اقلیمی ،بیش از یک میلیون نفر از ساکنان شاخ
آفریقا را آواره کرده بود ،حاال تنشها و جنگ روسیه و
اوکراین ،شرایط را بدتر کردهاست .بچهها در این منطقه
باید به تنهایی جابهجا شوند تا سرپناهی برای خودشان
پیدا کنند .البته دو دهه اســت که خشکسالی در این
منطقه ،مردم را دچار مشکل کردهاست اما مدتی است
که شــرایط رو به وخامت گذاشــته و بخشی از آن به
جنگ روسیه و اوکراین مربوط میشود .بررسیها نشان
محمد فال
میدهد تعداد زیادی از حیوانات در این منطقه از فرط
تحلیلگر الجزیره
تشنگی و گرسنگی ،از بین رفتهاند .حاال به نظر میرسد
اگر تا ســه ماه آینده ،آسمان سخاوت به خرج ندهد و
ابرها بر سر مردم نبارند ،بیش از دو میلیون نفر ناچار به ترک ناحیه شاخ آفریقا خواهند شد.
پیشبینیها نشــان میدهد هوا گرمتر و وضعیت بدتر خواهد شد .در این بین ،فشارهای
جنگ ،شرایط را سختتر هم کردهاست.

چین در مورد تقاضای همه کاالها در جهان ،نقشــی
کلیدی دارد .در مورد نفت هم قضیه به همین شــکل
اســت .برای مثال  15درصد از تقاضای جهانی برای
نفت به چین مربوط میشــود .بهعالوه ،سرانه مصرف
نفت در این کشور کمی از متوسط جهانی بیشتر است.
برخی از بررسیها هم نشان میدهد در فاصله سالهای
 2009تا  ،2019حدودا ً  41درصد به تولید روزانه نفت
در جهان افزوده شدهاســت ،نکته اینجاست که عمده
دیوید فیکلینگ
ایــن افزایش تولید به چین مربوط میشــود .به این
تحلیلگربلومبرگ
ترتیب ،چین نقشی حیاتی در بازار نفت جهانی دارد.
اما نوسانات در بازار شانگهای باعث شده تقاضای نفت
از سمت این کشور دچار مشکل شود .قضیه دیگر به کرونا ارتباطی ندارد .به این ترتیب،
دنیای نفت باید به فکر جایگزین باشد چرا که ظاهرا ً تقاضا از جانب چین ،روندی نزولی
در پیش گرفتهاست.

افغانستان :کمک چین به طالبان

آمریکا :خیزش نرخ بهره

چین هیچگاه حاکمیت جدید افغانســتان و همچنین
طالبان را به رســمیت نشناخته اما اکنون با برنامههایی
تالش دارد به افغانستان و طالبان کمک کند .نشستهای
چندملیتی که اخیرا ً به میزبانی چین با موضوع افغانستان
برگزار شده میتواند به نوعی به طالبان رسمیت ببخشد.
هرچنــد در دیدارهای اخیر ،صحبتی از به رســمیت
شناختن طالبان نشده اما وعدههای چین به افغانستان
برای سرمایهگذاری در این کشور میتواند به نوعی طالبان
لین دانل
را به آینده بیشتر امیدوار کند .در واقع چین صرفاً به دنبال
تحلیلگر فارن پالیسی
منافع اقتصادی است اما با همین ارتباطات اقتصادی ،به
طالبان کمک میکند قدرت بیشتری در این کشور داشته
باشند .در نشستهایی که چین برگزار کرده ،مقامات کشورهای همسایه افغانستان هم حضور
دارند و درباره وضعیت صلح و ثبات در این کشــور صحبت کردهاند .حضور ســایر کشورها،
اهمیت و جدیت این نشستها را به مقامات جهانی نشان میدهد.

افزایش نرخ تورم باعث شده فدرال رزرو یا همان بانک
مرکزی آمریکا جدیت بیشــتری بــرای افزایش نرخ
بهره به خرج دهــد .در واقع افزایش نرخ بهره ابزاری
برای مقابله با افزایش نرخ تورم است .بررسیها نشان
میدهد فــدرال رزرو به زودی نرخ بهــره را افزایش
خواهــد داد چرا که نرخ تورم بیــش از حد افزایش
یافتهاست .البته شکل افزایش نرخ بهره کمی غیرعادی
نبودن شرایط مربوط میشود .اصوال
است که به عادی
ِ
پائول آر المونیکا
فدرال رزرو به افزایش تدریجی نرخ بهره تمایل نشان
تحلیلگر سیانان بیزینس
میدهد اما افزایش بیسابقه نرخ تورم باعث شده این
نهاد اقتصادی هم واکنش غیرعادی داشــته باشــد.
مسئله اینجاست که اگر فدرال رزرو ،در اولین فرصت به این مسئله واکنش نشان ندهد،
اقتصاد آمریکا دچار بحران خواهد شد .به این ترتیب برای پیشگیری از وقوع بحران ،باید
جدیتر از همیشه واکنش نشان داد.

اروپا :استقبال ناگهانی از مهاجران

مجارستان :رمز پیروزی ویکتور اوربان

همان اروپاییها که ترجیح میدادند پتوی کهنه خود
را بسوزانند اما به مهاجران ندهند ،اکنون پتوی نو برای
مهاجران اوکراینی میخرند .پس از آغاز جنگ روسیه
و اوکرایــن ،موج جدیدی از مهاجرت به راه افتاد .مردم
اوکراین تــاش دارند از جنگ فرار کنند و به ناچار به
کشورهای همسایه پناه میبرند .حاال اروپاییها آغوش
خود را به روی ایــن مهاجران باز کردهاند .در حالیکه
تا همیــن چند وقت پیش ،اروپاییهــا از تعداد باالی
کارولینا آگوستوا
مهاجران گالیه میکردند و به دنبال سیاســتمدارانی
تحلیلگر الجزیره
بودند که مرزهــا را به روی مهاجران ببندند ،اکنون به
فکر کمک به اوکراینیها هستند .شاید باید این روزها
را به خاطر سپرد و همیشه به یاد داشت که جنگ در هر جایی ممکن است و جمع زیادی
را آواره خواهد کرد .در هر صورت ،وظیفه انسانی ما این است که فارغ از ملیت و هر مسئله
دیگری ،در شرایط بحرانی به سایر انسانها کمک کنیم.

ویکتور اوربان ،نخســتوزیر مجارستان به احتمال زیاد برای
چهارمین با ِر متوالی در انتخابات پیروز خواهد شد .او با یک
فرمول سیاسی مشخص پیش میرود و به همین خاطر نتیجه
سال مجارستان در دوران پس از
یکسان میگیرد .نیمی از ِ 32
کمونیسم ،با این نخستوزیر سپری شدهاست .او همان کسی
است که به استقبال والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه
رفته و از او دفاع میکند .جالب اینجاست که این اقدامات مانع
از پیروزیاش در انتخابات نمیشود .از او معموالً با عنوان بچه
پائول هاکنوس
دردسرساز اتحادیه اروپا یاد میشود .اما این بچه پردردسر اتفاقاً
تحلیلگر فارن پالیسی
با همین روابطی که ساخته ،توانسته به موفقیت دست پیدا
کند .او با عمده سیاســتمداران در اروپا فرق دارد با این حال،
مردم باز هم او را انتخاب میکنند .سبک همیشگی او باعث شده که مورد استقبال مردم مجارستان
واقع شــود .اکنون هم انتظار میرود فرمول همیشگی او جواب بدهد و باز هم به عنوان نخستوزیر
این کشور انتخاب شود.
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اعداد ماه
اعالنـات
در مسیر گرانی

عراق ،مقصد اول صادرات ایران

لوازم عکاسی بیشترین نرخ تورم را تجربه کردند

رشد  42درصدی تجارت با همسایگان

در فصل پاییز  ،١٤٠٠تغییرات میانگین شــاخص قیمت کاالهای صادراتی (مبتنی بر
دادههای ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز  ١٤٠٠برابر با  ١٦٩,٦درصد بوده است
که در مقایســه با تورم ساالنه تابستان  ١٩١.٧( ١٤٠٠درصد)  ٢٢.٠واحد درصد کاهش
داشــته است .همچنین ،تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای صادراتی (مبتنی بر
دادههای دالری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز  ١٤٠٠برابر با  ١٢.٢درصد بوده است
که در مقایسه با تورم ساالنه تابستان  ٩.٩( ١٤٠٠درصد) حدود  ٢.٤واحد درصد افزایش
داشته است .کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پالستیکی و
اشیای ساختهشده از این مواد و ٤٣,١( »...درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آالت و
دستگاههای اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی و ٥١٧.١ ( »...درصد) است.

بر اساس اعالم گمرک جمهوری اســامی ایران ،در سال  ،1400یکصد میلیون و  131هزار
تن کاال به ارزش  51میلیارد و  875میلیون دالر بین ایران و  15کشور همسایه مبادله شد که
 75میلیون و  445هزار تن به ارزش  26میلیارد و  29میلیون دالر سهم صادرات ایران به این
کشورها و  24میلیون و  686هزار تن به ارزش  25میلیارد و  846میلیون دالر نیز سهم واردات
بوده است .بر این اساس ،حجم تجارت خارجی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 ،درصد
رشــد را تجربه کرده .عراق با 8.9میلیارد دالر و رشد 21درصدی ،ترکیه با 6.1میلیارد دالر و
رشد 141درصدی ،امارات با 4.9میلیارد دالر و کاهش 8درصدی ،افغانستان با 1.8میلیارد دالر
و کاهش 20درصدی و پاکستان با 1.3میلیارد دالر و رشد 24درصدی پنج مقصد اول کاالهای
صادراتی ایران به  15کشور همسایه در سال  1400بودند.

169

52

درصد

تورم ساالنه کاالهای صادراتی

میلیارددالر

ارزش تجارت ایران با کشورهای همسایه
به 52میلیارد دالر رسید

از مرز  169درصد گذشت

وضعیت بیکاری در آخرین ماه سال گذشته چطور بود؟
سهم باالی بخش خدمات در اشتغالزایی

بررسی نرخ بیکاری افراد  15ساله و بیشتر نشان میدهد که  9.6درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .بر اساس آخرین گزارش
منتشرشده از مرکز آمار ایران ،بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص ،نسبت به فصل مشابه در سال قبل (اسفند ،)1399
 0.3درصد افزایش یافته است .در زمستان  ،1400به میزان  40.4درصد جمعیت  15ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه
شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .همچنین بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در تابستان  ،١٤٠٠بخش خدمات با 51.9
درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعت با  33.6درصد و کشاورزی با  14.5درصد قرار دارند.

9.4

درصد

در زمستان ١٤٠٠نرخ
بیکاریجمعیت١٥
ساله و بیشتر 9.4درصد
بوده است

بار سنگین یارانههای معیشتی

کاهش تورم واردات

سال گذشته  ۹۰درصد منابع پیشبینیشده وصول شد و  ۱۲مرحله یارانه نقدی و  ۱۲مرحله
یارانه کمکمعیشتی پرداخت شد .بر اساس اعالم سازمان هدفمندسازی یارانهها ،در سال مورد
بحث ،تقریباً کلیه تکالیف قانونی موضوع تبصره  ۱۴جدول مصارف بودجه کل کشور انجام شد.
در دوران همهگیری کرونا  ۱۳۰هزار میلیارد ریال برای مقابله با بیماری کرونا به ویژه در حوزه
خرید و تولید واکسن کرونا اختصاص یافته و پرداخت شده است و همچنین عالوه بر پرداخت
 ۱۲مرحله یارانه نقدی و  ۱۲مرحله یارانه کمک معیشتی ۳ ،مرحله یارانه کمک معیشت مازاد بر
تکالیف قانونی نیز در ماه مبارک رمضان سال قبل ،سالروز پیروزی انقالب اسالمی و بسته کمک
معیشتی عید نوروز در مجموع به ارزش  ۱۲۰هزار میلیارد ریال به صورت هدفمند به اقشار آسیب
پذیر پرداخت شده است .در سالی که گذشت ،از محل هدفمندسازی یارانهها ۲۵۰ ،هزار میلیارد
ریال به تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی کشور اختصاص یافت.

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران ،تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای وارداتی
(مبتنی بر دادههای ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز  ١٤٠٠برابر با ٤٧٨,٣
درصد بوده است که در مقایسه با تورم ساالنه تابستان ( ١٤٠٠برابر با  ٥١٣.٨درصد)
حدود  ٣٥.٥واحد درصد کاهش داشــته است .همچنین ،تغییرات میانگین شاخص
قیمت کاالهای وارداتی (مبتنی بر دادههای دالری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز
 ١٤٠٠برابر با  ٥٥.٣درصد بوده است که در مقایسه با تورم ساالنه تابستان ( ١٤٠٠برابر
با  ٥٤.٣درصد) حدود  ١.٠واحد درصد افزایش داشته است .کمترین نرخ تورم ساالنه
در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیای چوبی ،زغال چوب و ٩.٤( »...درصد) و
بیشترین نرخ مربوط به گروه «آالت و دستگاههای اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی و»...
( ٧١٦.٤درصد) است.

 12هزار میلیارد تومان کمک مازاد

90

درصد

میزان وصول منابع هدفمندی یارانهها
در سال گذشته به  90درصد رسید
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ثبت بیشترین کاهش نرخ شاخص تورم واردات برای کاالهای چوبی

35.5

درصد

تورم کاالهای وارداتی در پاییز سال گذشته
نسبت به تابستان 35.5،درصد کاهش یافت

استقبال از غیرنفتیها

خطر تداوم خشکسالی

تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی  68درصد بیشتر شد

کاهش  13درصدی حجم آب سدها در یک سال

ســازمان بنادر و دریانوردی از افزایش  ۲۶درصدی تخلیه کاالهایی اساســی در بنادر
کشور طی سال  ۱۴۰۰در مقایسه با سال  ۹۹خبر داد .بر اساس این گزارش ،تخلیه
و بارگیری کاالهای غیرنفتی و نفتی به ترتیب  68و  8درصد نسبت به سال  99رشد
پیدا کرده است .میزان تخلیه کاالهای اساسی شامل گندم ،جو ،ذرت ،سویا ،برنج ،شکر
و روغن در بنادر کشور طی سال  1400معادل  26میلیون و  423هزار و  822تن بوده
که در مقایسه با تخلیه  21میلیون و  880تنی کاالهای اساسی طی سال  ،99رشد 26
درصدی را نشان میدهد .جذب سرمای هگذاری  210میلیارد تومانی بخش خصوصی
و افزایش  41درصدی مجموع عملیات تخلیه و بارگیری از دیگر دستاوردهای حوزه
بندری سیستان و بلوچستان در سال گذشته بود.

ظرفیت کل سدهای کشور  ۵۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون مترمکعب آب است که از این
میزان تا روز بیست فروردینماه امسال ۵۱ ،درصد پرشدگی (آب) دارند .تازهترین
گزارش شــرکت مدیریت منابع آب کشور نشــانگر آن است که حجم آب موجود
در ســدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر  ۱۴۰۰تا انتهای شهریور
 )۱۴۰۱تا بیســتم فروردین امســال به رقم  ۲۵میلیارد و  ۷۱میلیون متر مکعب
رسیده است .این در حالی است که پارسال و در همین بازه زمانی حجم آب موجود
در سدهای کشور  ۲۹میلیارد و  ۴۸میلیون متر مکعب بوده که کاهش  ۱۳درصدی
را نشان میدهد.

26

درصد

تخلیه کاالهای اساسی

در بنادر کشور  26درصد رشد پیدا کرد

51

درصد

کمتر از 51درصد ظرفیت سدهای کشور
از آب پر شده است

ثبات اختالف طبقاتی

3.6
فاصلهتورمی

فاصله تورمی دهکها بدون تغییر ماند
فاصله تورمی دهکها در اسفندماه سال گذشته به  ٣,٦واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ( ٣.٦واحد درصد) بدون تغییر بوده است .فاصله
تورمی در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر و در گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت
به ماه قبل  ٠.٦واحد درصد کاهش داشته است .محدوده تغییرات تورم دوازدهماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بین51.4
درصد برای دهکهای ســوم ،چهارم و ششــم تا  51.8درصد برای دهکهای اول و نهم است .همچنین اطالع مذکور ،در مورد گروه «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» بین  33درصد برای دهک ششم تا  36.3درصد برای دهک دهم است.

شکست قفل کرونا

درصد

دهکها در اسفندماه سال
گذشته روی عدد  ٣,٦واحد
درصد باقی ماند

رشد  27درصدی تراکنشها

تجارت خارجی ایران  38درصد رشد یافت

اوج فعالیت بانکی در اسفندماه

تجارت خارجی غیرنفتی کشــور در ســال  ۱۴۰۰با تبــادل  ۱۶۲میلیون تن کاال با
کشورهای جهان ،رکورد  ۱۰۰میلیارد دالری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه
ســال قبل  ۳۸درصد رشد داشته است .در سالی که گذشت ۱۲۲ ،میلیون تن کاالی
ایرانــی به ارزش  ۴۸میلیارد دالر ،به اقصی نقاط جهان صادر شــد که این میزان ۱۴
میلیارد دالر بیشتر از سال قبل بود و رشد  ۴۱درصدی داشته است.
همچنین کاالهای عبوری خارجی از مســیر کشور در ســال مورد بحث با رشد ۶۸
درصدی ،به  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار تن رســید که پس از هفت ســال مجددا ً کشور
توانست به این میزان ترانزیت کاال بازگردد.

بر اساس اعالم بانک مرکزی ۳۸ ،میلیارد و  ۸۵۷میلیون و  ۴۵۱هزار و  ۷۸۳تراکنش از
طریق کارتخوان فروشگاهی ،ابزار موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در سال  1400انجام
شد .جزییات این گزارش نشان میدهد  3میلیارد و  ۶۰۵میلیون تراکنش از طریق بیش
از  ۹.۱میلیون کارتخوان فروشگاهی ۴۰۵ ،هزار ابزار موبایلی و  ۶۶۷هزار ابزار پذیرش
اینترنتی انجام شده است.
در این میان ،تغییرات مبلغی تراکنشها نیز بیانگر افزایش  ۱۶.۹۵درصدی نسبت به ماه
قبل و رسیدن به رقم  ۷۱میلیارد و  ۲۷۴میلیون میلیون ریال است .این میزان تراکنش
در مقایسه با اسفندماه سال  ۱۳۹۹بیش از  ۲۷درصد رشد داشته است.

100

میلیارددالر

تجارت خارجی غیرنفتیکشور
به  100میلیارد دالر رسید

38.8

میلیارد

بیش از 38.8میلیارد تراکنش کارتخوان فروشگاهی،
ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی در سال 1400ثبت شد
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

آژانس پناهجویان سازمان ملل گزارش داد

سازمان ملل اعالم کرد

ســازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری تاکنون بیش از  40هزار تن مواد غذایی
به اوکراین ارسال کردهاند .از ابتدای این جنگ تاکنون بیش از  4میلیون نفر از مردم
اوکراین به ســایر کشورها پناه بردهاند .ســازمان ملل هم اعالم کرده که تنها برنامه،
کمکهای بیشــتر به مردم جنگزده در این منطقه است .گروههایی که میتوانند در
این زمینه همکاری و کمک داشته باشند ،از طریق نهادهای بشردوستانه اقدام میکنند.
ســازمان ملل با ابتکارات خود از این کمکها بهره میگیرد تا وضعیت را برای مردم
اوکراین بهبود ببخشد .ارسال مواد غذایی از جمله مهمترین کمکهایی است که سازمان
ملل طی این مدت در برنامه خود قرار داده و توانسته از این طریق ،وضعیت را برای مردم
اوکراین تا حدودی بهبود بدهد.

یمن از ســال  2015درگیر جنگ اســت .این جنگ با حمایت و پشتیبانی عربستان
ســعودی صورت میگیرد .در واقع دولت یمن با حوثیها درگیر اســت .اما حمایت
عربستان باعث شده به نوعی این جنگ را جنگ میان عربستان و یمن قلمداد کنند.
سالهاست که نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت وخیم و غیرانسانی یمنیها در
این جنگ صحبت میکنند و تالش دارند به گونهای این رویه را متوقف کنند .اکنون
اعالم شده که آتشبس صورت گرفته و برخی از نهادها مثل سازمان ملل امیدوارند که
خاموشی کامل آتش جنگ در یمن باشد .زنان و مردان
این آتشبس ،مقدمهای برای
ِ
در یمن صرفاً با حمایتهــای بیرونی زندگی میکنند چرا که جنگ زندگی آنها را
ویران کردهاست.

میلیوننفرازمردماوکراین
تاکنون برای نجات جان خود و فرار از جنگ
به کشورهای دیگر پناه بردهاند

هزارنفراز مردم در جنگ یمن
جان خود را از دست دادهاند که بیش از  150هزار نفر از آنها
شهروندان غیرنظامیبودهاند

تنها برنامه ،کمک است

4.1

آتشبس موقت در یمن

377

یونسکو اعالم کرد

در مسیر سوادآموزی
یکی از کارهایی که یونســکو انجام میدهد ،بررســی سطح سواد در جهان و مقایســه آن میان زنان و مردان است .بررسیها نشان میدهد نرخ
سوادآموزی در میان زنان جهان 82.7 ،درصد است .این نرخ در مورد مردان به رقم  90درصد میرسد .به این ترتیب مردان وضعیت مطلوبتری
نسبت به زنان دارند .البته کشورهای توسعهیافته در این زمینه وضعیت بهتری را تجربه میکنند .با کمک به کشورهای در حال توسعه میتوان آنها
را در مسیری پیش برد که نرخ سوادآموزی زنان در آنها افزایش پیدا کند .عمده کشورهای آفریقایی در این زمینه وضعیت نامطلوبی دارند و این
قضیه در مورد زنان شدیدتر از مردان است .پایین بودن نرخ سوادآموزی در زنان نسبت به مردان ،نشاندهنده شکاف جنسیتی است که کشورها
باید به آن توجه داشته باشند.

82.7

درصد،
نرخ سواد در میان زنان
در جهان است که بهتنهایی
رقم بدی نیست اما در
مقایسهبامردان،وضعیت

مطلوبی ندارد

گزارش بانک جهانی از

سازمان جهانی کار خبر داد

آب در حقیقت یکی از مهمترین عناصر طبیعی اســت که به توسعه انسانها کمک
میکند .به این ترتیب اگر انسانها به آب آشامیدنی و آب سالم دسترسی نداشته باشند،
بعید نیست که از توسعه عقب بمانند .هرچند آب یکی از نیازهای حیاتی و اساسی بشر
محســوب میشود ،باز هم بسیاری از انسانها به این عنصر کلیدی دسترسی ندارند.
بررســیها نشان میدهد بیش از  4میلیون نفر از ساکنان زمین از خدمات بهداشتی
مرتبط با آب هم محروم هستند .بهعالوه 3 ،میلیون نفر از مردم جهان به امکانات الزم
برای شستوشوی دســتهای خود دسترسی ندارند .افزایش جمعیت جهان به این
معناست که سرمایهگذاری در این زمینه باید افزایش پیدا کند تا همه به امکانات الزم
دسترسی پیدا کنند.

تعداد کودکان کار در جهان به  160میلیون نفر افزایش پیدا کردهاست .یعنی جمعیت
کل آنها از جمعیت برخی از کشورهای جهان هم بیشتر است .بررسیها نشان میدهد
شــیوع همهگیری کرونا منجر به افزایش تعداد کودکان کار در جهان شدهاست .این در
حالی است که طبق اهداف توسعه هزاره ،تالش نهادها و سازمانهای مختلف بر این بوده
که تعداد کودکان کار در جهان کاهش پیدا کند .برای مثال در فاصله سالهای 2000
تا  2016تعداد کودکان کار تا  94میلیون نفر کاهش پیدا کردهاســت .اما به مرور این
وضعیت تغییر کرده و پس از همهگیری کرونا ،تعداد کودکان کار دوباره روندی صعودی
در پیش گرفتهاســت .مسائلی نظیر همهگیری کرونا و جنگ در نقاط مختلف جهان از
جمله مواردی است که منجر به افزایش جمعیت کودکان کار در جهان شدهاست.

میلیوننفراز مردم جهان
به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند ،به این خاطر که
مدیریت صحیحی در این زمینه صورت نمیگیرد

میلیوننفربه جمعیت کودکان کاراضافه شده
و جمعیت آنها به 160میلیون نفر در جهان رسیده که وضعیت
هشدارآمیزی را نشان میدهد

وضعیت آب

2.2
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اهداف دور برای کودکان کار
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آمریکا در ماه مارس توانسته  431هزار شغل جدید ایجاد کند .به این ترتیب
نرخ بیکاری در این کشور در ماه مارس به پایینترین سطح خود در دوران
همهگیری کرونا رسید و رکورد جدیدی را از خود به ثبت رساند.

رسانهها
الجزیره خبر داد

گزارش بلومبرگ از

فرار مغزها از هنگکنگ

غول خودروسازی

چین مدتهاســت که استراتژی مشخصی را در رابطه با بیماری کرونا دنبال میکند.
طبق این استراتژی ،تعداد مبتالیان به کرونا در قلمروی چین باید به صفر برسد .همین
امر باعث شــده در هنگکنگ بسیاری از افراد ناچار به ترک این منطقه شوند .سویه
اومیکرون باعث شــد مقامات چینی به شکلی جدیتر سیاستهای مقابله با کرونا را
در پیش بگیرند .اقدامات سختگیرانه چین و همچنین ازسرگیری قرنطینه باعث شده
برخی افراد برای آموزش بهتر یا کار پردرآمدتر ،این کشور را ترک کنند .بسیاری از این
افراد میگویند نمیخواهند فرصت و عمرشان را هدر بدهند ،به همین خاطر تصمیم
گرفتهاند به جای دیگری مهاجرت کنند .نکته اینجاست که این افراد ،سرمایههای این
کشور به شمار میآیند .عدم حضور آنها در قلمروی چین ،میتواند بحرانآفرین باشد.

شرکت تسال توانست در نخستین سهماهه سال  2022رکوردشکنی کند و  310هزار
و  48دســتگاه خودرو به مشــتریان خود تحویل دهد .این در حالی است که ایالن
ماســک ،مدیرعامل این شرکت گفته بود تسال یکی از سختترین فصلهای خود را
در نخســتین فصل از سال  2022سپری کردهاست .هنوز استقبال مشتریان از تسال
در مسیر رشد قرار دارد .به نظر میرسد که مردم نسبت به اهمیت خودروهای برقی
آگاه شدهاند و برای خرید این خودروها اقدام میکنند .همین امر به برگ شرکتهایی
نظیر تسال تبدیل شدهاست .این شرکت یکی از اصلیترین تولیدکنندههای خودروی
برقی در جهان است که اکنون در مسیر پیشرفت قرار گرفته چرا که مشتریان از آن
استقبالمیکنند.

157

هزارنفراز ساکنان هنگکنگ
از ابتدای سال 2022تاکنون این منطقه را ترک کردهاند

310

هزاردستگاهخودروی تسال

در نخستین فصل از سال 2022
به مشتریان تحویل داده شد

شاخص بلومبرگ نشان داد

آدانی به کلوپ  100میلیاردیها پیوست
گاوتام آدانی ،میلیاردر هندی است که در سال  2021توانست با سود  24میلیارد دالری ،خودش را به جمع ده میلیارد ِر اول جهان برساند .او اکنون
در کلوپ افرادی قرار گرفته که ارزش ثروتشان بیش از  100میلیارد دالر است .این میلیاردر هندی توانسته از مسیر انرژی سبز و نظایر اینها،
ثروتاندوزی کند .او در حقیقت با سود کالنی که در سال گذشته داشته ،نخستین میلیاردری است که بیشترین سود را در سال  2021تجربه
کرده و سپس به جمع میلیاردرهای بزرگ جهان راه پیدا کردهاست .به این ترتیب نام آدانی در کنار نام ماسک و بزوس قرار گرفته که هریک از
شناختهشدهترینمیلیاردرهایجهانهستند.

بلومبرگ بررسی کرد

24
ارزش سود گاوتام
میلیارد دالر،

آدانی ،میلیاردر هندی
در سال  2021بود که
او را وارد جمع 100
میلیاردیهاکرد

سیانان بیزینس گزارش داد

فرار قراردادها از چنگال روسیه

غول خفته نیکل

جنگ روسیه و اوکراین برای روسیه هزینههای بسیاری به همراه داشتهاست .یکی
از مهمترین هزینهها هم خروج شرکتها از این کشور بودهاست .بررسیها نشان
میدهد بیش از صد شــرکت ،قرارداد خود را با این کشور لغو کردهاند .طبق آمار
و ارقام موجود ،ارزش این قراردادها حدودا ً  45میلیارد دالر بودهاســت .عمده این
شرکتها ،آمریکایی بودهاند که پس از جنگ ،تصمیم گرفتهاند با روسیه همکاری
نداشته باشند یا دستکم فع ً
ال همکاری خود را با این کشور متوقف کردهاند .عدم
حضور شرکتها در روسیه میتواند به این کشور آسیبهای اقتصادی جدی وارد
کند .حتی برخی تحلیلگران گفتهاند امکان رکود اقتصادی در ســال  2023هم
وجود دارد.

قیمت هر تن نیکل در ابتدای ماه آوریل از  29هزار دالر به  100هزار دالر افزایش پیدا
کرد .بخشی از ماجرا به روســیه مربوط میشود .اما ابرشرکتهای چینی هم در این
زمینه نقشآفرینیهایی کردهاند .نیکل طی یک دهه گذشته ،قیمتهایی خستهکننده
داشت و اغلب در محدوده  10هزار دالر تا  20هزار دالر در ازای هر تن شناور بود .عمده
پیشرفت روزانهاش هم  100دالر بود .اما حاال قیمت آن به  100هزار دالر در ازای هر
تن رسیده که نشان میدهد تحوالتی در این بازار رخ دادهاست .برای مثال حمله روسیه
به اوکراین باعث شــده این غول خفته ،از خواب زمستانی برخیزد و اکنون به یکی از
سودآورترین بازارها تبدیل شدهاست .البته برخی از تحلیلگران گفتهاند قیمت نیکل
نزولی خواهد شد اما فع ً
ال شاهد روند صعودی آن هستیم.

45

میلیارددالراز ارزش قراردادهای مختلف
با روسیه ،به دلیل جنگ
از دستِ این کشور رفته است

100

هزاردالر ،قیمت هر تن نیکل
در ابتدای ماه آوریل بود که رشدی بیسابقه
را تجربه و اهالی بازار را شگفتزده کرد
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شاخص
اعالنـات

۵۳.۱

درصد
درصد معامالت
مربوط به واحدهای
مسکونی کمتر از۸۰
متر در اسفند ۱۴۰۰

45.8

درصد
افزایش اجاره مسکن
در شهر تهران در
اسفند 1400نسبت
به اسفند99

ترمز مسکن کشیده شد

کاهش در تعداد معامالت
یک متر مربع زیربنای مسکونی معاملهشده معادل  ۷۷.۴میلیون تومان
به منطقه  1و کمترین آن با  ۱۶.۵میلیون تومان به منطقه  18تعلق
داشته است .این ارقام نسبت به ماه مشابه سال  1399به ترتیب ۱۲.۷
و  ۳۶.۵درصد افزایش نشان میدهند.
بررسی شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری
در اسفندماه ســال  1400نشاندهنده رشد این شاخص به ترتیب
معادل  ۰.۴درصد در تهران و  ۱.۲درصد در کل مناطق شهری نسبت
به ماه مشابه سال قبل است.

آهنگ رشد قیمت مسکن کند شــد .در اسفندماه سال گذشته
متوسط قیمت مسکن در تهران  ۶.۲درصد نسبت به ماه قبل رشد کرد
تا صعود نرخها در این بازار با روند کندتری همچنان ادامه داشته باشد.
طبق گزارش بانک مرکزی در اسفندماه سال  1400تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۶.۸هزار واحد مسکونی رسید که
نسبت به ماه قبل  ۱۹.۹درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل
 ۲۹.۶درصد افزایش نشان میدهد.
در میان مناطق  22گانه شهرداری تهران ،بیشترین متوسط قیمت

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
درصد تغییر

مقطع زمانی
اسفند 99

بهمن 1400

اسفند 1400

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)

۳۰.۲

۳۳

۳۵.۱

۶.۲

۱۶

تعداد معامالت (واحد مسکونی)

۵۲۷۳

۸۵۳۲

۶۸۳۴

- ۱۹.۹

۲۹.۶

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در قله  ۵ماهه

شامخ از  54واحد عبور کرد

15.7

درصد
رشد شاخص
موجودی مواد اولیه
در اسفند نسبت به
بهمن1400

گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شامخ اسفند  ۱۴۰۰نشان میدهد :این شاخص در باالترین رقم  ۵ماهه قرار دارد و تقریباً با اسفند ۱۳۹۹
برابر شده؛ اما شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده به کمترین میزان از اسفند  ۹۸رسیده است .شامخ اسفند ماه سال  ۱۴۰۰به رقم  ۵۴,۷۴واحد
رسیده .بر اساس این گزارش ،در این ماه از میان همه مؤلفههای اصلی شامخ ،فقط شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰
واحد ثبت شده است.
طبق اطالعاتی که مرکز پژوهشهای اتاق ایران در سیامین دوره گزارش شامخ منتشر کرده ،در اسفند  ،۱۴۰۰شاخص میزان استخدام و بهکارگیری
نیروی انسانی  ۴۴,۸۲واحد بوده که یکی از کمترین مقادیر در  ۱۷ماه اخیر بوده است.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪشامخﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد
65
54. 76

54. 74

55. 55

درصد
کاهش شاخص
استخدام و بکارگیری
نیروی انسانی در
اسفند
14

50

46.59
4 4 . 62

3 9 . 65

47. 77

45. 70

45

46.86
46.43

48. 22

45. 47
2 8 . 68

42. 27

40 47.23
35
30
25

31. 39

20

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند

12.2

50. 17

53. 84

51. 07
46.94

54. 73

60
55
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1400

99

98

کاهش  ۰.۷درصدی شاخص قیمت مصرفکننده

تورم ماهانه آرام گرفت

رشد نرخ تورم در اسفند تقریباً به صفر میل میکند.آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمتها نشان میدهد نرخ تورم ساالنه اسفندماه  ١٤٠٠به  ۴۰.۲درصد
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ۱.۲ ،واحد درصد کاهش نشان میدهد .نرخ تورم نقطهای در این ماه به عدد  ۳۴.۷درصد رسیده است که در مقایسه
با ماه قبل  ۰.۷واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بدون تغییر در  ۴۰.۷درصد و گروه «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» با کاهش  ۱.۱واحد درصدی به  ۳۱.۴درصد رسیده است .در اسفند  ،1400نرخ تورم ماهانه به  ۱.۳درصد رسیده که در مقایسه با همین
اطالع در ماه قبل ۰۸ ،واحد درصد کاهش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغییر اسفند  1400نسبت به اسفند 99

گرو ههای اصلی

تغییر اسفند  1400نسبت به بهمن 1400

یها
خوراکیها و آشامیدن 

۱.۷

۴۰.۸

دخانیات

۲.۱

۳۷.۲

پوشاک و کفش

۴.۴

۴۶.۳

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

۰.۵

۲۷.۲

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

۱.۷

۳۰.۵

بهداشت و درمان

۰.۸

۳۲

حمل و نقل

۰

۳۴.۸

ارتباطات

۰.۱

۴

تفریح و امور فرهنگی

۱.۱

۲۷.۳

تحصیل

۰.۱

۲۸

رستوران و هتل

۲.۸

۵۶.۷

کاالها و خدمات متفرقه

۲.۴

۳۴.۸

۵۱.۹

درصد
نرخ تورم بخش
خوراکیها و
آشامیدنیها در12
ماه منتهی به اسفند
1400

38.7
درصد
نرخ تورم بخش
بهداشت و درمان
در 12ماه منتهی به
اسفند 1400

ثبت رشد  ۵درصدی در اقتصاد

کشاوزی جا ماند

بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران ،محصول ناخالص داخلی ( )GDPبه قیمت ثابت سال  ١٣٩٠در نه ماهه سال ١٤٠٠
به رقم  ٥٤٩٧هزار میلیارد ریال با نفت و  ٤٧٢٠هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است ،در حالی که رقم ذکرشده در مدت مشابه سال
قبل با نفت  ٥٢٣١هزار میلیارد ریال و بدون نفت  ٤٥٤٦هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد  ٥,١درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نهماهه سال  ١٤٠٠دارد .بررسی نتایج نشان میدهد که در نهماهه سال  ١٤٠٠رشته فعالیتهای گروه
کشاورزی رشد منفی  ،٣,٩گروه صنایع و معادن  ٧.١درصد (شامل استخراج نفت خام و گازطبیعی  ،١٣.٤سایر معادن  ،-٢.٥صنعت  ،٣.٤انرژی  ٥.١و
ساختمان  ٦.٣درصد) و گروه خدمات  ٥.١درصد نسبت به نهماهه سال  ،١٣٩٩رشد داشته است.
درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ و ارزش اﻓﺰوده رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل 1400
ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺻﻨﻌﺖ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎدن

اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﮔﺮوه ﻛﺸﺎورزي

13.4

5.1

6.3

5.1

GDP % 5/1

3.4

-2.5
رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ )رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي(

-3.9

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6

-3.9
درصد
رشد اقتصادی گروه
کشاورزی در  ۹ماه
نخست سال ۱۴۰۰

3.8

درصد
رشد اقتصادی بدون
نفت در ۹ماه نخست
سال ۱۴۰۰

رﺷﺪ ارزش اﻓﺰوده رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
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کیوسک ماه
اعالنـات

بحران جنگ در اروپا

درگیری نظامی روسیه و اوکراین رسانههای غربی را نگران کرده است

اکونومیست :اهمیت انتخابات فرانسه

فورچون :ستاره رمزارزها

چرا رفتن مکرون از کاخ الیزه نتایجی در بر خواهد داشت که به فراتر از فرانسه کشیده
میشود

مدیرعامل شرکت بایننس ثروت سرشاری به دست آورده تاحدی که او را کنار زاکربرگ
قرار داده است

هفتهنامه اکونومیست در آخرین شماره خود عکسی از امانوئل مکرون را روی جلد برده است
که یک پرده به شکل پرچم فرانسه را میکشد ،طوری که گویی دارد پرده یک صحنه تئاتر را
میبندد .انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در پیش است و راستگرایان مثل همیشه درصدد
هســتند که انتخابات را ببرند .در دوره قبلی نیز مکرون توانست با ائتالف با دیگر گروههای
سیاسی ،منصب ریاستجمهوری را از چنگ راستگرایان درآورد .اکونومیست در تحلیلی که
ارائه کرده ،نوشته است که چرا این انتخابات فقط برای فرانسه مهم نیست بلکه دامنههای آن به
خارج از فرانسه نیز کشیده خواهد شد ،آن هم در شرایطی که اروپا در بحران عمیق حاصل از
حمله روسیه به اوکراین به سر میبرد ،مهاجران اوکراین روانه کشورهای اروپایی شدهاند و سایه
تهدید روسیه بر سر اروپا سنگینی میکند .اروپاییها نیز بهرغم وابستگی به سوخت روسیه،
تالش میکنند تحریمهایی علیه روسیه وضع کنند .در چنین وضعیتی ،اگر نظم سیاسی جاری
در فرانسه به هم بریزد ،تنشی در کل اروپا ایجاد خواهد کرد .جنگ روسیه و اوکراین مثل چند
هفته گذشته ،در صدر اخبار رسانههای بینالمللی قرار دارد و اکونومیست هم چند تحلیل در
اینباره منتشر کرده است .اولین تحلیل این است که چقدر میتوان حمله روسیه به اوکراین را
جنایت جنگی به حساب آورد .داستان شهرهایی که اوکراینیها از دست روسیه درآوردهاند و
اسنادی که از کشتار جمعی در آن شهرها به دست آمده ،میتواند مستندات قابلتوجهی برای
دادگاههای بینالمللی و همچنین رسانهها باشد .اکونومیست در این شماره بخش جدیدی را
که در آن صاحبنظران درباره جنگ روسیه و اوکراین مینویسند اضافه کرده است .معموالً
مطالب اکونومیست نام نویسنده ندارد اما در اتفاقات ویژه و مهم ،از کارشناسان و صاحبنظران
دعوت میکند تا بهقلم خودشــان تحلیلهایی بنویسند .در این شماره نیز سه تحلیل از این
دست منتشر شده است ،افزون بر اینکه در بخش اروپای این شماره هم گزارشها و تفسیرهای
دیگری را میتوان خواند .در بخش ایاالت متحده در این شماره ،گزارشهایی درباره کشاورزی
در آمریکا و همچنین شیوع اعتیاد به مواد مخدر چاپ شده است .این شماره نگاهی دارد به
انتخابات برزیل و همچنین بحران سیاسی در پاکستان .توطئه علیه عمرانخان در پاکستان از
مسایلی است که رسانههای بینالمللی کمتر به آن پرداختهاند و زیر سایه بحران اوکراین گم
شده است .واردشدن ایالن ماسک به هیئتمدیره توئیتر بهواسطه خرید  ۹.۲درصد از سهام
توئیتر هم موضوع دیگری است که در آخرین اکونومیست برجسته شده است.

چانگپنگ ژائو ،بنیانگذار و مدیرعامل شرکت «بایننس» ،روی جلد مجله فورچون
رفته است .علتش هم این است که ثروت او از  ۷۴میلیارد دالر باالتر رفته است .شرکت
بایننس یک صرافی آنالین رمزارز است و از سال  ۲۰۱۸از نظر حجم معامالت ،بزرگترین
مرکز جابهجایی رمزارز شد .چانگپنگ قبل از تأسیس بایننس ،شرکت «فیوژن سیستم»
را راهانــدازی کرده بود کــه در حوزه مالی راهحلهایی بر پایه فناوری ارائه میکرد .فقط
شــش ماه طول کشــید تا پس از راهاندازی بایننس ،بنیانگذار این شرکت در فهرست
ثروتمندتریــن افراد دنیای ارزهای دیجیتال وارد شــود .حاال مجله فورچون توانســته
داراییهای چانگپنگ را تخمین بزند و عدد آن را اعالم کند و بگوید که دارایی او به اندازه
دارایی مارک زاکربرگ ،مؤسس شرکت فیسبوک و مدیرعامل کنونی شرکت متا ،است.
فورچون روی جلد عکسی از او را آورده و در تیتر جلد نوشته است که ظاهرا ً او این ثروت
را یکشبه به دست آورده است و در خود مطلب مسئله را شرح داده است .در این شماره
مجله فورچون مطلبی منتشر شده است که غیرمستقیم به حمله روسیه به اوکراین اشاره
میکند .این گزارش میگوید که آمریکا و روسیه بزرگترین فروشندگان سالح در سراسر
جهان هستند .سپس نقشهای چاپ کرده است درباره اینکه سالحها از مسکو و واشنگتن
به کدام کشــورها میرود .فورچون گزارشی هم منتشر کرده است درباره بهرهگیری از
رباتهای قاتل و پهپادهای کشــنده در جنگ روسیه و اوکراین و گفته است که وقتی
از این ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی در جنگها اســتفاده میشود ،تلفات انسانی و
کشتارها بسیار باالتر میرود و جنایتهایی که اتفاق میافتد دهشتناک خواهد بود .وارد
شدن نفت به نظم جدید جهانی و اینکه نفت دوباره جایگاه خود را در اقتصاد بینالملل
به دست خواهد آورد ،از موضوعاتی است که در این شماره فورچون به آن پرداخته شده
است .ماشینهای برقی و سرعت آنها هم در گزارش دیگری از جدیدترین شماره فورچون
اســت .همیشه یکی از نقاط ضعف خودروهای الکتریکی ،مشکالت مربوط به سرعت و
حرکت صفر تا صد آنها بود ،اما حاال فورچون خبر داده است که فناوری پیشرفت کرده
و خیلی از خودروهای برقی توانستهاند سازوکارشان را بهبود بخشند و سرعتهای خود را
به خودروهای بنزینی برسانند .کار تا جایی باال گرفته است که گزارش فورچون میگوید
سریعترین خودروهای جهان دارند برقی میشوند.
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بلومبرگ بیزینس ویک :انتخابات مقدماتی

فارن افرز :نقشه جدیدی برای خاورمیانه

آیا دیوید مککورمیک پا جای پای ترامپ میگذارد؟

خاورمیانه با آن مفهوم شرقشناسانه خود در انتظار نظم پساآمریکایی است

هفتهنامه بلومبرگ بیزینسویک ،روی جلد آخرین شماره خود را اختصاص داده است
به تصویر خوش و خندانی از دیوید مککورمیک که عضو سنای آمریکا است و میخواهد
در انتخابات مقدماتی ریاستجمهوری آینده هم شرکت فعال داشته باشد .او دوباره شعار
«آمریکا را دوباره قدرتمند کنیم» ســرمیدهد و گویا بهنحوی دارد پا جای پای ترامپ
میگذارد .او مدیرعامل یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری به نام «برایتواتر
اسوشییتز» هم هست .مککورمیک هم مثل ترامپ ثروتمندی است که میخواهد وارد
انتخابات آمریکا شود و از جانب برخی جمهوریخواهان هم حمایت میشود .در این شماره
بیزینسویک هم مثل اکونومیست گزارشی منتشر شده است درباره انتخابات فرانسه و
اینکه راست افراطی در این کشور میخواهد قدرت را به دست بگیرد .مطلب جالبی در این
شماره چاپ شده است درباره اینکه اگر آمریکا میخواهد نفوذ خود را در قاره آفریقا حفظ
کند و آن را بازسازی کند ،الزم است که بهسمت سبز شدن و سازگار شدن با محیطزیست
گام بردارد .داســتان جالبتوجه دیگری که در این شماره به آن پرداخته شده است هم
موفقیتهای جنبشهای کارگری و اتحادیههای کارگران در شرکت آمازون است .کارگران
و کارکنان شرکت آمازون باالخره توانستند شرکت خردهفروشی دیجیتالی آمازون را وادار
کنند که بپذیرد آنها باید اتحادیه داشته باشند و فعالیتهای صنفی خود را متشکل کنند.
آمازون تا سالها اجازه این کار را نمیداد اما حاال مجبور شده است که به این کار تن بدهد.
بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد و اوضاع سیاست بینالملل به هم خورد ،خیلی از
بازارهای اقتصادی هم تحت تأثیر قرار گرفتند .بیزینسویک در این شماره مطلبی دارد با
این مضمون که صنعت گردشگری کشور کوبا تضعیف شده است چون مقاصد گردشگری
این کشور با کاهش شدید گردشگران روس مواجه شدهاند .تحلیلی در این شماره چاپ
شده است که میگوید چین  ۲.۳تریلیون دالر در زیرساختهای آمریکا سرمایهگذاری
میکند و این مایه آبروریزی آمریکا است که برای نو کردن زیرساختهای خود به چنین
اســتقراضی دست میزند .بحران کار در آمریکا هم شدت گرفته است و آنطور که این
مجله نوشته ،آمریکا ناگهان با کمبود کارگر و نیروی کار مواجه شده است .بخشی از این
شماره به آینده کار اختصاص داده است .باز هم بحث درازدامن اینکه آیا چهار روز کاری در
هفته مناسب است یا پنج روز در این بخش مجله آمده است .این بحث چند سال است که
مطرح شده و مدافعانی هم دارد و حاال بیزینسویک هم تفسیری از آن چاپ کرده است.

شماره آخر فارن افرز به مفهوم خاورمیانه پرداخته است و پرونده روی جلد خود را به
نظم جدید خاورمیانه ،پس از اینکه آمریکا بهتدریج از این منطقه عقبنشینی میکند،
پرداخته اســت .اصل موضوع این شماره فارن افرز این است که خاورمیانه یک مفهوم
انگلیسی-فرانسوی است که از دوران استعمار باقی مانده و طوری به آن نگاه میشود
که انگار یک منطقه جغرافیایی خاص اســت و از نظر جمعیتی و نژادی و فرهنگی با
کشورهای همســایه خود تمایز زیادی دارد .اما مسئله این است که چنین تمایزی را
نمیشــود قائل شــد و از همان ابتدای کار که مفهوم شرقشناسانه خاورمیانه درست
شد ،این مفهوم اشتباه بوده است .اما سیاستگذاران و تهیهکنندگان راهبردهای کالن
آمریکا همواره بر اســاس همین خاورمیانه که در ذهن خودشان داشتهاند ،برنامههای
خود را میریختهاند .یکی از مطالب این پرونده درباره هزینههایی است که آمریکا باید
بــرای کاهش حضور خود در خاورمیانه بدهد .مطلب دیگر درباره این اســت که چرا
برپایی دموکراسیها در خاورمیانه با مشکالت زیادی روبهرو است .نویسنده این مطلب
میگوید که شــاید بشود این داستان را به مشکالت اقتصادی ربط داد و از مدل چین
برای کشــورهای خاورمیانه بهره برد .تحلیل بسیار مهم دیگری که در این پرونده به
چاپ رسیده است درباره بحران اقلیمی در خاورمیانه و خشکسالیهای این منطقه است
که وضع زندگی را در آن تغییر داده است و موجب دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی
هم میشود .این پرونده رویهمرفته میگوید که آمریکا باید تصورات سنتی خود را از
خاورمیانه کنار بگذارد و پیچیدگیها و بههمپیوستگیهای کشورهای این خطه را در
فعالیتها و راهبردهای خود لحاظ کند .مجله فارن افرز عالوه بر این پرونده سلســله
جستارهایی هم دارد که در بخش دوم مجله به چاپ میرساند .یکی از این جستارها
درباره شوک اقتصادی آینده جهانی است و نقشی که آمریکا برای مواجهه با این شوک
میتواند بازی کند .ترس از چین در نظم جدید بینالملل هم از دیگر موضوعاتی است
که در این شماره فارزن افرز توجه جلب میکند .در همین بخش ،تحلیلی منتشر شده
است درباره مهاجران به اروپا و بهطور کلیتر بحران مهاجرت در جهان .اکنون که حمله
روسیه به اوکراین باعث ایجاد موج جدیدی از مهاجرتها شده است ،نویسندگان فارن
افرز میگویند گاهی از مهاجران در نقش اســلحه استفاده میشود و با تشدید بحران
مهاجرت میتوان به منافع کشورهای دیگر ضربه زد.
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کلید اثر استفان باندی

 .............................چهـرههـا .............................
[ این صفحهها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی میپردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کردهاند ]

دو روی یک سکه

ناپلئون بناپارت منفور و محبوب تاریخ

نسیم بنایی
دبیربخشچهرهها

دانشمندان علوم سیاســی و تاریخدانها بحثهای بسیار زیادی
درباره این مسئله کردهاند که آیا ناپلئون یک حاکم خودکامه دوران
روشــنگری بود که بنای اروپای مدرن را ساخت ،یا یک کشورگشای
حریص بود که تا پیش از ظهور آدولف هیتلر ،بیشترین آسیب را به
زندگی مردم اروپا رســاند .هردو طرف داستان هم ادله خاص خود را
دارند .برای مثال طرفداران ناپلئون روی این مسئله دست میگذارند
که تا سال  1808سیاستهای قابل توجه ناپلئون ،به ویژه در عرصه
سیاست خارجی ،باعث شد که بسیاری از قدرتهای قارهای اروپا ،به
او امتیازات فراوانی بدهند .از سوی دیگر منتقدان ناپلئون روی نیمه
دوم فرمانروایی او تاکید میکنند و سیاستهای کشورگشایانه او را که
عامل اصلی سقوط خود ناپلئون هم بودند ،نشانی از ویرانسازی اروپا
قلمدادمیکنند.
ناپلئون بناپارت ،زمانی که تنها  30ســال سن داشت به باالترین
مقام سیاسی در فرانسه رسید .نوامبر  1799بود که ناپلئون با سرنگون
کردن دولت فرانسه که پس از انقالب روی کار آمدهبود ،شورایی را به
همراه دو نفر دیگر راهاندازی کرد و خود بر صدر آن نشست .ناپلئون
پس از این اقدام رفتهرفته به امپراتور فرانســه تبدیل شــد و با تکیه
بر دانش نظامی خود توانســت بخش عمدهای از اروپا را فتح کند .با

اینحال گرچه افراد زیادی ناپلئون را با جنگها و کشورگشاییهای
او به خاطر میآورند ،چیزی که ناپلئون را در تاریخ برجسته میکند،
اهمیتی است که او برای ایجاد نظمی نوین در اروپا و به ویژه فرانسه
قائل بود .پس از انقالب کبیر فرانسه ،علیرغم گذشت یک دهه ،باز هم
آشوب و خشونت ناشی از این انقالب ادامه داشت ،تا زمانی که ناپلئون
نظم را به این کشــور برگرداند .نظم ناپلئونی در چند وجه اقتصادی،
اجتماعی ،قانونی و مذهبی اهمیتی ویــژه پیدا میکند که در ادامه
بیشتر با این وجوه آشنا میشویم.
Jاصالحات گسترده و طوفانی
به لحاظ نظم اقتصادی ،ناپلئون به شکلی موفقیتآمیز توانست نرخ
تورم را در فرانســه کاهش دهد .همین مسئله باعث شد که قیمت
کاالها بیش از دوره پیش ثبات پیدا کنند و هم زندگی روزمره مردم
سهولت بیشتری پیدا کرد ،هم فعالیتهای اقتصادی سامانی نو یافتند.
لویی شانزدهم ،در دوران پادشاهی خود بالی زیادی بر سر بودجه
فرانســه آورده و این کشور را به منجالب بدهی کشاندهبود .بنابراین
اولین وظیفهای که ناپلئون مقابل خود میدید ،ایجاد تعادل در بودجه
و پرداخت بدهیها بود .جدای از این مســائل ،بانک ملی فرانسه هم
توسط ناپلئون تاسیس شد و ناحیه لوییزیانا هم در دوره او به ایاالت
متحده فروخته شد که البته این مسئله برای ایاالت متحده هم سود
سرشاری داشت ،به ویژه که این کشور جدای از مسائل اقتصادی به
دنبال گسترش مرزهای خود هم بود.
در زمینه اجتماعی ،به ویژه استفاده از اقشار و طبقههای مختلف
جامعه فرانسه ،برجستهترین اقدام ناپلئون به کارگیری مجدد اشراف
بود .اشــراف فرانسه که میتوانستند به سادگی مهمترین بخشهای
کشور را از آن خود کنند ،با این شرط در چهارچوب سیاسی مد نظر

چهــرههـا

چیزی که ناپلئون را
در تاریخ برجسته
میکند،اهمیتی
است که او برای
ایجاد نظمی نوین
در اروپا و بهویژه
فرانسه قائل بود.
پس از انقالب کبیر
فرانسه ،علیرغم
گذشت یک دهه،
باز هم آشوب و
خشونت ناشی از
این انقالب ادامه
داشت ،تا زمانی که
ناپلئون نظم را به
این کشور برگرداند

ناپلئون پذیرفته شــدند که رفتار مناسبی از خود نشان دهند .البته
نباید فراموش کرد که پیشرفت و ارتقا در دوران ناپلئون تا حد زیادی
بر اساس لیاقت و عملکرد افراد ممکن شد ،بر خالف دوران سلطنتی
لویی که اشــراف به صرف اشرافی بودنشان توانایی ترقی را داشتند و
اساســاً نیازی نمیدیدند عملکرد مفیدی از خود نشان دهند .از دید
عمومی اجتماعی هم میتوان به راهاندازی مدارســی اشاره کرد که
امروزه مدارس عمومی فرانسه را تشکیل میدهند.
از جنبه نظم مذهبی هم ناپلئون با پاپ پیوس هفتم در سال 1801
به توافقی به نام کونکوردا دست یافت .این توافق دو اصل بسیار مهم
داشت :آشتی بین کلیسای کاتولیک و انقالبیهای فرانسه که در دوران
انقالب دست از گلوی یکدیگر برنمیداشتند ،و تضمین این مسئله که
کلیسای کاتولیک دست باال را در بین انواع کلیساهای فرانسه داشته
باشد ،مشروط به اینکه آزادی مذهبی را به رسمتی بشمارد .البته به
حکم این توافق ،قدرت و کنترل سیاسی پاپ در فرانسه تقریباً به طور
کامل از بین میرفت.
تقریباً برجستهترین اقدام ناپلئون ،تهیه و تدوین «مجموعه قوانین
ناپلئونی» بود که تا به امروز تعداد بسیار زیادی از آنها حاکم هستند.
در این مجموعه قوانین ،تمایزی بین اشکال مختلف قانون پدید آمد و
شاخههایی مانند قوانین مدنی ،کیفری ،خانواده و مالکیت در فرانسه
پدید آمدند .با این نگرش جدید ،هر فردی در برابر قانون با فرد دیگر
برابر شد و هیچگونه قانون «پنهانی» قابلیت اجرا پیدا نمیکرد و عموم
مردم باید از قانونی و غیرقانونی بودن مسائل مختلف کام ً
ال آگاهی پیدا
میکردند .بنابراین طبق این مجموعه قوانین که در سال  1804تدوین
شدند ،شفافیت به کانون اصلی قانون کشور فرانسه تبدیل شد.
Jسقوط
علیرغم اینکه ناپلئون توانست طی سالهای ابتدایی قرن نوزدهم
موفقیتهای فراوانی در فرانسه به دست بیاورد ،دهه پس از امپراتور
شدن او سرشار از شکستهایی بود که نهایتاً منجر به سقوط ناپلئون
شد .یکی از اولین اقدامات ناپلئون به منظور در دست گرفتن کنترل
اروپا و تقابل با قدرت انگلستان ،ایجاد «نظام قارهای» بود .ناپلئون طی
این فرمان خود از کشورهایی که در جنگهای ناپلئونی بیطرف بودند
یا متحد فرانســه بودند ،خواست کسبوکارهای خود را در انگلستان

ناپلئون به قلم ناپلئون
ایــن کتاب که با عنوان فرعی «اتوبیوگرافی امپراتور» در ســال
 1931به شکل عمومی منتشر شد ،طی سالهای تبعید ناپلئون
در سنت هلن نوشته شده است .در این کتاب مصور بسیار جالب
با مجموعه نظرها و خاطرات ناپلئون مواجه میشــویم که به
ترتیب وقایع تاریخی پشت هم چیده شدهاند .در این کتاب از
دوران کودکی ناپلئون تا دوران تبعید ،درگیریهای خانوادگی
و طالق او از همسرش ،ژوزفین ،وقایع جالبی ذکر شدهاند که
شامل مسائل کالن فرمانروایی او ،مث ً
ال عقبنشینی از روسیه و
شکست در واترلو به زبان خود بناپارت هم میشوند .ناپلئون که نویسنده خوبی هم هست،
در این متن میتواند هر خوانندهای را به سرگذشت خود جذب کند .البته نباید فراموش کرد که این
کتاب برای افرادی که به مسائل نظامی هم عالقه زیادی دارند ،بسیار جالب خواهد بود.
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متوقف کنند .هدف اصلی ناپلئون این بود که با این کار انگلستان را به
لحاظ اقتصادی منزوی کند .با اینحال تا حد زیادی به این دلیل که
انگلستان به حد کافی منابع طبیعی برای ادامه حیات خود داشت ،این
برنامه ناپلئون با شکست روبهرو شد و در نهایت کشوری که بیشترین
آسیب را از این تصمیم دید ،خود فرانسه بود.
دلیل اصلی این تصمیم ناپلئون این بود که بریتانیا در تامین مالی
کشورها علیه فرانسه نقشی بسیار پررنگ داشت .پس از اینکه ناپلئون
بارها و بارها در شکست دادن نیروی دریایی بریتانیا شکست خورد،
تصمیم گرفت جنگ نظامــی را تبدیل به جنگی اقتصادی کند .به
نظر او ،بریتانیا برای پیشــرفت اقتصادی کام ً
ال وابســته به تجارت با
کشــورهای اروپایی بود .از آنجایی که زور نظامی ناپلئون به نیروی
دریایی سلطنتی انگلستان نمیرسید ،گزینه مسدود کردن راههای
تجاری دریایی از روی میز کنار رفت و ناپلئون مجبور شد بندرهای
اروپایــی را به تجارت نکردن با بریتانیا وادار کند .بریتانیا در آن زمان
کانون اصلی تولید و کسبوکار اروپا بود که دلیل اصلی این مسئله هم
انقالب صنعتی بود .همین تصمیم ناپلئون باعث شد تصمیمات صحیح
اقتصادی ســالهای ابتدایی او به طور کل از بین بروند و برای مثال
هم تورم باال رفت ،هم میزان بدهی دولت فرانســه به شدت افزایش
پیدا کرد.
ناپلئون از ســالهای  1808تا  1814درگیر جنگ شبهجزیره با
کشورهای اسپانیا و فرانسه بود که در این درگیری از جانب بریتانیا هم
حمایت میشدند .ناپلئون ابتدا در این نبردها موفق شد و در اسپانیا به
پیروزی رسید و برادر بزرگتر خود ،ژوزف ،را به سمت پادشاهی اسپانیا
گماشت .این اقدام ناپلئون اسپانیاییهایی را آزرده کرد که زمانی متحد
فرانسه بودند .هزینه جنگ با اسپانیا به حدی زیاد بود که گرچه فرانسه
در این جنگ پیروز شــد ،اما تبدیل به نقطه آغازی شد برای سقوط
ناپلئون ،زیرا دیگر متحدان پیشــین او متوجه شدند او تا چه حدی
نسبت به کشورگشایی و گسترش مرزهای خود حریص است.
از سوی دیگر همان نبرد معروف ناپلئون آغاز شد ،نبرد با روسیه.
ناپلئون در ســال  1812با این امید به روسیه حمله کرد که حمایت
سیاسی روسیه و لهستان را به خود جلب کند و نیروهای روس را هم
شکست دهد .با اینحال این تصمیم او یک فاجعه تمامعیار را رقم زد.
نهتنها هوا به شکل وحشتناکی سرد بود ،بلکه روسها هم هیچگونه
عالقهای به تعامل با فرانسویها نداشتند .روسها عقبنشینی کردند
اما در مســیر عقبنشینی خود از سیاست «زمین سوخته» استفاده
کردند و در مســیر حرکت خود و پیشروی فرانسویها هرگونه غذا و
بذری را میسوزاندند .این مسئله باعث شد نیروهای نظامی ناپلئون
چیز زیادی برای خوردن نداشته باشند .ارتش فرانسه تنها طی شش
ماه ،صدها هزار نفر از نیروهای خود را از دست داد.
وضعیت برای ناپلئون به شکلی پیش رفت که تا ابتدای تابستان
 ،1815فهرست دشمنان او بیشتر هم شده بود و کشورهای اتریش
و پروس هم به بریتانیا و روسیه پیوسته بودند .این چهار کشور خود
را بــرای مقابله با حمله ناپلئون آماده کردهبودند ،اما ناپلئون تصمیم
گرفت با حمله به بلژیک آنها را غافلگیر کند .همین حمله به بلژیک
بود که در نبرد مشهور واترلو ،شکست نهایی را برای نیروهای ناپلئون
و سقوط او رقم زد .پس از این شکست بود که کنگره وین و تبعید به
جزیره سنت هلن مقصد نهایی فردی را تعیین کردند که طی هزاره
دوم میالدی ،تا زمان حیات خود ،بیشــترین تاثیر را بر شکلگیری
سیمای اروپا داشت.

وضعیت بد اقتصادی اروپا ،اقدام به ترور پادشاه و انقالب خونبار و کوتاهمدت کمون فرانسه باعث شدهبود که بیسمارک سوسیالیستهای
آلمان نوپای پرنوسان بداند .بنابراین بیسمارک که با صفت «صدر آهنین» هم شناخته میشد سراغ برنامهای بسیار
آلمان را خطری جدی برای ِ
هوشمندانه رفت :شکست دادن سوسیالیستها در زمین بازی خودشان ،از طریق ارائه بیمه درمانی به طبقه کارگر.

پدر دولت رفاه

اتو فون بیسمارک ،ضدسوسیالیست رفاهگرا
اتو فون بیسمارک ،دیپلمات و سیاستمدار محافظهکار آلمانی بود که
طی دهههای پایانی قرن نوزدهم نهتنها توانست اتحاد را در آلمان ایجاد
کند ،بلکه از سال  1871تا  1890به عنوان صدراعظم این کشور بر مسند
امور سیاسی آن نشست .با اینحال به لحاظ اقتصادی چیزی که بیسمارک
را بیش از تمام موارد در تاریخ ماندگار کردهاست ،ایجاد ریشههای شکلی
از نظام اقتصادی است که بعدها با نام دولت رفاه بخش عمدهای از جهان
قرن بیستم را درنوردید .البته وجود نیروهای مختلف در آلمان آن روز بود
که بیسمارک را به سمت دولت رفاه کشاند نه ایدهای کام ً
ال درونیشده.
بنابراین شاید بهترین راه برای شــناخت نظرهای بیسمارک در زمینه
سیاســتگذاریهای اقتصادی و اجتماعی ،شناخت شرایط سیاسی آن
روزهای آلمان و اروپا باشد.
Jبه کام مردم
سال  1881بود و بیسمارک با بحرانی از سوی نیروهای سوسیالیست
روبهرو بود .او که در ســال  1878با تصویب قوانین ضد سوسیالیســتی
جلوی هرگونه تجمع سوسیال دموکراتهای آلمان ،انجمنها و نشریههای
وابســته به آنها را گرفتهبود ،نتوانست به طور کامل قدرت این حزب را
در ارکان سیاســی آلمان از بین ببرد و سوسیالیستها محبوبیت زیادی
در آلمان داشتند.

این وضعیت سیاسی ناشی از یکپارچه شدن  26ایالت ،بخش ،ناحیه
و دوکنشــین آلمانی بود که در سال  1871تبدیل به امپراتوری آلمان
شدهبودند .با اینحال قانون اساسی آلمان نگرانی زیادی را از جانب مردم
متوجه بیسمارک نمیکرد ،زیرا صدراعظمی او تنها وابسته به تایید پادشاه
آلمــان ،ویلهلم اول ،بود .با اینحال وضعیــت بد اقتصادی اروپا ،اقدام به
ترور پادشــاه و انقالب خونبار و کوتاهمدت کمون فرانسه باعث شدهبود
که بیسمارک سوسیالیســتهای آلمان را به عنوان خطری جدی برای
آلمان نوپای پرنوسان بداند .بنابراین بیسمارک که با صفت «صدر آهنین»
ِ
هم شناخته میشد سراغ برنامهای بسیار هوشمندانه رفت :شکست دادن
سوسیالیســتها در زمین بازی خودشان ،از طریق ارائه بیمه درمانی به
طبقه کارگر.
جاناتان اشتاینبرگ ،تاریخدان و نویسنده کتاب «بیسمارک :داستان
یک زندگی» درباره این تصمیم او چنین میگوید« :محاسبات دقیقی برای
این تصمیم صورت گرفتهبود .این مسئله اساساً ربطی به رفاه اجتماعی
مردمی
نداشت ،بلکه شکلی از رشــوه بود که دولت آلمان به طرفداران
ِ
سوسیالیستها میداد تا آنها را از حزب سوسیال دموکرات دور کند».
برای بیسمارک اهمیتی نداشت که نام این برنامه رفاهی چه باشد یا
به چه شکلی توصیف شود .تنها مسئله مهم برای او این بود که شهروندان
آلمان بدانند که این ایده از سوی دولت او ارائه شدهاست .خود بیسمارک
درباره این مسئله در سال  1881چنین گفت« :اسمش را سوسیالیسم یا
هرچه میخواهید بگذارید ،برای من فرقی نمیکند».
همینطور شــد که در سال  ،1883بیسمارک با تصویب قانون بیمه
درمانی ،آلمان را به یک دولت رفاه تبدیل کرد و این کار را تنها به منظور
متوقف کردن روند پیشروی سوسیالیستها انجام داد .این قانون اولین
نظــام ملی بیمه در جهان را ایجاد میکرد .هم کارفرما و هم کارگر باید
مبلغی را به صندوق بیمه پرداخت میکردند .دولت آلمان هم با بررسی

آیابیمهبیسمارک
واقع ًاوضعیت
سالمت کارگران
را بهبود بخشید؟
با توجه به
پژوهشهای
اقتصاددانهایی
چون اریک
هورنونگ و استفان
باورنشوستر،
پاسخ این پرسش
«بله» است .بین
سال  1884و پایان
قرن نوزدهم ،نرخ
مرگومیر کارگران
یقهآبیافتی
8.9درصدی کرد
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چهــرههـا
دقیق سوابق بیمهای کارگران اجازه کار را به آنها میداد و از سوی دیگر
کارفرمایان خاطی را هم جریمه میکرد.
این قانون به سرعت عرصههای دیگری را هم به خود اختصاص داد و
طی چند دهه توانست شئون زیادی از زندگی مردم آلمان را پوشش دهد.
در بین این عرصهها میتوان به بیمه سوانح ( ،)1884بیمه ازکارافتادگی
( )1889و بیمه بیکاری ( )1927اشاره کرد .طولی هم نکشید که بسیاری
از دیگر کشورهای اروپایی با این برنامه آلمان به خوبی آشنا شدند و شکلی
از آن را راهانــدازی کردند ،برای مثال بریتانیــای کبیر بیمه درمان را با
استفاده از درآمدهای مالیاتی دولت راهاندازی کرد.
Jریشههای یک برنامه
نباید فراموش کرد که موفقیت بیســمارک در ایجاد این طرح تا حد
زیادی وابســته به مجموعهای از وقایع تصادفی بود .برای مثال عمر زیاد
ویلهلم اول باعث شد بیسمارک بتواند مدت زمانی زیاد در قدرت بماند و
این طرح خود را تکمیل کند.
بــا این تفاصیل ،در مــورد خود الگو هم میتــوان گفت طرح بیمه
بیســمارک یک ایده کام ً
ال نو نبود .دولتهای اروپایی از قرن چهاردهم
به این سو اقدامات مختلفی را در جهت تامین بهداشت و درمان عمومی
انجام دادهبودند .برای مثال دولتشهر ایتالیا اقداماتی را در جهت کنترل
شیوع طاعون اجرا کرد که بیشتر در قالب قرنطینه خود را نشان میدادند.
جوامعی هم بودند که گروههایی را برای بیمه درمانی شکل میدادند که
بیشتر پیرامون یک حرفه خاص ایجاد میشدند و نامهایی از قبیل «انجمن
مشترک» یا «صندوق بیماران» داشتند .برای مثال معدنکاران بوهمیا
هم چنین گروهی داشتند که اعضای آن مبلغی مشخص را به صندوقی
مشترک واریز میکردند .پول این صندوق به حساب بیمارستانها میرفت
یا برای مراقبت از بیوهها و ایتام معدنکارانی هزینه میشد که با حوادث
کاری فوت کردهبودند .این ایدهها با انقالب صنعتی محبوبیت بیشتری پیدا
کردند ،زیرا این اتفاق سازماندهی نیروی کار را به شدت متحول کردهبود.
زمانی که بیســمارک ایده خود را مطرح کرد ،تقریباً  25تا  30درصد از
کارگردان اروپای شمال غربی ،صندوق ویژه بیماران داشتند.
جان مو ِری ،اقتصاددان کالج رودز درباره این مسئله چنین میگوید:
«کار کارخانهای برای ســامت کارگردان مضر بود .این مسئله تقاضایی

بیسمارک :یک زندگی
این زندگینامه مشهور بیســمارک که تا مدتها در فهرست
«پرفروشهــای» نیویورک تایمز قرار داشــت ،به خوبی زندگی
بیســمارک را به تصویر میکشد .نکته مهمی که در این کتاب
به خوبی به چشــم میخورد فرهنگ خاصی اســت که در آن
دوران در کل پــروس حاکم بود .جاناتان اشــتاینبرگ در این
کتاب استفاده ویژهای از نظرهای مخالفان و موافقان بیسمارک
کــرده و به عبارتی فضای صحبت کردن را برای همه فراهم
آوردهاست .با خواندن این کتاب به تصویری از یک مرد بسیار
پیچیده میرسیم :یک فرد بسیار زورگو که به راحتی گریه
میکند ،به شدت پروتستان است اما میخواهد مدارس را
ســکوالر کند .با خواندن این کتاب به خوبی میتوانید به
اهمیت قدرت در پیادهسازی بسیاری از طرحهای بزرگ پی ببرید.

22

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

برای تامین مالی خدمات درمانی ایجاد کرد .با اینحال بخشــی کلیدی
از انقالب صنعتی که عمدتاً مغفول میماند این است وقتی کارگران هر
یک هفته یا چند هفته یکبار دســتمزد خود را به صورت نقد دریافت
میکردند ،پولی در اختیار داشــتند که میشد آن را در راستای چیزی
خرج کرد که ما امروزه بیمه درمانی مینامیم ».به عبارت بهتر ،دسترسی
زیاد به پول نقد در شــهرهایی که تراکم جمعیت باالیی داشتند ،امکان
ســازماندهی صندوقهای بیماری را افزایــش داد .دهقانان و کارگرانی
مانند خدمه معموالً دستمزد خود را در قالب کاال یا جای خواب دریافت
میکردند و همین مســئله دادن حق عضویت به یک صندوق درمانی را
پیچیدهتر میکرد ،اما انقالب صنعتی در مناطق شهری این مشکل را تا
حد زیادی مرتفع کرد.
البته موانع زیادی هم بر سر راه پوشش همگانی بیمه درمانی وجود
داشت که قوانین بیسمارک هم نتوانست آنها را حل کند .هرکسی که
دســتمزد خود را در قالب کاال دریافت میکرد ،مانند دهقانان ،ملزم به
عضویت در گروههای بیمهای نبود .با اینحال با افزایش جمعیت شهری،
ســطح پوشش بیمهای هم به شدت رشــد کرد .در سال  ،1885تقریباً
 4.3میلیــون نفر در آلمان عضو بیمه بودند و این عدد تا ســال 1913
به  13.6میلیون نفر رسید .همین جهش بسیار شدید مسائل زیادی به
همراه داشت.
Jتاثیر دولت رفاه
طی دهههای پس از تصویب این قانون ،اقتصاد آلمان به رشد خود
ادامه داد .گرچه میتوان ارتباطی بین پوشش بیمه و این رشد نشان
داد ،با اینحال نمیتوان به طور روشن گفت که رابطه علی و معلولی
بین رشد اقتصادی و گســترش بیمه از کدام سمت به کدام سمت
بودهاســت .البته این نکته را نباید فراموش کرد که با گسترش بیمه،
کارگرانی که بیمار میشدند با دشواریها و فقر کمتری دست و پنجه
نرم میکردند و همین مسئله فشار کمتری به نهادهای قانونی ضعیف
دولت آلمان وارد میکرد.
با اینحال ،آیا بیمه بیسمارک واقعاً وضعیت سالمت کارگران را بهبود
بخشید؟ با توجه به پژوهشهای اقتصاددانهایی چون اریک هورنونگ و
استفان باورنشوستر ،پاســخ این پرسش «بله» است .بین سال  1884و
پایــان قرن نوزدهم ،نرخ مرگ و میر کارگران یقهآبی افتی  8.9درصدی
کرد .این طرح بیمه درمانی به شــکلی فوقالعاده توانست جلوی مرگ
و میــر در اثر بیماریهای عفونی را بگیــرد و نباید فراموش کرد که در
آن دوران درمان قطعی و قدرتمندی برای بسیاری از بیماریهای عفونی
وجود نداشت.
این مدل آلمانی طی قرن بیستم دستخوش تحوالت فراوانی شد ،اما با
همه این اتفاقات مدلی اثربخش و محبوب باقی ماند .زمانی که این نظام
طی جنگ جهانی دوم به کشورهای هلند ،بلژیک و فرانسه صادر شد ،این
کشورها مدل را رها نکردند ،علیرغم اینکه این مدل تحت سلطه آلمان
نازی به این کشورها تحمیل شدهبود.
به طور کل میتوان گفت نظام بیسمارک موفقیتی بزرگ به حساب
میآید بهغیر از یک مورد .گرچه هدف بیسمارک این بود که با این طرح
حزب سوســیال دموکرات را از قدرت بیرون براند ،رای این حزب رشــد
کرد ،به شکلی که در سال  1912بزرگترین نیروی حاضر در رایشتاگ،
سوسیال دموکراتها بودند .میتوان گفت بیسمارک خوششانس بود که
زنده نماند و این روزها را ندید ،زیرا او در سال  1898درگذشت و نتوانست
فرصتی جدید برای بیرون کردن سوسیالیستها از قدرت پیدا کند.

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

بازار ناکام

بازار سرمایه با چه شرایطی سال  1400را به پایان رساند
ش رو دارد؟
و چه چشماندازی پی 

عکس :رضا معطریان

آینده ما

نوبت سودسازی
شواهد نشان میدهند سال پیشرو ،سال بهتری برای بورس و سهامداران خواهد بود
مائده امینی
خبرنگار بخش آیندهما

چرا باید خواند:
بازار سرمایه در سال
 99به اوج تقاضا رسید
و بهیکباره سقوط
کرد .دربرگیری این
بازار در این سال
افزایشچشمگیری
داشت ،از این رو
بررسی سرگذشت و
برآورد سرنوشت آن
تصویر بهتری از آینده
سرمایهگذاری در این
بازار میسازد.

ســال  ۱۴۰۱سال مهمی برای بازار ســرمایه است .سال جاری را
عوامل بسیاری برای بورس ،میتوانند شیرین یا تلخ کنند که در صدر
همه آنها همچنان برجام نشســته است .گره کوری که اگر باالخره
باز شــود میتواند رکود ناشی از ترسها و انتظارات را بشکند و دوباره
بازار را میزبان تقاضاهای امیدوارانه کند .سرنوشت بازار اوراق بهادار و
سهامدارانش اگرچه مانند بســیاری از مردم به برجام گره خورده اما
عوامل دیگری هم در پیشروی یا توقف آن موثر خواهند بود؛ از همین
رو بورس را دماسنج اقتصادی کشور مینامند .تاثیرات اقداماتی مثل
حذف کامل ارز ترجیحی ،نرخ دالر ،قیمت نفت و عوامل خارجی مثل
جنگ روسیه و اوکراین بر بازار سرمایه مشهود هست و خواهد بود.
از سوی دیگر بورس ایران در یک سال و چند ماه گذشته کمترین
بازدهی را میان بازارها به واسطه هجوم تقاضا در نیمه دوم سال  ۹۸و
نیمه اول سال  ۹۹تجربه کرده است و به نظر میرسد نوبت رشد مالیم
شاخص کل آن در سال جدید ،رسیده باشد.
Jواکاوی اتفاقات اولین ماه از اولین سال قرن
سنت سبزپوشــیدن بورس در هفته دوم فروردینماه ،امسال هم
پابرجا ماند .شاخص کل بورس در پنج روز نخست کاری سال جدید،
 ۷درصد بازدهی مثبت را برای سرمایهداران رقم زد تا سهامداران بازار
سرمایه ،سال  ۱۴۰۱را با خاطرهای خوش آغاز کنند .علت سبزپوشی
بورس را عالوه بر موقعیت زمانی ،میتوان ناشــی از رشد قیمتهای
جهانی ،تثبیت قیمت دالر ،مطرحشــدن واگذاری بلوک شرکتهای
خودروســازی ،گزارش عملکرد مناسب شرکتها و افزایش تمایل به
سرمایهگذاری فعاالن در ســهام بهجای سایر بازارهای مالی دانست.
اگرچه با به پایان رسیدن تعطیالت شاخص بورس برای مدتی دوباره
ســاز کاهش کوک کرد اما بعد از گذشــت دو سه روز ،سبزپوشی به
بورس برگشت که این برگشت از نزول میتواند خود سیگنال مثبتی
برای بورسبازان باشد.
Jمسئله فرجام برجام است
محرک اصلی بازار سرمایه ،احیای توافق ایران با آمریکاست .به نظر
میرســد این گزاره ،برای همه قابل اعتنا و قبول باشد .برای تحلیل
شرایط موجود شاید بهتر باشد چند سالی به عقب برگشت.
در تاریــخ  23تیرماه  1394و پس از  22ماه مذاکره ،ایران و گروه
 5+1بر سر برنامه هستهای ایران به یک توافق جامع رسیدند .بورس
که معموالً رویدادهای مثبت را پیشخور میکند ،از تاریخ  19خرداد
 1394به اســتقبال امضای برجام رفت و از شاخص  ۶۲هزار و ۳۱۷
واحدی به قله  ۶۹هزار و  ۴۴۳واحدی رسید .این رشد  11.5درصدی
دقیقاً در روز توافق ایران و غرب به انجام رسید و از فردای آن ،شاخص
بورس شروع به افت کرد .در مدت مورد بحث ،افت بورس به اندازهای
سرعت گرفت که شاخص به عدد  ۶۱هزار واحد رسید و حتی بیشتر
از آن  11.5درصدی که رشــد کرده بود ،عقبنشــینی کرد و برای
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سهامداران زیان ساخت.
دلیل افت بازار این بود که هنوز اطمینان کامل نســبت به اجرای
برجام وجود نداشــت و هنوز قوانیــن مربوط به تحریمهای آمریکا و
اتحادیه اروپا رفع نشده بود .اما در دور پایانی جلسات ایران و  5+1که
نتیجه آن وارد شدن برجام به مرحله اجرایی بود ،ورق برگشت.
از تاریخ هفتم دی ماه  1394که شاخص کل بورس در ارتفاع حدود
 ۶۱هزار واحد قرار داشــت ،این بــازار دوباره وارد فاز پیشخور کردن
خبرها شد و تا تاریخ  26دیماه به ارتفاع  ۶۴هزار و  ۸۰۰واحد رسید.
رشد بورس این بار پس از پایان جلسات ایران و غرب ،به دلیل اجرایی
شــدن برجام ادامه پیدا کرد و تا تاریخ  14فروردین  1395شاخص
بورس از  ۸۱هزار واحد گذشت.
الگوریتم سال  ،۹۳ممکن است تقریباً در سال پیش رو هم تکرار
شود اما به نظر میرسد در صورت تحقق هرکدام از سناریوها ،نه قرار
است شاخص بورس زمینگیر شــود نه قرار است رشد طوفانی رقم
بخورد.
در سناریوی کسب توافق و احیای قرارداد برجام ،صنایع خودرویی،
بانکی ،حملونقل و تجهیزاتی کشور شرایط خوبی پیدا خواهد کرد..
اما در صورت شکست پروژه توافق و عملیاتی شدن سناریوی دوم،
ایران قرار است همچنان با تحریمهای شدید ،دست و پنجه نرم کند
و اقتصاد کشورمان میزبان تورمهای شدیدتر و نرخ مهارگسیختهتری
برای دالر خواهد بود .باال رفتن قیمت دالر -که نتیجه شکست مذاکرات
خواهد بود-به افزایش درآمد شرکتهای صادراتی (بهخصوص نفتیها)
خواهد انجامید که این فرآیند میتواند منجر به سودســازی در گام
نخست برای شرکت و در گام بعدی برای سهامداران آن باشد.
در واقع ،وضعیت برجام در چند وقت اخیر در کشــمکش و ابهام
بوده اما سیگنالهای مثبت بیشتری به بازار فرستاده و همین وضعیت
باعث شده که بسیاری از نمادهای بازار تا مشخص شدن وضعیت نهایی
برجام در یک محدوده قیمتی نوسان کنند در حالی که ظرفیت باالیی
برای رشد داشته باشند.
Jرشد قیمتهای جهانی با تداوم جنگ
گاهی تاثیر عوامل خارجی بیشــتر از عوامل داخلی میشــود .در
موقعیت کنونی ،اگر قرار باشــد کشــمکشهای میان اروپا ،آمریکا
و روســیه ادامه پیدا کند ،قیمتهای جهانی همچنان رشــد خواهد
کــرد که این موضوع میتواند به نفع ایران و صنایع ایرانی باشــد .در
واقع تنشهای بینالمللی میتوانــد فرصتهای خوبی برای صنایع
صادراتمحور فراهم کند که این رونق تلخ به کام بورس و سهامدارانی
که روی این شرکتها ســرمایهگذاری کردهاند ،شیرین خواهد آمد.
همچنین افزایش قیمت دالر در اثر تقاضای دالر جهانی به واسطه تداوم
جنگ اوکراین و روسیه میتواند منجر به افزایش قیمت دالر در داخل
شود که این تغییر هم برای تعداد زیادی از شرکتهای بورسی ،مثبت
ارزیابی میشود .با همه اینها تجربه نشان داده که تمام تغییرات ناشی

میتوان انتظار داشت که با حذف ارز ترجیحی ،موانع بر سر افشای اطالعات دقیق
صورتهای مالی کمرنگتر شود و محصول این تغییر به افزایش شفافیت معامالت منجر
شده و تبعات مثبتی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.

از تنشهای مقطعی ،موقتی خواهند بود و عمر درازی نخواهند داشت.
Jمحصوالت حذف ارز ترجیحی برای بورس
تجربه زیســتی در همه سالهای گذشته ،نشــان داده سیستم
دونرخی و حتی چندنرخیارز در کشــور ،منجر به گســترش فساد
میشود و در نهایت کمک قابل توجهی به کاهش قیمتها نمیکند اما
این حقیقت مبنا میتواند تعابیر مختلفی برای بورس داشته باشد .در
تعبیر اول میتوان انتظار داشت که با حذف ارز ترجیحی ،موانع بر سر
افشای اطالعات دقیق صورتهای مالی کمرنگتر شود و محصول این
تغییر به افزایش شفافیت معامالت منجرشده و تبعات مثبتی برای بازار
سرمایه به همراه خواهد داشت.
در واقع ،اگرچه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ممکن اســت تامین مواد
اولیه مورد نیاز شرکتهایی را که از ارز ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی استفاده
میکنند با چالش مواجه کنــد ،اما از طرف دیگر میتوان در چنین
شرایطی انتظار بهبود حاشیه سود شرکتهای مذکور را داشت .زیرا
نرخ فروش کاالها به دلیل دریافت ارز  ۴٢٠٠تومانی به طور دستوری
تعیین میشد ،حال قیمتها بر مبنای نرخ تقاضای بازار خواهد بود و
نرخها به سمت واقعیت و قیمتهای جهانی نزدیکتر خواهد شد .بر
این اساس بسیاری از شرکتهای فعال در این صنایع که نرخ فروش
محصوالتشــان تحت کنترل دولت بوده است از این موضوع منتفع
میشوند.
امــا باید به این نکته توجه داشــت که حــذف ارز ترجیحی در
کوتاهمدت ،برای آن دســت از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با
این ارز تأمین میکردند ،پیامدهایی مانند تورم برای بخش تولیدکننده
خواهد داشت ،این موضوع میتواند تولید شرکتها بهویژه بنگاههای
کوچک و متوسط را تحتالشعاع قرار دهد که شاخص تورم تولیدکننده
مهر تأییدی بر این موضوع است.
باید در نظر داشــت که حذف ارز با نرخ ترجیحی به طور کلی بر
صنایع دامداری و زراعت ،صنعت قند و شــکر ،تولیدکنندگان روغن
خوراکی و صنعت دارو ،تأثیرگذار خواهد بود که مشمول دریافت این
نوع ارز و همچنین مسئله قیمتگذاری در محصوالت خود بودند.
بنابراین به واســطه حذف ارز ترجیحی احتماالً سال جاری ،سال
پرنوسانی برای این شرکتها به خصوص شرکتهای دارویی،خواهد
بود .البته صنایــع دارویی میتوانند تعبیر دیگری از حقیقت مبنای
ذکرشده رقم بزنند.
بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی در هشــتماهه نخست سال
جاری از محل سهمیه ارزی سال  ۱۴۰۰در حدود  ۱۱.۹میلیارد دالر
ارز با نرخ ترجیحی به طور نقدی و اعتباری به واردات کاالهای اساسی،
دارو ،تجهیزات پزشــکی و نیز واکسن کرونا اختصاصیافته است که
حدود  ۱.۴میلیارد دالر آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده
است.
بررســیها نشان میدهد که در سال  ۱۴۰۰شاخص صنعت دارو
رونــد نزولی را در پیش گرفته بود که اگر دولت در ســال  ۱۴۰۱ارز
ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف کند ،باعث افزایش سود
ریالی این شرکتها میشود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این
صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد.
اما دولت هنوز زیر ساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرفکننده
و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارائه نکرده و همچنان این موضوع با
ابهاماتی روبهرو است.

پیچیدگی از آنجا آغاز میشــود که صنعت داروی ایران با ریسک
نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکتهای تولیدکننده
نیاز بسیاری به سرمایه در گردش پیدا میکنند .این موضوع مستلزم
این است که دولت به این شرکتها تسهیالت کمبهره بدهد که این
خود دوباره ،منجر به باز شدن مسیرهای تازهای برای دخالت دولت در
امور اقتصادی کشور خواهد شد.
Jموضعگیری دولت و حکایتهای بورسی
روی کاغذ دولت سیزدهم تالش دارد برادری خود را به بازار سرمایه
اثبات کند .تصمیمات و اقداماتی که در بودجه سال  ۱۴۰۱با رویکرد
حمایت از بورس دیده شده ،صحه بر همین ادعا میگذارد.
کاهش مالیات ،تقویت صندوق تثبیت بازار ســرمایه ،حذف ارز
 4200تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی
بورس در بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است.
کاهش فروش اوراق بدهی توسط دولت در سال  1401یکی دیگر
از موارد مهم برای بورس در ســال جاری اســت .در حالی که امسال
دولت میتوانست  132هزار میلیارد تومان اوراق در بورس به فروش
برســاند ،این عدد را تا  ۸۸هزار میلیــارد تومان کاهش داده که این
کاهش فروش این اوراق یک خبر مثبت برای بازار ســرمایه است .اما
یک نکتهای که باید به آن توجه کرد نحــوه و زمان فروش اوراق در
بورس اســت .در صورتی که مانند سال  99این اوراق در روزهایی که
بورس در اوج است ،فروخته شود ،میتواند باز هم موجب ریزش بازار
شود و در واقع دولت باید به یک زمانبندی مناسب برای فروش این
اوراق  -هرچند کاهش یافته  -فکر کند تا با ورود پرحجم به بازار ،نظم
عرضه و تقاضا را بههم نزند.
امسال هم مثل سالهای گذشته ،اگردولت و وزارت اقتصاد مشخصاً
برنامه خود را برای بازار سرمایه اعالم کند و این برنامه ،یک زمانبندی
اجرایی هم داشته باشد ،میتوان امیدوار بود که روند فعلی بازار سرمایه
تغییر کند و ســهامداران نیز به روزهای خوب امیدوار باشند .در حال
حاضر یکی ازنکات مثبت برای بورس ،بودجه ســال آینده-حداقل
روی کاغذ -است.
Jاحتماال سال بهتری در راه است
پیشبینی ششماهه دوم سال برای بازار سرمایه بسیار دشوار است.
عملکرد ششماهه نخست میتواند تغییرات گستردهای در عملکرد
شش ماه دوم رقم بزند .در چنین شرایطی تنها میتوان با رصد اخبار
و تحــوالت داخلی و خارجی،حرکت احتمالــی جریان نقدینگی را
پیشبینیکرد..
بر اســاس آخرین گزارش اجماع تحلیلگران که در اسفند ۱۴۰۰
توسط گروه مالی کیان با کمک  ۱۸۰تحلیلگر اقتصادی جمعآوری و
منتشر شد ۵۸ ،درصد کارشناسان بر این باورند که سال پیش رو برای
بورس بهتر از سایر بازارها خواهد بود .در مقابل مسکن کمترین رای را
در احتمال کسب بیشترین بازدهی دارد.
 ۴۳درصــد از این افراد بازدهی  ۲۰تــا  ۳۰درصدی و  ۳۲درصد
نیــز بازدهی بیش از  ۳۰درصدی را برای بورس در این ســال انتظار
میکشند .شاخص کل بورس ســال  ۱۴۰۰را در محدوده نزدیک به
یــک میلیون و  ۳۶۰هزار واحد به پایان برده و بازدهی  ۲۰درصد این
شاخص به معنای شاخص بیش از یک میلیون و  ۶۰۰هزار واحدی در
پایان سال  ۱۴۰۱است.

1.473
هزار

بیشترینشاخص
بورس در سه هفته
نخست۱۴۰۱

1.390
هزار

کمترینشاخص
بورس در سه هفته
نخست۱۴۰۱

25
درصد

میانگینبازدهی
پیشبینیشده
برای بورس در
سال جاری
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آینده ما

جامانده از قافله
در سال گذشته بازار خودرو  ۱۴برابر ،بازار مسکن  9برابر و بازار طال  4برابر بازار سرمایه بازدهی داشتند
بازارهای مالی ایران و جهان سال گذشته متاثر از اتفاقات
فرزانه قبادی
متعــددی بودند .بازارهای ایران چشــم به مذاکرات وین
داشتند و بازارهای مالی جهانی بیشتر تحت تاثیر جنگ
خبرنگار بخش آینده ما
روسیه و اوکراین بودند و زیر سایه این جنگ نوساناتی را
تجربه میکردند .در این میان بازار سرمایه ایران روزهای پرنوسان اما کمرونقی را پشت سر
گذاشت .نمودار تغییرات بازار سرمایه ایران نشان میدهد شاخص کل در خرداد سال گذشته
به پایینترین میزان خود یعنی یک میلیون و  ۹۵هزار واحد و در شــهریورماه به باالترین
میزان خود یعنی یک میلیون و  ۵۷۰هزار واحد رسیده و در نهایت به رشد ساالنه کمتر از۳
درصدی بسنده کرده است .اما از اتفاقات مهمی که بازار سرمایه در سال گذشته تجربه کرد،
خروج چشمگیر سرمایههای حقیقی از این بازار بود .بیشترین میزان خروج این سرمایه از
بورس روز هشتم شهریور رخ داد و بالغ بر هزار و  980میلیارد تومان سرمایه حقیقی از این
بازار خارج شد .برآوردها نشان میدهد در طول سال  1400بیش از  ۶۲هزار میلیارد تومان
سرمایه حقیقی از بورس ایران خارج شده است .این در حالی است که در همین شرایط در
حالی که سهام گروههای خودرویی درجا میزدند بازدهی بازار خودرو از  ۴۰درصد گذشت
و بازدهی بازار طال بیش از  ۱۱درصد بود .مسکن و سایر کاالهای بادوام هم دستکمی از
ایندو بازار نداشتند اما بورس ،از قافله رشد و سوددهی بازماند.
Jمرگ تدریجی یک رویا
شاخص بورس حاال حاالها به روزهای رویایی که درپنج ماه نخست سال قبل تجربه کرد،
برنخواهد گشت .به نظر میرسد بعد از اتفاقاتی که در ماههای پایانی سال  99افتاد نمیتوان
انتظار ورود نقدینگی به بازار سرمایه را داشت .از طرفی افزایش بیسابقه شاخص بورس در
سال  99باعث افزایش سطح عمومی قیمتها و در نتیجه طوالنی شدن بازه زمانی اصالح
شاخصها شده است .بیتوجهی دولت به این بازار در پی وعدههایی که در ابتدای سال برای
حمایت از بورس داده شــد و اتفاقاتی که در یک سال گذشته در آن افتاد ،موجب تشدید
بیاعتمادی ســرمایهگذاران به این بازار شده است .در عین حال اخبار مربوط به مذاکرات
هم در ورود و خروج سرمایههای حقیقی به این بازار بیتاثیر نبود .روند خروج سرمایههای
حقیقی از بورس هرچند در روزهای پایانی  1400تا حدودی کاهش پیدا کرد و در برخی
روزها متوقف شد ،اما نمودارها نشان از افزایش دوباره آن در فروردین  1401دارند.
بازدهی بازارهای مالی در سال ( 1400درصد)
50

41.5

40
27.1

30
20

11.6
4.16

2.86

ارز

ﺑﻮرس

10
0

ﺧﻮدرو
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Jپایینترین بازدهی برای بورس
بررسی بازدهی بازارهای مالی نشان میدهد ضعیفترین عملکرد به بازار سرمایه تعلق
میگیرد که با ســپری کردن فراز و نشیب بسیار در شاخصهای موجود ،بازدهی حدود 3
درصدی را در سال  1400ثبت کرده است .هرچند پیشبینیهای خوشبینانه خبر از بهبود
وضعیت بازار سرمایه در سال جاری دارد .شاید بازگشت ایران به بازارهای جهانی در پی رفع
تحریمها بتواند در خروج این بازار از شرایط موجود نقش مهمی ایفا کند.
در شــرایطی که افت و خیز بسیاری در بازار سرمایه در جریان بود ،سایر بازارهای مالی
هم از تبعات محرکهای موجود بینصیب نبودند .با هربار مخابره اخبار مربوط به مذاکرات و
قوت گرفتن رفع تحریمها ،بازار ارز نوساناتی را تجربه میکرد .در سال  1400کمترین نرخ
دالربا  ۲۰هزار و  755تومان و باالترین قیمت دالر با  30هزار و  920تومان ثبت شده است.
افزایش و رکوردشکنی نرخ دالر در پی بینتیجه ماندن دور هفتم مذاکرات احیای برجام و در
میانه آذر سال گذشته در نمودارهای مربوط به بازار ارز در سال  1400ثبت شده است .در
همین حال رشد  5.8درصدی برای بازار ارز در آخرین سال قرن ثبت شد.
بازار خودرو هم به شــدت تحــت تاثیر بازار ارز بود هرچند از رشــد تورم و آمار تولید
خودروسازان هم بینصیب نبود .نمودارها نشان میدهند که بازدهی این بازار در سال گذشته
به رغم تمام فراز و نشیبهای اقتصادی ،بیش از سایر بازارهای مالی بود .اما این بازار که سال
گذشته را با رشد چشمگیری پشت سر گذاشت در پی انتشار اخباری که حکایت از صدور
مجوز واردات خودرو در ســال جدید داشت ،در دو ماه پایانی سال  1400رکودی نسبی و
کاهشــی  2تا  5درصدی در قیمت برخی خودروها را تجربه کرد .این بازار هم مثل دیگر
بازارهای مالی گوش به اخبار مذاکرات دارد و به احتمال بسیار تحت تاثیر اخباری خواهد بود
که در خصوص نتایج مذاکرات احیای برجام و رفع تحریمها منتشر خواهد شد .در نهایت اما
این بازار خودرو بود که در یک سال ،بیشترین رشد را تجربه کرد .برای مثال قیمت یک پراید
 ۱۱۱که در ابتدای فروردینماه حدود  ۱۱۰میلیون بود در پایان سال به  ۱۸۰میلیون رسید
و حدد  ۷۰میلیون افزایش قیمت را تحربه کرد.
بازار مســکن هم که تاثیرپذیری بسیاری از نرخ تورم دارد ،در سال گذشته با نوساناتی
روبهرو بود .گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را در اسفندماه 1400
بالغ بر  35میلیون تومان در ازای هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی اعالم کرده است در
حالی که این رقم در فروردینماه همین سال نزدیک به  30میلیون تومان بود .مطالعه نرخ
مسکن در  5سال پایانی قرن نشان میدهد مسکن در سال  1400کمترین میزان بازدهی
را در مقایسه با  5سال گذشته تجربه کرده است .میتوان گفت این بازار مثل دیگر بازارهای
مالی ایران در سال گذشته درگیر نوعی رکود تورمی بوده است .هرچند دولت وعدههایی برای
بهبود بازار مسکن داده است ،اما باید دید با وضعیت بودجه سال جاری تا چه میزان امکان
تحقق این وعدهها در شرایط فعلی برای دولت فراهم خواهد شد.
بازار طال بر خالف دیگر بازارهای مالی که تحت تاثیر اتفاقات داخلی بودند ،به شدت متاثر
از وقایع بینالمللی به ویژه جنگ روسیه و اوکراین بود .نرخ طال در سال  ۱۴۰۰نزدیک به ۱۲
درصد رشد داشت و قیمت جهانی آن از  ۱۷۰۰دالر به  2هزار دالر رسید و بعد با افت قیمت
نرخ حدود  ۱۹۰۰دالر را تجربه کرد .اما پیشبینیهای بینالمللی حاکی از این است که تداوم
آتشافروزی روسیه در اوکراین میتواند قیمت جهانی طال را تا  2200دالر هم افزایش دهد.
آتشبس در جنگ روسیه و اوکراین و نتیجهبخش بودن مذاکرات وین و بسیاری عوامل
دیگر میتواند تاثیر مستقیم بر بازارهای سرمایهگذاری در ایران داشته باشد ،اما این بازارها
تا زمانی که مشــکالت اقتصادی ایران پابرجا هستند ،همچنان بیثبات بوده و نمودارها و
منحنیهای آماری آنها متاثر از اتفاقات کوچک و بزرگ داخلی و خارجی خواهند بود.

در بدترین روز برای بورس در سالی که گذشت شاخص به یک میلیون و  ۹۵هزار
واحد رسید و در بهترین روز برای بازار سرمایه سهامداران شاخص یک میلیون و
 ۵۷۵هزار واحدی را تجربه کردند.
 ۸شهریور
در این روز
هزار و  ۹۸۰میلیارد
تومان
پول حقیقی از بورس
خارج شد

دنیای سبز و قرمز
بازار سرمایه در سال  1400چه شرایطی را تجربه کرد

 21شهریور
هزار و  460میلیارد
تومان
از بورس خارج شد
 ۱۷بهمن
هزار و  409میلیارد
تومان
خروج سرمایه را ثبت
کردند

ســال گذشته را بورس با ایستادن روی شــاخص یک میلیون و  ۳۰۰واحدی شروع کرد و تقریب ًا روی
همین مدار بود که پرونده سال  ۱۴۰۰بسته شد .انگار سال گذشته سال بورس نبود ،سالی بود برای هیچ!
سهامداران تقریب ًا در بیشتر روزهای سال گذشته بازدهی بازار منفی یا به صفر متمایل بورس را چشیدند
و تنها در روزهای پایانی مردادماه و ابتدایی شهریورماه که ورق تا حدودی برگشت ،توانستند اندکی نفس
بکشند .البته همه بازار سرمایه مشمول این قاعده نشد .در همین سال کمرمق اما بعضی از صندوقهای
سرمایهگذاری توانستند دو تا ســه برابر بازدهی کلی بازار برای کاربران خود سودسازی کنند و حدود
یکچهارم شرکتهای حاضر در بازار سرمایه توانستند بازدهی مثبت را تجربه کنند.

بیشترین
خروج پول
حقیقی در
سال ۱۴۰۰

 4فصل متفاوت
25
18.6

20
15

منتهی به 22
فروردین 1401
مشترک نواندیشان:
 -16.26درصد
بانک دی:
 -10.84درصد
واسطهگری مالی یکم:
 -6.86درصد
مشترک رشد سامان:
 -6.5درصد
مشترک بانک اقتصاد نوین:
 -4.52درصد

کمبازدهترین
صندوقهای
سرمایهگذاری
در یک سال

10
3.7

5

ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس در زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس در ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس در ﺑﻬﺎر ۱۴۰۰

0
-5

-4.9

-10

-10.6

-15

روایت  12ماهه بورس
ارزش کل معامالت خرد ،به بیش از  ۱۰۵۸۷۰۳میلیارد تومان رسید
یک میلیون و  ۵۷۵هزار واحد/بیشترین رقم ثبتشده برای شاخص کل بورس در ششم شهریور
یک میلیون و  ۹۵هزار واحد  /کمترین رقم ثبتشده برای شاخص کل بورس در سوم خرداد
 ۶۲هزار میلیارد تومان توسط حقیقیها از بازار سرمایه خارج شد
 ۸۵درصد از صنایع حاضر در بورس افت قیمت را در سهام خود تجربه کردند
 ۷۵درصد سهمهای بازار بازدهی منفی را تجربه کردند
 ۲۵درصد سهمها بازدهی مثبت داشتند

بیشترین
ورود پول
حقیقی در
سال ۱۴۰۰

پربازدهترین
صندوقهای
سرمایهگذاری
در یک سال

 ۱۰شهریور
 855میلیارد تومان
پول حقیقی به بورس
وارد شد

منتهی به  22فروردین
1401
مشترکپیشتاز:
 45.33درصد

بازدهی شاخص کل به تفکیک ماههای سال  -درصد -
.۲۰
۱۵٫۵۷

.۱۵

۱۲٫۲۱

۷

.۱۰

۶٫۶۴
۳٫۶

.۵
۱٫۲

۰٫۲۱
ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ

ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮورﯾﻦ
۱۴۰۱

اﺳﻔﻨﺪ ۱۴۰۰

ﺑﻬﻤﻦ ۱۴۰۰

.۰
دی ۱۴۰۰
۲٫۹۶-

آذر ۱۴۰۰
۴٫۹۴-

آﺑﺎن ۱۴۰۰

ﻣﻬﺮ ۱۴۰۰

ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰

ﻣﺮداد ۱۴۰۰

ﺗﯿﺮ ۱۴۰۰

ﺧﺮداد ۱۴۰۰

اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۴۰۰ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
.۵-

۳٫۴۴-

۵٫۳۲۸٫۵۱-

۶٫۷۳-

مشترکگنجینهارمغان
الماس:
د
 43.97درص 
پاالیشی یکم (:)ETF
 41.8درصد
زرین کوروش:
 35.42درصد
همیانسپهر:
 35.02درصد

.۱۰-
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رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها میتواند تاثیر عمیق و مثبتی
بر فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بگذارد که
سهم بورس هم از این میان رونق قابل توجهی خواهد بود.

آینده ما

چهار مولفه برای یک بازار
سرنوشت سهامداران به موضعگیری سیاسی ،مصوبات اقتصادی دولت ،وضعیت بازارهای جهانی و سیاستگذاری
سازمان بورس گره خورده است

سید حمید میرمعینی
کارشناس بورس

عامل اصلی و تعیین
کننده در جهت
بهبوداقتصاد
و شاخص های
اقتصادی برجام و
سرنوشت آن است.
به ثمر رسیدن این
توافقبینالمللی
می تواند فضاهای
صادراتی و وارداتی
کشور را در مسیر
توسعه و رونق قرار
دهد که این بستر
تازه برای بازار
سرمایه تاثیرات
مثبتیبههمراه
خواهد داشت
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با توجه به پیچیدگیهایی که در روابط بینالملل وجود دارد
و همینطور تنوع و تعدد تغییــرات محیطی که اتفاق میافتد
پیشبینی اینکه بازار بورس امسال چه روندی را طی خواهد کرد
بسیار دشوار است .اما به هر حال میتوان متغیرها و مولفههای
اساســی را که در روند آتی بازارها و اقتصاد را تحتالشعاع خود
قرار میدهد و به نوعی سناریوســازی میکند مورد بررسی قرار
داد .اکثر فعاالن اقتصادی از جمله فعاالن بازار ســرمایه عمدتاً
به سناریوسازی ،تشکیل ،تدوین و طراحی درختواره احتماالت
با هدف واکنش نشــان دادن به تغییــرات محیطی آینده روی
آوردهاند که بســیار مفید اســت .در مورد بازار ســرمایه باید ۴
مولفه کالن مورد بررســی و ارزیابی قرار بگیرد که هریک از این
مولفهها به بخشهای کوچکتر تقســیم میشود که میتوان با
ایــن  ۴مولفه به درختواره احتماالت دســت پیدا کرد .یکی از
این مولفهها که اساس تغییرات اقتصاد و بازار سرمایه را تشکیل
میدهد اوضاع سیاســی اســت که چه از لحاظ بینالمللی چه
داخلی همیشه اصلیترین ،مهمترین و غالبترین مولفهایاست
که بر روند اقتصادی کشــور حاکم است .محدودیتهای تحریم
آسیب جدی به وضعیت اقتصاد کشــور وارد آورده و به تبع آن
شرکتهای بازرگانی محدودیتهایی در بحث واردات و صادرات
دارند و به راحتی قادر به انجام مبادالت بینالمللی نیســتند تا
جایی که بیشتر شرکتها به ویژه در بحث صادرات با مشکالتی
نظیر نقل و انتقال پــول و افزایش هزینههای معامالتی مواجه
هستند .شرکتهایی که واردکننده هستند و قطعات ،تجهیزات،
مواد اولیــه و ...وارد میکنند به خاطر همیــن محدودیتها با
مشکالتی مواجه هســتند .بنابراین اگر توافق برجام انجام شود
میتوانیم امیدوار باشیم که امسال ،سال خوبی برای بورس باشد
چرا که رفع محدودیتهای تحریم میتواند تاثیر عمیق و مثبتی
روی اکثر فعالیتهای اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی
بگذارد و حتی تکنولوژیهای داخل را متحول کند .با برداشتن
محدودیتهای تحریمی میتوانیم به یک رونق نسبی دست پیدا
کنیم و بحرانها را پشت سر بگذاریم .در خصوص اوضاع سیاست
داخلی هم با توجه به فشارهای زیاد اقتصادی که در جامعه وجود
دارد ،هر لحظه ممکن است اوضاع سیاسی تنشزا و متشنج شود
که این مسئله تاثیر بسزایی روی بازار سرمایه خواهد گذاشت.
دومیــن مولفــه کالن تاثیرگذار که امســال نیــز بورس را
متاثــر از خود خواهد کرد بحث سیاســتگذاریهای اقتصادی
دولت اســت کــه در قالب بودجــه ،تعیین نرخ ســود بانکی،
بســتههای سیاستی که در طول ســال اجرا میکند ،سیاست
خصوصیســازی ،قیمتگذاریهای دســتوری و ...بروز و ظهور
پیــدا میکند .دولت میتواند به صــورت کالن در اقتصاد ورود
کند و یا سیاســتهای حمایتی در خصوص بازار سرمایه اعمال
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کند .بنابراین سیاســتگذاریهای اقتصادی امسال دولت روی
بازار ســرمایه بسیارمشهود و اثرگذار است که با پیشبینی این
سیاستگذاریها میتوان چشمانداز بازار سرمایه را مورد تحلیل
و ارزیابی قــرار داد .میتوان تاثیرات اعمــال هرگونه مقررات و
ابالغیههای جدید دولت را روی بازار سرمایه سریعا بررسی کرد.
به هر حال تا حدودی میشــود با توافق یــا بدون توافق برجام
پیشبینی کرد که سیاستگذاریهای دولت در چه حوزههایی
میتواند اتفاق بیفتد .به عنوان مثال تعیین نرخ دالر بسیار روی
بازار سرمایه اثرگذار است.
ســومین مولفه کالن مهم در روند جریانات بورســی ،بحث
بازارهای جهانی اســت .بازارهای جهانی به تبع در ســه ســال
گذشــته به خاطر مشکالت ناشی از کرونا ملتهب بود که پس از
واکسیناســیون رشد خود را شروع کرد اما با وقوع جنگ روسیه
علیه اوکراین هم بازارها دوباره ملتهب شدند؛ قیمت نفت جهانی
افزایش پیدا کرد .این تغییرات قیمتهای جهانی از جمله نفت،
محصوالت پتروشــیمی ،فلــزات رنگین ،مواد معدنــی و ...بازار
سرمایه داخل را تحت تاثیر قرار داد .چون که محصوالت خیلی از
شرکتهای مهم بازار سرمایه داخل و شرکتهای صادراتمحور،
متاثر از قیمتگذاری محصوالت جهانی هستند.
چهارمین عامل کالن ،عملکرد و سیاســتگذاری ســازمان
بورس اســت که در خصوص توسعه بازار ،تغییرات زیرساختها
از جمله دامنه نوسانات ،حجم مبنا ،تغییرات در کشف قیمتها،
مقرراتی که برای ناشران میگذارد ،عمقدهی به بازار و حمایت
از نهادهای مالی بسیار تاثیرگذار است .سازمان بورس که متولی
ســازمان ســرمایه اســت نقش مهمی در ایجاد زیرساختها و
بسترهای توسعه در بازار آینده سرمایه ایفا میکند .با بررسی این
 ۴مولفه میتوان به نوعی سناریوهایی چید که بتوان آمادگی پیدا
کرد تا واکنشهایی را نسبت به تغییرات این متغیرها نشان داد
و به خوبی این تغییرات را مدیریت کرد .در مجموع فکر میکنم
عامل اصلی و تعیینکننده در جهت اقتصاد و رویدادهای سیاسی
داخلی و تغییرات اجتماعی کشــور در سال  ۱۴۰۱توافق برجام
باشــد .ما با برجام مسیر بسیار متفاوتی پیش رو خواهیم داشت
و میتوانیم به تغییرات شــاخصها به صورت واقعی خوشبین
باشیم و بازار سرمایه خوبی داشته باشیم .در چنین فضایی هم
شــرکتهای صادراتی و هم وارداتی تحــت تاثیرات مثبت قرار
میگیرند ،هم بازارهای موازی مانند طال ،خودرو و مسکن راکد
خواهند بود و نهایتاً بازار ســرمایه در چنین جوی از همه بازارها
جذابتر خواهد بود و جریان نقدینگی به ســمت بورس هدایت
خواهد شد .ولی در صورت توافق نکردن ما شاهد بحرانیتر شدن
اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خواهیم بود که تبعات آن
گریبان بازار سرمایه را نیز خواهد گرفت.

سرخابیها اگرچه از ارزش ذاتی قابل توجهی برخوردارند ،اما درآمد
پایداری ندارند و آینده روشنی برای تغییر این رویه هم پیش روی
آنها قرار ندارد.

خصوصیسازی روی سکو
با وجود ورود استقالل و پرسپولیس به فرابورس ،هنوز حدود  90درصد سهام ایندو باشگاه در اختیار دولت است
باالخره ماجرای خصوصیسازی باشگاههای استقالل و پرسپولیس
فیصله پیدا کرد .بعد از کشمکشهای فراوان پانزدهم اسفندماه سال
گذشته سرخابیها به بورس پیوســتند و  ۱۰درصد از سهام آنها از
مســیر افزایش سرمایه واگذار شد.این گام اگرچه رو به جلو برداشته
شــده اما نتوانسته منجر به «خصوصی» شدن این باشگاهها در عمل
شــود .هنوز حدود 90درصد سهام سرخابیها در اختیار دولت است
واین با مفهوم خصوصیســازی واقعی و واگذاری اصولی یک شرکت
در تناقض است.
پذیرهنویسی پرسپولیس و استقالل اما با استقبال گرمی مواجه نشد.
اگرچه این تئوری وجود داشت که هر هوادار میتواند یک سهامدار هم
باشد اما تکمیل فرآیند پذیرهنویسی حدود  ۱۵روز به طول انجامید.
به نظر میرسد حتی هواداران این باشگاهها هم قائل به این حقیقت
هستند که سرخابیها اگرچه از ارزش ذاتی قابل توجهی برخوردارند،
اما درآمد پایداری ندارند و آینده روشنی برای تغییر این رویه هم پیش
روی آنها قرار ندارد .دخالتهای دولت و شــیوه نهچندان استاندارد
واگذاری این دو باشگاه هم صحه بر این برداشت میگذارد.
حاال ،اگرچه گام مثبتی -رو به جلو -برای تغییر اداره شدن فوتبال
توســط دولت برداشته شــده اما پولهایی که امروز به خزانه این دو
باشگاه از محل افزایش ســرمایه و مشارکت سهامداران وارد میشود
اگر همچنان گرفتار مدیریت دولتی شــود و در مسیر درستی برای
سرمایهگذاری هدایت نشود ،نمیتواند آنها را از زیاندهی خارج کند و
به رویای سوددهی برساند.
در نهایت میتوان گفت که بر اســاس گزارش رســمی سازمان
حسابرسی وزارت اقتصاد و دارایی ،ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس سه
هزار و  ۲۱۰میلیارد تومان و ارزش نهایی باشــگاه استقالل دو هزار و
 ۷۸۰میلیارد تومان اعالم شده است که درصد ارزش دو شرکت مربوط
به برند تجاریشان است.
Jآنچه در پذیرهنویسی گذشت
 ۱۰درصد سهام ســرخابیها در فرابورس ایران عرضه شد و بعد
از گذشت  ۱۵روز ،سرانجام پذیرهنویسی پرحاشیه سهام باشگاههای
اســتقالل و پرسپولیس به پایان رســید .حدود  ۳۲۰هزار نفر سهام
باشگاه پرسپولیس و  ۲۸۶هزار نفر سهام باشگاه استقالل را خریداری
کردند .در این پذیرهنویســی ،یک میلیارد و  ۲۳۶میلیون برگه سهم
توسط باشگاه استقالل و یک میلیارد و  ۳۴میلیون برگه سهم توسط
باشگاه پرسپولیس عرضه شده بود.بررسی آمارهای منتشر شده توسط
سازمان بورس و اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی نشان میدهد
که در نهایت در باشــگاه استقالل ،افراد حقوقی  ۲۸۰میلیارد تومان
معادل  ۷۸درصد سهام و سهامداران حقیقی  ۷۹میلیارد تومان معادل
 ۲۲درصد سهام از محل افزایش سرمایه خریداری کردند .همچنین در
باشگاه پرسپولیس ،افراد حقوقی  ۲۶۱میلیارد تومان معادل  ۷۴درصد
و افراد حقیقی  ۸۹میلیارد تومان معادل  ۲۵درصد افزایش سرمایه را

خریداری کردند.
گفتنی است که استقبال چندان گرمی در ابتدا از حضور استقالل و
پرسپولیس در فرابورس نشد .برای مثال در نخستین روز واگذاری ،در
مورد باشــگاه استقالل  ۱۶۷میلیون و  ۴۰۳هزار و ۹۰۳سهم ،توسط
 ۱۷۹هزار و ۱۸۵نفر و در مورد باشگاه پرسپولیس  ۱۶۲میلیون و ۲۲۹
هزار و  ۱۳۶ســهم توسط  ۲۰۱هزار و  ۲۵۴نفر خریداری شد که این
ارقام بسیار پایینتر از ارقام پیشبینیشده بود.
Jسیاه و سپید حضور سرخابیها در بورس
مهمترین نقطه تاریک ماجرای ورود اســتقالل و پرســپولیس با
نمادهای اســتقاللح و پرسپولیســح به فرابورس ،نحوه واگذاری این
دو باشــگاه است.بخش اعظم ســهام همچنان دست دولت است و
خصوصیسازی واقعی انجام نشده.
از ســوی دیگر ،زیانده بودن این باشــگاهها و مشکالت مالی که
استقالل و پرسپولیس در همه این سالها با آنها دست و پنجه نرم
کردهاند و به رسانهها درباره این وضعیت گالیه داشتهاند در کنار روزگار
کمرونق بورس دست به دست هم میدهند و منجر به استقبال سرد
از نمادهای معامالتی این باشــگاهها در بورس میشوند .به خصوص
تا زمانی که ســهامداران احساس کنند که صرفاً قرار است از سرمایه
آنها برای تزریق نقدینگی به باشگاهها استفاده میشود و قرار نیست
سهامداری آنها به خصوصیســازی واقعی و سودسازی منجر شود،
پیچیدگی این شرایط تشدید میشود.
اما مهمترین مزیت ورود ســرخابیها به بورس این است که بازار
سرمایه میتواند نورافکنی بر صورتهای مالی ،داراییها و مراودات آنها
باشد و این برای نخستین بار است که صورتهای مالی این دو باشگاه
بزرگ حسابرسی شده و در معرض دید عموم قرار میگیرد .همچنین

10
درصد

سهام سرخابیها
در دست بخش
غیردولتی
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آینده ما
ممکن است چنین تغییراتی کمک به ایجاد شفافیت و در نهایت بهبود
وضعیت مالی دو باشگاه کند.

۱۷۸۰
میلیارد تومان

ارزش برند تجاری
استقالل

۱۹۸۴
میلیارد تومان

ارزش برند تجاری
پرسپولیس

30

Jبرندهای گران ،دستهای خالی
ی اســت و مدیران آنها
دســت هردو باشگاه مدتهاســت خال 
سالهاست با مشکالت مالی دست و پنجه نرم میکنند .با وجود این،
به گزارش سازمان خصوصیسازی ،ارزش برند استقالل  ۱۷۸۰میلیارد
تومان و امالک و مســتغالت  ۱۴۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.
ارزش روز داراییهای شرکتاستقالل  ۳۲۰۰میلیارد تومان و بدهیها
 ۳۳۰میلیارد تومان برآورد شده است .همچنین ارزش برند پرسپولیس
 ۱۹۸۴میلیــارد تومان و داراییهای ثابــت آن  ۱۱۰۰میلیارد تومان
محاسبه میشود .در واقع ارزش ایندو باشگاه به ارزش برند تجاریشان
و امالک و مستغالتی است که در اختیار دارند.
Jواکاوی صورتهای مالی بزرگترین باشگاههای ایران
بررسی گزارشهای منتشرشده از سازمان حسابرسی ،نشان میدهد
که بر اساس صورتهای سال مالی منتهی به  31خرداد  ،1400باشگاه
پرسپولیس با سرمایه  701میلیارد تومانی حدود  182میلیارد تومان
درآمد عملیاتی داشــته که نسبت به دوره مالی سال  99حدود 107
درصد افزایش یافته است.
عمده درآمد شــرکت از محل کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل
موفقیت در بازیهای آسیایی و صعود به ردههای باالتر در این بازیها
در فصول  2020و  2021بوده است.
از طرفی بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی شرکت  146میلیارد
تومان درج شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 13درصدی
داشــته است .عمده هزینههای شرکت در ســرفصل بهای تمامشده
عملیاتی به میزان  ۱۲۷.۳میلیارد تومان به حقالزحمههای ورزشــی
(قرارداد بازیکنان و کادر ورزشی) تعلق دارد .این باشگاه در سال مالی
مذکور به ســود ناخالص حدود  36میلیارد تومانی دست یافته است.
همچنین شرکت ۱۴.۲میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است.
این در حالی اســت که در دوره مشابه سال قبل شرکت زیان خالص
 52میلیارد تومانی داشــته است .مجموع داراییهای شرکت در دوره
مالی مذکور  ۸۲۵.۲میلیارد تومان ذکر شده است و مجموع بدهیهای
شرکت حدود  320میلیارد تومان است که نسبت به بدهیهای دوره
مشابه سال قبل رشد 9درصدی داشــته است .از مجموع داراییهای
پرسپولیس 700 ،میلیارد تومان آن مربوط به داراییهای ثابت مشهود و
 113میلیارد تومان آن مربوط به دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیها
بوده است .این رقم نسبت به سال قبل رشد 896درصدی داشته است.
همچنین ارزش دفتری پرسپولیس  510میلیارد تومان برآورد میشود.
برای باشــگاه فوتبال استقالل وضعیت اندکی متفاوتتر است .بر
اساس صورتهای ســال مالی منتهی به  31تیر  ،1400این شرکت
با ســرمایه  ۷۱۹.۴میلیارد تومانی حدود ۱۲۶.۶میلیارد تومان درآمد
عملیاتی داشــته که نسبت به دوره مالی سال  99حدود  226درصد
افزایش را تجربه کرده است .بررسی گزارشها نشان میدهد که عمده
درآمد عملیاتی شرکت از محل تبلیغات بوده است .همچنین به دلیل
صعود شرکت به مرحله دوم مسابقات جام باشگاههای آسیا مبلغ 660
هزار دالر از طرف کنفدراســیون آسیا به باشگاه پرداخت خواهد شد.
 195هزار دالر نیز بابت کمکهزینه اسکان به شرکت پرداخت خواهد
شد که وصول آنها در جریان است .بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی
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استقالل نیز در سال مالی جاری  130میلیارد تومان بوده است.
عمده هزینههای شــرکت در بهای تمامشــده عملیاتی نیز بابت
قرارداد با بازیکنان بوده اســت .همچنین بررسیها نشان میدهد که
بهای تمامشــده درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل
رشد 48درصدی داشته است.
شرکت در سال مالی مذکور  ۳.۵میلیارد تومان زیان ناخالص به بار
آورده که نســبت به دوره مشابه قبل  92درصد از میزان زیان شرکت
کاسته شده است.
میزان داراییهای شرکت استقالل بیش از  ۷۶۰.۵میلیارد تومان
اســت که حدود  422میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است .از این
 ۷۶۰.۵میلیارد تومان ۷۱۷.۶ ،میلیارد تومان مربوط به داراییهای ثابت
مشهود بوده است.
از طرفی میزان بدهیهای شرکت حدود  274میلیارد تومان است
که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 7درصدی داشته است و ارزش
دفتری استقالل  487میلیارد تومان برآورد میشود.
Jآینده باشگاههای پایتخت
بــا همه این بــاال و پایینها و با وجودی کــه نمیتوان منکر این
حقیقت شــد که این دو باشگاه محبوب و مشهورند ،از لحاظ ساختار
مالــی و عملکردی در وضعیت چندان مطلوبــی قرار ندارند و اگرچه
خصوصیســازی آنها به نوعی ابتر مانده و انتقادات بسیاری به نحوه
عملیاتی کردن آن وجود دارد ،اما در نهایت بورســی شدن آنها یک
گام رو به جلو است.
حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی گفته است تا اواسط
ســال  ۱۴۰۱بلوکهای مدیریتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
واگذار میشود .از سوی دیگر در تاریخ بازار سرمایه ایران این نخستین
مرتبه است که سهام دو باشگاه ورزشی عرضه میشود و این عرضه بعد
از حدود ده سال کشمکش در نهایت محقق شده است .اما واقعیت این
است که تا ساختار درآمدی این دو باشگاه اصالح نشود ،تا شیوه اداره
این دو باشگاه به شیوه اداره باشگاههای بزرگ در سراسر دنیا نزدیک
نشود ،تغییر بسزایی در وضعیت آنها رخ نخواهد داد.
نکته دیگری که در این میان شاید به واسطه ناخوشایندی مغفول
مانده ،بررســی سرنوشت واگذاریهایی از این قسم است .برای مثال،
سهام شســتا نزدیک به دو سال اســت که در بورس عرضه شده اما
تغییری در مالکیت ،مدیریت و کارایی آن اتفاق نیفتاده اســت و این
هراس که نکند سرخابیها هم به این سرنوشت دچار شوند در ذهن
هواداران ،سرمایهگذاران و سهامداران وجود دارد.
پیشبینی آینده با توجه به پیچیدگی شرایط کار آسانی نیست .به
خصوص که با توجه به زیانده بودن صورتهای مالی این دو باشگاه،
نمیتوان تصویر درستی از آینده داشت اما به نظر میرسد به هر روی
تا حدودی هواداران دو تیم پای کار آمدهاند و این بار هم برای حمایت
از استقالل و پرسپولیس ،در پذیرهنویسی شرکت کردهاند .اما همین
هواداران ممکن است در ادامه اگر از تصمیمات احتمالی برای اداره این
دو باشگاه راضی نباشند و یا در آستانه زیان مالی به واسطه خرید سهام
تیمهای محبوبشــان قرار بگیرند ،لب به اعتراض بگشایند و حقوق
از دســت رفته خود را مطالبه کنند .هنوز که هنوز است ،در داستان
واگذاری ســهام استقالل و پرســپولیس ابهامات بسیاری وجود دارد
که میتواند پس از بازگشــایی ایندو نماد ،مشکالتی را در بازار سهام
بهوجود بیاورد.

تپسی تنها استارتآپی است که مجوز عبور از این دیوار شیشهای را کسب کرده
است .دیجیکاال ،دیوار ،شیپور ،فیلیمو و کافهبازار استارتآپهای دیگری
هستند که سالهاست در صف ورود به بازار سرمایه منتظرند.

نسل آینده بورسیها
استارتآپها برای بورسی شدن با چه چالشهایی مواجه هستند
تمایل استارتآپها برای ورود به بورس بعد از جهش بیسابقه شاخص در ماههای
ابتدایی سال  99به باالترین حد خود رسید .هرچند که با ریزش شدید شاخص کل در
اواخر تابستان همان سال ،این تب تند فرونشست ،اما حضور استارتآپها هم با وجود
تمام تالشهای صورتگرفته ،در مقطعی که بازار بورس روزهای طالیی خود را سپری
میکرد ،محقق نشد .با این حال برخی استارتآپها که پیش از روزهای طالیی بورس در
پی ورود به این بازار بودند ،همچنان برای رسیدن به این هدف تالش میکنند و نگاهی
بلندمدت به حضور در بازار سرمایه دارند.
خألهای قانونی و نبود ضوابط مدون برای ورود اســتارتآپها به بازار سرمایه باعث
شده تا آنها در تمام این سالها پشت چراغ قرمز بورس بمانند .سال گذشته این طلسم
شکست و باالخره تپسی به عنوان نخستین استارتآپ ایرانی موفق شد تا نام خود را در
بازار دوم فرابورس ثبت کند .البته تپسی به عنوان نخستین و تنها استارتآپ حاضر در
بازار سرمایه در ایران ،پس از ماهها همچنان در وضعیت «ممنوع -متوقف» قرار دارد و
هنوز سهام خود را عرضه نکرده و همچنان در حال طی فرایندهای قانونی است -طبق
قانون شرکتها تا  6ماه پس از درج نماد معامالتی خود بر تابلوی فرابورس فرصت دارند
تا عرضه اولیه را انجام دهند -با این حال ،نفس ورود این اســتارتآپ به بورس به زعم
بسیاری از فعاالن این حوزه ،میتواند زمینهساز ورود دیگر استارتآپهای بزرگی باشد
که سالهاســت در صف ورود به فهرســت مندرج روی تابلوهای بازار سرمایه هستند.
هنوز مشــخص نیست تپســی چگونه در این بازار حاضر خواهد شد و بازار سرمایه به
حضور این استارتآپ چه واکنشی نشان خواهد داد .روشن شدن این امر میتواند نقشی
تعیینکننده در کیفیت حضور استارتآپهای ایرانی در بورس داشته باشد.
زمزمه ورود اســتارتآپها به بازار سرمایه از سال  95شنیده میشد .نبود تعریفی
واحد از فعالیت استارتآپی و همچنین ضوابط پذیرش این مجموعهها در بازار سرمایه،
باعث شــد تا این اتفاق ســالها به تعویق بیفتد .باالخره تابستان  1399و در پی رشد
بیسابقه شــاخص بورس ایران و همچنین اقبال عمومی نسبت به این بازار ،دولت به
صرافت انجام این کار افتاد و رئیس جمهور در تیرماه همان ســال وزیر اقتصاد را مامور
پیگیری موضوع کرد.
تپسی به عنوان نخستین استارتآپ ایرانی دیماه  99در فرابورس پذیرفته شد ،اما
انجام امور قانونی نزدیک به یک سال به طول انجامید تا اینکه در آذرماه  1400فرابورس
ایران از درج نماد معامالتی تپسی در بازار دوم فرابورس خبر داد و اعالم کرد نماد تپسی
قرار است در گروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آن معامله شود .همچنان تپسی تنها
استارتآپی است که مجوز عبور از این دیوار شیشهای را کسب کرده است .دیجیکاال،
دیوار ،شیپور ،فیلیمو و کافهبازار استارتآپهای دیگری هستند که سالهاست در صف
ورود به بازار ســرمایه منتظرند .هرچند برخی از آنها از جمله دیجی کاال به گام نهایی
ورود به این بازار نزدیک شــدند ،اما به دالیل مختلف هنوز این هدف برای آنها محقق
نشده است.
در دنیا حضور اســتارتآپها در بازار سرمایه ،به رغم وجود چالشهای بسیار ،امری
پذیرفتهشده است و بخشی از فهرست بلندباالی بورس ،به استارتآپها اختصاص دارد.
اما در ایران هنوز این امر در ابتدای راه اســت .ورود استارتآپها به این بازار مدافعان و
مخالفانی دارد که هرکدام اســتداللهای خود را دارند و از تهدیدها و فرصتهای این
حضــور میگویند .یکی از بزرگترین موانعی که مخالفان ایــن امر بر آن تاکید دارند،
ریسک باالی فعالیت استارتآپهاست ۹۰« .درصد استارتآپها شکست میخورند».
این آماری بینالمللی از فعالیت اســتارتآپها در حوزههای مختلف است .آماری که

مخالفان حضور اســتارتآپها در بورس به آن استناد میکنند تا پرریسک بودن این
حضور و همچنین تبعات ناشــی از زیان انباشته استارتآپها را هنگام ورود به بورس
به سرمایهگذاران گوشزد کنند .از طرفی موافقان این امر معتقدند حضور استارتآپها
در بورس میتواند با ایجاد اعتماد عمومی موجب دوام فعالیت آنها شود و زمینه را برای
موفقیت این شرکتها و توسعه فعالیتهای اســتارتآپی فراهم کند .به باور مدافعان
این امر ایجاد امیدهایی برای نقدشــوندگی ،میتواند سرمایهگذاران را به استارتآپها
وفادارتر کند.
نبود ضوابط و چارچوبهای مشخص برای ارزشگذاری استارتآپها یکی دیگر از
چالشهای جدی این حوزه است .دانشی که استارتآپها در اختیار دارند سرمایه اصلی
آنها محسوب میشــود ،اما این سرمایه باید به زبان عدد و رقم در بورس ترجمه شود.
موضوعی که سازوکار دقیقی برای آن در ایران وجود ندارد .به همین دلیل ارزشگذاری
اقتصادی استارتآپها همواره یکی از چالشهای اصلی فعالیت آنهاست .ضوابط پذیرش
استارتآپها در فرابورس آذرماه سال گذشته به تصویب رسید و راه را تا حدودی برای
این مجموعهها هموار کرد .اما همچنان مسایل و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که
مدیران تپسی که مراحل پذیرش و حضور در فرابورس را پشت سر گذاشتهاند ،همچنان
در پی رفع آن هستند تا بتوانند به مرحله عرضه سهام برسند .البته فرابورس ایران برای
جلوگیری از مشکالت ناشی از سرمایههای نامشــهود استارتآپها اعالم کرده است:
«عرضه اولیه ســهام اســتارتآپهای حاضر در فرابورس ،عمومی نخواهد بود ،بلکه به
طور غیرمستقیم و از طریق مشارکت صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی
صورت خواهد گرفت».
Jشرایط نخستین و تنها استارتآپ حاضر در بورس
پس از تصویب ضوابط پذیرش استارتآپها در فرابورس و همچنین پذیرفته شدن
نخستین اســتارتآپ ایرانی در این بازار ،نیمه آذرماه  1400امیدنامه تپسی در سایت
فرابورس منتشر شــد .اطالعات مندرج در این امیدنامه نشان میدهد که سود خالص
تپسی در سال  1399رقمی حدود  4.7میلیارد تومان و سرمایه این استارتآپ مبلغی
حدود  117میلیارد تومان اســت .تپسی پیشبینی کرده است سود خالص شرکت در
ســال  1400مبلغی حدود  20میلیارد تومان ،یعنی میزانی تقریباً  5برابر سود خالص
محققشده در سال  99باشد .این شرکت برای سال  1404پیشبینی سود خالص حدود
 1700میلیارد تومانی برای فعالیتهای خود در این امیدنامه ثبت کرده است .هرچند
این اعداد و ارقام در مقایسه با سایر ارقام ارائهشده توسط شرکتهای دیگر در بازار بورس
نمیتواند چندان جذاب به نظر برسد ،اما مدیران تپسی معتقدند ماهیت استارتآپها
رشــد و حرکت رو به جلو در آنهاست .همین خصیصه میتواند سهام تنها استارتآپ
حاضر در بورس را برای سرمایهگذاران جذاب کند.
حضور اســتارتآپها در بورس امری ناگزیر در ســالهای پیش رو خواهد بود ،اما
کیفیت و چگونگی این حضور همچنان شفاف و دقیق نیست .در این میان فرصتهایی
که برای استارتآپها با حضور در بورس فراهم میشود بعد از ایجاد امکانی جدید برای
تامین سرمایه و جلب اعتماد در میان سرمایهگذاران ،معافیتها یا تخفیفهای مالیاتی
است که برای برخی از این شرکتها اهمیت دارد .از طرفی هزینهها برای ارتقای ساختار
حســابداری و ارائه گزارشهای مالی و همچنین هزینههای پذیرش در بازار سرمایه و
عرضه سهام در این بازار هم مواردی است که برای شرکتهایی که تمایل به حضور در
این بازار دارند ،قابل تامل است.
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آینده ما

قبل از ورود آماده شوید
ساختارهای مالی ،اداری ،نظارتی و مالکیتی عمده استارتآپها و باشگاهها برای ورود به بورس مناسب نیست

سعید جمشیدیفرد
کارشناس بورس

دو باشگاه استقالل
وپرسپولیس
باید تالش کنند
بدهیهای
ثبتنشده ،درآمدها
و هزینههای
خود را مبتنی بر
استانداردهای
حسابداری
ارائه دهند و به
سمت سودآوری،
شفافیت و انضباط
مالیحرکتکنند

32

استارتآپها و برخی باشگاههای ورزشی تمایل زیادی برای ورود به
تآپها فعالیتهای کسب و کاری
بورس دارند .درســت است کهاستار 
هستند که به سرعت میتوانند عملیاتی شوند و مبتنی بر فناوری اطالعات
و دانشبنیان هستند اما ورودشان به بورس نیاز به مقدماتی دارد که باید
فراهم شــود و این نوع فعالیتها باید به عنوان یک شخصیت خصوصی
ســاختارهای یک کســب و کار را به طور کامل داشته باشند .خیلی از
تآپهایی تمایل به ورود دارند که ساختارهای مالی ،اداری،
اوقاتاستار 
نظارتی و مالکیتی آن برای ورود به بورس متناسب نیست .در نتیجه مادام
که این تناســب وجود نداشته باشد ،ورود به بورس به جای اثرات مثبت
تآپی
میتواند اثرات منفی و مخرب به دنبال داشته باشد پس اگراستار 
در حوزه تخصصی خود توانایی خوبی دارد ولی هنوز سیستمهای مالی
حداقلی و توانایی گزارشــگری و پاسخگویی ،حسابرسی و ارائه اطالعات
بهموقع را ندارد ،در ورود به بورس با مشکل مواجه میشود .هر شخصیت
حقوقی که میخواهد وارد بورس شود باید به این نکته توجه داشته باشد
که واقعاً ساختارش را به گونهایدرست چیده که مهیای پاسخگویی به
ذینفعان متعدد از جمله مالیات ،بیمه و حتی پرسنل و سهامداران خرد
تآپهایی راهاندازی میکنند،
باشــد؟ جوانان فعال و خوشفکریاستار 
فعالیتهایی که واقعاً در آینده ســودآور خواهد بود ولی برخی از آنها با
بعضی از حداقلهای بورس آشنا نیستند .برخی از این افراد انتظار دارند
تکالیف مالیاتی و بیمهایانجام ندهند و فکر میکنند برایشــان دست و
پاگیر است .ممکن اســت برخی برای شروع منزل را دفتر کار خود قرار
دهند اما باید بدانند که کسب و کارشان باید شکل و شمایل یک بنگاه
اقتصادی را داشته باشد .توصیه میکنم فعاالن این بخش ،برای ورود به
بورس آموزشهــای الزم را ببینند چرا که اگر آموزش نبینند و متوجه
شــوند بدهیهای مالیاتی به بار آمده و تعهدات تامین اجتماعی موجب
شده بستانکاران با استناد به قانون ادعایی علیه آنها کنند ،ممکن است
منتقد شــوند که کسی آنها را حمایت نمیکند؛ ولی اگر آموزش ببینند
تآپ به خاطر سرعت
امیدوارانهتر میتوانند کار را پیش ببرند .البتهاستار 
تآپها
راهاندازی مبتنی بر فناوری اطالعات است ولی بعضی از ایناستار 
تآپیشان
بعد از گذشت چند سال شکل و فرم گرفتهاند و ماهیتاستار 
کمرنگ است و یک فعالیت اقتصادی جاافتاده محسوب میشوند.
در مورد باشــگاههای فوتبال هم کم و بیش این بحث وجود دارد .در
باشگاهها جنبه ورزش ،رقابت ،بازی و در عین حال کسب و کاری که به
طور خاص مبتنی بر بازیکن ،مربی ،سرمایهگذاران و ذینفعان غیرمالی
اســت که بر روی سکوها مینشینند ،پررنگ است .در باشگاهها آنچه به
صورت برجسته وجود دارد بحث طرفداران است و بحث ماهیت ورزش و
رقابت اصوالً برجستهتر از بنگاهداری است .بسیاری از باشگاههای ما هنوز
آن ادبیات بنگاهداری را ندارند .بعضی باشــگاهها هنوز نمیدانند صورت
مالی چیست و برخی هنوز حسابداری اولیه را هم ندارند که میبایست
این مقدمات فراهم شــود .پس در مورد باشگاههای فوتبال برای ورود به
بورس ،مقدمهایکه در مورد ورزش و بازی است و عالیقی که تماشاچیان،
طرفداران و حتی بازیکنان و آنچه در شبکههای اجتماعی برجسته است
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از یک بنگاه اقتصادی دارند که نوع کسب و کارش فوتبال است یا ورزش
است ،شاید متفاوت باشد .باشگاه فوتبال برای ورود به بورس میبایست
بداند که یک بنگاه اقتصادی است و باید پیشبینی سود داشته باشد .پس
باید بحث مدیریت و مالکیت از هم جدا شود .اگر مدیری ادبیات بنگاهداری
را نداند حتماً به مشکل میخورد .البته باشگاههایی چون پرسپولیس و
استقالل برای ورود به بورس کمی آشناتر با ادبیات بنگاهداری هستند و
میدانند که هر اطالعات مهمی را که ممکن است در این شرکتها باشند
مکلفاند بالفاصله به بورس اعالم کنند .همچنین در مورد سودآوری این
شــرکتها گزارشهای مکرر و متعدد دهند .این تمرین باعث شده این
باشــگاهها کم و بیش با ادبیات بورسی آشنا شوند .دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس میدانند که بندهای متعدد حسابرسی به شهرتشان آسیب
میزنــد .در نتیجه باید تالش کنند بدهیهای ثبتنشــده ،درآمدها و
هزینههایی که ثبتنشده است و یا در دورههای مالی مختلف که تطابق
ندارد و به ثبت میرسد ،مبتنی بر استانداردهای حسابداری باشد .لذا برای
موفقیت و سودآوری باید سنگ بنای عرضه سهام هر باشگاهی شفافیت
و انضباط مالی باشد.
در کل برای ورود به بورس باید شــرایط بورس فراهم شــود و بحث
مالکیت مشخص باشد .میزان سرمایه باید حداقلهای الزم را داشته باشد.
شرکت باید چشمانداز ســودآوری داشته باشد .چراکه با زیان مستمر و
ممتد در گذشته و آینده نمیتوان ســهم جذابی برای خود ایجاد کرد.
تآپها هم باید
در عین حال مدیران باشگاههای فوتبال و مدیراناستار 
بدانند که مدیر یک بنگاه اقتصادی هســتند و باید بخشها و حوزههای
مختلفی را اداره کنند و بین این بخشها باالنس به وجود بیاورند؛ به نوعی
که مبتنی بر تخصص و دانش باشد .یک مدیر باشگاه فوتبال که فوتبال را
خوب میداند ولی نمیداند که بحث سودآوری برای سهامدار بورس مهم
است ،قطعاً موفق نخواهد بود .اگر مقدمات و شرایط اولیه فراهم نشده باشد
و زیربنای الزم وجود نداشته باشد ،عرضههایی هم که در بورس صورت
میگیرد موفق نخواهد بود حتی اگر شرایط شکلی بورس رعایت شود و
اطالعات و چشماندازهای مثبتی برای عملکردهای آتی نشان داده شود.
اما ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا حضور چنین شرکتهایی
به تعمیق بازار کمک میکند؟ اگر ابعاد باشــگاهها را گســترده ببینیم،
بله ،حضور آنها به گســترش عرضهها کمک میکند .اما در حال حاضر
باشگاههای ما کوچک هستند .طبعاً عمق بازار هم متناسب با وضع موجود
است اما میتوان امیدوار بود با ورود به بورس و لزوم سرمایهگذاری و تامین
سرمایه از طریق بورس بتوانند کارهای توسعهایخود را انجام دهند که
تآپها هم همین مسئله
میتواند به عمق بازار منتهی شود .دربارهاستار 
تآپها در حد بنگاههای کوچک هستند
صدق میکند .چون عموماًاستار 
و بعضاً شخصمحور و تخصصمحورند ،میزان سرمایه این نوع کسب و
کارها عموماً کم اســت ،ولی در عین حال باید حوزههای سرمایهگذاری
مرتبط با اصل بیزینسشان را توسعه دهند و با افزایش سرمایه و تامین
مالی از طریق بورس موجب انتشــار اوراق بیشــتر شــوند که طبعاً در
عرضههای بورس تاثیرگذار خواهد بود.

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

گامهای لرزان
زیر پوست اقتصاد ایران

عکس :رضا معطریان

آکــادمـی

درکی نادرست از اقتصاد ایران
نقدی بر گفتوگوی مسعود نیلی با ماهنامه آیندهنگر

بـهـانـه

سیاستگذاری رفاهی برای زنان چگونه اتفاق میافتد و چه مشخصههایی دارد؟
پاسخ این پرسش را در این مقاله بخوانید.

آقای دکتر مســعود نیلی در مصاحبهای که در شماره
 116ماهنامه آیندهنگر منتشر شده ،مطالبی را عنوان
کردهاند که از جنبههای مختلف قابل نقد و بحث است.
ایشان البته با دانش باال و تجربه اجرایی طوالنیای که
طی سه دهه گذشته در مدیریت اقتصاد دارند ،حتماً
به بسیاری از نکاتی که طرح میکنم واقف هستند اما
یا از آنها غفلت نمودهاند یا به دالیلی مورد بیاعتنایی
سید مرتضی افقه
قرار دادهاند .اما پیش از مرور و نقد و تحلیل گفتوگوی
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز
ایشان ،بهعنوان مقدمه ،به دو نکته اشاره میکنم:
 .1بارها گفته و نوشــتهام که تشخیص اشتباه از علت
چرا باید خواند:
و ریشــه بیماری ،منجر به تجویز نســخههای اشتباه
در شماره 116
میشود که حاصل آن بدتر شدن حال بیمار و احیاناً از
ماهنامهآیندهنگر
دست رفتن فرصتهای درمان است .در حوزه اقتصاد
مصاحبهای با آقای
نیز تشخیص غلط از ریشه مشکالت اقتصادی منجر به
دکتر نیلی انجام
تجویز نسخه اشتباه میشود و حاصل آن اتالف منابع و
شده است که نقد
فرصتسوزیهای جبرانناپذیر است :امری که در تمام
این مصاحبه را در
دهههای پس از انقالب تجربهشده و منابع (بهخصوص
این مقاله میتوانید
منابع انسانی) و فرصتهای زیادی ازدسترفتهاند.
بخوانید.
 .2نیاز به توضیــح ندارد که تمامی تئوریهای علمی
بهخصوص در علوم انسانی ،بر مفروضاتی استوارند که
در نبود آنها ،تئوریها صدق نمیکنند و بهکارگیری آنها در چنین شــرایطی حتی
اگر آثاری کمدامنه و موقتی داشــته باشند ،منجر به اتالف منابع و فرصتسوزیهای
غیرقابلجبران خواهند شد.
حال با توجه به نکات فوق ،باید پرسید که آیا ساختارهای فکری-نگرشی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاســی ایران امروز با بســتری که تئوریهای اقتصادی تدوینشــدهاند،
سازگاری دارند؟ اگرنه چگونه میتوان در بستری ناسازگار با مفروضات تئوریها ،انتظار
نتایج مشابه در کشورهای عمدتاً پیشرفته داشت؟ تفکر در سؤاالت زیر ،مطلب را روشنتر
خواهد نمود:
1
2

3

34

آیا ساختار سیاسی ایران ،شبیه شرایطی است که تئوریهای اقتصادی در آن
نشد هاند؟
تدوی 
آیــا انتخــاب ،انتصاب و گزینش تصمیمگیران و مدیــران حاکمیتی در همه
ردهها (رئیسجمهور و وزرا ،نمایندگان مجلس ،مســئولین دستگاه قضائی و)...
و نیز کارکنان در همه دستگاههایی که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند ،شبیه
کشورهایی است که تئوریها در آنجا شکلگرفته است؟
آیا تبعیت از مکانیزم بازار در همه شرایط قابل انجام است؟ حتی در شرایط
جنگ و بحرانهایی مثل تنشهای منطقهای ،و حصر و تحریمهای شدید؟
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4

5

6

7

8

9

10

11

آیــا پیش از اصالحات اقتصادی که تاکنون بارها انجامشــده ،نباید اصالحات
ساختاری در حوزههای فکری ،سیاسی ،فرهنگی و ...صورت پذیرد؟ و آیا اصوالً
بدون انجام اصالحات در حوزههای دیگر ،میتوان انتظار داشــت که اصالحات
پرهزینه در حوزه اقتصاد به نتیجه برسد؟
بیش از سه دهه است که اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد بر اصالح ساختارهای
اقتصادی کشور اصرار میکنند .آیا فقط ســاختارهای اقتصادی نیاز به اصالح
دارنــد؟ و آیا بدون اصالحات در حوزههای دیگــر ،اصالح اقتصادی امکانپذیر
است؟ در طول ســه دهه گذشته چند نوبت زیر فشار این گروه از اقتصاددانان
برخی بهاصطالح اصالحات اقتصادی انجامشــده امــا چون در غیاب اصالحات
غیراقتصادی بوده ،تقریباً در تمام موارد با شکست مواجه شدهاند.
آیا در فضا و بسترهایی که تئوریهای اقتصادی تدوینشدهاند ،انتصاب و انتخاب
مدیران و تصمیمگیران حاکمیت ،با معیارهای تنگنظرانه ایدئولوژیک و سیاسی
صورت میگیرد ،یا معموالً شایستهترینها طی مکانیزمهای سختگیرانه انتخاب
و انتصاب میشوند؟
آیا برای گزینش نیروها و کارکنان ارتزاقکننده از بودجه عمومی کشور در همه
ارکان حاکمیت ،آنقدر تنگنظرانه و صرفاً براساس یک سری آموزههای فقهی
(عمدتاً ظاهری) انتخاب میشوند؟
آیا در شرایطی که تصمیمگیران و تصمیمسازان و نیز مجریان (اعم از مدیران
و کارکنان) نه براساس شایستگی بلکه براساس تعلقات صرفاً سیاسی یا مذهبی
انتخاب میشــوند ،میتوان امید بهنظام بوروکراتیک تسهیلکنندهای داشت
که مســیر تحقق برنامههای اقتصادی را هموار کند؟ آیا اختصاص سهمیههای
استخدام در دســتگاههای حاکمیتی یا ورود به دانشگاه بدون داشتن امتیازات
الزم ،مانع از شــکلگیری نظام اداری و اجرایی تســهیلکننده پیشرفت و رفاه
نخواهد شد؟
آیا بخشی از نابسامانیهای اقتصادی اجتماعی که باعث شده دولت برای کاهش
فقر و نابرابری و بیکاری ،ناچار به دخالت در اقتصاد شود (مثل پرداخت یارانهها)
به این دلیل نبوده که نسخههای غلط طرفداران سیاستهای لیبرالی اقتصاد به
کار گرفتهشده و منجر به تشدید عدم تعادلها ،نابرابریها و شکافهای طبقاتی
شده است؟
اگر بپذیریم که تنها و تنها محرک و عامل پیشرفت کشورها ،نیروهای انسانی
متخصص ،باانگیزه ،باتجربه ،و وطندوست است ،آیا در هیچ کشوری این میزان از
مهاجرت نخبگان (نهفقط مغزها ،بلکه سرمایهداران ،صاحبان تجربه در حوزههای
مختلف ،متخصصین و مجربین حرفههای مختلف )...،به کشورهای دیگر وجود
دارد؟
آیا در هیچ کشوری این میزان فساد در سطوح مختلف حاکمیتی وجود دارد؟ و
دلیل نفوذ افراد ناشایست به ردههای باالی تصمیمگیری و مدیریتی تا این اندازه
ساده و براساس تقید دروغین به باورهای سیاسی و ایدئولوژیک خاص نیست؟

تشخیص اشتباه از علت و ریشه بیماری ،منجر به تجویز
نسخههای اشتباه میشود که حاصل آن بدتر شدن حال
ً
بیمار و احیانا از دست رفتن فرصتهای درمان است.
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مسعودنیلید
رگفتوگوباآیند ه
نگرازمسائلاقتصاد
ایرانونظامب
وروکراسیمیگوید

همه مشکالت اقت
صادی امروز حاصل ت
صمیم دیروز سیاستگ
پارادایم
ذاران است؛ امروز «ابر
اقتصادی تغییر کرده
چالش»هایی اقتصاد
و باید مسیر اصالح
شود .مسعود نیلی،
را تهدید میکند و س
عادالنه شامل حل م
اقتصاددان میگوید:
یاستگذار متوجه وا
شکل کسری بودجه
سیاس
قعیت
ساخ
های
ا
تمدار
به
تاری،
قتصاد
دنبال
میدان
دادن به
«میانبر»
وجود آوردن
کشور نیست .او نمیداند
بنگاهداری بخش خ
است .میانبری که از
یک نظام تأمین اجت
جاده
ماعی
صوصی
ه
کم
در
دفمند
ربندی
فضای
و
ال
ر
زامات
یک نظام
قابتی ،پیوند ساختا
عرضه کاالی ع
نمیگذرد .الزامات رفاه
تأمین مالی کارا است .او
مومی است ،خودش را م
ریافته با شرکای خارجی،
معتقد است :رویه ت
برقراری یک نظام م
سئول تأمین کاالی م
کراری دولتها تامین
الیاتی قدرتمند و به
معضل کسری کالن است.
صرفی اولیه جامعه می
معیشت ارزان است
داند نه کاالی عمومی.
اما دولت در ایران بر
همه این ابرچالشها
خالف دنیا که وظیفهاش
در نهایت به بودجه
میرسد؛ بودجهای
که
سال
هاست
درگیر
شما حدود یک
دهه هست که از ابر
چالشهای اقتصاد ایران
اصالحات واقعی نه
میگویید و از لزوم
پوپولیستی آن؛ چالش
های دیروز و امروز چه
من با اســتفاده از واژه
چرا باید خواند:
تمام
شکلی پیدا کردهاند؟

«ابرچالش» مس
ــائلی را که بزرگترین
هستند صورتبندی
مشکالت اقتصاد ایران
کردم که منطق و است
و
داللی پشت آن بود .م
عمق این مشکالت ،با
نظورم این بود که جنس
بقیه مشکالتی که کشور
دارد
م
تفاوت
است.
درنهایت به این چند
در واقع بقیه مشکالت،
مشکلی که ابرچالش
نام
گذاری
کرده
من
ام،
برمی
درست باشد که بقیه مش
گردد .اگر این استدالل
کالت
ذیل
چند
ابر
چالش تعریف می
پاســخ داد که
ً
شوند باید به این سؤال
اساسا چرا این ابرچالشها
به وجود آمدهاند ،چه
رسیدهایم؟ گاهی
اتفاقی افتاده که به اینجا
یک مسئله مانند زلزله
بزرگمقیاس یا سیل
این اتفاقی است
مهیب دفعتاً اتفاق میافتد.
که یکدفعه پیش می
آید و شاید بتوان گفت
که
پی
ولی مشــکالت
شینه
اقت
ای
ن
داشته است؛
صادی در طول زمان و به
تدریج شکل میگیرند؛
همزمان با تعداد
بنابراین ،اینکه کشور
زیادی مشکل مواجه شده
باشد و اگر ادعای من
خیلی بزرگ ه
درست باشد که اینها
ستند ،قاعدتاً پیشینهای
داشته
و
به
تدریج
شکلگرفتهاند.
بخشــی از ابر
چالشها به «نحوه بهرهب
رداری ما از طبیعت»
مسائل حوزه آب،
محیط
زیست
و
برمیگردد که نتیجه آن
انرژی
است .بخشی از آن هم به
مالی کشور»
«نحوه استفاده از منابع
برمیگردد که شامل ص
ندوقهای بازنشستگی و
نظام بانکی است و سرریز

اقتصاد ایران چه
روزهایی را میگذراند؛
نظام دیوانساالری و
سیاستگذارچگونه
میخواهد چالشهای
اقتصاد ایران را حل
کند؟ این گفتوگو را
بخوانید.

این مسائل به بودجه ت
حمیل میشود و درنهایت
به
عدم تعادل اقتصاد کالن
تبدیل میشود؛ نتیجه این
عدمتعادلها هم اشتغال
زایی
پایین
یا
ا
شتغال با درآمد
کم است .اینها م
جموعه
ابر
چالش
های کشور است.
دلیل انباشت
مسائل اقتصاد ایران

چیست؟
همه
این مشــکالت به ک
یفیت سیاستگذاری در
کشــور ما
برمیگردد؛ یعنی می
توان گفت که حاصل
تصم
یمات خودمان بوده است.
یعنی

با علم به
این نقطه رسیدهایم؟

خیــر! اینطــور بوده کــه
تحتتأثیــر تصمیمات
سیاستگذاری به این
ابرچالشها رسیدهایم.
سیاستگذاران چه ا
هدافی را دنبال میکنند؟
مث ً
ال ممکن است
سیاستگذاران در یک
کشور دنبال این باشند
مردم زیاد شود .اگر
که درآمد سرانه و رفاه
ادبیات سیاستگذار ،ا
را از
دبیات مقامات سیاسی
درون بیاناتشان بررسی
کنید
کشور و تصمیمگیرندگان
و بخ
واهید از درون آن اهد
اسناد س
افشان
را
یاست
اس
گذاری
تخراج
درکنید نه از
اسناد رسمی
تعارف زیاد است -می
بینید که آنها همیشه به
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بهجز خروج انبوه ســرمایههای انســانی ،آیا در هیچ کشــوری این میزان فرار
سرمایههای مادی و مالی وجود دارد؟
آیا هیچ کشوری به پیشرفت و رفاه و تعادل اقتصادی رسیده است درحالیکه
تقریباً در تمام سالهای پس از پایان جنگ ،بهجز تنشهای سیاسی و فرهنگی
داخلی ،با تنش با خارج و تحریمهای اقتصادی و غیراقتصادی مواجه باشد؟
آیا هیچ کشــوری این میزان تعطیالت نامنظم و بعضاً طوالنی شــدن بیدلیل
تعطیالت به دلیل بین تعطیالت و آخر هفته بودن ،دارد؟ در اغلب کشورها ،حتی
اگر تعطیالت اضافه بر پایان هفته دارند بهجز موارد خاص ،تعطیالتی عامدا ً در
ادامه تعطیالت پایان هفته است تا بهرهوری نیروی کار را افزایش دهند .در ایران
اما به دلیل مناســبتهای ملی ،مذهبی ،و سیاسی مرتب به تعطیالت موجود
اضافه میشــود ،و این یعنی اولویت ایدئولوژی و سیاســت بر تولید و توسعه و
رفاه مردم.
آیا میشــود کشــوری به پیشرفت و رفاه اقتصادی برسد درحالیکه اولویت در
تخصیص منابع ایدئولوژی باشد و نه توسعه و رفاه مردم؟
آیا در هیچ کشــور پیشرفتهای آنقدر دخالتهای تنشزا در زندگی خصوصی
مردم و جود دارد؟ دخالتهایی که یا منجر به مهاجرت از کشور شده یا به مبارزه
منفی و فرسایشی افراد تبدیلشده است؟
حتی اگر به اصالحات ساختاری در حوزههای غیراقتصادی نیز اعتقاددارید ،آیا
اصالحات اقتصادی را مقدم بر سایر اصالحات میدانید؟ و آیا تضمینی وجود دارد
که اصالحات اقتصادی زمینهساز اصالحات در حوزههای غیراقتصادی (فکری،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی  )....گردد تا بستر پیشرفت و رفاه جامعه فراهم شود؟

آیــا اگر بهجای اصرار بر اصالحات صرفاً اقتصادی (که در نبود اصالحات دیگر
منجر به اتالف منابع انسانی و مادی و فرصتسوزیهای جبرانناپذیر شده) ،بر
اصالحات در ساختارهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیای که پیشنیاز اصالحات
اقتصادی هستند اصرار میکردید ،اصالحات اقتصادی قابل انجام نمیشدند؟
دوباره به سؤال مهم اولیه برمیگردم که :آیا تئوریهای علمی (در همه علوم اعم
از تجربی و انسانی) مبتنی بر مفروضاتی نیستند؟ آیا هیچ گزاره یا نظریه علمیای
سراغ دارید که در همه شرایط صدق کند؟ آیا مفروضات ایران با توجه به سؤاالت
فوق با مفروضات نظریات اقتصادی الزاماً یکی است؟

حال با توجه به سؤاالت فوق به بررسی و نقد نکات بیانشده در مصاحبه میپردازم :در
بخشی از مصاحبه ،دکتر نیلی گفتهاند« :حاکمیت در شرایطی که وفور بوده اصالحات را
نپذیرفته و در زمان اجبار انجام داده» .اما در دوره آقای هاشمیرفسنجانی که به توصیه
شــما و همفکران عمل شد ،چرا در ســال  1374نرخ تورم به حدود  50درصد رسید؟
چرا تکنرخی شدن ارز که در همان دوره به توصیه و اصرار شما و همفکران انجام شد،
به شکست انجامید؟ آیا به دلیل عدم اصالح در ساختارهای غیراقتصادی نبوده است؟
در بخشــی دیگر فرمودهاند« :اصالحات را از روی اجبار پذیرفتهاند» .گیرم اصالحات از
روی اجبار پذیرفته شــد ،آیا تضمینی وجود دارد که پس از اصالحات اقتصادی ،سایر
حوزههای غیراقتصادی و بسترســاز پیشــرفت و رفاه اصالح شوند؟ یا در ساختارهایی
ناسازگار با توسعه ،اصالحات صرفاً اقتصادی همچون تجارب گذشته ،منجر به گسترش
فقر و نابرابری بیشتر میشود؟
خاطرتان هســت که مرحوم هاشمیرفسنجانی به توصیه شما و همفکران قرار بود
اصالحات اقتصادی را با نام تعدیل اقتصادی اعالم کنند ،اما (به دلیل پیشبینی بروز یا
تشــدید مشکالت اقتصادی مردم) آن را به یک جراحی تشبیه کردند که :درد دارد ،اما
حاصل آن بهبود و شفای بیماری اقتصادی خواهد بود .اصالحات انجام شد اما به دلیل
نبود بسترهای غیراقتصادی الزم ،درد و رنج حاصل شد اما درمان و شفایی حاصل نشد.
جالب است که حدود دو دهه بعد و در سال  89که احمدینژاد باز هم متأثر از نسخههای
طرفــداران اقتصاد آزاد ،تصمیم به اصالحات در هفــت حوزه اقتصادی گرفت ،در پیام
نوروزی خود با همان استدالل اعالم کرد (قریب به مضمون) که مردم ،ما یک جراحی
بزرگ در پیش داریم .اما آن جراحی نیز فقط تداوم درد و رنج را به همراه داشت .امروز اما
نتیجه جراحیهای مکرر و بینتیجهای که به توصیه شما و همفکرانتان انجامشده ،بدن
نحیف و نیمهجان بیماری است که طبیبش تشخیص اشتباه داده و بعد از جراحیهای
مکرر ،دیگر توانی در بدن ندارد و درحالیکه در احتضار است ،باز هم بر جراحی اقتصادی
اصرار میشود .به همین دلیل مردم به جراحیهای دردآور و بیحاصل بهشدت حساس
شدهاند (آلرژی پیدا کردهاند) .هرچند در این گفتوگو (در لفافه) پذیرفتهاید که در چنین
شرایطی دیگر امکان جراحی نیست.
ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار که« :سیاستگذاران چه اهدافی را دنبال میکنند؟»
عنوان میکنند که سیاســتگذاران به دنبال افزایش رفاه نیستند ،بلکه در نهایت برای
تأمین حداقل معیشت مردم تالش میکنند .در این پاسخ صریحاً پذیرفتهاند که از نظر
سیاســتگذار رفاه و توسعه اولویت اول نیست و این همان مطلبی است که جزو موانع
غیراقتصادی توسعه اســت که من زیر عنوان اولویت ایدئولوژی بر رفاه و توسعه مردم
سالهاست بیان کردهام که خود از جمله همان ساختارهای ارزشی است که اصالحات
اقتصادی را ناممکن کرده اســت .مضافاً اینکه ،وقتی کشور با شرایطی بحرانی و جنگی
مواجه اســت و اتفاقاً در برخی موارد به دلیل عمل بــه توصیههای طرفداران بازار آزاد
مبنی بر آزادسازیهای قیمتها ،تورم افزایش یافته و سطح قدرت خرید مردم به شدت
کاهش یافته ،دولت (همچون تمام کشــورها در چنین شرایطی) را ناچار کرده تا برای
تأمین حداقل نیازهای معیشتی انبوه افرادی که به زیر خط فقر سقوط کردهاند ،به این
سیاستهای حمایتی متوسل شود .همانگونه که ذکر شد نزدیک چهار دهه است که
در کشور یا جنگ حاکم بوده یا تنشهای داخلی و تنشهای خارجی و تحریم و حصر
اقتصادی.
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آکــادمـی
ایشان در جای دیگری بیان میکنند« :نکته دیگر اینکه هیچگاه تمایلی وجود نداشته
که فقط به بخشی از جامعه که سطح زندگیاش پایینتر است کمک شود ،بلکه دولتها
تمام جمعیت کشور را همیشه تحت پوشش حمایتهای خود قرار میدادهاند» .این گفته
نیز چندان دقیق نیست چون پوشش حمایتی کامل توسط دولتها الزاماً به معنی عدم
تمایل نبوده بلکه شناسایی دقیق افراد مشمول حمایت با اطالعات ،ابزار و قوانین موجود
کشور امکانپذیر نبوده و نیست .به یاد داریم که هم در دوره احمدینژاد و هم در دوره
روحانی تالش شد از طریق خوداظهاری ،گروههای درآمدی کشور دستهبندی شوند تا
پرداخت هدفمند یارانهها امکانپذیر گردد .اما در هردو نوبت این اقدامات با شکســت
مواجه شــد .اصوالً با شرایطی که بر ساختارهای فکری ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور حاکم است ،شناسایی افراد مشمول حمایت کار آسانی نیست.
دکتر نیلی ادامه میدهد که« :حاال اتفاقی که در دهه  ۹۰برای ما افتاده و بهتدریج هم
ابعاد آن بزرگتر شده ،این است که آن منابع طبیعی به سطح نازلی رسیده؛ االن در آب
و خاک و هوای سالم با مشکالت بزرگ مواجهیم .ظرفیتهای مالی ما هم فقط با اتکای
به بانک مرکزی میتواند مدل تأمین مالی گذشته را تکرار کند .لذا مشاهده میکنیم که
این رویکرد ،ضمن آنکه در بلندمدت باعث توقف اقتصاد شده ،در کوتاهمدت هم نه قشر
فقیر را راضی کرده و نه حتی خود سیاستگذار را!» اینکه در دهه  90مشکالت به صورت
تهدید جدی نمود یافتهاند نه به دالیلی است که عنوان کردهاند بلکه اتفاقاً بخشی به دلیل
تشخیص اشتباه ریشه مشکل توسط ایشان و برخی اقتصاددانان همفکر ایشان بوده که
بدون اعتنا به ریشههای غیراقتصادی مشکالت اقتصادی ،تالش کردهاند با فرمولهای
ساده اقتصادی رفع مشکل کنند .اگر در همان زمانها بهجای اصرار بر فرمولهای صرفاً
اقتصادی بر مشکالتی که ریشههای غیراقتصادی داشته و دارند تأکید مینمودند ،شاید
تاکنون اقداماتی برای اصالحات در ساختارهای غیراقتصادی انجام میشد و زمینه برای
نتیجهبخشی فرمولهای اقتصادی فراهم میگردید .اما با اعمال نسخهها و فرمولهای
صرفاً اقتصادی و بدون توجه به ریشههای غیراقتصادی ،مشکالت نهتنها حل نشدهاند،
بلکه منابع بیشــتری تلف شده و فرصتها نیز از دست رفته است .اما آنچه باعث شده
بدون رفع این مشکالت اقتصاد کشور (ولو به صورت ضعیف) تاکنون دوام یابد ،کتمان
مشکالت از طریق درآمدهای نفتی بوده است .حال در اواخر دهه  90و به دلیل تشدید
تحریمها ،حاصل سه دهه بیتدبیری و تجویز نسخههای اشتباه ،خود را نشان داده و به
صورت بحران یا به قول ایشان ابربحران نمود یافتهاند.
ایشان در ادامه به تمام شدن منابع تجدیدنشدنی اشاره میکنند و ضمن اشاره به تراز
منفی خیلی بزرگی که کشور دچارش شده ،به نتیجه مقالهای که در کنفرانسی ارائه
مالی
ِ
ِ
کردهاند ارجاع میدهند که رشد اقتصادی منفی سالهای  1391و  1392از «تحریم و
به پایان رسیدن منابع رشدی» بوده است:
نکته اصلی آن مصاحبه این بود که همه رشد منفی اقتصاد در دو سال ذکرشده ناشی
از تحریم نبوده است بلکه بخشی از آن ،بروز یک پدیده بلندمدت نگرانکننده در اقتصاد
ایران است .پدیده بلندمدتی که در آن مقاله به آن اشاره شد این بود که منابعی که قب ً
ال
با استفاده از آن رشد اقتصادی داشتیم ،دیگر در مقیاسی نیست که بتواند نقش قبلی را
ایفا کند .ایشان ادامه میدهند که« :ما در آن مقاله تأکید کردیم که منبع تأمینکننده
الگوی قبلی رشد کشور به اتمام رسیده و ما دیگر نمیتوانیم با استراتژی قبلی به رشد
برسیم .نشان دادیم که برای رشد  ۲درصدی احتیاج به رشد سرمایهگذاری  ۱۲درصد
است و این حجم از سرمایهگذاری بسیار باالست ...از این جهت که مسیر قبلی ما منجر
به بروز ابرچالشها شده است .ابرچالشها برآمده از یک رویکرد سیاستگذاری نادرست
بوده است .نادرست بودن آن هم در این بوده که یک رفاه معیشتی کوتاهمدت را مد نظر
داشته است و نسبت به کورشدن مسیر بلندمدت در اثر این سیاستگذاری بیتوجهی
شده است».
ایشان باز هم در این جمالت ،همان نسخههای ناکارآمد پیشین را تجویز میکنند.
اوالً نیل به این نتیجه نیاز به محاســبه پیچیدهای نداشت .ثانیاً در بستر غیراقتصادی
نامناســب ،باز هم بر افزایش سرمایهگذاری اصرار میکنند که نتیجهاش باز هم اتالف
سرمایهها خواهد بود .مگر میشود در زمینی که شورهزار است ،بهجای توصیه به شیرین
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کردن زمین برای برداشت محصول بیشتر ،توصیه نمود که باز هم بذر بیشتری در این
زمین بپاشید؟ در البهالی بیانات ایشان علت غیراقتصادی مشکالت و ابرچالشها مشهود
است اما باز هم بهجای توصیه به اصالحات در بخشهای غیراقتصادی ،توصیه به افزایش
سرمایهگذاری مینمایند .مگر نه اینکه طبق آمارهای منتشرشده و نیز طبق اظهار خود
ایشان در این گفتوگو ،ما  ۴هزار میلیارد دالر به قیمت امروز نفت هزینه کردهایم .اگر
قرار بود مشــکالت صرفاً با سرمایهگذاری حل شــوند که این میزان سرمایه خدادادی
تزریقشده به اقتصاد کشور میتوانست نهتنها مشکالت را حل کند ،بلکه ایران را جزو
کشورهای پیشرفته قرار دهد .بسیاری از کشورهای اخیرا ً توسعهیافته با سرمایههایی به
مراتب کمتر از این رقم با شتاب در مسیر توسعه قرار گرفتهاند اما این جوامع سرمایههای
خود را در بسترهای غیراقتصادی آماده صرف کردهاند نه در زمینهای شورهزار.
ایشان در ادامه بارها به اشتباه تصمیمگیران در «تعیین معیشت ارزانقیمت بهجای
رفاه» اشاره میکنند که منجر به این ابرچالشها شده است .این نگاه به زندگی و معیشت
و رفاه مردم همان نکتهای اســت که سالهاســت بیان کردهام که رفاه و توسعه مردم
جزو اولویتهای اصلی تصمیمگیران و تصمیمســازان نیست و در این فضا ،نسخههای
اقتصادی فقط فرصتها و ســرمایهها را میسوزانند .اما ایشان و همفکرانشان همچنان
بر معلولهایی که از ســال  68شروع کردهاند تاکنون تأکید میکنند .توصیههایی که
فقط فقر و نابرابری و بیکاری را افزایش داده و سیاستگذاران را در اضطرا ِر رفع نیازهای
اولیه آنها قرار داده اســت .نکته جالب آنجاســت که ایشان میفرمایند« :منظورم این
اســت که در تحلیل مشکالت گرفتار ســادهانگاری هستیم» ،اما توجه ندارند که تمام
تحلیلهای ایشان و همفکرانشان از اواخر دهه  60تاکنون دچار سادهانگاری و بنابراین
تجویزهای غلط بوده است .تحلیلهای غلط ایشان منجر به برداشتهای نگرانکنندهای
توسط سیاستگذاران و مجریان ناآگاه به ریشههای واقعی مشکالت شده است .ایشان
به سه ابرچالشی اشاره میکنند که خود را مبتکر کشف آن میدانند و میفرمایند« :من
ابرچالشها را به سه دسته تقسیم کردم .ابرچالشهای مرتبط با طبیعت ،ابرچالشهای
مالی و ابرچالش بیکاری؛ یعنی همه مشــکالت ختم میشــود به رفاه مردم» و بعد به
مشکالت آب کشــاورزان اصفهانی اشاره میکنند .درحالیکه فشار به طبیعت و اتمام
منابع تمامشدنی خود ناشی از تفکری است که به دلیل در اولویت نبودن توسعه و رفاه
جامعه ،حفظ محیط زیست هم جزو اولویتها نبوده و منجر به بحرانهای زیستمحیطی
فعلی شده است.
یکی از تحلیلهای سادهانگارانه ایشان و همفکرانشان مرتبط است به موضوع کسر
بودجه .نیاز به توضیح ندارد که بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی ریشه در کسری
بودجه دارد ،اما این گروه از اقتصاددانان باز هم در ریشــهیابیدلیل کسری بودجههای
مزمن دچار خطا شده و باز هم نسخه اشتباه تجویز میکنند .از جمله اینکه ریشه کسری
بودجه را عمدتاً یارانههای بهاصطالح پنهانی میدانند که دولت در فروش برخی کاالها و
خدمات خود (بنزین ،ارز ،انرژی )...،پرداخت میکند .اما همانگونه که ذکر شد ،پرداخت
یارانهها توسط دولت در بسیاری موارد از روی اضطرار است که خود ناشی از تجویزهای
اشتباهی بوده که فقر و بیکاری و نابرابری را تشدید کرده و دولت به خاطر جلوگیری از
تنشهای اجتماعی و سیاسی ناچار به پرداخت کمکها و یارانهها شده است .اما تحلیل
واقعبینانه از کســری بودجه همان اســت که بارها تکرار کردهام که به دلیل ارجحیت
ایدئولوژی بر توسعه و رفاه مردم ،بخش قابل توجهی از بودجه صرف اموری میشود که
نه مستقیم و نه غیرمستقیم هیچ کمکی به افزایش تولید و رفاه ملی نمیکنند ،که حاصل
آن کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و تورم شده است.
ایشــان به روندی اشــاره میکنند که دولت از روی اجبار به اصالحات اقتصادی رو
میآورد .به این گفته ایشان توجه کنید« :مث ً
ال [سیاستگذار] میگوید من مجبور هستم
که ارز  ۴۲۰۰تومانی را حذف کنم .مجبور هستم در قیمت گازی که به صنایع میدهم،
تجدیدنظر کنم .مجبور هستم نرخ ارز مبنای دولت را باال ببرم .جبر روزگار دارد خودش
را تحمیل میکند .بنابراین االن خودبهخود اینطور شده که یک اصالحات تحمیلی و
اجباری شکل میگیرد» .ایشان البته توجه نمیکند بخشی از گرایش سیاستگذاران
به اینگونه اصالحات (که معلول هســتند نه علت) ناشی از فشاری است که این گروه

بیش از سه دهه است که اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد بر اصالح ساختارهای اقتصادی کشور
اصرار میکنند .آیا فقط ساختارهای اقتصادی نیاز به اصالح دارند؟ و آیا بدون اصالحات در
حوزههای دیگر ،اصالح اقتصادی امکانپذیر است؟

از اقتصاددانان بیش از ســه دهه اســت وارد کردهاند .اما دلیل دیگ ِر این به قول ایشان
«اصالحات اجباری» ناشی از بیاعتنایی به اصالحات غیراقتصادیای است که پیشنیاز
بودهاند و بیاعتنایی یا غفلت از آنها منجر به این شــرایط شده است .بنابراین اگر این
بهاصطالح اصالحات اقتصادی (افزایش قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی) باز هم در
بستر نامناسب غیراقتصادی موجود انجام شــود ،بدون تردید تشدید فقر و نابرابری و
بیکاری را به دنبال دارد که خود میتواند زمینهساز تنشهای سیاسی و اجتماعی گردد
و دولت را ناچار به عقبنشینی کند؛ همانگونه که در دهه  70بعد از توصیههای غلط
این گروه از اقتصاددانان انجام شد و تورم 50درصدی و اتمام ذخایر ارزی آن دوره را به
دنبال داشت.
ایشان در بخشی دیگر از این گفتوگو میگویند« :محرک اصلی این نوع اصالحات
درکشور ما تقریباً (بهجز برخی استثنائات) همواره چوب ادب بودجه بوده است» و ضمن
تهایی که در طول ســه دهه گذشته در نرخ ارز و کاالها و
ایراد به برخی افزایش قیم 
ن کار به معنی واقعی
خدمات دولتی انجامشده ،میگویند« :اشکال اول این است که ای 
کلمه اصالح اقتصادی نبوده بلکه یک افزایش قیمت متناسب با میزان کسری سیاهه
بودجه دولت بوده است .پس اصالحی در سازوکار اشتباه قبلی صورت نمیگیرد بلکه
فقط قیمت مث ً
ال ارز یا انرژی ،یک پله باال میآمده اســت .درحالیکه اشکال اصلی در
عدد قیمت نبوده -هرچند که آن هم بوده -بلکه اشکال اصلی در سازوکار تعیین قیمت
بوده است ...فقط در اضطرار ،این افزایش قیمتها اتفاق میافتاده است .اشکال دوم هم
این است که از آنجا که این تغییرات سیاستی اصیل نبوده و ناشی از کسری منابع بوده
است ،بهمحض اینکه بوی نفت بیشتر به مشام تصمیمگیرنده میرسیده آنچنان دچار
سرمستی میشده که همه آن بحثهای قبلی را فراموش میکرده است ...سیاستمداران
ما -فرقی نمیکند از کدام جناح باشــند -باید بپذیرند که مسیر سیاستگذاریشان
اشــتباه بوده و االن باید کارهایی را انجام دهنــد .اگر این آگاهی رخ ندهد و بهصورت
منفعالنه سراغ اصالحات برویم ،با یک سرمایه اجتماعی پایین ،انجام اصالحات خیلی
بزرگ خطرناک خواهد بود .با سرمایه اجتماعی پایین نه میتوان برای مردم توضیح داد
و نه آن پشتوانه وجود دارد که بتوان این اصالحات را اعمال کرد ،آن هم اصالحاتی که
میبایست بهتدریج و در طی زمان صورت بگیرد .از طرفی وقتی همه اصالحها را یکباره
و با هم اعمال کنید ،فشاری که به جامعه وارد میشود قابل تحمل نخواهد بود .البته
ظرفیت اجتماعی ما هم خیلی نحیف شــده و برای اینکه مردم اصالحات اقتصادی را
پذیرا باشند ،ظرفیت بسیار پایینی وجود دارد .از طرفی ظرفیت نظام اداری کشور هم
که بتواند اصالحات مورد نظر را طراحی کند خیلی پایین آمده است .انجام اصالحات
نیاز به طراحی دقیق در نظام بوروکراسی دارد؛ تقدم و تأخر میخواهد و پیچیدگیهای
زیادی دارد».
در پاسخ باید گفت که اگرچه امروز سرمایه اجتماعیای که ایشان اشاره میکنند به
شدت کاهش یافته و پذیرفتهاند که اینگونه اصالحاتِ صرفاً اقتصادی بدون اصالح در
سایر ساختارها شرایط را بدتر و خطرناک کرده است ،اما ایشان حتماً به خاطر دارند که
در سالهای  68تا  76که تفکر این گروه اقتصاددانان بر سیاستگذاریهای اقتصادی با
عنوان تعدیل حاکم بود ،بیشترین سرمایه اجتماعی تاریخ بعد از انقالب وجود داشت ،اما
با بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور که عمدتاً حاصل سیاست غلط تعدیل بود ،دولت
همراه ایشان را ناچار به عقبنشینی کرد .به عالوه ایشان از این مسئله غفلت نمودهاند که
این نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد خود حاصل همان نگرش ایدئولوژیکی است که بر
توسعه و رفاه مردم ارجح است .نگرشی که بهنظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنانی
در کل حاکمیت منجر شده که نه براساس شایستگیهای مرتبط با توسعه و پیشرفت،
بلکه براساس ویژگیهای ایدئولوژیک و گرایشهای سیاسی ،انتخاب و انتصاب شدهاند.
جالبترین قســمت گفتوگوی ایشان آنجاست که به اصل موضوع اشاره میکند:
«متأسفانه باید بگویم که درک گروههای سیاسی ما نسبت به اقتصاد ،فوقالعاده سطحی
است .وقتی به صحبتهای سیاستمداران دیگر کشورها گوش بدهید ،میبینید که ۹۰
درصد اقتصادی حرف میزنند ۱۰ ،درصد از مسائل دیگر میگویند؛ آنها راجع به رفاه
مردم صحبت میکننــد و بعد هرکس میخواهد ثابت کند که خودش بهتر میتواند

رفاه مردم را فراهم کند .اما در ضمیر ناخودآگاه سیاســتمداران کشور ما همیشه این
بوده که فقط کافی اســت که آنها به قدرت برسند و درآمد نفتی را که وجود دارد در
اختیار بگیرند .آنوقت میتوانند کشــور را با آن بهسادگی اداره کنند .در اینجا اقتصاد
اص ً
ال مســئله نبوده و نیست» .در همین فراز آخر گفتوگو ایشان به مسئله اصلی که
در تحلیلها و توصیههایشــان از آن غفلت میکنند یا نسبت به آن بیاعتنا هستند،
اذعان میکنند که« :در اینجا [ایران] اقتصاد اص ً
ال مسئله نبوده و نیست» .در واقع اصل
مشکل همینجاست و نبود همین دیدگاه (که امری نگرشی و غیراقتصادی است) باعث
مشــکالت اقتصادی شده است .باید ایشان متوجه شوند که این دیدگاه است که باید
اصالح شــود تا اصالحات اقتصادی نتیجه داشته باشند .اگر این دیدگاه غیراقتصادی
(که سالهاست من به آن اشاره کردهام) اصالح نشود اصالحات صرفاً اقتصادی نهتنها
مشــکالت اقتصادی را حل نمیکند ،بلکه همانگونه کــه تکرار کردهام تنها به اتالف
بیشتر منابع و فرصتســوزیهای جبرانناپذیری منجر میشود که نتیجه نهایی آن
تداوم یا تشدید فقر و نابرابری و بیکاری و احتماالً تنشهای اجتماعی و سیاسی ناشی
از این شرایط است.
هرچند این گفتوگوی مفصل نکات قابل نقد بسیار بیشتری دارد اما فضای نشریه
و حوصله خواننده شــاید بیش از این اجازه ادامه کالم ندهد .اما در انتها به ســؤال
اصلی خبرنگار و طفره رفتن دکتر نیلی از پاســخ صریح اشــاره کنم که شاید نشان
از آن دارد که ایشــان به ریشههای غیراقتصادی توجه دارند اما به دلیل مالحظاتی
کــه خود بدان واقفاند از آنها غفلت کرده یا نســبت به آنها بیاعتنایی میکنند.
همیــن غفلت یا بیاعتنایی باعث شــده تا در طول بیش از ســه دهه اثرگذاری بر
تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی از طریق ارائه نسخههایی صرفاً اقتصادی،
شــرایط اقتصادی و اجتماعی مردم وخیمتر شود .آنجا که خبرنگار میپرسد[« :آیا]
تصمیمها مبنای ایدئولوژیک دارد یا علمی؟» ایشان در پاسخی بیارتباط با سؤال بیان
میکنند که« :علم اقتصاد به شما میگوید که اگر کسری تراز پرداختها داشته باشید
و این کسری مستمر هم باشد ،به معنای این است که نرخ ارز را بد تنظیم میکنید.
این حرف را همان دانشــجوی سال اول کارشناسی اقتصاد هم میداند ولی در عمل
راه دیگری طی میشــود» .مالحظه میکنید که سوال مربوط به مهمترین عامل در
حکمرانی کشــور را که منجر به شرایط امروز شــده ،بیپاسخ گذاشتهاند و در طول
مصاحبه اصرار بر اصالحات بهاصطالح اقتصادیای میکنند که تلویحاً پذیرفتهاند در
غیاب اصالح در دیدگاهها و در ساختارهای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ناشی از این
دیدگاهها ،غیرقابل انجام و پرهزینه بوده و هستند.

نکتههایی که باید بدانید
[در فضا و بسترهایی که تئوریهای اقتصادی تدوینشدهاند ،انتصاب
گنظرانه
و انتخاب مدیران و تصمیمگیران حاکمیت ،با معیارهای تن 
ایدئولوژیک و سیاسی صورت میگیرد ،یا معموالً شایستهترینها طی
مکانیزمهای سختگیرانه انتخاب و انتصاب میشوند؟
[این نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد خود حاصل همان نگرش
ایدئولوژیکی است که بر توسعه و رفاه مردم ارجح است .نگرشی که
منجر ب ه نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنانی در کل حاکمیت شده
که نه براساس شایستگیهای مرتبط با توسعه و پیشرفت ،بلکه براساس
ویژگیهای ایدئولوژیک و گرایشهای سیاسی ،انتخاب و انتصاب شدهاند.
[درک گروههای سیاسی ما نسبت به اقتصاد ،فوقالعاده سطحی است.
وقتی به صحبتهای سیاستمداران دیگر کشورها گوش بدهید ،میبینید
که  ۹۰درصد اقتصادی حرف میزنند ۱۰ ،درصد از مسائل دیگر میگویند؛
آنها راجع به رفاه مردم صحبت میکنند و بعد هرکس میخواهد ثابت کند
که خودش بهتر میتواند رفاه مردم را فراهم کند.
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آکــادمـی
توسعه با شتابزدگی ممکن نیست

از شعار تا عمل
بـهـانـه

سال « 1401سال تولید ،دانشبنیان ،اشتغالآفرین» نامگذاری شده است؛ این شعار چقدر میتواند مسیر توسعه را در حوزه اقتصاد دانشبنیان فراهم کند و اگر چنین نیست موانع
جدی در کجا قرار دارد؟ این مقاله را بخوانید.

احمد آلیاسین
تحلیلگر مسائل توسعه ایران

چرا باید خواند:
اگر جزو کسانی
هستیدکهنگاه
تاریخیبهمسئله
توسعه در ایران دارید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

خبرگزاری ایســنا از قول دکتر خیرالدین ،معاون فنــاوری و نوآوری
وزیر علوم ،از عزم تحقق شــعار سال « ،۱۴۰۱سال تولید ،دانشبنیان،
ن خبر
اشتغالآفرین» برای افزایش دوبرابری تعداد شرکتهای دانشبنیا 
داده است .دکتر خیرالدین یکی از بزرگترین مولفههای اقتصاد مقاومتی
ن میداند .او گفته است طبق اسناد باالدستی تا سال
را اقتصاد دانشبنیا 
ن در  GDPباید به  ۵۰درصد برسد ،ولی
 ،۱۴۰۴سهم اقتصاد دانشبنیا 
در حال حاضر این میزان  ۳درصد است و باید همت کنیم که این عدد
را به باالی  ۵درصد برسانیم.
نو
قانــون آرمانــی حمایت از شــرکتها و موسســات دانشبنیا 
تجاریســازی نوآوریها و اختراعات پس از تصویب در مجلس و تایید
شــورای نگهبان در آبان  ۱۳۸۹برای اجرا به دولت ابالغ شد .براساس
این قانون آرمانی شرکتها و موسسات دانشبنیان ،به منظور افزایش
علم و ثروت ،توســعه اقتصادی بر پایــه دانش و تحقق اهداف علمی و
اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاریسازی
نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان
یشود.
تشکیلم 
بنــا بر آمــار موجود تا پایان ســال  ،۱۴۰۰تعداد  ۶۶۳۲شــرکت
ن بر پایه سه معیار «تولید محصول دارای سطح فناوری باال»،
دانشبنیا 

«میزان تســلط بر تولید» و «تولید یا ارائه خدمات بر اساس تحقیق و
توسعه» مطابق شکل زیر تشکیل شدهاند.
ن در  ۹حــوزه فناوری «فناوری زیســتی
شبنیا 
تهای دان 
شــرک 
کشاورزی و صنایع غذایی»« ،دارو و فراوردههای پیشرفته حوزه تشخیص
و درمان»« ،مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی»،
«ماشینآالت و تجهیزات پیشــرفته»« ،وسایل ،ملزومات و تجهیزات
پزشکی»« ،برق و الکترونیک فوتونیک ،مخابرات»« ،فناوری اطالعات
و ارتباطات نرمافزارهای رایانهای»« ،خدمات تجاریسازی» و «صنایع
فرهنگی خالق علوم انسانی و اجتماعی» مشغول تولید محصول هستند.
به گفته دکتــر خیرالدین ،تعداد پارکهای علم و فناوری کشــور
 ۴۹پارک اســت و در حال حاضر  ۲۲۴مرکز رشــد و حدود  ۱۰هزار
و  ۶۰۰واحد فناور در کشــور راهاندازی شده ،ضمن آنکه  ۶۷۰۰شرکت
ن در کشــور تشکیل شــده که از این تعداد  ۴۵۰۰شرکت،
دانشبنیا 
تولیدی و خدماتی است و ما باید تعداد این شرکتها را افزایش دهیم.
«وزارتخانهها و دســتگاهها با هم همکاری کنند تا موانع ســر راه
دانشبنیانها برداشتهشود ».دکتر رضا اسدی ،رئیس مرکز شرکتها
ن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این
و مؤسسات دانشبنیا 
زمینه تاکید میکند که برای تحقق شعار سال الزم است وزارتخانهها و
دستگاههای فعال با یکدیگر همکاری کنند ،تا موانع سر راه دانشبنیانها
برداشتهشود ،و از دستگاههای دولتی کمک میخواهیم که موانع را کم
کنند و از آن طرف ،این همکاریها را ارزیابی میکنیم و این بررسیها را
در قالب گزارش به رهبری و رئیسجمهور ارائه خواهیم کرد.
اظهارنظر باال به خوبی دلواپســی از تحقق توســعه شــرکتهای
ن را نشــان میدهد .ایران در شاخص نوآوری سال  ۲۰۲۱در
دانشبنیا 
میان  ۱۳۲کشــور جهان ،با دستیابی به رتبه  ۶۰نوآوری ،در میان ۶۰
کشور اول جهان جای گرفت و در مقایسه با رتبه  ۱۲۰سال  ،۲۰۱۴رتبه
کلی ایران  ۶۰پله ترقی کرد.
اما رتبه کلی و مطلوب  ۶۰داللت بر موفقیت  ۶۶۳۲شرکت موجود
و بیش از  ۱۳۰۰۰شرکت آینده نمیکند .زیرا هنوز بستر توسعهپذیری،
صنعتی شــدن و تولید ثروت در کشور فراهم نشده و بخش خصوصی
اقتصاد کشــور در انزوا و بیتکلیفیاست .ســاختار سیاستگذاری و
برنامهســازی بر پایه چشــمانداز درازمدت ،آیندهپژوهی ،آیندهنگری،
آیندهنگاری ،برنامهسازی ،اجرا ،پایش و نظارت شکل نگرفته است.
Jدالیلی از ناکارآمدی مدیریت در کشور
عدم موفقیت دولتها در اجرا و نظارت  ۶برنامه  ۵ســاله توســعه
از ســال  ۱۳۶۸تاکنون ،ناکامی سند چشــمانداز بیستساله (-۱۴۰۴
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فقدان مدیر یت سیستمی و تفکر سیستمی در بوروکراسی سبب پیدایش سازمانهای موازی
در پیکره دولتهای متورم و پرهزینه شدهو آثار ناکارآمدی دولتها را میتوان در رتبه ۶۰
شاخص نوآوری سال  ۲۰۲۱و سایر شاخصهای جهانی دید.

جدول  :1شاخص نوآوری از  ۷شاخص فرعی طبق جدول زیر استخراج میشود:
رتبه کلی

نهادها

سرمایه انسانی

زیرساختها

فضای بازار

فضای کسب و کار

خروجی دانش و فناوری

خروجی خالقیت

۶۰

۱۲۴

۴۹

۷۰

۸۲

۱۱۵

۴۶

۴۶

 )۱۳۸۴و پیاده نشدن  ۵۳فقره سیاستهای کالن مصوب از مهمترین
و پرهزینهترین مصادیق بوروکراسی ناکارآمد دولتی است .شواهد دیگر
ناکارآمدیهای مدیریت کشور عبارتاند از :کیفیت پایین خودروسازی
و قطعهسازی ،بیاعتمادی دیرینه مردم به تولیدات داخلی از پوشاک تا
لوازم خانگی و مواد غذایی ،ترافیک لجامگسیخته شهرها و کالنشهرها،
تصادفات بیشمار جادهها با تلفات مرگبار ،نرخ تورم باالی  ۴۰درصد،
رشد منفی اقتصادی ،بیکاری گسترده ،بحرانهای محیط زیستی ،غلبه
انواع بحرانهای اجتماعی و اقتصادی.
فقدان مدیریت سیســتمی و تفکر سیستمی در بوروکراسی سبب
پیدایش سازمانهای موازی در پیکره دولتهای متورم و پرهزینه شده،
که آثار ناکارآمدی دولتها را میتوان در رتبه  ۶۰شاخص نوآوری سال
 ۲۰۲۱و سایر شاخصهای جهانی دید.
اگرچه ایران ســال  2021در شاخص نوآوری خوش درخشیده ،اما
تحلیل زیرشاخصها نشان از ضعف دارد
اگرچه ایران در ســال  ۲۰۲۱در شاخص نوآوری خوب درخشیده
و در بیــن  ۶۰کشــور اول از  ۱۳۲کشــور جای گرفتــه ،ولی تحلیل
زیرشــاخصها از ضعف مدیریت میگوید :رتبههای باال و مترقی  ۴۶و
 ۴۶و  ۴۹ســه شاخص «سرمایه انسانی»« ،خروجی دانش و فناوری»
و «خروجی خالقیت» که در باالی جدول رتبهبندی  ۱۳۲کشور آمده،
مرتبط با هوش ،دانش و تالش سرمایه انسانی است که حاصل کوشش
و ظرفیتهای شــخصی تلقی میشود ،امارتبههای خیلی پایین ۱۲۴
و  ۱۱۵و  ۸۰شــاخصهای «نهادســازی» و «فضای کســب و کار» و
«فضای بازار» که در انتهای جدول رتبهبندی  ۱۳۲کشور آمده ،محصول
بوروکراسی ناکارآمد دولتی است.
زیرشاخص نهادها بر پایه دو زیرشاخص محیط سیاسی و تنظیمگری
کــه ماهیت دولتی دارند پدید آمده و شــامل مجموعــهای از عوامل
تأثیرگذار در سرنوشــت کسبوکار میشــود که خارج از اراده صاحب
کسب وکار است ،مانند:
جایگاه ،نقش ،سیاســتها و برنامهریزیهــای دولت ،نهادهای
مدنی ،صنفی ،تخصصی ،احزاب
نهادهای اقتصادی و سازوکارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر
آنها
نظام حقوقی و قضایی ،کیفیت قانونگذاری و کیفیت حمایت از
بخش خصوصی.
در نتیجه در طبقهبندی رتبههای زیرشــاخصهای هفتگانه ،سه
رتبه  46و  46و  49مربوط به قابلیتهای انســانی در ربع باالی جدول
رتبهبندی جهانی ،زیرســاختها و فضای بازار ( 70و  )80در ربع دوم،
و نهادها و فضای کســب و کار ( 124و  )۱۱۵در انتهای جدول جهانی
ارزیابی شدند .لذا نباید به رتبه فریبنده نوآوری ( )۶۰بهتنهایی دل بست
و شتابزده به افزایش فلهای شرکتهای دانشبنیان و فارغ از الزامات
توسعه موزون کشور مبادرت کرد ،به ویژه که رتبه ایران در فضای کسب
و کار براساس گزارشهای بانک جهانی در ده سال و در میان  ۱۹۰کشور
جهان به شرح جدول  2رتبههای دلگرمکنندهای نیستند:

جدول  :2رتبه فضای کسب و کار ایران بنا به گزارشهای بانک جهانی
۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۴

۱۲۰

۱۱۸

۱۳۰

۱۵۲

۱۴۵

۱۴۴

۱۲۹

شــاخصهای تاثیرگذار در رتبه کلی فضای کسب و کار ایران در میان
 ۱۹۰کشور جهان و به روایت بانک جهانی برای دو سال  ۲۰۱۹و ۲۰۲۰
در جدول  3درج شده است:
جدول  :3زیرشاخصهای فضای کسبوکار ایران در دو سال  ۲۰۱۹و ۲۰۲۰
سال

۲۰۲۰

۲۰۱۹

رتبه کلی

۱۲۷

۱۲۸

شروع کسب و کار

۱۷۸

۱۷۳

اخذ مجوز

۷۳

۸۶

دریافت برق

۱۱۳

۱۰۸

ثبت ملک

۷۰

۹۰

دریافت اعتبار

۱۰۴

۹۹

حمایت از سرمایهگذاری

۱۲۸

۱۷۳

پرداخت مالیات

۱۴۴

۱۴۹

بازرگانی فرامرزی

۱۲۳

۱۲۱

اجرای قراردادها

۹۰

۸۹

لوفصل ورشکستگی
ح 

۱۳۳

۱۳۱

شاخص لگاتم یا شاخص کامیابی و  ۱۲فقره زیرشاخصهای آن که
در موفقیت یا شکست شرکتهای دانشبنیان یا هر فعالیت اقتصادی
دیگر بخش خصوصی میتواند اثرگذار باشــد برای سه سال  ۲۰۱۹تا
یشود:
 ۲۰۲۱و در میان  ۱۶۷کشور جهان در جدول  4دیده م 
لذا از مجموع شاخصهای نوآوری ،کسب و کار بانک جهانی ،شاخص
لگاتم و بسیاری شاخصهای معتبر دیگر نتیجه گرفته میشود که در
توسعه آرمانی نوآوری و فناوری پیشرفته کشور و افزایش شرکتهای
دانشبنیان خرد جمعی ،تدبیر و آیندهنگری نادیده گرفته نشود تا این
آرمان بزرگ به سرنوشت ناکام سایر تولیدات ناموفق دچار نشود.

نکتههایی که باید بدانید
[مشکل جامعه ایران ،تنها دولتها نیستند ،درد بزرگ جامعه ،درد و رنج فرهنگی است که
رویارویی با آن نیاز به دانایی ،خردمندی ،ازخودگذشتگی و فداکاری دارد.
ن بر پایه سه معیار
[نا بر آمار موجود تا پایان سال  ،۱۴۰۰تعداد  ۶۶۳۲شرکت دانشبنیا 
«تولید محصول دارای سطح فناوری باال»« ،میزان تسلط بر تولید» و «تولید یا ارائه خدمات بر
اساس تحقیق و توسعه» تشکیل شدهاند.
[توسعه باید موزون و پایدار باشد ،توسعه انتزاعی ره به جایی نمیبرد ،با ملوکالطوایفی
نمیشود به توسعه پایدار دست یافت.
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آکــادمـی
یدرپی
جدول :4جدول کامیابی (لگاتم) در سه سال پ 
سال

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

رتبه کلی ایران

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۳

کیفیت اقتصادی

۱۰۱

۱۱۷

۱۳۸

فضای کسبوکار

۱۴۹

۱۵۲

۱۵۲

فضای سرمایهگذاری

۱۲۶

۱۳۰

۱۲۶

دسترسی به بازار

۱۱۰

۱۰۶

۱۰۴

حکمرانی

۱۳۸

۱۳۸

۱۴۵

آزادیهای فردی

۱۶۳

۱۶۵

۱۶۵

سرمای ه اجتماعی

۱۲۹

۸۰

۸۹

ایمنی و امنیت

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

آموزش

۷۱

۷۷

۷۵

کیفیت زندگی

۷۳

۷۵

۷۵

بهداشت و سالمت

۸۸

۸۱

۶۱

محیط طبیعی

۱۵۲

۱۵۵

۱۵۶

لی کوآن در
سنگاپوروقتی
نخستوزیر
شد رویکرد
توسعهای داشت
و یک جزیره ۷۵۰
کیلومترمربعی
بهاندازه جزیره
هرمز را که
خانهفساد آسیای
شرقی و کانون
مواد مخدر بود و
نفت و گاز و معدن
و کشاورزی و
صنعت هم نداشت،
به مرکز تجاری
جهان تبدیل کرد
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طی ســالهای گذشته با وضع قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
و راهاندازی دفتر پایش و بهبود محیط کســب و کار تالشهایی برای بهبود
شرایط کسب و کار در کشور صورت گرفته است ،اما اجرا نشدن قوانین و انجام
نشــدن اقدامات ضروری و چشمگیر در راستای اصالح شرایط کسب و کار
موجب تنزل شرایط کسب و کار طی این سالها شده است.
نقش سند ملی آمايش سرزمین مصوب اسفند  ۱۳۹۹در  ٣٤عنوان و ٥١
جلد در فرایند توسعه نوآوری و فناوری کشور و حمایت از توسعه دانشبنیا ن
چیســت؟ فرايند آيندهپژوهی ،آيندهنگری ،آيندهنگاری ،سياســتگذاری،
برنامهســازی ،اجرا و نظارت در گستره توســعه دانشبنیا ن نباید در قطب
برنامهریزی کشور و در ســازمان برنامه ساماندهی شود ،یا آنکه هر سازمان
دولتی ،بدون هماهنگی جمعی ،برای خود رسالت سیاستگذاری ،برنامهریزی
و اجرا به گونه موضعی ،مقطعی و انتزاعی اختیار کند؟
بهغیر از دکتر خیرالدین و دکتر اسدی ،دکتر فرشاد پرویزیان ،نایبرئیس
انجمن اقتصاددانان ایران و دکتر پیمان صالحی ،معاون پژوهشی وزیر علوم
هم به حمایت از ازدیاد شــرکتهای دانشبنیا ن برخاســتهاند .دکتر پیمان
صالحی در گفتوگو با فارس نیوز با رویکرد انتزاعی و فارغ از توسعه فراگیر و
موزون در کشور بر توسعه شرکتهای دانشبنیا ن با ارائه سه راهکار «تقویت
زیرساختها»« ،اعطای گرانت» و «تقویت نظام نوآوری» ،تاکید کرده است.
درحالیکه هیچیک از این سه مقوله راهکار نیستند ،بلکه ابزارند.
راهکارهادر نقشه راه و پس از سیاستگذاری کالن در چهارچوب آمایش
ســرزمین ،برنامهریزی ،تخصیص منابع مالی و انسانی ،تدارک تجهیزات و
ملزومات و تدوین برنامه زمانبندی ،پدید میآیند.
Jتوسعه باید موزون و پایدار باشد ،توسعه انتزاعی ره
به جایی نمیبرد ،با ملوکالطوایفی نمیشود به توسعه
پایدار دست یافت
از آنجا که رونق فعالیتهای اقتصادی دانشبنیا ن کشور ،بسیار بااهمیت و
در سرنوشت آینده تاثیرگذار است ،باید مراقبت شود که مثله و قربانی چشم
و همچشمیهای اداری نشود .توسعه باید موزون و پایدار باشد ،توسعه انتزاعی
و مجرد و خارج از چارچوب طرح جامع توسعه فراگیر و آمایش سرزمین ره
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به جایی نمیبرد .با ملوکالطوایفی نمیشــود به توسعه پایدار دست یافت و
هر اســتانداری ،هر وزارتخان ه و هر شهرداری برای محدوده زیر نفوذ خود،
جداگانه و تجریدی تصمیمگیری کند .توســعه دانشبنیا ن کشــور باید به
نهادهای سیاستگذاری و برنامهسازی با رویکرد آیندهپژوهی سپرده شود.
برخورداری از الزامات توســعهپذیری بهســان فضیلت تفکر ،کنجکاوی،
شــک ورزیدن ،پرسشــگری ،چالش فکری ،مناظره و نظایر آنها ،منجر به
کامیابی میشود ،در حالی که فکر نکردن ،تقدیرگرایی ،تعصب ،جزماندیشی
و دنبالهروی ،از مصادیق فرهنگی اســت کهبه خواری و عقبماندگی منجر
یشود.
م 
مشکل جامعه ایران ،تنها دولتها نیستند ،درد بزرگ جامعه ،درد و رنج
فرهنگی است که رویارویی با آن نیاز به دانایی ،خردمندی ،ازخودگذشتگی و
فداکاری دارد .از تقیزاده از بانیان مشروطه پرسیده بودند چرا انقالب مشروطه
به هدفهای خود نرســید؟ پاسخ داده بود که ما در شناخت مسئله اشتباه
کردیم و آن را در وجود محمدعلیشاه پنداشتیم .طولی نکشید که فهمیدیم
مقصر اصلی خودمان بودهایم و مسئله محمدعلیشاه جدا از مسئله ما نبوده
است.
Jتوسعه قابل ترکیب با ایدئولوژیهای چپ و راست و
رادیکال نیست
متاســفانه اقتصاد ایران درگیر روزمرگی است ،هیچ راهبردی برای
ب نشده است .توسعهیافتگی محصول عزم حاکمیت،
راهبری اقتصاد انتخا 
خرد جمعی ،کار گروهی ،همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو ،مردم،
نهادهای مدنی و بخش خصوصی اســت .تــا زمانی که نهادهای مدنی،
اقتصادی ،انجمنهای صنفــی و تخصصی نتوانند آزادانه فعالیت کنند،
هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان ،اندیشهورزان و نخبگان جامعه
به وجود نخواهد آمد و مخترعان ،نظریهپردازان و نخبگان رشد نخواهند
کرد ،زیرا توســعه محصول تفکر منظوم ،سیستماتیک ،انضباط جمعی،
ل جمع بستن و ترکیب
آزادی و قاعدهمند بودن جامعه است .توسعه قاب 
با ایدئولوژیهای چپ و راست و رادیکال نیست .توسعهنیافتگی امروز و
عملی نشــدن برنامهها نشاندهنده آشفتگی و ناکارآمدی بوروکراسی و
ساختار اداری کشوراست .ماهاتیر محمد در مالزی وقتی نخستوزیر شد
رویکرد توسعهای داشت و یا لی کوآن در سنگاپور وقتی نخستوزیر شد
رویکرد توسعهای داشت و یک جزیره  ۷۵۰کیلومترمربعی بهاندازه جزیره
هرمز را که فاحشــهخانه آسیای شرقی و کانون مواد مخدر بود و نفت و
گاز و معدن و کشــاورزی و صنعت هم نداشــت ،به مرکز تجاری جهان
تبدیل کرد.
مخترعین ،نظریهپردازان و نخبگان ،هنگامی رشد و جلوه خواهند کرد که
فضا و محیط اخالقی جامعه ،پشتیبان تفکر آزاد ،پرسشگری ،پاسخگویی،
واقعگرایی و ظرفیتسازی آنان باشد .ساختار اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
برای تحقق توسعه مطلوب ،باید ساختاری باشد که در آن اخالق سالم ،قانون،
اعتماد میان مردم و اعتماد میان مردم و دولت جاری باشد .هيچ برداشتى از
پديدههاى اجتماعى مستقل از بستر محيطى آنها معتبر نيست ،شهامت شك
كردن و نقدپذیری است كه ما را در چالش شناخت واقعيتها يارى میدهد.
شــناختى كه پايانى هم ندارد ولى با هر تكرار ما را به واقعيت آنچه هســت
نزديکتر میســازد .باشد كه روزى نقش خود را در اين نابسامانيها آگاهانه
بپذيريم و باور كنيم از ماست كه برماست.
بر سردر دانشگاه آکسفورد این نوشته دیده میشود« :راه رسيدن به آينده
يافتنى نيست ،ساختنى اســت»؛ و به قول موالنا« :شب نگردد روشن از نام
چراغ  -نام فروردين نيارد گل به باغ».

فناوری بهکارگرفتهشده در یک محصول یا خدمت ،نهتنها جهانی است ،بلکه میتوان آن را با پول
خریداری کرد .اما بافت اداری و حقوقی برخالف فناوری ،نهتنها جهانی نیست ،بلکه قابلیت
خریداری نیز ندارد ،و باید بر پایه تجربیات جمعی بلوغ یابد.

افتاده در تله عقبماندگی
«همهچیزمان به همهچیزمان میآید»!

بـهـانـه

کشورها به مسئله فناوری چه نگاهی دارند و این نگاه چه تاثیری در توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی آن کشورها دارد؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

«همهچیزمان به همهچیزمان میآید»؛ این کالم منسوب به ناصرالدینشاه
اســت؛ وقتی آرایشــگر فرنگی صورت او را اصالح میکند و او جلوی آیینه
میایستد و خشنود از هیبت خویش چنین میگوید.
اما این اصطالح بیش از آنکه جنبه مثبت داشته باشد ،یادآور عقبماندگی
در همه موضوعات اســت؛ مثل دیالوگ ماندگار فیلم «کمالالملک» ،وقتی
مظفرالدینشاه میگوید «ما صدراعظم مثل بیسمارک که نداریم ،نقاشمان
هم مثل نقاش آنها نیست».
حکمرانی خوب نیز مانند سایر موضوعات دیگر برآمده از نوعی همزمانی و
هماهنگی میان ابزارها ،مفاهیم و رویکردهاست .موتور بخار و انقالب صنعتی
تنها تغییر ابزار نبودند ،بلکه تغییر مفاهیم و ابزارهای حکمرانی نیز پیامد آن
بود .موتور بخار بود که ساختار اجتماعی فئودالی را به چالش کشاند .توسعه
حملونقل و جابهجایی (راهآهن) ،گسترش اطالعات (چاپ) و نیروی بخار که
جانشین انسان و اسب میشد ،سه نمونه مهم دوران صنعتیشدن بودند که
ابزارها ،مفاهیم و رویکردها را دچار انقالب کردند .به این ترتیب بود که دوران
دولتسازی نیز آغاز میشود؛ یعنی دورانی که نیاز به حاکمیت قانون و نظام
اداری مناسب همهچیزی است که باید به همهچیز تولید و صنعت بیاید.
Jهماهنگی فناوری و حکمرانی
در «نظریه توسعه تجددگرایی» (مدرنیزاسیون) این فناوری و صنعت است
که هم برآمده و هم ســازنده توسعه در جوامع مختلف است .از یک سو هر
فناوری جدید نیازمند توانایی بهرهگیری توسط شهروندان و دولتها است؛ و از
سویی دیگر این شهروند و دولت توانا است که میتواند به استقبال فناوریهای
نو برود .در عصر فناوری اصلیترین ابزار دولت ،چه از نوع ابزارهای اعمال قدرت
باشد (مانند تسلیحات و سیستمهای امنیتی) و چه از نوع ابزارهای نظام اداری
(مانند دولت الکترونیک و ابزارهای احراز هویت) و چه از ابزارهای حاکمیت
قانون (مانند تنظیمگری و رگتک) ،تمامی گرهخورده با فناوری هستند.
بهعبارت دیگر فناوری گرهخورده با توانمندیهای حکمرانی است .دولتی
که توانمندی درک ،بهکارگیری و بازبینی فناوری را نداشته باشد ،بدون شک
نمیتواند توانمندی توســعه داشته باشد .درک نادرست از فناوریها تبدیل
به نوعی از «فناوریهراســی» میشود که امکان پیشــرو بودن را از جوامع
ســلب میکند .دیرآمدگان به این ترتیب نهتنها شانس رهبری و پیشرویی
در سطح بینالمللی را از خود دریغ میکنند ،و به این ترتیب همواره امکان
مشارکت در ساخت فناوریهایی هماهنگ با ویژگیهای بومی خود را از دست
میدهند ،بلکه تبدیل به دنبالکنندگان فناوری میشوند؛ دنبالهروهایی که
نه فناوری نوپدید هماهنگ با ویژگیهای بومی آنان شــده است ،نه امکان
دسترســی به «مزیت رقابتی» به دلیل دیرآمدگی برایشان وجود دارد و نه
ظرفیت بهکارگیری آن در جامعه ایجاد شده است .این همان وضعیتی است

که میتوان گفت« :همهچیزمان به همهچیزمان میآید»!
به این ترتیب هماهنگی میان  )۱فناوری و صنعت ،و  )۲نظام اداری و دانش
شهروندان تبدیل به اصلیترین عامل توسعهیافتگی و پایداری آن میشود.
مزمانی
Jچالش ناه 
چالش زمانی آغاز میشود که فناوری و صنعت ،به دلیل ذات جهانیبودنش
و به دلیل قابل خریداری بودنش ،پیش از ایجاد توانایی و دانایی در ســمت
حاکمیت و جامعه وارد جامعه میشود .به این ترتیب نظام اداری و قوانین و
مقرراتی که مربوط به چند دهه عقبتر است ،مواجه با فناوریهایی میشود
که مربوط به وضعیت امروز است ،نوعی از چالش «ناهمزمانی» در توسعه!
در حقیقت یک سوی این معادله ،یعنی فناوری ،دارای ویژگیهایی است
که اهمیت ناهمزمانی را افزایش میدهد:
جهانی بودن :فناوریها اغلب ماهیتی جهانی دارند و با معرفی یک
 1فناوری در آن ســوی دنیا ،میتوان انتظار داشت تا به سرعت این
فناوری در سویی دیگر و بدون هرگونه آمادگی حقوقی و اداری ،مورد استفاده
قرار گیرد.
قابل خرید بودن :فناوری بهکارگرفتهشده در یک محصول یا خدمت،
 2نهتنها جهانی است ،بلکه میتوان آن را با پول خریداری کرد .اما بافت
اداری و حقوقی برخالف فناوری ،نهتنها جهانی نیست ،بلکه قابلیت خریداری
نیز ندارد ،و باید بر پایه تجربیات جمعی بلوغ یابد .به این ترتیب جامعهای که
دولت و وضعیت حکمرانیاش مربوط به دیروز است و همچنان نتوانسته است
تا خود را بهبود ببخشد ،مواجه با فناوری امروز میشود .ترکیب فناوری امروز

امیر ناظمی
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر به مسائل حوزه
توسعه فناوری
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[خروج از «تله عقبماندگی» نیازمند جنگیدن همزمان در دو جبهه مختلف است ،از یک
سو «خوشآمدگویی آگاهانه» به فناوری (جبهه تکنوکراسی) و از سوی دیگر «نظام حکمرانی
همزمانشده با تحوالت روز» (جبهه بوروکراسی).
[دولتی که توانمندی درک ،بهکارگیری و بازبینی فناوری را نداشته باشد ،بدون شک
نمیتواند توانمندی توسعه داشته باشد .درک نادرست از فناوریها تبدیل به نوعی از
«فناوریهراسی» میشود که امکان پیشرو بودن را از جوامع سلب میکند.
[چالش زمانی آغاز میشود که فناوری و صنعت ،به دلیل ذات جهانیبودنش و به دلیل قابل
خریداری بودنش ،پیش از ایجاد توانایی و دانایی در سمت حاکمیت و جامعه وارد جامعه
میشود .به این ترتیب نظام اداری و قوانین و مقرراتی که مربوط به چند دهه عقبتر است،
مزمانی»
مواجه با فناوریهایی میشود که مربوط به وضعیت امروز است؛ نوعی از چالش «ناه 
در توسعه!
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آکــادمـی
و حکمرانی دیروز ،ترکیبی خطرناک است که فاصله جامعه را با توسعهیافتگی،
روز به روز بیشتر میکند.
Jتله ناهمزمانی
مواجهه ما ایرانیان با فناوری ،بیش از آنکه تقویتکننده هماهنگی باشد،
یادآور ناهمزمانی اســت .ترکیب فناوری نوپدید یا نظام حکمرانی قدیمی،
تصویری کاریکاتوری از توسعه ایران در دنیای امروز ساخته است .اما ناهمزمانی
میان فناوری و ســاختار حکمرانی متناسب با آن فناوری را میتوان از منظر
عناصر ۴گانه سازنده فناوری نیز مشاهده کرد .در حقیقت در یک نگاه وسیع
به فناوری میتوان هر فناوری را شامل  ۴عنصر کلیدی سازنده آن دانست:
نافزار
ف 
فناوری همیشــه در قالب محصول یا خدمتی ارائه میشود؛
مثل دستگاه گوشی همراه که از صدها فناوری بهره میبرد ،اما
خودش را بهتر است یک «فنافزار» ( )Technowareبدانیم .فنافزار همان
نمود بیرونی فناوری اســت که اغلب در قالب یک محصول در برابر چشم ما
یگیرد.
قرار م 
«چهلتکهدوزی توســعه» به دنبال ابرپروژههای زیرســاختی ،که اغلب
ماهیــت فناورانه دارند ،بود تا از طریق آنهــا ابزارها ،مفاهیم و رویکردهای
عمومــی در جامعه را بهروز و مدرن کند .اما آنهــا ابرپروژهها را محدود در
فنافزارهای عینی و قابل مشــاهده میفهمیدند .به همین دلیل راهآهن به
عنوان یک فنافزار ایجاد میشد ،اما نمیتوانست پیامدهای مورد انتظار را به
همراه داشته باشد ،گویی اجزایی دیگر نادیده گرفته میشدند. ...

1

هم نگاه فنزده
و همراه با
فناوریشیفتگی
()Technophilia

و هم نگاه
فناوریهراسانه،
در یک ویژگی
مشترکهستند:
هردو تنها به
فنافزار توجه
دارند! به این
ترتیب فروکاست
مسئله فناوری به
یک ابزار فنی یعنی
ندیدن انسان،
اطالعات و سازمان

نافزار
انسا 
اما فنافزار توســط انسان بهره گرفته میشود .به این ترتیب
انسانی که از موبایل (فنافزار) استفاده میکند نیازمند دانش
و «سواد دیجیتالی» اســت ،همان دانشی که گاه وجود ندارد و یک موبایل
هوشمند تنها کارکردش برای مالک آن تلفنی حرف زدن است .به این ترتیب
هر فنافزار برای آنکه بتواند کارکرد مناســب و بهرهورانهاش را داشته باشد،
نیازمند جزئی دیگر است به نام انسانافزار ( .)Humanwareشهروند توانا
برعکس شهروند ناتوانی
است که میتواند از ظرفیتهای فنافزار بهره ببرد؛
ِ
که نه دانش و نه چارچوب ذهنی مناســب برای بهکارگیری فنافزار را ندارد.
شــهروند ناتوانی که مدیریت بنگاهی اقتصادی را دارد ،به این ترتیب نهتنها
تولیدش غیربهرهورانه است و نمیتواند مزیت رقابتی کسب کند ،بلکه حتی در
شناسایی تغییرات و سمتوسوی جهان پرخطاست و مسیر توسعه را جایی از
دست خواهد داد .در رسیدن به هر «عدمقطعیت» او نمیتواند راه درست را
شناسایی کند .این مشکل البته برای حکمران ناتوان ،هم خطرناکتر است و
هم پیامدهای بزرگتری برای جامعهاش دارد.

2

عافزار
اطال 
اما اســتفاده از فنافزار نیازمند دادهها و اطالعات نیز
هســت .دادههایی که مدام تولید میشوند و در قبال
کالندادهها ورودیها و منابع الزم برای بهرهگیری از هوش مصنوعی
را نیز تولید میکند .به این ترتیب فنافــزار بدون اطالعات ورودی،
یعنی آمارها ،الگوریتمها ،بانکهای دادهای کالن ،دســتورالعملها و
پروتکلها ،حتی با وجود انسان توانا ،همچنان ناکارآمد است .به این
ترتیب اطالعافزار ( )Infowareجزء سوم مورد نیاز برای بهرهگیری
بهرهورانه و اثربخش از فنافزار است.

3
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سازمانافزار
تمامی  ۳جزء پیشین برای آنکه بتوانند یک پدیده هماهنگ
و یکپارچه را شکل دهند ،نیازمند سازماندهی هستند .به این
ترتیب اســت که سازمان هم باید توانایی قلمهزدن و جذب فنافزار جدید را
با خود داشــته باشد و هم توانایی تخصیص منابع و تقسیم کار .سازمانافزار
( )Orgawareاســت که بلوغ سازمانی و اداری ،در سطح خرد و بنگاهی ،را
برای فناوری ایجاد میکند .اما در ســطح ملی ،سازمانافزار جزئی از الزامات
نظام اداری است .به این ترتیب آمادگی نظام اداری و بوروکراسی برای جذب
فناوری تبدیل به چالش کلیدی میشود.

4

Jافزارهای فناوری
مدل اطلس فنــاوری ( )Technology Atlasیکی از مدلهای قدیمی
و اولیه در تعریف فناوری ،مدیریت فناوری و سیاســتگذاری فناوری است.
بر پایه این مدل فناوری حاصل ترکیب ۴گانه باالست .در حقیقت این مدل
توصیفی از نگاهها و فرآیندهای توسعه در کشورها ،صنایع و بنگاههای مختلف
ارائه میدهد.
هم نگاه فنزده و همراه با فناوریشیفتگی ( )Technophiliaو هم نگاه
فناوریهراسانه ،در یک ویژگی مشترک هستند :هردو تنها به فنافزار توجه
دارند! به این ترتیب فروکاست مسئله فناوری به یک ابزار فنی یعنی ندیدن
انسان ،اطالعات و سازمان .این نگاه فروانگارانه به فناوری است که در تمام سده
 ،۱۳۰۰علیرغم تغییرات بزرگ در ساختار سیاسی و اجتماعی ،همچنان در
حکمرانی ایرانی باقی مانده است؛ نگاهی که پیشینهای تاریخی دارد .رسیدن
به توانایی در حکمرانی نیازمند همزمانی میان فناوری با حکمرانی است .این
همزمانی را بر اساس مدل اطلس فناوری میتوان به چهار فعالیت تقسیم کرد:
 -1توسعه فنی
 -2توسعه دانشی
 -3توسعه انسانی
 -4توسعه ظرفیت اداری و سازمانی.
هر  ۴مــورد به دلیل پیچیدگیها و ارتباطاتی که بــا هم دارند ،اگرچه
نمیتوانند مســتقل پیش روند ،اما با کمی رواداری میتوان گفت دو مورد
نخست ،ماموریتی تکنوکراتیک و دو مورد آخر ماموریتی بوروکراتیک است.
Jمحور مختصات فناوری
ما همیشــه در مرکز جهان ایستادهایم! تنها راه برای آنکه بفهمیم مرکز
جهان نیستیم یک چیز است :معجزه دستگاه مختصات!
تنها وقتی یک دستگاه مختصات داشته باشیم میتوانیم جایگاه خودمان،
فاصلهمان با دیگران و تفاوتها را بفهمیم« .دستگاه مختصات» است که بیرون
از ما و مستقل از ما میتواند جابهجاییها و تغییرات را نشان دهد.
توسعه امری نسبی است و همین نسبی بودن کافی است برای آنکه هیچ
عددی بهتنهایی نشاندهنده هیچچیز نباشد .اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ما
 ۷درصد باشــد ،نه خوب است و نه بد و نه حتی در رابطه با توسعه معنایی
دارد .در حقیقت خوب یا بد بودن این عدد ،در مقایسه با دیگران معنادار است؛
و میتوان از آن آسیبشناســی یا فرصتشناسی کرد .در حقیقت دستگاه
مختصات اســت که میتواند به ما بگوید در مقایســه با دیگران وضعیت ما
مطلوب است یا نامطلوب .همین دستگاه مختصات است که میتواند تغییرات
و روند زمانی را برای ما آشــکار کند .سنجش وضعیت ما با فناوری نیازمند
یک دستگاه مختصات است .دستگاهی که بتوانیم از طریق آن به تصویری
از وضعیت خود دســت یابیم .مدل اطلس فناوری میتواند چنین دستگاه
مختصاتی را بر اساس چهار محور اصلی در اختیار ما قرار دهد .این چهار محور

«چهلتکهدوزی توسعه» به دنبال ابرپروژههای زیرساختی ،که اغلب ماهیت فناورانه دارند ،بود تا از طریق آنها ابزارها ،مفاهیم و رویکردهای عمومی در جامعه را
بهروز و مدرن کند .اما آنها ابرپروژهها را محدود در فنافزارهای عینی و قابل مشاهده میفهمیدند .به همین دلیل راهآهن به عنوان یک فنافزار ایجاد میشد ،اما
نمیتوانست پیامدهای مورد انتظار را به همراه داشته باشد ،گویی اجزایی دیگر نادیده گرفته میشدند.

عبارتاند از -1 :توسعه فنی  -2توسعه دانشی  -3توسعه انسانی  -4توسعه
ظرفیت اداری و سازمانی .به این ترتیب یک نمودار (اصطالحاً راداری) میتواند
توازن یا عدم توازن میان این  ۴محور (یعنی  ۴جزء فناوری) را نشــان دهد.
اینکه کدام جزء در برابر کدام جزء کمتر یا بیشــتر است میتواند به ما یک
آسیبشناسی واقعی از وضعیت فعلیمان نشان دهد .این دستگاه مختصات
است که میتواند میزان طبیعی یا غیرطبیعی بودن ما را نشان دهد.
Jیک ارزیابی سریع
بر اســاس این مدل صنایع مختلف در ایران مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
حداقل  ۸مطالعه مستقل در دهههای گذشته بر روی صنایع مختلف انجام
شده است؛ که در دو مطالعه از آنها کلیه صنایع کلیدی کشور و یک منطقه
جغرافیایی (صنایع آذربایجان شرقی) و وضعیت صنعت بر اساس مدل اطلس
فناوری ارزیابی شدهاند.
اگرچــه میتوان به هریک از این مطالعات اشــکالهایی تحقیقاتی وارد
ساخت ،اما زمانی که تمامی مطالعات ،علیرغم تنوع صنعت ،تنوع پژوهشگر و
تنوع روش محاسباتی ،به یک نتیجه ثابت رسیده باشند ،آن وقت باید به نتایج
با تردید کمتری نگاه کرد .نقطه کموبیش مشترک این مطالعات را میتوان
در تصویر زیر مشاهده کرد .این مطالعات (فهرست آنها آمده است) و نمودار
برآمده از جمعبندی این مطالعات ،کموبیش در این نقاط مشترک هستند:
در همه مطالعات وضعیت «فنافزار» از ســایر عناصر باالتر ارزیابی
 1شدهاست .این امر یعنی صنعتگر یا مدیر ایرانی ،فناوری را بیش از
هرچیزی در آن بخش عینی و قابل مشاهده ،جستوجو میکند .به این ترتیب
میتوان گفت ایرانیان بیش از هرچیــز بر همان بخش فنافزارانه ،بر همان
دستگاههای فنی ،بر خطوط تولید پیچیده ،بر سختافزارهای شگفتانگیز
متمرکزهستند.
بــه همان اندازه که فنافزار بیش از ســایر عناصر مورد توجه قرار
 2میگیرد ،این سازمانافزار است که نادیده گرفته میشود! به عبارت
دیگر چارچوب ادارکی ما ایرانیان هنوز از فهم اهمیت نظام اداری و سازماندهی
بیبهره است .به این ترتیب است که سازمانافزار در برابر فنافزار بیاهمیت و
ناچیز شمرده میشود .هنوز برای صنعتگر ایرانی و سیاستگذار ایرانی ،انتقال
فناوری چیزی بیش از خرید دستگاه و فنافزار از شرکتهای خارجی پیشرو
نیست .ما خود را بینیاز از انتقال و حتی فهم سازمان اداری ،نظام بوروکراسی
و سازما ندهی میدانیم.
نکته قابل توجه دیگر آن است که انسانافزار اغلب در رتبه دوم و پس
 3از فنافزار قرار داشته است .سرمایه انسانی به طور نسبی در مقایسه
با سایر شــاخصها ،وضعیت مطلوبتری دارد .به این ترتیب در سطح خرد
بنگاهی یا در سطح میانی صنعت همین الگوی تکرارشونده قابل مشاهده است.
Jاولویت بوروکراسی
اینکه فنافزار باالترین و ســازمانافزار پایینترین رتبه را در این دستگاه
مختصات کسب کنند ،نمود یا نشانهای از این واقعیت است که بوروکراسی به
عنوان زیربنای ظرفیت توسعهای کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .تمرکز
بر فنافزار توجه ما را از فهم نظم اداری و سازمانی دور کرده است.
این یافته همراستا با یافتههای مربوط به تحلیل شاخصهای جهانی است.
در بررسی شاخصهای جهانی نیز توانمندی کالن کشور در زمینههای مربوط
به نظام اداری ،مانند توانمندی تنظیمگری یا پاسخگویی ،در بدترین رتبههای
جهانی قــرار دارد .به عبارت دیگر هم مطالعات بر پایه اطلس فناوری و هم
مقایسه وضعیت ایران با سایر کشــورها در شاخصهای جهانی همزمان به
یک اولویت اشــاره دارند :توانمندی بوروکراسی .به این ترتیب خروج از «تله

Orgaware

Technoware

Infoware

Humanware

عقبماندگی» نیازمند جنگیدن همزمان در دو جبهه مختلف است ،از یک
سو «خوشآمدگویی آگاهانه» به فناوری (جبهه تکنوکراسی) و از سوی دیگر
«نظام حکمرانی همزمانشده با تحوالت روز» (جبهه بوروکراسی).
Jمطالعات اشارهشده در خصوص اطلس فناوری
 -1ارائه الگویی جهت ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی سازندگان قطعات خودرو،
مقالهنویسنده :رادفر ،رضا؛ مرادپور ،محسن؛ احتشامی آلآقا ،مریم؛ آیندهپژوهی
مدیریت ،بهار  - 1387شماره  10( ۷۶صفحه  -از  71تا )80
 -۲یک مدل ریاضی برای ارزیابی توانمندیهای تکنولوژی (مطالعه موردی:
تامینکنندگان شرکت ساپکو) ،مقالهنویسنده :رادفر ،رضا؛ مطالعات کمی در
مدیریت ،بهار  - 1391شماره  24( 8صفحه  -از  46تا )69
 -۳بررســی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای ارتقای نگهداری و تعمیرات
(نت) خودرویی در یک سازمان نظامی ،مقالهنویسنده :نصرتپناه ،سیاوش؛
عبدالهی ،حسین؛ مدیریت و پژوهشهای دفاعی ،زمستان  - 1391شماره 70
علمی-ترویجی (وزارت علوم) ( 24صفحه  -از  63تا )86
 -۴سنجش سطح و توانایی تکنولوژی صنایع کشور بر اساس مدل ESCAP
و ارائه راهکارهای توســعه تکنولوژی ،مقالهنویسنده :رحمانی ،کمالالدین؛
علیزاده ،حســین؛ مدیریت بهرهوری ،زمستان  - 1386شماره 34( ISC 3
صفحه  -از  205تا )238
 -۵بررسی و ارزیابی اجزای تکنولوژی در شرکتهای تابع برق تهران به کمک
مدل اطلس تکنولوژی ،مقالهنویسنده :انصاری ،منوچهر؛ اصغریزاده ،عزتاهلل؛
اسکویی ،وحید؛ دانش مدیریت ،تابستان  - 1386شماره 18( ISC 77صفحه
 از  3تا )20 -۶ارزیابی سطح و توانمندی تکنولوژی صنایع استان آذربایجان شرقی و ارائه
راهکارهای مناسب جهت بهبود و ارتقای تکنولوژی ،مقالهنویسنده :طلوعی،
عباس؛ علوی متین ،یعقوب؛ مطالعات کمی در مدیریت ،پاییز  - 1391شماره
 19( 10صفحه  -از  51تا )69
 -۷بررسی اجزای تکنولوژی سازمانهای خدماتی با رویکرد افزایش بهرهوری
(مطالعة موردی :سازمانهای خدماتی شــهر تبریز) ،مقالهنویسنده :فقهی
فرهمند ،ناصر؛ مدیریت بهرهوری ،تابســتان  - 1394شــماره  33علمی-
پژوهشی (وزارت علوم)  34( ISCصفحه  -از  135تا )168
 -۸ارزیابی و بررســی انتقال تکنولــوژی در تولید موتورهای دیزلی (تجزیه
و تحلیل مولفههای تکنولوژی) ،مقالهنویســنده :کاظمنژاد واقفی ،شــهرام؛
موسیخانی ،مرتضی؛ مدیریت بهرهوری ،تابستان  - 1388شماره 20( ISC 9
صفحه  -از  31تا )50

«چهلتکهدوزی
توسعه» به دنبال
ابرپروژههای
زیرساختی ،که
اغلبماهیت
فناورانه دارند ،بود
تا از طریق آنها
ابزارها ،مفاهیم
و رویکردهای
عمومی در جامعه
را بهروز و مدرن
کند
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آکــادمـی

سایه جنگ بر سر غذا
حمله روسیه به اوکراین و تهدید امنیت غذایی

بـهـانـه

جنگ روسیه و اوکراین چه تأثیری بر تأمین امنیت غذایی ایران و جهان دارد؟ آیا کشورهای دنیا میتواند مسیر جایگزینی در کوتاهمدت پیدا کنند؟
این مقاله را بخوانید.

هنگامی که تانکهای روســی وارد اوکراین شدند ،زنگ
خطر امنیت غذایی در نقاطی حتی دور از منطقه جنگی
به صــدا درآمد .جنگ یعنی جان باختــن ،ویرانی ،فقر،
گرســنگی و ...که حیات انسان و هر جانداری را به خطر
میاندازد .هنگامی که تانکهای روسی در  24فوریه وارد
اوکراین شدند ،زنگ خطر امنیت غذایی در نقاطی حتی
دور از منطقــه جنگی به صدا درآمد چرا که بســیاری از
فاطمه پاسبان
کشورها برای ذخایر گندم خود به شدت به دو طرف جنگ
عضو هیئت علمی موسسه
وابسته بودند ،کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در
پژوهشهای برنامهریزی و
فهرست اول قرار داشتند .تهدید امنیت غذایی ،گرسنگی
اقتصاد کشاورزی
و سوءتغذیه از تهدیدهای جنگ بوده و هست .اوکراین و
چرا باید خواند:
روسیه هردو از بازیگران مهم کشاورزی جهانی هستند و
امنیت
اگر به مسئله
مقدار قابل توجهی از صادرات گندم ،ذرت ،دانههای روغنی
حمله
تأثیر
غذایی و
و کودهای شیمیایی جهان را به خود اختصاص میدهند.
در
اوکراین
به
روسیه
فدراسیون روسیه و اوکراین از مهمترین تولیدکنندگان
دارید،
توجه
حوزه
این
کاالهای کشــاورزی در جهان هســتند .هردو کشــور
به
مقاله
این
خواندن
صادرکننده خالص محصوالت کشاورزی هستند و هردو
شما توصیه میشود.
نقش اصلی عرضه را در بازارهــای جهانی مواد غذایی و
کودهای شیمیایی ایفا میکنند ،جایی که منابع صادراتی
اغلب در تعداد انگشت شماری از کشورها متمرکز است.
این تمرکز میتواند این بازارها را در معرض افزایش آسیب پذیری در برابر شوکها و نوسانات
قرار دهد .در سال  ،2021فدراسیون روسیه یا اوکراین (یا هردو) در بین سه صادرکننده برتر
جهانی گندم ،ذرت ،کلزا ،تخمه آفتابگردان و روغن آفتابگردان قرار گرفتند ،در حالی که
فدراسیون روسیه نیز به عنوان بزرگترین صادرکننده کودهای نیتروژنی ،دومین تأمینکننده
کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده بزرگ کودهای فسفر در جهان ایستاد.
در سراسر جهان 26 ،کشور حداقل نیمی از واردات گندم خود را از روسیه و اوکراین تأمین
میکردند و کاهش عرضه این دو کشور باعث افزایش قیمت گندم شده که در ابتدا به این
کشورها ضربه میزند ،که بسیاری از آنها در حال حاضر هم در ناامنی غذایی قرار دارند .وقتی
صحبت از ذرت ،دانههای روغنی و کود به میان میآید ،عرضه کم این محصوالت باعث افزایش
قیمت آنها شده که خود به عنوان کاالهای واسطهای که در تولید دیگر محصوالت کشاورزی
به کار میروند ،باعث افزایش قیمت آنها میشوند .امروزه صادرات روسیه و اوکراین حدود
 12درصد از کل کالری مبادله شــده در جهان را تشکیل میدهد .اوکراین همچنین منبع
مهم روغن آفتابگردان است و حدود  50درصد از بازار جهانی را تأمین میکند .بسیاری از
کشورهای واردکننده این محصوالت بیشتر به اوکراین و روسیه وابسته هستند .شمال آفریقا
و خاورمیانه بیش از  50درصد غالت مورد نیاز خود و سهم بزرگی از گندم و جو را از اوکراین
و روسیه وارد میکنند .اوکراین تأمینکننده مهم ذرت برای اتحادیه اروپا و چین و همچنین
چندین بازار شــمال آفریقا از جمله مصر و لیبی است .یکچهارم صادرات جهانی گندم از
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روسیه و اوکراین انجام میشود 40 .درصد گندم و ذرت از اوکراین به خاورمیانه و آفریقا میرود
که در حال حاضر با مشکالت گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و کمبود مواد غذایی بیشتر
با افزایش قیمت باعث میشود میلیونها نفر دیگر را به فقر بکشاند (صندوق بینالمللی توسعه
کشاورزی سازمان ملل).
گاز طبیعی همچنین یک خوراک مهم برای تولید کودهای نیتروژندار مانند آمونیاک و
اوره است .تأثیر روی قیمت کود با این واقعیت تشدید میشود که روسیه تأمین کننده مهم
کودهای نیتروژندار و پتاس است .روسیه  15درصد از تجارت جهانی کودهای نیتروژندار
و  17درصد از صادرات جهانی کود پتاس را به خود اختصاص داده اســت .بالروس ،متحد
روسیه در حال حاضر هدف تحریمهای بینالمللی قرار گرفته است 16 ،درصد دیگر از سهم
بازار جهانی صادرات پتاس را به خود اختصاص داده است .تحلیل صندوق بینالمللی توسعه
کشاورزی سازمان ملل ( )IFADنشان میدهد که حتی قبل از درگیری ،افزایش قیمت کود
در سال گذشته به افزایش حدود  30درصدی قیمت مواد غذایی کمک کرد .بازار جهانی کود
از قیمتهای بیسابقه برخوردار بوده است و کمبود عرضه بیشتر پیامدهای جهانی خواهد
داشــت ،به ویژه در کشورهای درحال توسعه که اثرات قیمت میتواند به طور قابل توجهی
مصرف کود را کاهش دهد و منجر به برداشت محلی ضعیف در زمان کاهش ذخایر جهانی و
رکورد قیمتهای جهانی شود.
درحالــی که جنگ در اوکراین ادامــه دارد ،تأثیرات افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود
محصوالت اصلی در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا احساس میشود و به آسیبپذیرترین
کشورهای جهان ،از جمله در شاخ آفریقا ،با فقیرترین مردم سرایت میکند .صندوق بینالمللی
توسعه کشاورزی ســازمان نگرانیهای فزایندهای را مطرح میکند که درگیریهای جاری
گرسنگی و فقر جهانی را تشدید خواهد کرد .تجزیه و تحلیل این سازمان نشان میدهد که
افزایش قیمت در مواد غذایی اصلی ،سوخت و کود و سایر اثرات درگیری ،تأثیر شدیدی بر
فقیرترین جوامع روســتایی دارد .مث ً
ال در سومالی ،جایی که حدود  3.8میلیون نفر در حال
حاضر به شدت در ناامنی غذایی هستند ،هزینههای برق و حمل و نقل به دلیل افزایش قیمت
سوخت افزایش یافته است .این تأثیر نامتناسبی بر کشاورزان کوچک مقیاس و دامداران فقیر
دارد که در مواجهه با بارندگیهای نامنظم و خشکسالی مداوم ،برای بقای خود به کشاورزی
تغذیه شده با آبیاری با موتورهای دیزلی کوچک متکی هستند .در مصر ،به دلیل اتکای مصر
به روسیه و اوکراین برای  85درصد از عرضه گندم و  73درصد از روغن آفتابگردان ،قیمت
گندم و روغن آفتابگردان افزایش یافته است .در لبنان 22 ،درصد خانوادهها از امنیت غذایی
رنج میبرند و کمبود مواد غذایی یا افزایش بیشتر قیمتها ،وضعیت از قبل ناامیدکننده را
تشدید میکند .این کشور تا  80درصد گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد میکند ،اما به
دلیل انفجار در بندر بیروت در ســال  2020که سیلوهای غالت بزرگ کشور را ویران کرد،
میتواند هر بار فقط حدود یک ماه محصول را ذخیره کند .کارشناسان صندوق بینالمللی
توسعه کشاورزی سازمان ملل تأکید میکنند که تولیدکنندگان در مقیاس کوچک در حال
حاضر از تأثیرات همهگیری کووید ،19-خشکسالی ،طوفانها و سایر بالیای طبیعی متحمل
هزینه شدهاند و انتظار میرود درآمد آنها تحت تأثیر افزایش هزینه نهادهها ،کاهش عرضه
مواد غذایی و اختالل در بازارها قرار گیرد .این نیز احتماالً اثرات مخرب و بلندمدتی بر تغذیه

ً
جنگ روسیه علیه اوکراین امنیت غذایی میلیونها نفر در سراسر جهان را تهدید میکند .فائو اخیرا
اعالم کرد که در ماه فوریه شاخص جهانی قیمت مواد غذایی به دنبال افزایش مداوم در حدود یک
سال گذشته به باالترین حد خود رسیده است.

و امنیت غذایی آنها خواهد داشت.
جنگ روسیه علیه اوکراین امنیت غذایی میلیونها نفر در سراسر جهان را تهدید میکند.
فائو اخیرا ً اعالم کرد که در ماه فوریه شاخص جهانی قیمت مواد غذایی به دنبال افزایش مداوم
در حدود یک سال گذشته به باالترین حد خود رسیده است و سازمان ملل همچنین تخمین
زده است که تعداد افرادی که در سراسر جهان با ناامنی غذایی مواجه هستند ممکن است
به باالترین حد خود در  15سال گذشته برسد؛ زیرا تأثیرات کووید در کنار تأثیرات تغییرات
آب و هوایی و جنگ روسیه و اکراین است .تخمینهای اولیه که قابل بازنگری هستند ،فائو
در سناریوی متوسط خود تخمین زد که قیمت گندم میتواند تقریباً  9درصد افزایش یابد،
در سناریوی شدید خود شاید در کوتاهمدت بیش از  21درصد افزایش یابد .وقتی صحبت از
سوءتغذیه به میان میآید ،این سناریوها نشان میدهند که افزایش بیشتر در تعداد افراد دچار
سوءتغذیه در سراسر جهان میتواند از کمی بیش از  7میلیون و نیم تا به طور بالقوه بیش از
 13میلیون نفر در چند سال آینده باشد .در مجموع ،جنگ روسیه علیه اوکراین امنیت غذایی
میلیونها نفر در سراسر جهان را تهدید میکند .ازطرف دیگر شکاف عرضه جهانی ناشی از
جنگ میتواند قیمتهای بینالمللی مواد غذایی و خوراک را  8تا  22درصد باالتر از سطح
پایه قبل از جنگ افزایش یابد.
پیامدهای مداوم ناشی از همه گیری کووید 19-و سایر عوامل قب ً
ال باعث افزایش قیمت
مواد غذایی شده است .برداشت ضعیف در آمریکای جنوبی ،تقاضای قوی جهانی و مشکالت
زنجیــره تأمین ،موجودی غالت و دانههــای روغنی را کاهش داده و قیمتها را به باالترین
سطح خود از سال  2011تا  2013رسانده است .قیمت روغن نباتی نیز در سطوح بی سابقه
بوده است که نشان دهنده کوتاهی محصول سویا در آمریکای جنوبی ،کاهش عرضه روغن
نخل به دلیل مشکالت برداشت در مالزی و افزایش شدید استفاده از روغن نخل و سویا برای
تولید بیودیزل است .قیمت نهادههای کلیدی انرژیبر مانند سوخت ،کود و آفتکشها نیز در
سطوحی نزدیک به رکورد بوده است.
تهاجم روســیه به اوکراین میتواند عواقب جدی برای کشورهای واردکننده خالص مواد
غذایی با درآمد پایین داشته باشد .تهاجم روسیه به اوکراین بازارهای جهانی را بیشتر مختل
خواهد کرد ،پیامدهای منفی برای عرضه جهانی غالت در کوتاهمدت خواهد داشت و با برهم
زدن بازارهای گاز طبیعی و کود ،تأثیرات منفی برای تولیدکنندگان با ورود به فصل کاشت
جدید خواهد داشت .این امر میتواند تورم قیمت مواد غذایی را که از قبل باال بود ،افزایش
دهد و عواقب جدی برای کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی با درآمد پایین داشته باشد،
که بسیاری از آنها در مواجهه با اختالالت همهگیر در چند سال گذشته شاهد افزایش نرخ
سوءتغذیه بودهاند .با این حال ،نبایستی تأثیرات مستقیم جنگ بر مردم محلی را فراموش
کرد .عملیات نظامی میتواند منجر به آواره شدن  1.5تا  5میلیون نفر در اوکراین شود که
منجر به یک بحران غذایی بزرگ شــود .همانطور که گزارشهای وضعیت امنیت غذایی و
تغذیه و گزارش جهانی درباره بحران غذایی اشاره میکنند ،درگیریها همچنان عامل اصلی
ناامنی غذایی در جهان اســت .بسیاری از کشورهایی که به شدت به مواد غذایی و کودهای
وارداتی وابسته هستند ،از جمله کشورهای کمتر توسعهیافته ( )LDCو کشورهای کمدرآمد
با کمبود مواد غذایی ( ،)LIFDCبرای تأمین نیازهای مصرفی خود به منابع غذایی اوکراین و
روسیه متکی هستند .بسیاری از این کشورها ،پیش از جنگ ،با اثرات منفی قیمتهای باالی
بینالمللی مواد غذایی و کود دست و پنجه نرم میکردند.
به طور کلی دالیلی که تهاجم روســیه به اوکراین باعث تهدید امنیت غذایی در جهان
میشــود را میتوان به چند عامل ریسک نســبت داد .یکی ریسک تجاری است .با کاهش
ناگهانی و شــدید محمولههای صادراتی توسط دو کشور ،سایر کشورهای واردکننده گندم
مطمئناً باید منابع جایگزین پیدا کنند ،قیمتهای باالتری بپردازند ،یا بدتر از همه با کمبود
عرضه مواجه خواهند شد .ریسک قیمت نیز وجود دارد .با توجه به شاخص قیمت مواد غذایی
که فائو منتشر کرده در فوریه سال  2022به باالترین حد خود رسیده است .نکته بسیار مهم
این است که این گزارش شاخص فقط شامل دو روز بود که دو کشور وارد درگیری شده بودند
و این احتمال وجود دارد شاهد روند صعودی دیگری و ثبت رکورد دیگری در جهان باشیم.
ریسک لجستیک در مرحله بعدی است که شــامل آسیبهایی است که به جادهها ،بنادر
دریایی ،تأسیسات ذخیره سازی و پردازش وارد میشود .ریسک تولید ،امکان ادامه کشت و

تولید محصوالت کشاورزی در قصل بعدی در کشور اوکراین است .خطرات انرژی برای بخش
کشاورزی (سوخت ،الکتریسیته) ،کودها ،آفت کشها و بسیاری از محصوالت دیگر که کام ً
ال
به انرژی وابسته است و بدیهی است که اتکای جهان به روسیه به عنوان تأمین کننده اصلی
کود و سایر نهادههای انرژی ،الیه دیگری از خطر را ایجاد میکند .ریسک نرخ ارز و بدهی و
رشد اقتصادی وجود دارد .در حال حاضر شاهد کاهش قابل توجه ارزها هستیم که تأثیر منفی
بر ســرمایه گذاریها خواهد داشت .از طرف دیگر بخشی از کشورهای در حال توسعه برای
استقراض به دالر آمریکا متکی هستند و این افزایش پایدار دالر آمریکا در برابر ارزهای دیگر
پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد این کشورها خواهد داشت .بنابراین در مجموع یک
آشفتگی و عدم اطمینان بزرگ میشود که قطعاً تورم جهانی ،قیمت مواد غذایی را تحت تأثیر
قرار میدهد و آن را تقویت میکند.
به همین دالیل بحران جنگ و روســیه کشــورها را به ســمت حمایت از مواد غذایی
کشــانده است به طوری که کشورهای مختلف در تالش برای اطمینان از اینکه شهروندان
خود گرسنه نمانند یا مجبور به پرداخت هزینههای گزاف برای غذا نباشند ،به حمایتگرایی
متوســل شدند .مجارستان صادرات غالت را ممنوع کرده است ،در حالی که مولداوی ،یک
صادرکننده کوچک ،محمولههای گندم ،ذرت و شکر را به حالت تعلیق درآورده است .آرژانتین
عرضه گندم به آسیابهای داخلی را تضمین نموده و قیمت ماکارونی را تحت کنترل نگه
داشته اســت .اندونزی عرضه روغن پالم توسط تولیدکنندگان داخلی را از  20درصد قبلی
به  30درصد افزایش داده اســت زیرا قیمت روغن آشــپزی افزایش یافته است .بلغارستان،
یک صادرکننده بزرگ ،در حال ایجاد سیستمی برای خرید غالت غذایی برای رفع نیازهای
شهروندان خود است .مصر نیز صادرات محصوالت کلیدی کشاورزی از جمله آرد ،عدس و
گندم را ممنوع کرده است .خود روسیه مدتی است که از صادرات مالیات میگیرد و اوکراین
صادارت محمولههای گندم ،جو و اقالم اصلی را ممنوع کرده است تا اطمینان حاصل کند
که شهروندانش هنگام مبارزه با روسیه بدون غذا نمیمانند .رویکرد حمایتگرایی یعنی اینکه
با توجه به افزایش قیمتهای جهانی ،مواد غذایی تولیدشده برای بازار داخلی صادر نشود که
خود عرضه جهانی را کاهش میدهد.
این نکته هم در نظر گرفته شود که اتکای بسیاری از کشورهای جهان به انرژی روسیه،
بحثهای مهمی را در زمینه سیاستگذاری آغاز خواهد کرد .درخواستها برای تنوع بیشتر
انرژی به احتمال زیاد رخ خواهد داد .با این حال ،سیاســتهایی که خواستار افزایش تولید
ســوختهای زیستی هستند بایستی با شک و تردید نگریست .تغییر مسیر مصرف فعلی
محصوالت غذایی (ذرت ،گندم ،دانههای روغنی) به مصارف غیر غذایی در سراسر جهان ،از
اتحادیه اروپا تا اندونزی ،در حال حاضر تنشهای قابل توجهی را در بازارهای مواد غذایی و
کود ایجاد کرده است .از این رو ضرورت دارد رویکرد جامع در مورد امنیت غذایی و انرژی در
حصول اطمینان از اینکه غذا و تغذیه در اولویت باقی میماند ،تدوین گردد.
تجربه صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی سازمان ملل در طول بحرانهای غذایی قبلی
نشــان میدهد که مداخالتی مانند تثبیت سیستمهای بازار محلی ،نقل و انتقاالت نقدی،
تقویت حوالهها ،ایجاد گروههای پس انداز و وام ،آموزش و یارانه برای شرکتهای کشاورزی
و ســرمایه گذاریهای زنجیره ارزش (شامل زیرساختها ،حمایت از مؤسسات مالی خرد،
فپذیری و کاهش
تجمیع خدماتی که کشاورزان را به بازارها پیوند میدهد) در ایجاد انعطا 
تأثیر شوکها مؤثر است.
در خصوص ایران با توجه به واردات از روسیه و اکراین به خصوص گندم و روغن میتوان
گفت :آسیبپذیری از قیمتهای جهانی وجود خواهد داشت و این تهدید برای محصوالت
کشاورزی که وابستگی بیشتری به واردات دارند ،بیشتر خواهد بود .براساس آمار یازدهماهه
کارشناسینشــده گمرک در سال  1400درحدود  2260هزار تن گندم معمولی 359 ،هزار
تن ذرت دامی و  171هزار تن روغن آفتابگردان از روسیه و اوکراین وارد کشور شده است.
با توجه به رکود تورمی شدید کشور به نظر میرسد ضرروت داشته باشد در خصوص مدیریت
چالش افزایش قیمت احتمالی در بازار جهانی محصوالت کشــاورزی و غذایی و نهادههای
تولیدی بخش ،برای امنیت غذایی کشــور و معیشــتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و
پایداری و تابآوری زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذایی بهخصوص برای کوچک و
متوسطمقیاسچارهایاندیشید.
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آکــادمـی

مهاجرت یا مقاومت؟
تحلیلی بر مسئله تعامل کشاورزی و روستا در دوره پس از انقالب اسالمی

بـهـانـه

روستاها بعد از انقالب چه مسیری را طی کردهاند و امروز در کجای الگوی توسعه ایستادهاند؟
آیا دولتها برای توسعه روستایی برنامه منسجمی ارائه کردهاند؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

در شــماره  115ماهنامــه آیندهنگر در مقالــهای با عنوان
«کشــاورزی در ســایه اصالحات ارضی» بــه این موضوع
پرداختیم که مسئله کشــاورزی چگونه با جامعه روستایی
مرتبط بوده و پس از اصالحات ارضی تا انقالب اسالمی ،چه
مســیری طی شــد .اما در این مقاله به دوره پس از انقالب
اسالمی میپردازیم .بحث به اینجا رسید که با ایجاد شرایط
مهاجرت در مقصدهای شهری ،بسیاری از روستاییان کشاورز،
محمدامین خراسانی
شروع به مهاجرت کردند .اما آیا این تنها گزینهای است که
جغرافیا،
استادیار دانشکده
ً
روستاییان در پیش گرفتند؟ قطعا پاسخ منفی است.
دانشگاه تهران
در دوره پس از انقالب اســامی به دالیلی که اهم آنها
جنگ تحمیلی و ســوگیری شــهری -صنعتی برنامههای
چرا باید خواند:
توسعه است ،بخش روستایی و کشاورزی همچنان در حاشیه
اصالحات ارضی چه
نظام برنامهریزی و دور از کانون توجه و تمرکز سیاستهای
تأثیری برای توسعه
یاتوسعهنیافتگی
اقتصادی-اجتماعی قرار گرفت .این موضوع بر تشدید روند
کشاورزی در ایران
مهاجرت از روســتاها اثر معناداری برجا گذاشــت .البته که
داشته است؟ این مقاله
رویکــرد عمرانی نهادهای خدماترســان و بــه ویژه جهاد
را بخوانید.
سازندگی در این دوره باعث ارتقای سطح امکانات اولیه زندگی
در روستاها شد ،اما آنچه اثر این تالشها را کمرنگ میکرد،
نابرابری فزاینده بین شــهر و روستا بود .بر این اساس نوعی
از پویایی جمعیت رخ داد ،به این معنا که گروهی از روستانشــینان به شهرهای بزرگ مهاجرت
کردند ،گروهی از آنها به روستاهای بزرگتر رفتند و نهایتاً گروههای ساکن در روستاهای بزرگ و
پرجمعیت هم ،در مسیر مطالبه تبدیل روستا به شهر گام برداشتند.
برای بررســی این موضوع ،ابتدا به بررســی وضعیت پخش جمعیت روستایی در روستاهای
طبقات مختلف در هرکدام از دورههای سرشماری پس از انقالب اسالمی میپردازیم.
در سال  ،1365برای اولینبار شاهد اتفاق مهمی در سهم روستاهای بزرگ مقیاس از مجموع
جمعیت روســتایی ایران هستیم .روســتاهای دارای جمعیت  1000تا  2500نفر دارای سهم
جمعیتی بسیار نزدیک و تقریباً برابر با روستاهای  100تا  500نفر جمعیت هستند این امر بدین
معناست که با تسلط روزافزون روستاهای دارای جمعیت بیش از هزار نفر ،باید روستاهای طبقه
 1000-2500نفر را روستاهای نسبتاً بزرگ یا میان مقیاس دانست .شاهدی بر این مدعا ان که
حدود  20درصد از جمعیت در این دوره زمانی ،در روستاهای دارای بیش از  2500نفر جمعیت
زندگی کردهاند.
در سال  ،1375حدود  50درصد جمعیت روستایی کشور ما در روستاهای بیش از  1000نفر
جمعیت زندگی میکردند .در حالی که این نسبت فقط در  4دهه قبل ،حتی کمتر از  20درصد
بوده است .این اعداد نشاندهنده رشد ساالنه  0/75درصد برای سهم جمعیت روستاهای بیش از
 1000نفر جمعیت است .درحالی که رشد ساالنه برای سهم روستاهای کمتر از  100نفر جمعیت
در همین دوره زمانی -0/69 ،درصد بوده است.
در سال  ،1385شاهد ثبات جمعیت در طبقات مختلف جمعیت روستایی هستیم و تفاوت
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چندانی نسبت به دهه قبل مشاهده نمیشود.
در آخرین دوره سرشــماری عمومی نفوس و مسکن در ســال  ،1395شاهد دو اتفاق مهم
هستیم که نشانه از شروع تغییرات مهم در آینده هستند که معلولی از اتفاقات متفاوتی است که در
دورههای قبل در تحوالت جمعیتی روستاها و سیاستگذاریها برقرار است.
اتفاق اول این اســت که طبقه اول جمعیتی روستاها یعنی روستاهای دارای کمتر از  25نفر
جمعیت ،در حال زوال و نابودی هستند و از نظر تعداد و سهم جمعیتی ،به هیچ وجه قابل قیاس
با هیچ کدام از دورههای سرشماری ،حتی سرشماری  1385نیستند .این موضوع نشاندهنده عدم
تداوم روستاهای بسیار کوچک ،پراکنده و منزوی در آینده فضای سرزمینی ایران است .این موضوع،
تهدیدات متعدد و متنوعی و البته برخی فرصتها را ایجاد خواهد کرد.
اما اتفاق مهم دیگر ،کاهش تعداد و سهم جمعیتی روستاهای بیش از  5000نفر جمعیت است
که یقیناً نشــانه مهمی از روند نامطلوب تبدیل روستاها به شهر و نیز ادغام عجوالنه و غیرآینده
اندیشانه روستاها در شهرهای مجاور است.
کوچکترین طبقه جمعیتی روستاهای ایران در این پژوهش ،طبقه روستاهای دارای کمتر از
 25نفر جمعیت است .با توجه به تعداد فراوان جمعیت روستایی ایران در همه دورههای سرشماری،
یقیناً این طبقه نشاندهنده بسیار کوچک و کم اهمیت بودن این روستاها در طبقهبندی و سلسله
مراتب سکونتگاهی ایران است .این روستاها علیرغم فراز و فرود متعدد در  2دهه حد فاصل 1365
تا  ،1385همواره تعداد بیش از  10000را به ثبت رساندهاند و حتی در سال  ،1375به عددی فراتر
از  15000رسیده است .مجموع این شرایط موید این نکته است که افول این آبادیها به مرحلهای
رسیده است که امیدی به فراز و رشد مجدد آن نباید داشت.
طبقه جمعیتی بعدی یعنی طبقه دارای  25تا  50نفر جمعیت هم شرایط چندان متفاوتی را
تجربه نمیکنند .تعداد و سهم جمعیتی این روستاها در طی سه دهه اخیر ،همواره سیری نزولی
را پشت سر گذاشته و در حال حاضر هم علیرغم استقرار نزدیک به  6000آبادی در این طبقه
جمعیتی ،اما فقط  1درصد جمعیت روستاهای ایران را در خود جای دادهاند و در آیندهای نزدیک،
به سرنوشت روستاهای کوچکتر از خود ،دچار خواهند شد.
در مورد روستاهای  50تا  100نفر جمعیت ،تقریباً روند ثابتی وجود دارد و علیرغم کاهش
تدریجی و آهسته تعداد این روستاها ،اما نوعی ثبات و حتی رشد آهسته جمعیتی در این روستاها
مشاهده میشود که این امر بیانگر قابلیت برخی از این روستاها برای تداوم و حتی پذیرش جمعیت
از روستاهای زیر  50نفر و پویایی مجدد جمعیتی و اقتصادی اجتماعی ،خصوصاً در شرایط سخت
و صعب جغرافیایی مانند نواحی کوهستانی و بیابانی است.
اما در رابطه با روســتاهای  100تا  500نفر جمعیت ،علیرغم کاهش مداوم تعداد و ســهم
جمعیتی این طبقه از روســتاها ،شاهد افزایش اندک سهم جمعیتی این روستاها در دهه اخیر
هستیم .به عبارتی این روستاها در آینده نیز از ثبات و تداوم نسبی برخوردار خواهند بود.
روستاهای طبقه  500تا  1000نفر جمعیت ،علیرغم کاهش شدید در تعداد در طی سه دهه
اخیر ،اما از نظر سهم جمعیتی ،خصوصاً در همین سه دهه از ثبات نسبی برخوردار بودهاند که تقارن
این دو اتفاق ،نشاندهنده جمعیت پذیری این روستاها و نزدیک شدن میانگین بعد جمعیتی این
روستاها از  500به سمت  1000است.
تعداد روستاهای  1000تا  2500نفر جمعیت ،در دو دهه اخیر دارای روند کاهشی بوده است

رویکرد عمرانی نهادهای خدماترسان و بهویژه جهاد سازندگی در این دوره باعث ارتقای
سطح امکانات اولیه زندگی در روستاها شد ،اما آنچه اثر این تالشها را کمرنگ میکرد،
نابرابری فزاینده بین شهر و روستا بود.

جدول  :1طبقهبندی جمعیتی آبادیهای دارای سکنه کشور در دهههای  1365تا 1395
سال 1365

طبقه جمعیتی (نفر)

سال 1375

سال 1395

سال 1385

تعداد آبادی

درصد جمعیت

تعداد آبادی

درصد جمعیت

تعداد آبادی

درصد جمعیت

تعداد آبادی

درصد جمعیت

1-24

12057

0/59

15304

0/67

13123

0/62

4982

0/40

25-49

7102

1/15

7381

1/15

6520

1/07

5862

1/03

50-99

8962

2/9

9083

2/85

8636

2/85

8419

3/01

100-499

25203

27/6

24134

25/4

23853

25/96

22903

26/77

500-999

7114

22/23

6945

20/98

6747

21/34

6087

20/77

1000-2499

3950

26/31

4150

27/02

3982

27/22

3742

27/56

2500-4999

767

11/44

894

12/96

827

12/46

854

13/89

بیشتر از  5000نفر

194

7/78

234

8/96

216

8/48

188

6/54

منبع :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری دورههای  1335-1395و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ،ریاست جمهوری1390 ،

که خود نشــاندهنده تبدیل این روستاها به شهر و ادغام این روستاها در شهرهای مجاور است.
همچنین برخی از این روستاها به دلیل کاهش جمعیت ،به دسته قبلی منتقل شدهاند .اما علیرغم
این روند کاهشــی در تعداد ،در همه ادوار سرشماری از جمله در دهههای  ،1375-1395سهم
جمعیتی این روستاها فزاینده بوده که مشخصاً نشاندهنده جذابیت این روستاها برای استقرار و
پایداری جمعیت بومی خود و پذیرش جمعیت روستاهای کوچکتر است که شاید یکی از دالیل،
امید به تبدیل آنها به شهر یا الحاق به شهر مجاور باشد.
چنین روندی با تشــابه بسیار باال در مورد روستاهای  2500تا  5000نفر جمعیت هم وجود
داشته است .تنها تفاوت موجود ،کاهش تعداد این روستاها در دهه منتهی به سال  1385و افزایش
مجدد آنها در دهه اخیر است .نزدیکترین تفسیر به واقعیت برای این اتفاق ،روند فزاینده تبدیل
روســتا به شهر در دهه منتهی به ســال  1385و کاهش تدریجی این روند در دهه اخیر ،در اثر
سیاستهای دولت برای پیشگیری از تبدیلهای متضاد با قانون تقسیمات کشوری در رابطه با این
طبقه جمعیتی از روستاها است.
نهایتاً در رابطه با بزرگترین روستاهای کشور که در طبقه جمعیتی بیش از  5000نفر قرار
میگیرند ،به دلیل شرایط حاکم بر قانون تقسیمات کشوری ،بسیاری از این روستاها در سه دهه
گذشته به شهر تبدیل شده و یا در معرض تبدیل به نقاط شهری قرار گرفتهاند .در مجموع میتوان
گفت در طول دورههای سرشــماری از تعداد و جمعیت آبادیهای کوچکتر کاسته شده تمایل
بیشتری به اسکان در آبادیهای بزرگتر ایجاد شده است.
Jفرجام سخن
ابعاد ســهگانه پویایی جمعیت روستایی در دوره بعد از انقالب اسالمی به خوبی نشاندهنده
حقیقت ارتباط بین کشاورزی و روستا در دوره بعد از انقالب اسالمی است .در واقع ،کشاورزی یک
بخش اقتصادی که جدا از فضای حاکم بر زیست و فرهنگ روستایی بتواند به تداوم و رونق آن فکر
کرد ،نبوده و نیست .کشاورزی بخشی از زیست و فرهنگ روستایی است و زمانی که این دو مورد
بیاعتنایی قرار میگیرند ،بهناچار کشاورزی هم صدمه میبیند .سیاستگذاران اقتصادی به طور عام
و بخش کشاورزی به طور خاص ،همیشه از این واقعیت غیرقابل کتمان به سادگی عبور کردهاند و
غالباً نمیدانند که منشأ اصلی آسیبهای بخش کشاورزی ،قرار گرفتن روستا در حاشیه است .هربار
دولتها کوشیدند از زاویه روبهرو یعنی از این منظر که کشاورزی را توسعه دهیم و در انتظار رونق
روستا باشیم یا اینکه اص ً
ال موضوع توسعه و رونق کشاورزی را موضوعی جدا از روستا و روستایی
تلقی کنیم ،مسئله را تعریف کردند ،نتیجه آن چیزی جز تداوم مهاجرت از روستاها ،انحراف وامها
و اعتبارات بخش کشاورزی یا ضعف در اثربخشی فنی و اقتصادی آنها ،تعمیق کشاورزی ناپایدار
و مخرب محیط زیست نبوده است .انبوه دشتهای دچار فرونشست در نتیجه برداشت بیرویه
و نابخردانه از منابع آب زیرزمینی ،شــاهد مثالی از سرانجام نادیده گرفتن این حقیقت است که

کشاورزی ،بخشی از زیست و فرهنگ روستایی است و نه بالعکس .دلیل آن از رفتار جمعیتی نقاط
روســتایی که پیش از این شرح آن رفت ،کام ً
ال هویداست .روستاییان بر این باورند که زیست و
فرهنگ روستایی در مرتبت و اولویت مطلوبی قرار ندارد و چاره آن شهری شدن است .روستایی
ایرانی به این نتیجه رســیده که سیاستهای دولتها در دوره بعد از انقالب اسالمی ،روستا را به
حیاطخلوت شهر تبدیل نموده و تنها راه مقاومت در برابر مهاجرت با استانداردهای دولت شهرگرا
و جامعه متمایل به فرهنگ شهری ،خروج تدریجی از بخش کشاورزی از طریق تبدیل کاربری
زمینهای کشاورزی به کاربریهای گردشگری ،صنعتی و کاربریهای شهری پسند است .البته راه
دیگری هم غیر از مهاجرت باقی میماند که آن هم تبدیل روستا به شهر است .در اینجا نباید از
این نکته غافل باشیم که راه اول ،خود مجرا و مسیری منتهی به راه دوم است .نگاهی به فهرست
بلندباالی روستاهایی که پس از تبدیل به مناطق گردشگری ،به سرعت راه شهر شدن را پیمودند و
با توجیهات صواب و ناصواب ،میزبان نهاد شهرداری شدند ،موید این ادعاست.
نتیجه نهایی این بحث را چنین میتوان خالصه کرد که تنها راه نیل به توسعه پایدار کشاورزی
در ایران را باید در توســعه پایدار روستایی جستوجو کرد .اتمیزه کردن بخش کشاورزی و عدم
توجه به استانداردهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی بومی و منطقهای و همچنین عدم
اصالح شــیوه سیاستگذاری بخش کشاورزی بر مبنای نگاه جغرافیایی و بومی و نه نگاه صرف
اقتصادی به این بخش ،حاصلی جز حاشیهایتر شدن ،هم برای بخش کشاورزی و هم برای زیست
و معیشت روستایی نخواهد داشت.

نکتههایی که باید بدانید
[روستایی ایرانی به این نتیجه رسیده که سیاستهای دولتها در دوره
بعد از انقالب اسالمی ،روستا را به حیاطخلوت شهر تبدیل نموده و تنها راه
مقاومت در برابر مهاجرت با استانداردهای دولت شهرگرا و جامعه متمایل
به فرهنگ شهری ،خروج تدریجی از بخش کشاورزی است.
[سیاستگذاران اقتصادی به طور عام و بخش کشاورزی به طور خاص،
همیشه از این واقعیت غیرقابل کتمان بهسادگی عبور کردهاند و غالب ًا
نمیدانند که منشأ اصلی آسیبهای بخش کشاورزی ،قرار گرفتن روستا در
حاشیه است.
[تعداد روستاهای  1000تا  2500نفر جمعیت ،در دو دهه اخیر دارای روند
کاهشی بوده است که خود نشاندهنده تبدیل این روستاها به شهر و ادغام
این روستاها در شهرهای مجاور است.
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آکــادمـی

کاهش نابرابری با کارآفرینی اجتماعی
الزامات آن چیست؟

بـهـانـه

کارآفرینی اجتماعی چگونه و با چه ابزارها و الزاماتی میتواند نابرابریها را کاهش دهد؟
پاسخ این پرسش مهم را در مقاله پیش روی بخوانید.

کارآفرینی اجتماعی ،توســعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
مفاهیمی راهبردی هستند .ایران در منطقهای پر از بحران
واقع شده است و در داخل و خارج با بحرانهای متعددی
مواجه است ،بنابراین واکاوی این مفاهیم در فرایند توسعه
و توجه به اقتصاد مقاومتی ضرورتی انکارناپذیر است .اگر
برای اقتصاد مقاومتی به معنای آکادمیک و دانشگاهی
جایگاهی بتوان قائل شــد در اولین مراحل معطوف به
غالمحیدر ابراهیمبای سالمی
بحران و ناپایداری در محیط اقتصادی و محیط کسب و
عضو هیئت علمی دانشگاه
کار است .منطقه غرب آسیا در سالهای اخیر و به ویژه در
تهران
دورههایی که نفت و اهمیت استراتژیک آن با رویکردهای
مختلف در دنیا مشخص شده عالوه بر تغییرات اقلیمی از
چرا باید خواند:
نظر بینالمللی در بحران بوده است.
اگر به مسائل حوزه
در ایــران مالکیت بخش خصوصی از اطمینان الزم
اقتصاد ایران،
برخوردار نیست و به صورت ذاتی بخش خصوصی احترام
کارآفرینی و توسعه
ندارد .مالکیت و مدیریت دو مفهوم اصلی است که در
عالقهمندهستید،این
کسب و کارها چه خرد و چه کالن اهمیت فوقالعادهای
مقاله را بخوانید.
دارند و تا تکلیف آنها روشــن نشود و اطمینان حاصل
نگردد سرمایهگذاری داخلی و خارجی مفهوم ندارد.
جان فورن در دانشگاه کالیفرنیای امریکا در تز دکتری
خود به مفهوم ناامنی مالکیت در ایران توجه کرده است
و آن را در کتاب «مقاومت شــکننده؛ تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران» که تحلیلی
از اقتصاد دوره صفویه تا انقالب اســامی است ،آورده است .فورن میگوید :اولین مسئله
توســعهنیافتگی در ایران عدم احترام به امنیت مالکیت خصوصی اســت و برای همین
ایران دارای نهادهای اقتصاد قوی و مســتقل نیســت .این کشور دارای شرکتهای پایدار
و طوالنیمــدت که بتوانند در عرصه ملی ،منطقهای و بینالمللی در دهههای متوالی جا
باز کنند و فرایند برندســازی را طی کنند ،نیســت؛ مثل دوام برند شرکت سامسونگ در
کــره جنوبی و امثال آن .علت آن هم عدم امنیت مفهوم مالکیت خصوصی اســت .فورن
اشــاره میکند که مهمترین عامل ناامنی در مالکیت خصوصی در ایران خود دولت است
.برای سرمایهگذار و شــرکت ایرانی و یا شرکت بینالمللی اطمینان و امنیت پایدار برای
سرمایهگذاری در ایران وجود ندارد.
دولت به عنوان نهادی که بر منابع و سرمایههای مادی و انسانی جامعه مسلط است باید
فرایند تحقق مالکیت و مدیریت را باثبات و پایدار نگه دارد تا امکان فعالیت اقتصادی گسترده
میسر شود تا در کشور شرکتهای بزرگ و موثر و برندهای منطقهای و بینالمللی پرورش
یابند .پیتر اوانز مراحل توسعه بنگاههای تولیدی و خدماتی مراحل تولیدگری ،تصدیگری،
قابلهگری و مرحله پرورشگری شرکتها را از هنگام تاسیس تا حضور در بازارهای ملی و
بینالمللی توضیح داده و در کتاب «چپاول یا توسعه» به آنها اشاره کرده است.
اثرات بحران بر بازاریابی نیز دارای اهمیت است و مفاهیمی مثل مدیریت و برندسازی
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موضوعات مهمی هســتند ،ایجاد رقابت در کارآفرینی و نیز رشد و گسترش شرکتها در
جامعهای اتفاق میافتد که اقتصاد پایدار و از نظر امنیت دارای ثبات باشد.
در بحران نمیتوان از بازاریابی رویکرد مفهومی و علمی بحث کرد .مث ً
ال برای فروش
خودرو و مســکن در ایران امروز احتیاج به بازاریابی و تبلیغ نیســت .هر شــرکتی االن
کاالهایش آماده فروش باشد میلیونها نفر متقاضی دارد .اص ً
ال تبلیغ و بازاریابی اخیرا ً در
بازار بحرانی ایران مفهوم خود را از دست داده است؛ بنابراین اقتصاد ایران بحرانی است و
در محیط اقتصادی ایران کنونی مفهوم سرمایهگذاری و تدارک برای بازاریابی با مشکل
مواجه است.
Jکارآفرینی اجتماعی و عدالت
باید محیط اقتصادی را با همان عوامل کالن و میانه به عنوان سیستم بزرگ و شرکتها
را با رویکرد تخصصی اثر سیســتم در سیستم تعریف کرد تا بتوان امور شرکتها را مورد
ارزیابی و تحلیل قرار داد تا برحسب مقتضیات ثبات ایجاد گردد و اقتصاد مقاومتی معنادار
شود.
کارآفرینی اجتماعی مفهومی است که بعد از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در
دنیا رونق پیدا کرده اســت و امروز به این نتیجه رسیدهاند که اگر سوسیالیسم اقتصادی
نتوانست حتی با ایدئولوژی سیاسی که تحت عنوان کمونیسم در دنیا ارائه کرد موفق شود،
رویکرد کارآفرینی اجتماعی با اســتفاده از نوآوری و فناوریهای نوین و مشارکت جوامع
محلی در بنگاههای تولیدی و خدماتی میتواند روش مناسبتر برای زدودن فقر و کاهش
نابرابری باشد.
اقتصاد مقاومتی وقتی شکل میگیرد که عدالت اجتماعی تحقق یابد و مردم پشتیبان
اقتصاد باشند .در مفهوم کارآفرینی ایجاد کسب و کار بر پایه نوآوری و استفاده از فناوری
نوین به منظور خلق ثروت و ارزش ،مورد تاکید است و کارآفرینی بر این اصل استوار است
که هر نوع کســب و کاری اول باید منجر به درآمد و خلق ثروت شــود و سفرهای که نان
ندارد بســته خواهد شد .حتماً کســب و کار باید منجر به ثروت شود؛ و منجر به ارزش و
رفاه و خدمت شود .از ســوی دیگر در دنیای نئولیبرالیسم و در دنیای سرمایهداری سود
و منفعت محور فعالیت اســت و در پی همین رویکرد جهان االن با مشــکالت متعدد و
آسیبهای مختلف اجتماعی مواجه شده است .فقر و آسیبهای اجتماعی مختلف در پی
سودجوییهای مفرط بخش خصوصی و حتی بخش دولتی به وجود آمده و اکثر دانشمندان
را به این نتیجه رســاندهاند که پارادایم لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در کارآفرینی باید مورد
تجدید نظر واقع شود.
در توسعه مفهوم کارآفرینی اجتماعی به مشارکت مردم و بازگشت به اخالق و عدالت
اجتماعی توجه میشود بنابراین بازگشت به اگزیومها و اصول انسانمدارانه و حفظ محیط
زیست جدی گرفته میشود که مهمترین آنها بازگشت به عدالت است .به معنای اینکه در
ایجاد کسب و کارها و خلق ثروت و ارزش دیگران نیز یاری شوند و خلق ارزشهای اجتماعی
در فرایند کارآفرینی تعریف و مطالبه شود و عدالت اجتماعی بر مبنای سود اجتماعی هر
پروژه تعیین گردد.

کارآفرینی اجتماعی با جلب مشارکت جوامع محلی و به پشتوانه اجتماعی محلی و با توانمندسازی
آنها منجر به کاهش نابرابری اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود و برای ثبات اقتصادی و
تابآوری در قبال بحرانها ،پایداری و امنیت ایجاد میکند.

Jموضوعی شدن اقتصاد
از سوی دیگر ایران نمیتواند جزیرهای باشد بدون ارتباطات بینالمللی .اقتصاد امروز فقط
تابع مولفههای ملی نیست .والرشتین تقریباً در  ۴۰سال پیش گفت که دیگر برنامهریزی صرفاً
متکی بر اقتصاد ملی نداریم و اکنون اقتصاد از ســطح بینالمللی هم گذشته ،اقتصاد اکنون
موضوعی و جهانی است .اگر طال در لندن ارزان و گران شود اثرات آن را در افغانستان و ایران
و امارات مشاهده میکنیم .اگر تیم فوتبال مادرید در فالن جا معامله میشود شما اثرات آن را
در زندگی اقتصادی دیگر کشورها میبینید .اینها آیتمهای خیلی مهمی هستند که ما را وادار
میکند جهان را دوباره بشناسیم ،جهانی شدن را بشناسیم و نمیتوانیم از اینها غفلت کنیم و
اقتصاد و عدالت اجتماعی را بدون توجه به این مهم بنیانگذاری کنیم.
Jعدالت و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی وقتی ایجاد میشود که مردم در آن مشارکت کنند و الزمه این امر آن است
که اقتصاد مبتنی بر اخالق و عدالت باشد .اقتصاد مقاومتی ایجاب میکند که در کارآفرینیها،
عالوه بر ایجاد کسب و کار و ثروتاندوزی وجه اجتماعی و وجه زیست محیطی در نظر گرفته
شود .به همین دلیل اقتصاد مقاومتی وقتی قابل تحقق است که در یک هماهنگی راهبردی
ارزشهای مرکب اقتصادی ،اجتماعی و زیســت محیطی توأمان رعایت شوند و در فرایندی
انسانمدارانه برگردیم به رعایت قضایا و گزارههای اخالقی که در بین همه آحاد بشر مقبول
است .چنین رویکردی عالوه بر کاهش نابرابری ،مهربانی و همیاری ،همافزایی و توانمند ساختن
دیگری و استفاده از مواهب طبیعی و اجتماعی را برای همه فراهم میکند ،نابرابری اقتصادی
و اجتماعی را کاهش میدهد و توسعه پایدار را نوید میدهد.
در برنامهریزی ملی و محلی توجه به مفاهیم کارآفرینی اجتماعی و اهداف توسعه پایدار
مهم است .اهداف تدوینشده توسعه پایدار به منزله پایان جدال و مناقشات نظری در خصوص
چالشهای توسعه و توسعهنیافتگی تا یک دهه آینده است .ضروری است جهانی شدن ،توسعه
پایدار و کارآفرینی اجتماعی بر پایه نوآوری و اســتفاده از فناوریهای نوین را بشناسیم و در
برنامههای کالن ملی به ویژه برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سرآغاز تدوین
آن هستیم رعایت کنیم .نمیتوان از این مفاهیم جدی غفلت کرد و عدالت اجتماعی و اقتصاد
مقاومتی را بنیانگذاری کرد .کارآفرینی اجتماعی با جلب مشارکت جوامع محلی و به پشتوانه
اجتماعی محلی و با توانمندسازی آنها منجر به کاهش نابرابری اجتماعی و کاهش آسیبهای
اجتماعی میشود و برای ثبات اقتصادی و تابآوری در قبال بحرانها ،پایداری و امنیت ایجاد
یکند.
م 

نفت در برابر جنگ
توسعه انرژی و تبدیل بحرانها به فرصتهای بزرگ

بـهـانـه

Jتوسعه پایدار و عدالت اجتماعی
مفاهیم موثر مثل کارآفرینی اجتماعی در پارادایم توســعه پایدار خلق شدهاند به ویژه در
بخش مربوط به مشارکت محلی و ما متاسفانه در ایران به آنها بیتوجهی و گاهی مخالفت
میبینیم .تحقق عدالت اجتماعی و تحقق عدالت جنسیتی از ضروریترین قضایا و گزارهای
نجات و پیشرفت هر جامعه است .متاسفانه حساسیتهای غلط و تقلیلگرایانه در ایران درباره
عدالت جنسیتی مشاهده میکنیم.
توانمندسازی جوامع فقیر ،فقرزدایی ،مشارکت محلی و مسئولیتهای اجتماعی مفاهیمی
هستند که در پی رواج مفهوم توسعه پایدار و تدوین اهداف آن در دنیا مورد استقبال قرار گرفته
و باید در اقداماتی که برای توسعه میشود در هر نوع راهبرد و برنامه اقتصادی که در سطح ملی
و محلی تعریف میشود به آنها توجه شود .این امور به معنای واقعی اقدام برای تحقق عدالت
اجتماعی است و بهترین رویکرد در این خصوص تقویت گفتمان کارآفرینی اجتماعی است.
اقتصاد تواناییهای جامعه را در تولید و توزیع مصرف گســترش میدهد .امروز با تحول
ســاختار تولید و خدمات و باتوجه به اینکه انســان از جامعه سنتی به مدرن ،پستمدرن،
فراپستمدرن ،جامعه هوشمند و فراهوشمند و سوپر اسمارت گذر میکند و اکنون مولفههای
الکترونیکی و فناوری ارتباطات و اطالعات ( )ITCتعریف مفاهیم اشتغال و حتی مفاهیمی مثل
بیکاری را عوض میکند و کسب و کار مفهومش تغییر میکند ،در جامعه ایران نیازمند هستیم
تا از توسعه این مفاهیم جدید برای مولفههای تحقق عدالت اجتماعی بر حسب ترویج گفتمان
کارآفرینی اجتماعی استفاده کنیم .

چقدر انرژی فسیلی میتواند مبنای توسعه اقتصادی باشد و در شرایط حاضر
که جنگی برای انرژی رخ داده ایران چگونه میتواند سهمی از این بازار را به
دست آورد؟ این مقاله را بخوانید.

استفاده از ســوختهای فسیلی طی چند دهه اخیر
بهعنوان عمدهترین منبع تأمینکننده انرژی جهان،
تبدیل به ســمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد
اقتصادی جهان شده است .عالوه بر این ،وجود انرژی
فســیلی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و
بنابراین در کشــورهای درحالتوســعه همانند ایران
شــدیدا ً انرژی مورد نیاز است؛ با توجه به این واقعیت
رضا پدیدار
که ایران کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع غنی
و
انرژی
رئیس کمیسیون
و گســترده انرژی بوده و یکی از مصادیق الگوی رشد
محیطزیست اتاق تهران
با فشــار بر منابع طبیعی محسوب میشود ،ازاینرو و
با بررسی مصرف انرژی ،توسعه مالی ،رشد اقتصادی،
چرا باید خواند:
شــاخصهای صنعتی شــدن و نیز کاربرد آنها در
اگر به اقتصاد انرژی
مدلهای توســعهای یک فرصت بزرگ و طالیی خود
و مسائل جهانی این
را نمایان میسازد.
حوزه عالقه دارید،
نتایج حاصل از برآورد مدلهای آماری نشانگر این
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.
واقعیت است که توسعه انرژی بهویژه در شرایط بحرانی
در کشور و یا منطقه و با استفاده از شاخصهای توسعه
مالی ،شــاخصهای صنعتی شــدن و شهرنشینی بر
مصرف انرژی در بلندمدت موجب رشد سرمایهگذاری
برای افزایش توسعه مالی خواهد شــد که این سرمایهگذاری در جهت بهکارگیری از
تکنولوژی جدید اســتفاده از انرژی صورت پذیرفته تا از این طریق هم کشــور بتواند
پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم نظام فرآیند توسعه را پایدار کند.
تاریخ و ســوابق فعالیتی در زمینههای رشد و توسعه بزرگترین گواهی برای ایجاد
میدان بزرگ تفکر و اندیشه انسانی برای عبور از بحرانهاست که میتواند نگاهها را به
جریان توسعه معطوف و هدایت کند .حال با خود مروری کنیم بر حوادث روز پنجشنبه
پنجم اسفند  .1400با حمله روسیه از سه محور شمال ،شرق و جنوب به اوکراین تاریخ
ورق خورد و ضرورتهای نوینی برای نفت و ســازمان کهنسال آن یعنی اوپک پیش
آمد .جنگی درگرفت که یکسوی آن آتش و سوی دیگرش نفت است .اکنون نفت در
برابر جنگ اســت .شعلههای جنگ و در پی آن تحریمهای روسیه از سوی کشورها و
شرکتهای خریدار نفتی ،آتشی در جان قیمتها افکند که آن را تا مرز  140دالر در
هر بشکه باال برد.
جی پی مورگان پیشبینی کرد که تا پایان ســال  2022قیمت نفت به  185دالر
در هر بشــکه میرسد .الکساندر نواک ،معاون نخستوزیر و نماینده انرژی روسیه پا را
از این هم فراتر گذاشــت و بهای  300دالری را برای هر بشکه نفت در نظر گرفت .در
چنین شــرایطی ماهیت اوپک آن است که برای حفظ حیات و بقای تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان نفت در جهان پا به میدان بگذارد و تا آنجا که میتواند به آرامش بازار
و اقتصاد کمک کند.
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آکــادمـی
وضعیت کنونی بازار از این قرار اســت که روســیه با  7میلیون بشکه نفت خام و
فرآوردههای نفتی ،دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان اســت اما بر پایه گزارش
منابع اکنون دوســوم این مقدار بدون خریدار مانده و در بنادر سرگردان است .از سوی
دیگر ،هراس ژئوپلیتیکی ،اصول اقتصاد و تجارت را کنار زده و منطق را از بازار ســلب
کرده است .در چنین شرایطی اصل نااطمینانی بر بازار حکمفرما میشود و خریدهای
نفتی بیش از آنکه به بازار مصرف برسد در انبارها و ذخیرهگاههای احتیاط و اطمینان در
خشکی و دریا پنهان میگردد.
بهبیاندیگر و در یک نگاه اصولی میتوان گفت که در این شــرایط و در برآورد تابع
میزان مصرف انرژی کشورها با توجه به متغیرهای موردنظر در این بررسی میتوان ارتباط
این متغیرها را از کانال رشد اقتصادی بیان کرد .بشر از ابتدای تاریخ به اهمیت انرژی
برای بقا پی برده و همواره بخش زیادی از توان خود را صرف تهیه و تأمین انرژی مورد
نیاز خود کرده است .ادبیات اقتصادی حاکی از وجود ارتباط قوی بین سطح فعالیتهای
اقتصادی (رشد اقتصادی) و مصرف انرژی است .زیرا انرژی نیرو محرکه اکثر فعالیتهای
تولیدی و خدماتی بوده و جایگاه خاصی در رشد و توسعه اقتصادی دارد .اما دو دیدگاه
برای وجود رابطه میان رشــد و مصرف انرژی حاکم است :اول اقتصاددانان بومشناسی
( )Ecologicalبیان میکنند که در مدل بیوفیزیکی رشد ،انرژی تنها و مهمترین عامل
رشــد است .بهطوریکه از نظر آنها نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای هستند که
برای استفاده به انرژی نیاز دارند .دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان نئوکالسیک است
که مخالف اقتصاددانان اکولوژیک هست .آنها معتقدند که انرژی از طریق تأثیری که بر
نیروی کار و سرمایه میگذارد ،بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر است و مستقیماً
اثری بر رشد اقتصادی ندارد.
اما اغلب اقتصاددانان نئوکالســیک به یک اصل معتقدند و آن این است که انرژی
نقش کوچکی در تولید اقتصادی داشــته و یک نهاده واسطهای است و عوامل اساسی
تولید تنها نیروی کار ،ســرمایه و زمین هستند .در نظریههای جدید رشد هرچند که
عامل انرژی وارد مدل شده است اما اهمیت آن در مدلهای مختلف و بهویژه در شرایط
بحرانی امروزی که شاهد آن هستیم یکسان نبوده و به طریقی متفاوت است .اما آنچه
در فرآیند اقتصادی و کام ً
ال متفاوت امروزی در اکثر کشورهای جهان میگذرد ،ناشی از
ورود یک بحران بزرگ در حوزههای اقتصادی و در رأس آن بحران انرژی اســت که در
هرلحظه از زمان خود هم فرصتســازی میکند و هم فرصتسوزی . ...در این شرایط
اکثر کارشناسان و نخبگان اقتصادی معتقدند که راه عبور از بحرانهای ایجادی در اکثر
کشورهای جهان و بهویژه کشورهای اروپایی ،آسیای ،خاورمیانه و نظایر آن ،تبدیل این
بحرانها به فرصتهای بزرگ است.
رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی ،محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان
توسعه بوده است .لیکن هیچگاه اجماع در میان اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه

نکتههایی که باید بدانید
[توسعه مالی میتواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور
باشد که این خود سبب بهبود وضعیت تحقیق و توسعه میشود.
[در شرایط بحرانی اقتصادی ناشی از انرژی در جهان ،ایران با تعبیه نظام
توسعه مالی باعث رشد اقتصادی در کشور و نیز افزایش سرمایهگذاری در
حوزه انرژی باید باشد.
[توسعه مالی بهطور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی و
تبدیل بحرانها به فرصتهای پیشرو دارد .در این صورت و بهمنظور
پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مردم ،ما نیاز به تولید بیشتر داریم.
[اقتصاددانان نئوکالسیک به یک اصل معتقدند و آن این است که انرژی
نقش کوچکی در تولید اقتصادی داشته و یک نهاده واسطهای است و
عوامل اساسی تولید تنها نیروی کار ،سرمایه و زمین هستند.

50

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

آنها وجود نداشته اســت .هرچند که امروزه با تعمق با توسعه فرآیندی حوزه انرژی
حداقل در ســه یا چهار دهه پیش رو همراه با توســعه سیستمهای مالی و اقتصادی
میتوان یکی از پیششرطهای رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم آورد .از طرفی
بررسیهای تطبیقی نشانگر آن است که کشورهایی که بخشهای اقتصادی و مالی آنها
از عمق کمتری برخوردار است ،منابع مالی در آنها بهصورت کارا بین نیازهای توسعهای
تخصیص نیافته و عمدتاً این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی
مناسب مواجه میشوند.
در ایران عزیزمان و با توجه به زمینههای بســیار فزاینده رشد علمی و تجربی در
مدلهــای کارآمد اقتصادی میتوان گفت که پــس از حدود دو دهه مجادله علمی،
تجربی و نیز رفتاری-مدیریتی ،رابطه بین توســعه اقتصادی-مالی و رشد اقتصادی
بهنوعی به بلوغ نسبی دستیافته است .در سطح کالن جامعه هم مشخصشده است
که توسعه مالی بهطور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی و تبدیل بحرانها
به فرصتهای پیشرو دارد .در این صورت و بهمنظور پاسخگویی به نیازهای رو به رشد
مردم ،ما نیاز به تولید بیشتر داریم ،تئوریهایی اقتصادی نشان میدهند ،سیاستهایی
که در جهت تبدیل بحرانها به فرصتهای بزرگ از طریق تقویت بخش مالی به کار
گرفته شود موجب کاهش هزینههای اطالعات ،مبادالت و نظارت میشود و درنتیجه
با بهبود بهرهوری موجب افزایش تولید و جریان توسعه اقتصادی میگردد که درنهایت
آن مصرف انرژی بیشــتر میشود .بهمنظور تشــریح روابط بین مصرف انرژی و رشد
اقتصادی از چندین متغیر کنترلی استفاده میشود .ازجمله عوامل مهمی که مصرف
انرژی را افزایش میدهند میتوان به رشــد جمعیت و افزایش شهرنشینی و صنعتی
شــدن کشور اشاره کرد .رشد سریع جمعیت که منجر به شهرنشینی میشود باعث
استفاده بیشتر از انرژی میگردد .از سوی دیگر صنعتیسازی ،مصرف انرژی را بهطور
مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .صنعتیسازی ،گسترش تولیدات را به
همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تعداد کارخانهها و افزایش مصرف انرژی است.
رشد صنعتی منجر به رشد اقتصادی از طریق رشد بین بخشی میشود که نتیجه آن
تقاضای بیشتر برای انرژی است .از سوی دیگر ،رشد صنعتی ،تقاضا برای نیروی کار را
افزایش میدهد و موجب بهبود درآمدها میشود .افزایش درآمدها موجب افزایش تقاضا
برای کاالهای مصرفی و درنتیجه افزایش مصرف انرژی و توسعه همهجانبه کشور است.
لذا در شرایط بحرانی اقتصادی ناشی از انرژی در جهان ،ایران با تعبیه نظام توسعه مالی
باعث رشــد اقتصادی در کشور و نیز افزایش سرمایهگذاری در حوزه انرژی باید باشد.
ازاینرو بررســی نقش توسعه طرحها و پروژههای کشور که منجر به افزایش مصرف
انرژی در کشورمان بهعنوان یکی از کشورهای مهم عرضهکننده انرژی در جهان است
از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود .بنابراین و در یک بیان ساده میتوان گفت که
ارتباط میان توسعه و مصرف انرژی ،توسعه مالی ،رشد اقتصادی ،صنعتی شدن و توسعه
شهرنشینی بیانگر تأثیر مثبت رشد و توسعه اقتصادی همهجانبه در فرصت بزرگ پیش
روی کشورمان است.
بنابراین و در کالم خالصه سرمایهگذاری برای افزایش توسعه انرژی و نیز بهرهگیری
از فرصتهای پیشآمده در ایران توصیه میشــود تا این ســرمایهگذاریها در جهت
بهکارگیری تکنولوژیهای جدید استفاده از انرژی صورت پذیرفته تا هم کشور بتواند
پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیطزیست را به نحو شایستهای
کنترل کنیم .و نکته پایانی اینکه در سالهای اخیر شاهد واکنش شدید اقتصادها به
تغییرات دســتورات بازارهای مالی هستیم که این امر نقش برجسته بازارهای مالی را
گوشزد میکند .تنوع راههای تأمین مالی ،دروازههای حرکت به سمت رشد اقتصادی را
وسیعتر کرده است .اما دوگانگی در این امر وجود دارد ،این متغیر اقتصادی در کشورهای
مختلف با توجه به درآمد ملی کشور و یا راههای تأمین مالی هزینهها و بودجه دولت
میتواند اثرات مختلف بر میزان رشد اقتصادی کشور بگذارد .به هر صورت توسعه مالی
میتواند بیانگر توان جذب سرمایه خارجی به داخل کشور باشد که این خود سبب بهبود
وضعیت تحقیق و توسعه میشود .این امر بهنوبه خود میتواند رشد اقتصادی را افزایش
دهد و ازاینرو بر مصرف انرژی نیز اثر بگذارد.
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«دانشبنیان»؛ کلیدواژهای که به طور قطع امســال بیش از هر
سال دیگری ورد زبانها خواهد بود .سال  1401با نام شرکتهای
دانشبنیان گره خورده است و با نامگذاری سال از سوی مقام معظم
رهبری ،این شرکتها و فعالیتهایشان بیش از هر زمان دیگری در
مرکز توجه قرار خواهند گرفت .البته ســالهای متمادی است که
این کلیدواژه بر ســر زبانها افتاده و اکنون اگرچه  7000شرکت
دانشبنیان در این فضا مشغول به فعالیت هستند ،اما اثرگذاری آنها
به اندازه ظرفیتی که در دل خود جای دادهاند ،نیست .واقعیت آن
است که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا ،اقتصاد توسعهیافته را
دیگر نمیتوان بدون حضور این شرکتهای دانشپایه متصور بود
و به همین خاطر ،سرعت پیشرفت و نفوذ آنها در تجارت و اقتصاد
جهانی روز به روز بیشتر و بیشتر میشود.
در ایران اما ،علیرغم اینکه شرکتهای دانشبنیان مشغول به
فعالیت هستند ،اما نه از سوی حاکمیت تاکنون وقعی به ارزشمندی
کار آنها به صورت جدی و در عالم عملیاتی از ســوی دستگاههای
اجرایی گذاشته شده و نه خود باور کردهاند که چه کارهای عظیمی
میتواننــد انجام دهند .هرچند پروژههایی که هرســاله به عنوان
دسترنج این شــرکتها در اقتصاد ایران اجرایی میشود ،اهمیت
آنها را باالتر از آنچه در گذشــته بوده اســت ،به نمایش میگذارد.
به هر حال قرار اســت که در سال جدید ،شرکتهای دانشبنیان
بتوانند در اقتصاد ایــران موثرتر از قبل عمل کنند .اما حضور آنها
باید همزمان با فراهمســازی پیششــرطها و الزاماتی باشــد که
فعاالن اقتصادی و تالشگران این عرصه نسبت به آن تاکید دارند.
شرکتهای دانشبنیان در ایران از دل صنایع متقدم و سنتی بیرون
نیامدهاند .این شرکتها عمدتاً به دلیل عدم ارتباط موثر با کسب و
کارهای سنتی ،در حوزه دسترسی به بازار با محدودیتهایی مواجه
هستند .در واقع این شرکتها ،مجموعههایی هستند که به منظور
همافزایی علم و ثروت ،توســعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف
علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری است
به وجود آمده و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی
و تولیــد کاال و خدمات در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده
فــراوان را صورت میدهند .برآوردهــای معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که حدود  ۸۰هزار نفر در این
شرکتها مشغول به فعالیت هستند که به گفته مقامات ارشد این
معاونت ،یکی از رویکردهای مهم دفتر تجاریسازی فناوری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری هم همین حمایت از شرکتهای
دانشبنیان و تالش برای توسعه روزافزون آنها تعیین شده است .به
شبنیان
تهای دان 
خصوص اینکه در فاصله سالهای  ۹۳تا  ۹۵شرک 
با رشــد چشمگیری همراه بوده .به طوری که گزارشها حکایت از
آن دارد که در طول این مدت ،شــاهد افزایش بیش از  ۵۰برابری
تعداد شــرکتهای مشمول استفاده از مزایای قانون مرتبط با این
شــرکتها بودهایم .اما این تمام مسیر نیســت چراکه بسیاری از
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مدیــران و فعاالن این عرصه از بوروکراســیهای اداری گالیهمند
هستند که در فرآیندهای کاری خود با آن مواجهاند و به نوعی کار
آنها را عقب میانــدازد .در واقع ،آنچه که بیش از هر چیز دیگری
شرکتهای دانشبنیان را در ورود به عرصهها و بخشهای مختلف
اقتصاد ایران دچار نگرانی میکند ،مشکالت پیش رو در حوزه ثبت
شرکت و وجود بوروکراسیهای اداری در این حوزه است که کار را
برای بسیاری از فعاالن این حوزه با فراز و نشیبهای بسیار مواجه
میسازد.
اما یکی دیگر از مشــکالتی که بسیاری از مدیران شرکتهای
یکنند ،مراحل طوالنی در ثبت شرکتها
دانشبنیان به آن اشاره م 
به عنوان شرکت دانشبنیان و اخذ مجوزهای فعالیت است .به این
معنا که علیرغم شعارهای مکرری که مقامات ارشد حاکمیتی در
حوزه دفاع و پشــتیبانی از شرکتهای دانشبنیان میدهند ،آنچه
که در عمل اتفاق میافتد ،فرآیندی مانعزا اســت که بر این اساس
اگر قصد بر این اســت که این حوزه را بیــش از هر زمان دیگری
با شــکوفایی مواجه ساخته و از آن پشتیبانی کنیم ،انتظار میرود
که روند کارها را برای شــرکتهای دانشبنیان در تمامی سطوح
تســریع کنیم و اخذ مجوز ثبت شــرکت ،مالیات ،بیمه و غیره را
برای آنها در کوتاهترین زمان ممکــن ،برنامهریزی نماییم .چراکه
رجوع به دســتگاههای متعدد برای اخذ مجوز و بوروکراســیهای
پیچیدهای که در این حوزه وجود دارد ،وقت و انرژی بســیاری از
شرکتهای دانشبنیان میگیرد و مسائل حاشیهای متعددی برای
آنها به وجود میآورد که به طور قطع ،شرایط را برای ادامه کار آنها
سخت میکند.
نکته حائز اهمیت دیگر برای شرکتهای دانشبنیان ،سختیهای
موجود در تامین مالی است .به نحوی که نهتنها کمبود منابع مالی
با سود متناسب حتی در صندوق نوآوری و شکوفایی وجود ندارد،
بلکــه وثایقی که بانکها برای ارائه وام و تســهیالت بانکی از این
شــرکتهای نوپا طلب میکنند ،بسیار سختگیرانه بوده و ارزشی
برای داراییهای نامشهود آنها قائل نیستند و بنابراین آن را هم به
عنوان وثیقــه پذیرش نمیکنند .نکته حائز اهمیت دیگری که در
این میان وجود دارد ،آن است که از آنجایی که معموالً شرکتهای
دانشبنیان بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را برای تحقیق و توسعه
از طریق وامهای بانکی تامیــن میکنند ،بهره بانکی باال میتواند
عامل کندی و کمبازدهی رشــد آنها شود .ضمن اینکه بسیاری از
شــرکتهای دانشبنیان ،میزان وامهای ارائهشده از سوی صندوق
نوآوری و شــکوفایی را با توجه به هزینههــای باالیی که در حوزه
نیروی انسانی دارند ،بسیار اندک میدانند .به گفته فعاالن اقتصادی
حوزه دانشبنیان ،معاونت علمی مشخص میکند که فعالیت یک
شــرکت بر پایه دانش است و آن را به صندوق نوآوری و شکوفایی
معرفی میکند .اما به گفته فعاالن این حوزه ،در این صندوق فرآیند
ارزیابیها از شرکت با اشــکاالت متعددی مواجه است که امسال

رجوع به دستگاههای متعدد برای اخذ مجوز و بوروکراسیهای پیچیدهای که در این حوزه وجود
تهای دانشبنیان میگیرد و مسائل حاشیهای متعددی برای
دارد ،وقت و انرژی بسیاری از شرک 
آنها به وجود میآورد که به طور قطع ،شرایط را برای ادامه کار آنها سخت میکند.

فضای مناسبی برای رفع و رجوع آنها است.
نکتــه دیگری که یکــی از چالشهای پیــش روی مدیران و
صاحبان کسب و کارهای دانشبنیان به شمار میرود ،بیاعتمادی
به محصوالت داخلی اســت .به خصوص اینکه حمایتی از ســوی
دســتگاههای دولتی از آنها صورت نگرفته و اغلب این شــرکتها
برای تولید محصوالت خود کام ً
ال غیروابسته به دستگاههای دولتی
هستند و این امر ،فرآیند رشد و نمو آنها را با کندی مواجه میسازد.
هرچند که دخالتهای دولت و تصدیگری او در این حوزه نیز به
دردسرهای این بخش خواهد افزود .در این میان ،واردات و قاچاق
بیرویه برخی محصوالت نیز موجب آسیب دیدن تولیدکنندههای
داخلی محصوالت دانشبنیان شــده و بازار داخلــی را در اختیار
کاالهای خارجی مشــابه تولید داخل قرار داده اســت .هرچند که
به دلیل عدم فرهنگسازی الزم ،یک حس بیاعتمادی نیز در بین
مردم و مسئولین کشور نسبت به تولیدات داخلی از جمله نسبت
به محصوالت شــرکتهای دانشبنیان وجود دارد .صاحبان کسب
و کارهای دانشبنیان که بعضاً با برخی تولیدکنندگان کشــور هم
همکاری دارند ،بر این باورند که وقتی محصولی را تولید میکنند،
مدیــران میانی و پاییندســتی در بخشهای مختلــف دولتی و
کارخانهجات منتســب به نهادهای دولتی ،تمایلی برای استفاده از
این محصوالت و تجهیزات ندارند و اســتفاده از محصول خارجی
را ترجیح میدهند .دلیل خود را هم عدم پذیرش ریسک استفاده
از این محصوالت نوپا اعالم مینمایند .هرچند ظرف یکی ،دو سال
گذشته به دلیل مشکالت ارزی و مســائل مبتالبه واردات کشور،
اقبال به تولیدات داخلی بیشتر شده است ،اما برخی بیم این را دارند
که با گشــایشهای برجامی و باال رفتن سطح درآمدهای نفتی و
سادهتر شدن دسترسی به این منابع ارزی ،باز هم در به روی همان
پاشنه سابق بچرخد و باز هم واردات رونق گیرد .مواردی اینچنینی
در کنار عدم اعتماد مسئوالن و مدیران ارشد به تولیدات داخلی به
خاطر کم بودن کیفیت یا بدقولی شــرکتها در گذشته که شاید
دیگر هم تکرار نشــده است ،منجر به وجود رانتهای داخلی برای
فروش محصوالت خارجی و پیشنهادهای وسوسهانگیز خارجی برای
بازاریابی این محصوالت شده است که به هر حال نقطه تاریکی در
این فضا به شمار میرود .هرچند این امیدواری وجود دارد که امسال
فارغ از این فضا بتوان به دلیل نامگذاری سال از سوی مقام معظم
رهبری کار با شرایط بهتری پیش رود.
باز نکته دیگری که یکی از پاشنهآشیلهای فعاالن حوزه کسب و
کار در این حوزه است ،تاخیر در تامین مالی قراردادهای بستهشده
با دولت اســت .به این معنا که یکی از مشکالت مهم شرکتهای
دانشبنیان ،موضوع تامین ســرمایه در گردش شرکتها است .به
نحوی که یک شــرکت برای تولید محصول دانشبنیان ،تحقیق و
بررســی ،مواد اولیه ،تجهیزات و نیروی انسانی الزم دارد که برای
پشتیبانی از آنها ،نیاز به ســرمایه زیادی داشته ولذا نبود سرمایه
در گردش ،مسئلهای است که بســیاری از شرکتها با آن مواجه
هســتند .به طوری که وقتی محصول را به یک دســتگاه دولتی
میفروشــند ،مدت زیادی زمان میبرد تا پــول آن را بدهند .این
مســئله باعث میشود این شرکتها آســیب ببینند .البته چالش
دیگــری که میتوان در این حوزه برشــمرد ،ناتوانی در بازاریابی و
تجارت محصوالت توســط شــرکتهای دانشبنیان است .به این
معنا که علیرغم اینکه فعاالن در حوزه شــرکتهای دانشبنیان

از جمله دانشآموختگان و نخبگان کشــور هستند ،اما بسیاری از
آنها با مســائل بازاریابی محصول از جمله مراحل معرفی محصول،
تبلیغات ،مذاکرات جهت ثبت سفارش ،ارتباط با بازارهای بینالمللی
جهت صادرات و غیره آشنا نبوده و به همین دلیل در مرحله فروش
محصول با مشکل مواجه میشوند .بنابراین مشکل بازاریابی برای
محصول در شــرکتهای دانشبنیان نوپا بیشــتر از شرکتهای
باســابقه وجود دارد که به همین دلیل شرکتهای نوپا بیشتر به
حمایت از سوی دولت در این زمینه نیاز دارند.
اینجاست که ضرورت توجه به مسائل شرکتهای دانشبنیان در
عمل برای تحقق شعار سال ضرورت دارد .به هر حال به نظر میرسد
که معاونت علمی و فناوری به عنوان متولی شرکتهای دانشبنیان
وظیفه دارد در شناسایی این مشکالت بیش از پیش قدم برداشته
و با ترتیب جلسات مستمر با شرکتها ،موانع را احصا و برای حل
آنها اقدام کند .این در حالی است که خاستگاه اغلب کسبوکارهای
نوین ،دانشــگاه یا مراکز تحقیقاتی است یا این شرکتها در شمار
استارتآپهایی قرار میگیرند که به صورت مستقل شکل گرفته
و یک محصول دانشبنیان را عرضه میکنند .منتها این محصوالت
برای ورود و نفوذ به بازارهای سنتی با مشکل مواجه هستند.
آنگونه که کارشناسان حوزه اقتصاد دانشبنیان عنوان میکنند،
مسئله دیگری که وجود دارد این است که فعاالن حوزه دانشبنیان
ممکن است ،با اقتضائات صنایع متقدم آشنایی نداشته باشند ،شبکه
ارتباطات و قدرت را نشناسند و ورود و نفوذ محصوالتشان به بازار
منافع برخی تامینکنندگان پیشینی را به خطر بیندازد .بنابراین،
این مسائل ،شرکتهای دانشبنیان را با چالشهایی مواجه میکند.
این در حالی است که برخی قانونگذاران و سیاستگذاران ممکن
اســت با الزامات قانونگذاری در این حوزه آشــنا نباشندکه به هر
حال ،این عدم آشــنایی ،فعاالن کســب وکارهای دانشبنیان را با
موانع حقوقی و قانونی نیز روبهرو میکند .از سوی دیگر ،دسترسی
شــرکتهای دانشبنیان به فناوری نیز در نوع خود چالشی است
کــه باید با آن دســت و پنجه نرم کنند .این در حالی اســت که
دسترسی بیواســطه و کمهزینه شرکتهای دانشبنیان در ایران
به فناوریهای روز دنیا به واسطه اعمال تحریمها دچار محدودیت
شــده اســت .در عین حال ،وقتی بازار کسب وکارها از یک حدی
کوچکتر اســت ،صرفه در مقیاس تولیدات آنها مخدوش شده و
قیمت تمامشده محصوالت آنان افزایش پیدا میکند .چرا که عالوه
بر محدودیت بازارهای داخلی ،دسترسی به بازارهای جهانی نیز با
محدودیت مواجه است .اینها مسائلی است که کسبوکارها بهویژه
کسبوکارهای دانشبنیان برای توسعه هرچه بیشتر با آنها دست
به گریبان هستند .در نهایت ،به اعتقاد کارشناسان این حوزه ،یکی
از راهکارها این اســت که بهرهگیری شــرکتهای بزرگ دولتی،
خصولتی و خصوصی از برخی معافیتهــای مالیاتی و امکانات و
تسهیالت ،منوط به تامین بخشی از خدمات ،محصوالت یا منابع از
شــرکتهای دانشبنیان شود و البته ،این شرکتها بخشی از بازار
خود را به صورت کنترلشده در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار
دهند .در واقع ،هرچه شرکتهای متقدم با شرکتهای دانشبنیان
بیشتر گره بخورند ،شانس شرکتهای دانشبنیان در بازار بیشتر
خواهد شــد .همچنین الزم اســت که قانونگذار نیــز قوانینی را
به تصویب برســاند یا از قوانینی حمایت کند که به توســعه بازار
شرکتهای دانشبنیان کمک کند.

یکی از مشکالت
مهم شرکتهای
دانشبنیان،موضوع
تامین سرمایه در
گردش شرکتها
است .به نحوی که
یک شرکت برای
تولیدمحصول
دانشبنیان،تحقیق
و بررسی ،مواد
اولیه ،تجهیزات
و نیروی انسانی
الزم دارد که برای
پشتیبانی از آنها،
نیاز به سرمایه
زیادی داشته ولذا
نبود سرمایه در
گردش ،مسئلهای
است که بسیاری
از شرکتها با آن
مواجههستند
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روایت

الزامات پیشرفت
شکلگیری اقتصاد دانشبنیان چه الزاماتی دارد؟
مفهــوم اقتصاد دانشبنیان همچنان در ایران با اما و اگرهای بســیار مواجه اســت و دولت با تعاریف و
سیاستگذاریهایی که گاهی صورت میدهد ،برخی فعاالن اقتصادی را به بیراهه میکشد .حاال اما در سالی
که «تولید ،دانشبنیان ،اشتغالآفرین» نامگذاری شده ،دیگر ادامه مسیر با روشها و سیاستهای گذشته
امکانپذیر نیســت و اگر قرار باشد شعار سال محقق گردد ،باید طرحی نو درانداخت .در واقع ،این صنعت
جوان و نوپا باید در همین دوران جوانی پوســتاندازی کند و در مســیر جدیدی گام بردارد که به معنای
واقعی ،اقتصاد دانشبنیان را برای ایران به ارمغان آورد و سبک و سیاق تجاری ،اقتصادی و حتی تعامالت
فرهنگی و سیاسی را نیز دگرگون کند .محمدرضا طالیی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران ،معتقد است که دولت باید با تدوین یک نقشه راه دقیق و مطالعه ،بررسی و الگوبرداری از
کشورهای پیشرفته ،موضوع اقتصاد دانشبنیان را مجددا ً در کشور پایهریزی کند.

یدانید اقتصاد ایران در سال جاری باید تبدیل به
 همانطور که م 
یک اقتصاد دانشبنیان و اشتغالآفرین بر مبنای شعاری شود که مقام
معظم رهبری در نامگذاری اولین سال قرن جدید به آن اشاره داشتهاند.
از دیدگاه شما به عنوان یک متخصص و فعال اقتصادی در حوزه فناوری
اطالعات ،شکلگیری اقتصاد دانشبنیان چه مشخصههایی دارد؟

امروزه بر هیچکس پوشــیده نیست که ســاختار یک اقتصاد قوی ،بر
اساس فناوری اطالعات شکل میگیرد و به وجود میآید و اگر کشورهای
توسعهیافته را بررسی کنیم ،مشاهده میشود آن دسته از کشورهایی که از
فناوری اطالعات و ظرفیتهای دانشبنیان استفاده کردهاند ،توانستهاند از
توفیق بیشتری برخوردار شوند و یک اقتصاد مبتنی بر دانش به جود آورند.
در واقع این کشورها ،در تمامی بخشهای خود ،از عنصر فناوری اطالعات
به بهترین شکل بهرهبرداری کردهاند .در ایران که فناوری اطالعات از دهه
 70رونق گرفته ،پیشرفتهایی حاصل شده و اکنون بیش از  30سال است
که از عمر آن میگذرد .ولی با اینکه یک صنعت جوانی است ،تاثیر خود را
در بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی کشور به جای گذاشته
است .از طرف دیگر ،در دهههای گذشته دولتهای مختلف تالش کردهاند
با به وجود آوردن و حمایت از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،
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شــرکتهای دانشبنیان را مورد حمایت قرار دهند و به نوعی کشور را به
سمت جدا شدن از درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان،
سوق بدهند و به نوعی اقتصاد دانشبنیان را به وجود آورند و پلهپله به تکامل
برسانند .ولی این حرکت مستلزم آن است که قوانین و مقررات کشور نیز بر
اساس فناوری تدوین شده و شرایط کسب و کار در کشور بر اساس قوانین
مبتنی بر دانش ،به نوعی به وجود آید .نکته حائز اهمیت آن اســت که ما
قوانین و مقررات متعددی در کشــور داریم که اگر نگاهی به آنها بیندازیم،
در بخشهای مختلف اقتصادی و کسب و کارها ،عمدتاً عمر طوالنی دارند
و نمیتوان با این قوانین و مقررات به اهداف یک اقتصاد دانشبنیان ،دست
پیدا کرد ،بلکه این قوانین در حوزه کسب و کارهایی است که عمدتاً فارغ از
فضای دانشپایه در حال فعالیت هستند .نمونه آن در بخش پولی و بانکی
است که اگر به مجموعه قوانین و مقررات بانکی کشور نگاه کنیم ،میبینیم
که هنوز این قوانین بر اساس قوانین دهههای خیلی دور تدوین شده است
و بر اساس دانش روز دنیا مورد بازنگری قرار نگرفته است .مثال مشهود این
است که ما هنوز داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان را به رسمیت
نمیشناسیم .حال آنکه این موضوع از دهه  80در اتاق بازرگانی مطرح شده
است .آن زمان میگفتیم که ارزشگذاری بر روی نرمافزار باید صورت گرفته
و به سمتهای دیگر مثل برند و مقولههای اینچنینی توسعه یابد .اما هنوز
داراییهای نامشهود شرکتهای دانشبنیان به رسمیت شناخته نمیشود
و به عنوان وثیقه بانکی مورد قبول قرار نمیگیرد تا برای تامین سرمایه در
گردش شرکتهای تولیدکننده دانشبنیان مورد تایید قرار گیرد .بنابراین
ابتــدا باید قوانین و مقررات ،مبتنی بر فناوری و بر اســاس دانش تدوین و
بازنگری شوند و به موازات آن ،آنقدر انعطافپذیر شوند که با سرعت بسیار
زیاد ،بر اساس نیازهای روز کشور تغییر پیدا کنند .نکته دیگری که باید مورد
توجه قرار گیرد آن اســت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و
سایر دستگاههای دولتی باید بر استفاده از محصوالت و خدمات دانشبنیان
تمرکز کنند .ما امروز شرکتهای بزرگی در صنایع غذایی ،فوالد و محصوالت
معدنی در کشور داریم که عمدتاً دانشبنیان نیستند .اما اگر به فرآیند کاری
آنها نگاه کنیم ،بخش اعظمی از این شرکتها ،نتوانستهاند یا نخواستهاند به
حــوزه دانشبنیان ورود کنند .در حالی که اگر فرآیندها را تغییر داده و به
محصوالت و خدمات دانشبنیان اقبال بیشتری پیدا کنند .به راحتی میتوان
اهداف کالنی همچون شعار سال جاری را محقق نمود .از سوی دیگر باید به
این نکته توجه داشت که کسانی که در فرآیندهای تولید از دانش استفاده
میکنند ،میتوانند از این موضوع بهرهمند شــوند و محصوالت مناسبی را
معرفی کنند که در بخش انتخاب صادرکنندگان نمونه میتوان پایه اصلی
آن را گذاشت و این مدل شرکتها را مورد ارزیابی مناسبتری قرار داد .نکته
دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اساس و زیرساخت محصوالت
دانشبنیان ،فناوری اطالعات اســت و امروز صنعت پزشــکی ،تجهیزات
پزشکی ،داروسازی ،هوافضا و تمامی این بخشهای بااهمیت کشور ،بر اساس
زیرساختهای فناوری اطالعات توسعه یافتهاند و اگر امروز یک ربات جراح
را میبینیم که بر اساس هوش مصنوعی که در فناوری اطالعات رخ داده ،
طراحی و توسعه یافته است ،به نوعی میتوان با کالم ساده گفت که بهرهوری
امروز از حوزه مکانیکی به حوزه دیجیتال منتقل شــده است .باید به حوزه
فناوری اطالعات اهمیت بیشتری داده شود و قوانین و مقررات را بر اساس
دانش ،پیادهسازی و طراحی کرد .در واقع ،همه قوانین گذشته باید مورد یک
بازنگری دقیق قرار گرفته و قوانین زاید و دست و پاگیر حذف شود .همچنین
با توجه به اینکه حوزه فناوری اطالعات موتور محرکه اقتصاد اســت ،باید
اهمیت بیشتری برای آن قائل شویم .اینجا البته همیشه برای من یک سوال
وجود داشــته و آن این است که شرکتهای فعال در عرصه تولید نرمافزار

دولت باید با تدوین یک نقشه راه دقیق و مطالعه ،بررسی و
الگوبرداری از کشورهای پیشرفته ،موضوع اقتصاد دانشبنیان را
ً
مجددا در کشور پایهریزی کند .

و یا شــرکتهایی که در بخشهای مختلف فناوری اطالعات هستند ،چرا
به صورت اتوماتیک دانشبنیان نیستند .چ ه کسانی که از ابزارهای فناوری
اطالعات استفاده میکنند و چه کسانی که از تکنولوژی باال در حوزه فناوری
اطالعات بهرهمند شــدهاند ،امروز به سختی میتوانند دانشبنیان شوند و
تعداد این شرکتها تقریباً به حدود  1000شرکت میرسد که عمدتاً هم
شرکتهای کوچک و متوسط هستند و عمدتاً شرکتهای بزرگ ،فارغ از
این گردونه فعالیت میکنند.
 سوال اینجا است که چطور میتوان بستری را فراهم کرد که این
مقاومت برای دانشبنیان شدن از بین برود و از سوی دیگر ،دولت هم
تمام تالش خود را در بازنگری قوانین و مقررات زاید به کار بندد تا بتوان
شرایط را به نحو بهتری پیش برد و شعار سال را محقق کرد؟

به هر حال برخی از شــرکتها همچنان بر فعالیت صادراتی به صورت
خامفروشی تاکید دارند .در حالی که باید به این نکته دقت کرد که اگر 7000
شرکت دانشبنیان در کشور وجود دارد ،چقدر فعال اقتصادی داریم و چه
تعدادی از کارخانهجات بزرگ ما ،دانشبنیان شدهاند .شاید امروز برخی از
شرکتها ،فرآیند دانشبنیانی را انجام میدهند و فناوری نوین را در صنعت
بستهبندی یا سایر بخشهای کارخانهجات و خطوط تولیدی خود استفاده
میکنند .حتی برخی از شرکتها در فرآوری محصوالتی که در حوزه صنایع
غذایی تولید میشوند ،فعالیت دارند و محصول دانشبنیان ارائه میکنند.
وقتی که ما در الگوی دنیا ،تقریباً شرکت دانشبنیان نداریم و محصوالت و
خدمات دانشبنیان عرضه نمیکنیم ،کارمان بسیار سخت است .در واقع ،ما
تنها کشوری هستیم که عنوان میکنیم شرکتهای دانشبنیان داریم ،اما
در عمل اینچنین نیست .عرض من این است که باید از شرکتهایی که از
فناوری اطالعات استفاد میکنند و از فناوریهای نوین در افزایش بهرهوری،
کاهش هزینههای تولید و مواردی از این دســت بهرهبرداری کرده و ارزش
افزوده بیشتری را با استفاده از فناوری نوین به وجود میآورند حمایت کنیم.
چراکه آنها نیز محصوالت دانشبنیان تولید میکنند و نیاز نیست که فالن
شرکت صنایع غذایی این فرآیند را طی کند تا دانشبنیان شود ،بلکه محصول
را بر این اســاس در حال تولید دارد .حتی اگر یک صادرکننده از ابزارهای
نوین استفاده میکند تا ظرفیتهای تولیدی و صادراتی خود در بازارهای
جهانی را با استفاده از ابزارهای نوین تقویت کند ،آن شرکت هم به نوعی کار
دانشبنیان انجام میدهد و در واقع از این ابزار بهرهمند میشود تا بازارهای
بیشــتری را به وجود آورد و بازارســازی کند .پس آن را به سمت فناوری
حرکت میدهد .باید او را هم مورد تشویق و حمایت قرار دهیم .ضمن اینکه
اگر برندسازی میکند ،یا از روشهای جدید و مسیرهای جدید تالش دارد تا
برند خود را در ایران و خارج از ایران مطرح کند ،باید کار او را ارج نهیم و آن
برند را ارزشگذاری کنیم .یعنی آن را به عنوان یک دارایی محسوب کنیم.
چراکه این حرکت باعث میشود که حتی شرکتهای خارجی نیز تمایل
پیدا کنند که در کشور ،سرمایهگذاری کنند .چون مشاهده میکنند که مورد
حمایت قرار میگیرند .اینجا الزم است بار دیگر بر روی نقشآفرینی نظام
بانکی و بانک مرکزی تاکید کرد .در واقع بر روی بخشهایی همچون بانک
مرکزی و قوانین بانکی باید بازنگری صورت گیرد .چراکه به نظر میرسد که
مجموعه دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط آنها ،در ابتدای قرن گذشته
باقی مانده است .سوال هم اینجا است که کدام بانک ما امروز ،یک برند بزرگ
صنایع غذایی را به عنوان وثیقه قبول میکند یا حتی امروز در بورس ،چند
درصد شــرکتهایی که داراییهای نامشهود زیادی دارند ،ولی ساختمان،
کارخانه و ماشینآالت ندارند .در بورس پذیرفته میشوند و سهام آنها مورد
معامله قرار میگیرد؟ در حالی که برند این شرکتها بسیار ارزشمند است.
مانند برندهای مطرح صنایع غذایی که خود برند ارزشمند است .اما همواره

داراییهای ملموس آنهــا از زمین و کارخانه گرفته تا ملک و امالک مورد
ارزیابی قرار میگیرد و برای برند آن ،ارزشی قائل نیستند که از خدمات بانکی
در ازای به وثیقه گذاشتن برند خود ،تسهیالت بگیرند.
 به هر حال این خود یک اشــکال است .هرچند که قرار است در
سال جدید که به نام دانشبنیان نامگذاری شده ،برخی تغییرات صورت
گیرد .مث ً
ال سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرده که در فرآیند انتخاب
صادرکنندگان نمونه ،شرکتهای دانشبنیان در اولویت قرار دارند.

تجربــه ما در حوزه فناوری اطالعات به این شــکل اســت که وقتی
میخواهیمدرنمایشگاههایبزرگبینالمللیمثلجیتکسیانمایشگاههای
معتبر بینالمللی دیگر شرکت کنیم ،عمدتاً باید شرکتهای دانشبنیانی
را پیــدا کرده و از طریق آنها بتوانیم از معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری و یا صندوق نوآوری شکوفایی مورد حمایت واقع شویم .یعنی ما
به واسطه حضور و قرار گرفتن کنار شرکتهای دانشبنیان میتوانیم از این
مزایا استفاده کنیم .سوال اینجا است که چند درصد از شرکتهای آی تی
دانشبنیان هستند و چند درصد دانشبنیانها ،کاال و محصوالت صادراتی
دارند؟ اتفاقاً سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت باید به سمتی بروند که
شرکتهایی که محصوالت دانشبنیان دارند ،در معرض انتخاب به عنوان
صادرکننده نمونه قرار گیرند ،نه شرکت دانشبنیانی که وجود دارد و باید
از میان این دست شرکتها صادرکننده نمونه انتخاب شود .دولت باید با
تدوین یک نقشه راه و مطالعه ،بررسی و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته
این موضوع را مجددا ً پایهریزی کند .امروز زمانی که یک شــرکت ،بخش
تحقیق و توســعه دارد و مطالعه و تحقیق میکند و یا بر اساس نیازهای
بازار با استفاده از فناوری ،محصولی را تولید و به  80کشور دنیا آن را صادر
میکند ،اتوماتیک آن محصوالت باید دانشبنیان باشند .امروز معاونت علمی
و فناوری و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی باید به این سمت بروند که برای
حمایــت از تولید محصوالت دانشبنیان تالش کنند و مقاومتهای بقیه
دستگاههای اجرایی را در حمایت از آنها بشکنند .البته شرکتهای بزرگ نیز
باید ترتیبی اتخاذ کنند که به نوعی ایدههای جدید را برای به وجود آورند
و محصوالت جدید جذب نمایند .مث ً
ال امروز برای اینکه یک شرکت بتواند
کارت بازرگانی بگیرد ،باید حتماً محل دفترش ،ســند اداری داشته باشد.
در حالی که سوال من از متولیان امر این است که آیا این روند کندکننده
نیســت؟ در اقتصاد دانشبنیان در تمام دنیا امروز کار به نحوی است که
افراد به سمت تولید بدون کارخانه حرکت میکنند ،اما ما معکوس عمل
میکنیم .اتفاقاً وزارت صمت و سازمانهای متولی امور کسب و کار باید به
این نکات دقت کنند که اگر میخواهند فرمایشات مقام معظم رهبری را
محقق و اقتصاد دانشبنیان را نهادینه کنند ،باید از این دست مباحث دوری
کنند و تالش داشته باشند که پروسه را برای شرکتها و فعاالن اقتصادی
دانشبنیــان هموار کنند .به هر حال یک فعال اقتصادی هم دفتری برای
فعایت دارد و اگر امروز میخواهد به سمت اقتصاد دانشبنیان حرکت کند،
نباید به او گفته شود که اول سند دفتر اداری خود را ارائه دهد .بلکه اصوالً
نباید تاکید کرد که یک فعال اقتصادی دانشبنیان ،دفتر اقتصادی داشته
باشد .چراکه همه ما به عنوان شخص حقیقی و حقیقی دارای شناسه ملی
یا کد ملی هســتیم که در ایران شناختهشده است .همانطور که برای باز
کردن حساب بانکی کد ملی یا شناسه ملی را ارائه میدهیم .البته من در
تعجبم که علیرغم تاکیداتی که بر ضرورت استفاده از فناوری اطالعات و
جود دارد ،چرا افراد باید برای افتتاح حساب شخصاً در بانکها فرم پر کنند.
به هر حال حرکت به سمت یک اقتصاد دانشبنیان پیششرطهایی نیاز
دارد که باید به خوبی فراهم شوند تا بتوان نتیجه خوبی از تمرکز بر اقتصاد
دانشبنیان در پایان سال ،گرفت.

سوال اینجا است
که کدام بانک ما
امروز ،یک برند
بزرگ صنایع غذایی
را به عنوان وثیقه
قبول میکند یا
حتی امروز چند
درصد شرکتهایی
که داراییهای
نامشهود زیادی
دارند ،ولی
ساختمان ،کارخانه
و ماشینآالت
ندارند در بورس
پذیرفتهمیشوند
و سهام آنها
مورد معامله
قرار میگیرد؟
درحالیکه برند این
شرکتهابسیار
ارزشمند است
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روایت

آیینه زیر غبار
آیا رویای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان در سال  1401محقق میشود؟
کســب و کارها اگرچه از سال  97به بعد که اوج تحریمهای ایاالت متحده امریکا علیه اقتصاد ایران بوده ،دستخوش
تغییرات و تحوالت بسیار شده ،اما به موازات ،شرایط متفاوتی را نیز به تناسب تغییرات و تحوالت بسیاری که در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات حاصل شده تجربه کرده است .به همین دلیل است که برخی از فضاهای تحریمی توانستهاند
با تکیه و بهکارگیری این تکنولوژیها با فشار کمتری نسبت به اقتصاد ایران روبهرو شوند و تغییرات در بخشهای مختلف
اقتصادی بتوانند به نحو بهتری صورت گیرند .در این میان نقش استفاده و بهکارگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان
در ایجاد تغییرات در چنین فضایی بیتاثیر نبوده و وضعیت بهتری را برای اقتصاد ایران رقم زده است .حاال هم که مقام
معظم رهبری ،سال جدید را به عنوان سال «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین» اعالم کردهاند تا در طی  365روز ،شرایط
برای تمرکز هرچه بیشتر بر روی شرکتهای دانشبنیان و رفع موانع پیش روی آنها مهیا شود .عباس آرگون ،عضو هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،تمرکز برای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را که منجر به
رونق تولید و اشتغالزایی شود مستلزم اعتمادسازی از سوی حاکمیت برای فعاالن این عرصه از یک سو و رفع موانع و
مشکالت پیش روی آنها از سوی دیگر میداند.

خصوص اگر پای شرکتهای دانشبنیان به میان آید ،از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است ،به خصوص اینکه نیاز دهه حاضر ،اعتمادورزی است و اعتماد ،از
تاثیرگذارترین پایههای کسب و کار در هر کشور و جامعهای به شمار میآید .به
عبارت دیگر ،واضح است که اعتماد و اطمینان به قوانین و مقررات و تصمیمات
باید از ســوی کسب و کارها و فعاالن اقتصادی در هر جامعهای وجود داشته
باشد که بتوان در آن جامعه نشاط و تحول را شاهد بود .در واقع ،اعتماد ،یک
باید اجتماعی است و میتواند همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی آحاد
جامعه اثرگذار باشد .اگر بر نیازهایی که اغلب فعاالن اقتصادی مطرح میکنند،
مروری داشته باشیم ،مشخص میشود که اشتغال بر اثر اعتماد بنا میشود و
موجب افزایش تعامل و ســرعت بین انسانها از یک سو و کاهش هزینههای
کسب و کار خواهد شد ،به نحوی که باعث رشد و پیشرفت کسب و کارها در
کشــور خواهد شد .بر عکس آن نیز وجود دارد ،به این معنا که اگر اعتماد از
بین برود ،کسب و کارهای موفق و شکوفا قادر به ادامه مسیر نخواهند بود و آن
دسته از افرادی که به عنوان رهبران بانفوذ ،کسب و کارها را مدیریت و راهبری
میکنند ،انگیزه خود را از دســت داده و به مرور ،کسب و کار و خالقیت آنها
از بین میروند .چراکه به هر حال محاســبات کاری آنها به هم میریزد و در
نهایت با شکست مواجه میشوند .ضمن اینکه بازگشت این اعتماد به کسب
و کارها تقریباً غیرممکن بوده یا به سختی صورت میگیرد ،پس اعتمادسازی
در جامعه امری زمانبر است و اعتماد و اطمینان در گذر زمان شکل میگیرد.
هرچند ممکن است که یکشبه از بین برود و قطعاً هم در صورت بیتوجهی،
به سادگی از بین خواهد رفت .پس کسب و کارها و اعتمادی که میان آنها وجود
دارد ،نیازمند مراقبت ویژه از سوی حاکمیت و تصمیمگیران است.

اکنون به اعتقاد شما فضا چطور است؟ به هر حال بسیاری آمارها و
گزارشها نشانگر آن است که ظرف سالهای گذشته سرمایه اجتماعی و
اعتمادی که مردم به تصمیمگیران داشتهاند ،خدشهدار شده است.

همانطور که میدانید امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان
سال «تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامگذاری شده و به همین دلیل،
توجه بسیاری از نهادها و سازمانهای تصمیمگیر به نقشآفرینی بنگاههای
دانشبنیان و ضرورت بهکارگیری توان و ظرفیت آنها معطوف شده است.
هرچند مروری بر کارنامه نامگذاریهای گذشته نشان داده دستگاههای
اجرایی کارنامه قابل قبولی نسبت به اولویت تعیینشده از سوی باالترین
مقام کشور ارائه نمیدهند .به نظر شما امسال شرایط به چه نحوی پیش
خواهد رفت و چقدر میتوان از ظرفیت چنین شرکتها و مجموعههای
دانشمحوری بهره گرفت.

به هر حال علیرغم ضرورتهایی که در جامعه نسبت به حضور شرکتهای
دانشبنیان در اقتصاد تمامی کشــورها وجود دارد و ایران هم از آن مستثنی
نیســت ،اما موضوع اصلی که کمتر در حوزه تولید دانشبنیان و اشــتغا لزا
مورد توجه قرار میگیرد ،اعتماد است که در دنیای امروز دانش و فناوری ،به
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بله ،همانطور که اشــاره کردید ،ظرف سنوات گذشته ،اعتماد در کشور
آســیب دیده اســت ،در حالی که باال رفتن ســطح اعتماد ،موجب افزایش
کارآمدی ،شفافیت ،حرکت سریعتر و انگیزهمندی مردم شده و عاملی برای
کاهش بوروکراسیها خواهد شد .این در حالی است که تصویب سریع برنامهها
و حفظ انرژی نیروهای اشتغالآفرین را به دنبال خواهد داشت .نکته دیگری
که باید در مورد اعتماد و ضرورت حفظ آن در جامعه صورت داد آن است که
اعتمادسازی در تمامی سطوح تصمیمگیری ،تصمیمسازی ،مدیریتی و اجرایی
باید صورت گیرد و به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدنظر قرار گیرد .مشکل
اصلی عالوه بر این فاکتور بسیار مهم ،مشکالت و موضوعاتی است که ناشی
از مسائل اقتصادی در کشور است ،به این معنا که اگر اقتصاد ایران را بتوان به
عنوان یک عامل اصلی در پیشبرد اهداف سایر بخشهای کشور در نظر گرفت،
باید به آن توجه بیشتری نمود و زمینه را به نحوی فراهم ساخت که تولید محور
کار قرار گیرد .به نحوی که حمایتهای دولتی ،حکومتی و قانونی از همه سو به
سمت تولید متوجه شود .پس بعد از اعتمادسازی عمومی ،تمرکز اصلی باید بر
مسئله تولید باشد که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .در واقع ،تولید باید
از جمله مزیتهای کشور باشد و البته خود تولید نیز مبتنی بر مزیتهای کشور
صورت گیرد تا بتواند راهحل و کلید مشکالت اقتصادی قرار گیرد .به هر حال
همگان میدانند که امروز ،راه عبور از دشواریهای اقتصادی ،تولید است .ضمن
اینکه میتواند افزایش اشتغال ،کاهش تورم و باال رفتن سطح درآمد سرانه را
نیز در پی داشته باشد که خود منجر به بهبود رفاه عمومی در سایه تولید خواهد
شد .در بحث تولید البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مقوله مزیتهای
نسبی و رقابتی از اهمیت باالیی برخوردار است ،چراکه در این صورت ،تولیدی
در کشور پا خواهد گرفت که صادراتمحور بوده و قابلیت عرضه در بازارهای
جهانی هم خواهد داشــت .بنابراین تولید صادراتمحور باید محور فعالیتها

امسال ،سال تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین نامگذاری شده ،مسائل مرتبط به حوزه اشتغال باید مورد توجه
جدی واقع شود ،چراکه نیروی انسانی در کشور ،سرمایههای ملی هستند که اگر نتوانیم آنها را جذب کنیم ،جذب
کشورهای دیگر میشوند و این کار ،برای ما هزینه بسیار گزافی خواهد داشت.

قرار گیرد و با توجه به بازارهــای داخلی و بینالمللی ،نیازمندیهای بازارها
از سوی تولیدکنندگان احصا شود .به موازات این ،باید توجه داشت که ما در
سایه بسترسازی و افزایش سرمایهگذاری خارجی و داخلی است که میتوانیم
به تولید بهینه و رقابتی برســیم ،اما اینجا هم جذب سرمایهگذاران و فراهم
آوردن محیطهای جذاب برای آنها ،نیازمند تامین امنیت و اعتماد است .چراکه
اولین اصل آن است که سرمایهگذار از امنیت الزم برخوردار باشد تا بتوان راه
توســعه و پیشرفت را طی کرد .از سوی دیگر ،کشور نیازمند توسعه تعامالت
بینالمللی است و فعاالن اقتصادی باید در پیمانهای ملی و منطقهای در دنیا با
صاحبان دانش و تکنولوژی تعامل برقرار کرده و از دانش و تجربه آنها بهرهمند
شوند .اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،میتوان به کاهش قیمت تمامشده کاالهای
تولیــدی کمک کرد .پس اگر بخواهم جمعبندیای در این حوزه انجام دهم،
باید به این نکته اشاره کنم که تحقق چنین اهداف و دستیابی به دستاوردهای
مناسب در این حوزه ،نیازمند کار در فضای باثبات است .به هر حال شرکتهای
دانشبنیان که اقتصاد نوپای دانشبنیان را هم در ایران شــکل دادهاند ،باید
ایــن فاکتورها را به خوبی برای خود مهیا کنند ،به خصوص اینکه اغلب آنها
ریسکگریز بوده و شرایط را برای پذیرش ریسک باال ندارند .ضمن اینکه اعتماد
آنها نیز راحتتر از تولیدکنندگانی که کارخانه و ریشه تولیدی در زمین دارند ،از
دست میرود و به راحتی میتوانند جذب سایر کشورهای دنیا شده و خدمات،
دانش و فکرهای نو را به سایر کشورها عرضه کنند.
بنابراین باید به این نکته تاکید کرد که اقتصاد در سال  1401و البته
تمرکز بر حضور شرکتهای دانشبنیان نیازمند پوستاندازی نسبت به
گذشته است و باید در بحث قوانین و مقررات و نحوه تصمیمگیریها این
موارد را لحاظ کرد .اما آیا امسال شما چنین فضایی را از سمت دولت برای
توجه بیشتر به شرکتهای دانشبنیان ،متصور هستید؟

واقعیت این اســت که پوستاندازی در این حوزه بسیار سخت است و به
نظر میرسد که دولتها در این مسیر نیازمند تغییر رویکردهای جدی هستند.
اما متاسفانه مشاهده میشود که در چند روز اخیر ،عوارض صادراتی بر برخی
کاالهای کشاورزی بسته شده است و نکته بدتر آنکه ،مبنا از صادرات هفته اول
دیماه گذاشته شده است که به نوعی عطف بما سبق است .این کار انگیزهها
را از بین خواهد برد و تولیدکنندگان را دچار آسیب بیاعتمادی خواهد کرد
و قدرت برنامهریزی را از دست خواهند داد .بنابراین باید مراقبتهای الزم را
انجام داد تا بتوان با دلگرمی و اعتمادی که شــکل میگیرد ،کار را مدیریت و
هدایت کرد.
یکی دیگر از بخشهای شعار امسال ،اشتغالآفرینی است .در این
حوزه چه تحوالتی را باید شاهد باشیم تا به اهداف برسیم؟

موضوع اشتغال و اشتغالزایی ،موضوعی بسیار مهم است و منجر به ارتقای
درآمد و رفاه ملی خواهد شد .درست برعکس آن هم امکانپذیر است ،به این
معنا که بیکاری ،به تهدید ملی و شــکاف طبقاتی منجر خواهد شد و تبعات
سنگینی خواهد داشت .نکته اصلی این است که در جوامع امروز ،نیروی انسانی
متخصص به عنوان سرمایه اصلی کشورها نقش بیبدیلی را در توسعه پایدار،
پیشــرفت و تعالی جامعه ایفا میکنند .به خصوص اینکه در عصر پرشــتاب
اطالعات و ارتباطات ،با نقش محوری نیروی انسانی در خلق فناوریهای نوین
و از بین بردن مشــکالت مبتالبه میتوان تغییرات بزرگی را رقم زد .اما باید
توجه داشــت که در این مســیر ،نیاز به آموزش و تربیت نیروی متخصص و
کارآفرین داریم تا با استفاده از فناوریهای نوین از طریق اقتصاد دانشمحور
بتوانند زمینهای را فراهم سازند که بهرهوری در خطوط تولیدی ارتقا یافته و
بازده عوامل تولید نیز باال رود .اگر اینطور باشد ،افزایش سطح اشتغال به دنبال
میآید و بیکاری ریشــهکن خواهد شد .واقعیت این است که بیکاری ،از عدم
تعادل عرضه و تقاضای نیروی انســانی شکل میگیرد و فزونی گرفتن عرضه

بر تقاضای آن است که باید مدیریت شود .نکته تاسفبار اینکه سطح بیکاری
در قشــرهای تحصیلکرده ،بسیار باال است و این یکی از مشکالت و مسائل
اساسی به شمار میرود .حاال که امسال ،سال تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین
نامگذاری شده ،مسائل مرتبط به حوزه اشتغال باید مورد توجه جدی واقع شود،
چراکه نیروی انسانی در کشور ،سرمایههای ملی هستند که اگر نتوانیم آنها را
یشوند و این کار ،برای ما هزینه بسیار
جذب کنیم ،جذب کشورهای دیگر م 
گزافی خواهد داشت ،چراکه هزینه تحصیل و رشد آنها را کشور پرداخته ولی در
مرحله بهرهبرداری از آن محروم شده است .در این میان ،توجه به مجموعههای
دانشبنیان یکی از کارهایی اســت که میتواند به رشد اشتغال کمک کند.
شبنیان شــود ،توسعه اقتصادی صورت
به این معنا که اگر اقتصاد ایران دان 
گرفته و کشور در مسیر تجاریسازی ایدهها قرار خواهد گرفت .اما تحقق آن،
نیازمند فراهمسازی بسترها و حمایتهای الزم است .در واقع ،باید بیشترین
افتتاحها مربوط به راهاندازی خطوط تولید فکر و ایده و فناوری اطالعاتی باشد
که بر اســاس علم صورت میگیرد و خروجی آن ،بهرهوری باال اســت .رونق
و تولید بســیاری از کاالها با فناوریهای باال باید در دســتور کار و از سوی
بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد .به این معنا که با استفاده از دانش روز
و همزمان با کاهش هزینه تمامشده ،تولید کاال را بتوان اقتصادی کرد .هماکنون
تولیدکنندگان و البته شرکتهای دانشبنیان ،مشکالت خاص خود را دارند،
به این معنا که شرکتهای دانشبنیان به سختی میتوانند تامین مالی صورت
دهند .ضمن اینکه ســودآوری آنها در شروع کسب و کار بسیار پایین است و
عدم حمایت از محصوالت آنها ،میتواند منجر به شکست پروژههایشان شود،
چراکه نه آنها به سیاســتگذاران اعتماد دارند و نه تولیدات و محصوالت آنها
مورد حمایت قرار میگیرد .از سوی دیگر ،باید توجه داشت که زمینه قاچاق
در مورد محصوالت مورد نیاز ایران خیلی زیاد اســت و تولیدکنندگان نوپا به
راحتی نمیتوانند بازار خود را به دست آوردند .به خصوص اینکه یک سری از
آنها نیز نوپا هستند و توانایی الزم را در بازاریابی و تجارت ندارند .از سوی دیگر،
بوروکراســی در ایجاد کسب و کارها همچنان و جود دارد که امیدواریم شعار
امسال بتواند به عنوان یک راهبرد و استراتژی دنبال شود .ضمن اینکه برنامه
محوری نیز در دستور کار قرار گیرد تا مسیر را بتوان به درستی تعیین کرد.
البته برنامهها هم باید مبتنی بر واقعیتهای کشور باشند.
کشورهای دیگری که دانشبنیاناند ،از کجا شروع کردهاند؟

هماکنون
تولیدکنندگانو
البتهشرکتهای
دانشبنیان،
مشکالت خاص
خود را دارند ،به این
معنا که شرکتهای
دانشبنیان به
سختیمیتوانند
تامین مالی صورت
دهند ،ضمن اینکه
سودآوری آنها
در شروع کسب و
کار بسیار پایین
است و عدم حمایت
از محصوالت
آنها ،میتواند
منجربهشکست
پروژههایشان شود

زیرساختهای قوی از سوی حاکمیت برای آنها به وجود آمده است .به هر
حال وظیفه فراهمسازی زیرساختها با حاکمیت است و اگر عدم قطعیت در
رابطه با تصمیمات آنها در حوزه ضرورت حمایت از دانشبنیانها وجود نداشته
باشــد ،نمیتوان انتظار باالیی داشت .نکته اصلی آن است که نااطمینانی در
فضای کســب و کار را نمیتوان با هیچ معیاری ترسیم کرد ،بنابراین باید این
عدم قطعیتها به حداقل برسد و شاهد ثبات در قوانین و مقررات باشیم .اینکه
فعاالن اقتصادی بدانند که با چه قوانینی در این چهار سال مواجه هستند ،نه
اینکه با یک تغییر ،عمر آنها از بین رفته است ،اما باز هم مجبور باشند که به
فعالیت خود ادامه دهند .پس قانونمحوری و برنامهمحوری باید مورد تاکید
قرار گیرد.
بخشنامههای متضاد و متناقض چقدر این فضا را تنگ میکنند؟

صدور بخشنامههای متناقض و بعضاً متضاد ،تعارض در قوانین و مقررات
را زیــاد کرده و باگهایی که در این زمینه وجود دارند باید از بین بروند .این
موضوعاتی است که واقعاً بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی منتظر حذف آن
هســتند .به هر حال به نظر میرسد امسال زمینه بهتری برای کار و فعالیت
اقتصادی نسبت به دو سال گذشته که کرونا کشور را تحت تاثیر قرار داده بود
وجود دارد و این امیدواری هســت که بتوان امسال را با شرایط بهتری نسبت
به گذشته سپری کرد.
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روایت

استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ،عالوه بر مزیت مورد اشاره و کاهش بهای تمامشده تولید کاالها،
کیفیت تولیدات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و به طور کلی با افزایش رقابتپذیری محصوالت تولیدی ،از مزایایی مانند توسعه
صادرات کاال از کشور و به دنبال آن کاهش بیشتر وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بهرهمند خواهیم شد.

چگونگی اثرگذاری دانشبنیانها بر بهرهوری تولید
حرکت به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باال ،از پیامهای نهفته در شعار سال جاری است
اقتصاد ایران اگرچه در مسیر تاریخی و سختی قرار گرفته،
اما با صدور فرمان مقــام معظم رهبری در خصوص توجه
تمامی دســتگاههای اجرایی و فعاالن اقتصادی به موضوع
تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان مسیر و دریچه جدیدی گشوده
شده که به طور قطع تمرکز بر روی آن میتواند مسیر بسیار
مناســبتری را در حوزه توسعه و پیشرفت اقتصادی پیش
روی اقتصاد ایــران قرار دهد .در واقع ،با نامگذاری ســال
محمدحسن صبوری دیلمی
جاری از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید،
دانشبنیان ،اشتغالآفرین» یک بار دیگر نظرها به اقتصاد
پژوهشگر مسائل اقتصادی
البته از جنبهای جدید معطوف شده است و امید میرود که
با درایت و هوشمندی ایشان در حوزه نامگذاری سال جاری از یک سو و همت سیاستگذاران و
تصمیمگیران از سوی دیگر ،بتوان در سال جاری پیشرفتهای حائز اهمیتی را برای اقتصاد ایران
شاهد بود .اما در مورد نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین ،باید به این
نکته اشاره کرد که مقام معظم رهبری امسال نیز با اولویت دادن به مسائل اقتصادی و به ویژه تولید
در نامگذاری سال بار دیگر بر مفاهیمی همچون رونق تولید ،پشتیبانی از تولید ،حذف موانع موجود
در راه توسعه تولید و در نهایت تولید با تکیه و بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای
دانشبنیان تاکید نمودند .حال آنکه بهبود وضعیت و رشد تولید در هر سیستم اقتصادی ،راهکاری
اساسی جهت حل مشکالت ساختاری به شــمار میآید .در واقع ،افزایش تولید در درجه اول با
افزایــش بهکارگیری عوامل تولید و در مراحل بعدی با افزایش بهرهوری عوامل تولید به مســیر
رشد باثبات و بلندمدت اقتصادی منجر خواهد شد که این فرآیند ،با ثمراتی مانند افزایش درآمد
عوامل تولید یا همان نیروی کار همراه خواهد شد .از سوی دیگر ،در فرمایشات مقام معظم رهبری
به مناسبت فرارسیدن سال نو ،موضوع مهم دیگری تحت عنوان استفاده از ظرفیتهای فناوری
نوین و دانشبنیان در فرآیند تولید مورد تاکید قرار گرفته که این موضوع نیز باید به طور ویژه،
در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد .در عین حال ،استفاده از فناوریهای
نوین در فرآیندهای مرتبط با تولید ،به طور حتم موجب افزایش بهرهوری عوامل تولید شده که از
طریق آن ،هزینه خالص استفاده از هر واحد عوامل تولید ،در تولید نهایی محصول کاهش خواهد
یافت .به عبارت دیگر این راهکار ،یکی از روشهای کاهش بهای تمامشده محصوالت تولید داخل
بوده که خود به صورت افزایش رقابتپذیری محصوالت تولیدی داخلی در بازارهای جهانی تصویر
خواهد شــد .به همین جهت است که به نظر میرسد آنچه در شعار امسال به صورت پررنگتر
بیان شده ،توجه به رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی و افزایش رقابتپذیری محصوالت تولیدی
در داخل کشور در مقایسه با تولیدات موجود در بازارهای جهانی است .بر این اساس قدر مسلم
آن است که استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان ،عالوه بر مزیت مورد
اشاره و کاهش بهای تمامشده تولید کاالها ،کیفیت تولیدات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و به
طور کلی با افزایش رقابتپذیری محصوالت تولیدی ،از مزایایی مانند توسعه صادرات کاال از کشور
و به دنبال آن کاهش بیشتر وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بهرهمند خواهیم شد،
که ثمره آن حفظ ثبات ارزش پول خواهد بود .در این میان ،در خصوص استفاده از فناوریهای
نوین و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان نیز ،چند موضوع به صورت ویژه توسط مقام معظم رهبری
مورد تاکید قرار گرفت که یکی از این بخشها ،بخش کشــاورزی بود .واقعیت آن است که طی
سالهای گذشته ،با افزایش فشارهای تحریمی کشورهای متخاصم شاهد بروز مشکالتی جهت
تامین کاالهای اساسی مورد استفاده زیرگروههای تولید دام و طیور بودیم که این فرآیند به صورت
افزایش قیمت کاالهای مصرفی و یا افزایش هزینههای سبد مصرفی خانوار بروز کرد؛ همانطور
که این موضوع در فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری به عنوان یکی از تلخکامیها در سال
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 1400مورد تاکید قرار گرفت .در این میان به طور مشخص برخی از اقالم کاالهای اساسی مورد
نیاز بخشهای مورد اشاره تولید دام و طیور با شرایط اقلیمی کشور سازگاری نداشته و امکان تولید
کامل نیازهای داخلی از مواد تولید داخل وجود ندارد و این باعث شــده که اقتصاد کشور از این
محل آسیبپذیر و ضربهپذیر باشد .در این زمینه الزم است شرکتهای دانشبنیان در این حوزه
ورود و با استفاده از اقالم جایگزین یا استفاده از مکملهایی با هدف افزایش بهرهوری نهادههای
وارداتی عمل کنند .به عنوان مثال تحقیقات به سمت راهکارهای استفاده از سایر محصوالت بهجای
ذرت در خوراک دام معطوف شود یا تحقیقاتی در این خصوص صورت گیرد که چگونه میتوان با
مصرف ذرت کمتر در خوراک دام و طیور با افزودن مکملهایی همان میزان پروتئین قبلی را برای
تولید در این بخش فراهم کرد که این موضوع در مورد سایر اقالم اساسی و وارداتی نظیر دانههای
روغنی و ...نیز برقرار است و باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد .البته باید توجه داشت که
افزایش بهرهوری با استفاده از بهرهگیری از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان نکتهای است که
در همه بخشهای اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است .در این خصوص بخش کشاورزی و سایر
بخشهای اقتصاد کشور باید به سمت کاهش استفاده از منابع تولید یا به بیانی دیگر استفاده بهینه
از منابع تولیدی حرکت کنند .استفاده مناسب از منابع آب و خاک (که مورد تاکید مقام معظم
رهبری قرار گرفت) ،استفاده بهینه از منابع انسانی و تولیدی در بخشهای صنعتی و خدماتی و در
نهایت دستیابی به بیشترین میزان تولید با بهرهگیری مناسب از منابع تولیدی بدون شک مزایایی
مانند کاهش بهای تمامشده و افزایش رقابتپذیری محصوالت در مواجهه با محصوالت تولیدی
ســایر کشــورها در بازارهای جهانی را به همراه خواهد داشت و این موضوع در نهایت به صورت
افزایش ظرفیتهای صادراتی کشور ،کاهش ضربهپذیری اقتصاد کشور و یا افزایش تابآوری اقتصاد
ملی در مواجهه با تهدیدهای کشــورهای متخاصم عملی خواهد شد .به همین دلیل ،حرکت به
سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یا به طور کلی حرکت به سمت تولید محصوالت واسطه
نهایی و در انتهای زنجیرههای ارزش محصوالت یکی دیگر از پیامهایی اســت که در شعار سال
جاری نهفته است .بدون شک با افزایش ظرفیتهای اشتغالزایی بنگاههای تولیدی داخل کشور،
با استفاده از ظرفیتهای فروش محصوالت در بازارهای صادراتی و به خصوص بازارهای پیرامونی
که بارها مورد تاکید قرار گیرد با افزایش وابستگی بازارهای خارجی به محصوالت تولیدی بنگاههای
تولیدکننده محصوالت داخلی (محصوالت نهایی یا محصوالت واسطهای که در سایر کشورها جهت
تولید محصوالت نهایی و مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد) در آیندهای نزدیک شاهد افزایش
قابل توجه تابآوری اقتصادی کشور خواهیم بود .به عبارت دیگر حذف درآمدهای صادراتی حاصل
از این محصوالت با استفاده از ابزارهایی مانند تحریم به آسانی و در کوتاهمدت میسر نخواهد بود
زیرا این موضوع باعث ضربه خوردن بازارهای کشورهای دیگر نیز خواهد شد و هزینههای تحریم و
حذف صادرات کشور را افزایش خواهد داد .البته موضوع دیگری که در بیانات مقام معظم رهبری
مورد تاکید واقع شد ،موضوع اقرار جدی در خصوص شعار مطرحشده به عنوان شعار سال جدید
و پرهیز از نگاه تبلیغاتی و کوتهنگرانه به آن در قالب چاپ سربرگ حاوی شعار در ادارات و طرح
آن در رسانههاست .در این زمینه الزم است دستگاههای تولیدی دخیل در این موضوع برنامههای
اجرایی مورد نظر در این خصوص را با قید فوریت تدوین و به اطالع جامعه برسانند تا بدین وسیله
عملکرد آنها در ازای موضوعات مرتبط با شــعار ســال  1401توسط رسانهها ،مردم و نهادهای
نظارتی مورد رصد و مداقه قرار گیرد .در این میان وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،صمت ،اقتصاد
و راه و شهرسازی به طور ویژه در خصوص افزایش ظرفیتهای تولیدی و استفاده بهینه ظرفیت
شــرکتهای دانشبنیان جهت کاهش هزینههای ساخت مسکن و هزینههای بهداشت (وزارت
بهداشت) و آموزش (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش) و حتی هزینههای
ارتباطاتی (وزارت ارتباطات) دارای نقش اساسی بوده و مستلزم آن است که اجرای برنامهها با این
هدف به صورت فوری در دستور کار این دستگاهها قرار گیرد.

 ................................راهربد ................................
تلخکامی
افزایش دستمزدها ،چالش دوباره کارگر و کارفرما
آمارهای رسمی نشان از این دارد که  60درصد خانوارها به زیر خط فقر نسبی
سقوط کردهاند؛ در اقتصادی که دهه سوخته را پشتسر گذاشته و توان درنگ
ندارد .کارگرانی که معتقدند «هر سال دریغ از پارسال» و از افزایش دستمزدهایی
که کارفرمایان میگویند توان پرداختش را ندارند ،ناراضیاند .اما آنچه مشخص
نیست اینکه امسال اقتصاد و جامعه ایرانی به چه سمتوسویی خواهد رفت؟

عکس :رضا معطریان

راهربد

برزخ دستمزدها
چرا کارگران و کارفرمایان
از دستمزدهای  1401ناراضی هستند؟

نیمه اسفندماه بود که رئیس دولت سیزدهم از اقداماتی برای
لیال ابراهیمیان
رفع فقر مطلق تا آخر سال  1400گفت؛ گفتهای که مایه طنز
در شبکههای اجتماعی بود و تحلیلگران مسائل اجتماعی و
دبیر بخش راهبرد
اقتصادی را به کالم تلخی واداشت که گویی رئیسجمهوری
چرا باید خواند:
هیچ درکی از فقر مطلق نــدارد .همان زمان برخی به دنبال
درباره
اگر میخواهید
نشانههایی از اقدام جدید دولت بودند که شاید در جهت کاهش
افغانستان،
اقتصاد
نابرابریها باشد و وعده افزایش حقوق و دستمزدها اولین نشانه
و
منطقه
تحوالت
این اقدام بهنظر میرسید اما نتیجه آن چیزی نبود که دولت
نقش ایران در آینده
انتظار داشت .هم فعاالن کارگری از این تصمیم ناراضی بودند
سیاسی
اقتصادی و
و هم کارفرمایان؛ کارفرماها دولت را به «رفتارهای پوپولیستی»
بدانید،
منطقه
متهم کردند و کارگرها گفتند که دولت سیزدهم مانند دوره
به
پرونده
این
خواندن
دولت نهم رفتار میکند نه بیشتر از آن.
شما توصیه میشود.
این قصه هرســاله است؛ هر ســال در زمستان ،زمزمهها
درباره تعیین حداقل دستمزد در رسانهها شروع میشود و تا
پایان سال ادامه دارد تا شورای عالی کار ،نرخ نهایی دستمزدها
را تصویب کند .در زمســتان با کشوقوس چندماهه میان اعضای شــورای عالی کار (نمایندگان
کارفرما ،نمایندگان کارگران و دولت) و استرس در میان کارگران و بازنشستگان ادامه پیدا میکند
و درنهایت تصمیمی که هیچکس از آن راضی نیست .چند سالی است که کارگران میگویند نرخ
حداقل دستمزد بدون تأیید نمایندگان آنها مصوب میشود اما روال قانونی اینچنین است که نرخ
پیشنهادی با موافقت همه اعضا مصوب شود .بدیهی است در این میان نمایندگان کارگران در پی
افزایش این نرخ هستند و نمایندگان کارفرمایان در پی کاهش آن و دولت که قاعدتاً باید میانجی
میان این دو باشد .هرچند دولت خود بهعنوان کارفرمای بزرگ نمیتواند بیطرف باشد و آشکارا از
پایین بودن نرخ حداقل دستمزد نفع میبرد.
پرسش مهم این است که حداقل دستمزد باید بر اساس چه سازوکاری تعیین شود؟ آیا این نرخ
حاصل محاسباتی دقیق و برآمده از متن زندگی روزمره کارگران است یا صرفاً با توجه به یک سری
دیدارها و چانهزنیهای بدون استناد به واقعیت جامعه ،رقم نهایی تعیین میشود؟ این واقعیتهای
آماری را چه کسانی یا نهادهایی باید تهیه کنند و چقدر با واقعیتهای اقتصادی کشور تناسب دارد؟
کارگران از نکته تلخی میگویند و آن اینکه حداقل دستمزد پرداختشده از طرف دولت نسبتی
با ســبد غذایی وزارت بهداشــت ندارد ،بلکه حتی از تورم سال اخیر هم جا میماند .یعنی آشکارا
شهروندان را نسبت به سال گذشته فقیرتر میکند .درحالیکه تورم سبد معیشت در سال جاری
 ۶۸درصد اعالمشده است ،دولت صحبت از افزایش دستمزد  ۱۰تا  ۱۵درصدی میکرد .اگر قرار
باشــد دولت به روند خودش هم پایبند باشد ،یعنی افزایش همگام حداقل دستمزد و نرخ تورم،
حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۱باید حدود  ۷.۳میلیون تومان باشد .بهبیاندیگر اگر دولت در فروردین
 ۷.۳ ،۱۴۰۱میلیون تومان به هر نیروی کار پرداخت کند ،فرد همان کیفیت زندگی فروردین ۱۴۰۰
را خواهد داشت .اما درنهایت چنین نشد و مبلغ تعیینشده نه رضایت کارگر و نه کارفرما را فراهم
نکرد؛ برزخی که هردو گروه در آن گرفتارند و هردو درنهایت اقتصاد و ساختارهای اقتصادی را نشانه
میگیرند .رضایت کارگر و کارفرما از وضعیت اقتصاد چیزی شبیه رویا است؛ رویایی که تحقق آن
گرههای زیادی دارد.
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دستمزدها
بحرانآفرین نیست
آیا با افزایش حداقل دستمزد،
موج اخراج و بیکاری کارگران در راه است؟
حداقل دســتمزد کارگران در ســال
 ۱۴۰۱باالخره نهایی شــد و البته ،در
قیاس با سالهای گذشته ،سر و صدای
زیادی هم به پا کرد .براســاس تصمیم شورای عالی
کار ،حداقل دســتمزد کارگران در ســال  1401با
افزایــش  ۵۷.۴درصدی به  ۶میلیــون و  ۴۳۳هزار
تومان برای خانوار  ۳.۳نفری رسید .حداقل دریافتی
حمید حاجاسماعیلی
ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون ســابقه هم به
فعال کارگری
حدود  ۵.۶میلیون تومان میرسد که افزایشی معادل
 ۱.۹میلیون تومان در مقایسه با سال  ۱۴۰۱را شاهد
چرا باید خواند:
خواهد بود؛ افزایشی که انتقادهای زیادی را به همراه
و
حقوق
آیا افزایش
داشت .اینکه با افزایش حداقل دستمزد ما در این سال
سال
در
دستمزدها
با موج بیکاری و اخراج کارگران روبهرو هستیم به نظر
 1401منطقی است
میرسد در این زمینه بزرگنمایی شده ،زیرا همهساله
یا خیر؟ این مقاله را
با توجه به افزایش حداقل مزد ،چنین مباحثی مطرح
بخوانید.
میشود و این موضوع مطلب جدیدی نیست.اما باید
توجه کرد که هر سال وقتی دستمزد تعیین میشود
این انتقادات وجــود دارد و معموالً یکی ،دو ماه اول
ســال که تازه شروع سال کاری اســت انتقادات به
مسئله دستمزد زیاد و پررنگ است و فقط از طرف
کارفرماها نیست و از طرف کارگران هم هست؛ چون هیچ وقت هدفگذاری یا سطح
مطلوب تعیین دستمزد اتفاق نمیافتد و هر دو طرف همیشه اعتراضات و انتقاداتی را
متناســب با شــرایط دارند؛ ولذا مقداری از اعتراضات به صورت طبیعی مشابه همه
سالهایی است که این انتقادات به تعیین دستمزد صورت میگیرد .براساس قانون کار
حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت ،نرخ تورم و همینطور خط فقر
تعیین شــود ،در حال حاضر خط فقر حدود  ۱۰میلیون تومان است و سبد معیشت
محاسبهشده توسط شورای عالی کار حدود  ۹میلیون تومان تعیین شده ،بنابراین در
نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در مبلغ  ۵میلیون و  ۶۰۰هزار تومان مطلب عجیبی
نیست.
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دســتمزد در ایران با رأی و نظر دولت و با رعایت مسائل و دغدغههای
کارفرمایی تعیین میشود .تعیین دستمزد در شورای عالی کار کام ً
ال با
رهبری و هدایت دولت و با رعایت دغدغهها و شرایط خاص کارفرمایان
انجام میشــود؛ بنابراین کارگران علیرغم اینکه در پروسه مذاکرات به صورت شکلی
وجود دارند ،تعیینکننده در مقدار و تعیین دستمزد نیستند .از این بابت هم کام ً
ال نشان
میدهد که کارفرمایان در تعیین دستمزد به مراتب نقش بیشتری نسبت به کارگران
دارند و این روندی است که در ایران وجود دارد و سالهای سال است که شاهد چنین
شرایطی هستیم .چیزی که کمتر به آن توجه میشود این است که اهمیت دستمزد
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در بخش دولت حداقل دستمزدها پرداخت نمیشود؛ زیرا در بخش دولت مزایایی وجود دارد که در بخش خصوصی و
مشمولین قانون کار از آن برخوردار نیستند و دولت این مزایا را به حداقلبگیران پرداخت میکند؛ ولذا حق کارگران است
که از حداقلهای الزم برای امرار معاش برخوردار باشند.

هــم برای کارمندان و هم برای کارگران بایــد به لحاظ تأمین نیازهای زندگی و رفاه
عمومی در کشــور مورد توجه قرار بگیرد .بحث تعیین دســتمزد این نیست که آیا
کارفرمایان و بنگاهها میتوانند این دستمزد را پرداخت کنند یا نه ،بلکه اهمیتش ناشی
از این است که تأمینکننده نیازها و رفاه عمومی خانوادههای کارگری و کارمندی باشد،
ولذا باید به این مسئله توجه داشته باشیم .امسال شیوههای پرداخت دستمزد هم نسبت
به سالهای گذشته بیشتر مورد انتقاد و طرح و برنامه بود که مث ً
ال دستمزد باید به فالن
شکل تعیین شود و در جاهایی بیشتر و در جاهایی کمتر بدهند.

نرخ تورم و قیمت کاالها در ایران در همه موارد به قدری باال و غالب است که به نظر من
ارزش تعیین و ارزیابی نرخ تمامشده دستمزد را در کاال اینقدر ناچیز میدانیم که قابل
محاسبه نیست .خود ما به عنوان افراد عادی در جامعه افزایش قیمت کاالها را لمس
میکنیم که کاالها چقدر گران هستند و نرخ دستمزد اص ً
ال تعیینکننده نیست؛ زیرا
آنها هروقت بخواهند قیمتشان را باال میبرند و ما شاهد افزایش قیمت کاالها در تمام
طول سال هستیم ،یا به صورت رسمی و یا به صورت غیررسمی .بنابراین بنگاههایی که
تولید هر نوع کاال را بر عهده دارند بههیچوجه از محل تعیین دستمزد متضرر نمیشوند.

برای اینکه دستمزد را تعیین کنیم دو ،سه شاخص را باید مدنظر قرار
دهیم .چیزی که شــاخص جهانی است و بر اساس آن دستمزد تعیین
میشود خط فقر است؛ یعنی قریب به اتفاق کشورهای توسعهیافته که
فرایندهای تعیین دستمزد را کام ً
ال منطقی انجام میدهند و نهادهای کارگری کارفرمایی
که دخیل در بازار کار و کام ً
ال تثبیتشده و رسمی هستند ،معموالً با رویکرد رعایت
حداقلها که از آن به نام خط فقر یاد میکنند دستمزد را تعیین میکنند که در ایران
این شاخص را نداریم .این دالیل گوناگونی دارد که دولت هیچ وقت قبول نکرده که خط
فقر را تعریف کند و ســازمانهایی مانند مرکز آمار یا خــود وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و یا مراکز پژوهشی و تحقیقی هیچگاه به صورت رسمی خط فقر را تعریف و
منتشر نکردند .بنابراین مبنا برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار نبوده است .در
ایران به صورت غیر رسمی مراکزی خط فقر را ارزیابی و بررسی میکنند .امسال اعتقاد
ما بر این بود که خط فقر کمتر از  10میلیون تومان در ایران نیست .دستمزدی که در
شورای عالی کار تعیین شده این رقم نیست و با همه مزایا که ممکن است تعلق بگیرد
 5میلیون و  600هزار تومان میشود.

در بخش خدمات ســهم دستمزد نسبت به تولیدات کاال اثرگذاریاش
بیشتر است ،اما بر اساس ارزیابی مراکزی که پژوهشی طی این سالها
انجام دادند دستمزد در هزینه تمامشده خدمات بین  7و نیم تا  13و نیم
درصد بوده است و در سالهایی که شاهد تورم بودیم این تا  17و نیم درصد افزایش
پیدا کرده اســت .بخش خدمات طیف گستردهای از مشاغل است که بخش زیادی از
آنها مراکز الزامی و حاکمیتی و دولتی اســت که دارند این کارها را انجام میدهند و
توسط آنان اداره میشود مانند بانکها ،بیمارستانها و هتلها .این بخشها هیچگونه
مشکلی با پرداخت دســتمزد به صورت حداقلی ندارند ،بلکه خیلی خوشحالاند که
دستمزد حداقل وجود دارد و آنها میتوانند قراردادهای کوتاهمدت ببندند و به کارگران
و مستخدمینشــان بیشتر از این پرداخت نکنند .در کارگاههای کوچک که در بخش
خدمات است ممکن است برخی از کارگاهها به دلیل تورم افسارگسیختهای که در ایران
است و سهم سرمایه در تعیین فعالیت خدماتی اثرگذار نیست ،دستمزد بیشتر باشد اما
تعداد اینها خیلی کم است و معموالً اکثر این کارگاهها ،کارگاههایی هستند که در طیف
ارزیابی دولت به لحاظ آمار وجود ندارند؛ چون این کارگاهها معموالً رسمی نیستند و با
شناسنامه کار نمیکنند .در مجموع نظرم این است که مقداری که رویش مانور داده
میشود آنقدر اثرگذاری ندارد و حتماً باعث تعدیل نیرو نخواهد شد و روندی است که
در سالهای گذشته وجود داشــته است .معموالً در بخش دولت حداقل دستمزدها
پرداخت نمیشــود؛ زیرا در بخش دولت مزایایی وجود دارد که در بخش خصوصی و
مشمولین قانون کار از آن برخوردار نیستند و دولت این مزایا را به حداقلبگیران پرداخت
میکند؛ ولذا حق کارگران است که از حداقلهای الزم برای امرار معاش برخوردار باشند.
چون در کشــور ما کنترل و نظارتی روی قیمتها نیست و مزایایی که جبرانکننده
هزینههای تمامشده به لحاظ تورم هم برای ایرانیها باشد از طرف دولت انجام نمیشود
و حتی یارانهها که در قالب نقدی به برخی از دهکها پرداخت میشــود بههیچوجه
اثرگذاری را برای حمایتهای اجتماعی از مردم ندارد و نقش دستمزد پررنگتر است.
بنابراین تا اندازهای که فکر میکنند قابل محاسبه برای اثرگذاری روی فعالیت کارگران
در کارگاهها باشد امکانپذیر نیست و این روند شبیه روند سال گذشته است و نباید
اینقدر شرایط را بحرانی و مشکل را بزرگ تلقی کنیم.
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دو شاخص در تعیین دستمزد وجود دارد :نرخ تورم و سبد معیشت .از
گذشتههای دور تاکنون نرخ تورم بوده که واقعاً تنها عامل تعیین دستمزد
در ایران بوده است .نرخ تورم در پایان بهمنماه که دولت برای کارفرمایان
و شــورای عالی کار اعالم کرده حدود  42.5بوده است .نرخ حداقل دستمزد  57و نیم
درصد اضافه شــده اســت .تعریف تورم این است که پوشش حمایتهای الزم را برای
جبران کاهش قدرت خرید بایســتی با نرخ تورم همسانسازی کنیم .اگر نرخ تورم را
اعمال میکردیم دستمزدها واقعی نمیشد و امسال هم سال اولی نبود که باالتر از نرخ
تورم در کشور دستمزدها را افزایش دادیم و در دولت آقای روحانی نیز سه ،چهار سال
این کارها را میکردیم .بنابراین نرخ تورم باال بوده و متناسب با آن افزایش دادند .چیز
دیگری که در مؤلفه دوم ماده  41آمده و چند سالی است کارگرها به آن سمت رفتند
سبد معیشت است و دولت سیزدهم با کارگران همکاری کرد .اعتقاد ندارم سبد معیشت
مبنا باشد و باید خط فقر مبنا باشد ،ولی سبد معیشت تعریف یا جزئی از خط فقر است
که با کمک دولت و خود کارفرمایان که تأیید کرده بودند نزدیک به  9میلیون تومان
رقمش تعیین شده بود ولی دستمزدی که در ایران تعیین شده نتوانسته به خط فقر و
سبد معیشت برســد و تأمینکننده نیازهای زندگی مردم بر اساس حداقلها یا رفاه
عمومی نیست .اهمیت تعیین دستمزد برای افزایش یا حفظ قدرت خرید کارمندان و
کارگران در کشور اتفاق نیفتاده است .لذا تا اینجا هیچ دلیلی برای اعتراض به دستمزدی
که در شورای عالی کار تعیین شده به لحاظ قانونی و شرایط اقتصادی وجود ندارد .اینکه
اعالم میشود دستمزد باعث میشود تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار رخ دهد ،باید ببینیم
این مسئله تا چه حد با واقعیتها برابری میکند .بازار کار ایران به لحاظ تعداد اشتغال
بیشتر مربوط به بخش خدمات است؛ یعنی بخش خدمات بیشترین ظرفیت اشتغال در
کشــور را دارد و حدود  50درصد اشتغال کشور ما مربوط به بخش خدمات است .دو
بخش دیگر یعنی کشــاورزی و صنعت هم در ایران داریم .ســهم دستمزد در قیمت
تمامشده کاال یا خدمات باید بررسی شود تا ببینیم با این شرایط خاص اقتصادی در ایران
این تعیین دســتمزد تا چه اندازه میتواند روی هزینه تمامشده خدمات یا کاال تأثیر
بگذارد .در قسمت کاالها که اص ً
ال قابل قبول نیست که فکر کنیم تاثیرگذار است؛ چون
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نکتههایی که باید بدانید
[سهم دستمزد در قیمت تمامشده کاال یا خدمات باید بررسی شود تا
ببینیم با این شرایط خاص اقتصادی در ایران این تعیین دستمزد تا چه اندازه
میتواند روی هزینه تمامشده خدمات یا کاال تأثیر بگذارد.
[قریب به اتفاق کشورهای توسعهیافته فرایندهای تعیین دستمزد را کام ً
ال
منطقی انجام میدهند و نهادهای کارگری ،کارفرمایی دخیل در بازار کار
هستند.
[در بخش خدمات سهم دستمزد نسبت به تولیدات کاال اثرگذاریاش
بیشتر است اما بر اساس ارزیابی مراکزی که پژوهشی طی این سالها انجام
دادند دستمزد در هزینه تمامشده خدمات بین  7و نیم تا  13و نیم درصد
بوده است.
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شیوه تعیین دستمزد باعث تیرهتر شدن مناسبات کارگران و کارفرمایان و
تعدیل نیروی انسانی میشود و ممکن است داستان شرکتهای واسط برای
استخدام و قراردادهای سهماهه رواج بیشتری یابد.

راهربد

یادگار مصدق
دولت ،مهمترین حامی کارگران
شــادروان محمد مصــدق ،از نامآورتریــن چهرههای
سیاست در ایران معاصر ،در اوج قدرت که بود دو تصمیم
بســیار بااهمیت در کشور گرفت و با استفاده از فضای
سیاســی دهه  1330آنها را اجرا کرد .این دو تصمیم
مهم یکــی ملی کردن صنعت نفت و خلع ید مالکیت
شرکت انگلیسی از فرایند صنعت و اقتصاد نفت ایران ،و
دیگری تأسیس و بنیانگذاری سازمان تأمین اجتماعی
حسین سالحورزی
با شــکل و ماهیت خاص آن دوره بــود .تصمیمهای
نماینده کارفرمایان در شورای
سرنوشتساز دوگانه پیامدهایش هنوز گریبان اقتصاد
عالی کار
ایران و کسبوکار و مناسبات دولت و نهادهای دیگر را
رها نکرده است .دولتهای بعدی که پس از کودتا علیه
چرا باید خواند:
مصدق بر سر کار آمدند ،هیچکدام این دو دستاورد رهبر
تعییندستمزدباید
ملی ایران را رها نکرده و آن را همچون گنج گرانبهایی
چگونه و بر چه اصولی
که به دولت قدرت و ثروت میداد نگه داشــتند .برخی
انجام شود؟ نمایندگان
باور دارند دو یادگار شادروان مصدق بهترین تصمیمهایی
کارگران و کارفرمایان
است که اقتصاد ایران تاکنون دیده است و میگویند این
چگونه به نقطه تعادل
دو تصمیم به عدالت در ایران کمک رســانده و توزیع
برسند؟ این مقاله را
درآمد میان بنگاهها ،دولــت و خانوادهها را به منفعت
بخوانید.
مردم کرده است .اما برخی باور دارند ملی کردن نفت و
تأسیس سازمان تامین اجتماعی که دست دولت را برای
تأثیر گذاشتن بر مقوله تعیین مزد کارگران باز گذاشته،
میتوانست در دورهای مناسبتر و با توسعه نهاد دولت فایده بیشتری داشته باشد .به هر
حال ملی کردن یــا در واقع دولتی کردن منابع درآمدی حاصل از صادرات و در اختیار
گرفتن درآمد ارزی صادرات نفت نهاد دولت را به یک کارفرمای بزرگ در ایران تبدیل کرد.
دولتهای ایران با سازمان تأمین اجتماعی مناسبات کار در ایران را در اختیار گرفتهاند و
در شرایط توسعهنیافتگی نهاد دولت تعادل در بازارها بهویژه بازار کار را به هم ریختهاند.
Jدولت طرفدار کارگر
واقعیت این اســت که برخالف دیدگاه مرســوم در میان چپگرایان ایرانی در همه
ســالهای پس از تأســیس دولت مدرن در ایران ،دولت در رفع تعارضهای ذاتی میان
کارگران و کارفرمایان در سمت کارگران ایستاده و به جای ماندن در نقش داور بیطرف
در مجادلههای میان دو طبقه یادشــده ،به داوری که دلسوز کارگران بوده تبدیل شده
اســت .پس از پیروزی انقالب اسالمی و در همان ماههای نخست روی کار آمدن دولت
موقت مهندس مهدی بازرگان ،که برخی به غلط او را لیبرال میدانند ،تصمیمی بزرگ
به ســود کارگران گرفته شــد که تعادل در بازار کار را به هم زد .وزیر وقت کار در همان
ماههای نخست پس از پیروزی انقالب اسالمی حداقل مزد را بیش از  100درصد اضافه
کرد که یکی از پایههای تضعیف بنگاهها و متورم شدن اقتصاد ایران بود .پس از آن نیز
دولت وقت تا زمان تهیه قانون کار در مناســبات میان کارفرما و کارگر در صف کارگران
میایستاد .قانون کار ایران در دورهای تصویب شد که نهادهای کارفرمایی وجود عینی و
تاثیرگذار نداشتند و نهاد کارگری حکومتی که وزیر کار وقت نیز یکی از اعضای اصلی یا
هوادار سرســخت آن بود توانست این قانون را که حاال عمری  32ساله دارد ،در مجلس
انقالبی وقت تصویب کند .این قانون در تعیین حداقل مزد دو عنصر را معیار قرار داده که
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در هیچکدام از آنها کارفرمایان هرگز به اندازه دولت نقش و سهم نداشتهاند.
Jنرخ تورم و اندازه معیشت
بر اساس قانون کار ،در پایان هر سال نهاد سهجانبهای که نمایندگان نهادهای کارگری،
کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند در نشستهای پرشمار بر سر افزایش مزد کارگران
شــاغل در ســال بعد تصمیم میگیرند .در حالی که روزنامهنگاران ایرانی خود در صف
کارگران قرار دارند و شــمار آنها نسبت به شــمار روزنامهنگارانی که بخواهند از منافع
کارفرمایان دفاع کنند بیشتر اســت ،در هنگامه مذاکرات فشار فوقالعادهای بر دولت و
نهادهای کارفرمایی میآورند .در بیشتر سالهایی که نرخ تورم در ایران روندی فزاینده
داشته و افسارگســیخته بوده ،کارفرمایان با وجود همه کوششها ،تسلیم نهاد دولت و
نهادهای کارگری بوده و هستند .به این ترتیب که شاغالن کارگر در ایران توانستهاند تورم
دولتســاخته را بر دوش بنگاهها انداخته و مطالبات مزدی خود را براساس متغیری که
کارفرمایان در پدیدار شــدن آن سهم نداشتهاند جا بیندازند .این در حالی است که نرخ
تورم باالی عمومی کشــور بر نرخ تورم مواد اولیه و کاالی واسطهای نیز سایه انداخته و
کارفرمایان نیز زیر ضرب تورم بودهاند .عالوهبر این ،نهاد دولت همواره کارفرمایان و بنگاهها
را زیر تیغ قیمتگذاری دستوری برده و راه را برای جبران افزایش مزد میبندد.
 Jراه دولت سیزدهم ،همانند دولت نهم
در دولت نهم وزیر وقت کار و مجموعه دولت برای رســیدن به خواستهای سیاسی
دولت و خرید محبوبیت سیاسی در هنگامه تعیین مزد در سمت کارگران ایستاد و نرخ
تغییر را حتی باالی نرخ تورم قرار داد .این وضعیت موجب شد روابط کار میان کارگران
و کارفرمایان از قانون دور شود .کارفرمایان زیر بار نمیرفتند و دولت درنهایت به مزدهای
دوگانه روی آورد .امسال نیز چنین اتفاقی افتاده است و کارفرمایانی که خود از رشد باالی
تورم آســیب دیدهاند ،ناگزیر از پذیرفتن نرخ باالی افزایش مزد شدهاند .دولت سیزدهم
حاال با افتخار پرچم دوستی با کارگران را در دست دارد اما نمیداند درون بنگاهها به ویژه
بنگاههای کوچک و بنگاههایی که خدمات ارائه میدهند چه طوفانی برپا کرده است .با
توجه به سهم بسیار باالی شاغالن در بخش خدمات خانوادگی که در داستان شیوع کرونا
به خوبی دیده شــد ،به نظر میرسد ایستادن دولت در سمت کارگران چیزی را به سود
آنها نخواهد کرد .تالطم در بازار کار با توجه به روند تورمی که با نوعی رکود نسبی همراه
است از هماکنون دیده میشود.
Jراهحل چیست؟
به نظر میرسد باید قانون کار را با اصالح ساختاری از این وضعیت رها کرد .البته این
حرف در عمل بسیار دشوار است و نهادهای کارفرمایی توانایی کافی برای اجرایی کردن آن
ندارند .باید ترتیبات دیگری برای تحوالت مزد ایجاد شود .بیرون کشیدن پرچم طرفداری
از دولتها یکی از الزامهای اصلی در روند اصالح ساختاری است .یافتن متغیرهای دیگر
و ترکیبی از متغیرهای اقتصادی میتواند داســتان مزد را سامان دهد .این شیوه تعیین
دســتمزد ،باعث تیرهتر شدن مناســبات کارگران و کارفرمایان و تعدیل نیروی انسانی
میشود و ممکن است داستان شرکتهای واسط برای استخدام و قراردادهای سهماهه
رواج بیشتری یابد .حاال که هنوز داستان مزدهای  1401جا نیفتاده ،باید راههایی برای
تأمین معاش آبرومندانه کارگران زحمتکش ایرانی پیدا کرد و راه را برای استخدام نیروی
کار تازه باز کرد.

بیش از  10سال است اعتراض ما این است که کانون تصمیمگیری صنعت ،دست سوداگران افتاده نه تولیدکنندهها .سوداگر هیچ
تعصب صنعتی و تعصب ایجاد شغل ندارد؛ چون هرچه صنعت به زمین بخورد و شغل کمتر شود و هرچه چراغ صنعت خاموشتر شود،
سوداگر میتواند کاسبی بهتری بکند و این با خامفروشی ،سفتهبازی ،داللی و واسطهگری انجام میشود.

لنگران دستمزد
د 
تفکر تولیدمحور در گرو حمایت از نیروی کار
تصور بر این بود که افزایش دســتمزد
کارگــران برای ســال  1401در هردو
حالت مناقشهانگیز باشد و درنهایت هم
چنین شد .اندیشه کالن تصمیمگیری برای کارگران
عوض نشــده و کســی به معیشــت کارگران وقعی
نمینهد .وقتی میگوییم معیشــت کارگران ،یعنی
معیشت قاطبه مردم؛ نزدیک به  15میلیون بیمهشده
فرامرز توفیقی
مســتقیم اجباری و بیــش از یک میلیــون و 300
نماینده کارگران در شورای
بیمهشــده غیرمســتقیم و بیش از  2.5میلیون نفر
عالی کار
بازنشسته بیمهشــده تأمین اجتماعی داریم؛ یعنی
چیزی بین  55تا  65میلیون از جمعیت کشور تحت
چرا باید خواند:
پوشــش بیمه تأمین اجتماعی هستند که این تعداد
آیا افزایش حقوق
حدود  60الی  70درصد جامعه هستند .از طرفی جمع
و دستمزد در سال
دستمزد کارگران  4میلیون و خردهای است .امسال به
 1401بحرانزاست؟
خواست وزارت اقتصاد و دارایی ،نه توسط کارگران و
پاسخ این پرسش را در
کارفرما و بنا بر تصمیم کمیته دســتمزد ،قرار شــد
این یادداشت بخوانید.
دولتمردان برای سبد معیشت تصمیم بگیرند و این
عدد  9میلیون تومان تعیین شــد .اگــر ما کارگران
تصمیم میگرفتیم باالتر از  11میلیون تومان در نظر
داشتیم .سبد معیشت حداقلی کل کشور  9میلیون
تومان شده و یک کارگر با در نظر گرفتن هر خانواده
 3.3نفــر ،حدود  4میلیون تومان میگیرد؛ یعنی یک کارگر کمتر از  50درصد ســبد
معیشت دریافت میکند.

1

اوضاع به سمت وخامت و بحرانی شدن و به مرز انفجار اجتماعی میرود و
باید برایش راهکاری پیدا شــود .الزم است در جلسات متعدد و طوالنی
دربار ه این مســئله اجتماعی گفتوگو شود و تمام ابعاد مسئله کارگری
دیده شود .وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم به کمک شورای عالی کار بیاید و بحثها
را به صورت عمقی ،علمی ،مستند ،مستدل ،قابل ارائه و قابل استناد پیگیری کنند .ما به
این موضوع در برنامه ششــم توســعه هم الزام داریم؛ اینکه هر حرفی که در جلسات
تصمیمسازی و تصمیمگیری زده میشود ،مستند باشد و قابلیت استناد و استدالل به
مراجع معتبر داشته باشــد و هیچ جایی بهتر از وزارت صنعت نمیتواند بگوید قیمت
تمامشده یک کاال چه مقدار است یا سهم دستمزد در قیمت تمامشده کاال چقدر است
یا شرایط کارفرما بحرانی است یا خیر .کمااینکه وقتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
نشست تعیین دســتمزد صحبت کرد دیدیم میانگین سهم دستمزد کارگر در هزینه
تمامشده کاال حدود  8تا 12درصد است؛ همچنین آنها اعالم کردند که بیش از  60درصد
بنگاهها و کارگاهها با زیر  50و  60درصد توان ظرفیتی خود به دلیل عدم وجود نیروی
کار ،کار میکنند .اگر این ظرفیت خالی باقی بماند ،درنهایت شــغلی ایجاد نمیشود و
کسی که درآمدی ندارد ،نمیتواند تقاضا داشته باشد .پس نیاز است ابتدا درآمد ایجاد
شود تا خرید صورت بگیرد .این خرید لوکسخری نیست و قرار است تقاضایی در بازار
ایجاد شــود و جامعه کارگری از بحران بیرون بیاید و ســهم دستمزدش هم در قیمت
تمامشده کاال ناچیز است.

2

اگر فرض را بر این بگیریم که اگر شورای عالی کار دستمزد کارگر را 100
درصد اضافه میکرد ،باز هم در قیمت تمامشــده کاال ،سهم دستمزد 5
درصد اضافه میشد البته به شرط اینکه سایر مؤلفهها ثابت میماند ،پس
افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال  1401عدد بحرانی نیست که کارفرماها نگران
این موضوع باشند که نمیتوانند پرداخت کنند .ماجرا و حربه تعدیل نیرو از سال 1388
توســط سوداگران بلند شده که اگر زوری داشتند ،بیشتر از این میتوانستند توی سر
کارگر بزنند .اآلن در شهرکهای صنعتی روی تابلوی همه کارفرماها نوشته شده که به
نیروی کار نیاز داریم ،اما نیروی کار ندارند؛ امیدواریم امسال کارگران رغبت نشان دهند
و جذب بازار کار مولد شوند.

3

بیش از  10ســال اســت اعتراض ما این است که کانون تصمیمگیری
صنعت ،دســت سوداگران افتاده نه تولیدکنندهها .سوداگر هیچ تعصب
صنعتی و تعصب ایجاد شغل ندارد؛ چون هرچه صنعت به زمین بخورد و
شغل کمتر شود و هرچه چراغ صنعت خاموشتر شود ،سوداگر میتواند کاسبی بهتری
بکند و این با خامفروشــی ،ســفتهبازی ،داللی و واســطهگری انجام میشود .موقعی
میتوانیم بگوییم دولت سیزدهم در امر اقتصاد نمره قبولی گرفته که دست سوداگران را
از صنعــت کوتاه کند .دولت آقای روحانی به حرفها گوش نکرد ،دولتهای قبلی هم
گوش شنوایی نداشتند .اگر قرار است صنعت رونق بگیرد و نفس بکشد و تولید ناخالص
ملی غیر متکی به نفت و واقعی داشته باشیم ،باید دست سوداگر را از اقتصاد قطع کنیم.
ِ

4

اینکه برخی میگویند با افزایش دستمزد شغل غیررسمی ایجاد میشود،
این ضعف حاکمیتی است .شــغل غیررسمی وقتی شکل میگیرد که
حاکمیت عرضه اجرای مصوبات قانونی خود را نداشته باشد و قوه مقننه
و قوه مجریه برای اجرای قانون نظارت نداشــته باشند .دولت اگر بخواهد جلوی شغل
غیررسمی را بگیرد باید نظارت مستقیم در بازار و روابط کار داشته باشند .در کارگاههای
کوچک چون گاهی تعداد نفرات نیروی انســانی باالســت و سهم دستمزد نسبتاً باال
میرود ،بسته حمایتی نیاز دارد و وظیفه حاکمیت از لحاظ حقوق اجتماعی همین است
که از نیروی کار حمایت کند و بستههای حمایتی و بستههای تشویقی بدهد و نیاید
بیمهاش را ببخشد .حاکمیت در انجام وظیفه خود از بنگاهها بذل و بخشش نکند بلکه
به مدلهای مختلف ،نیروی کار و بنگاه اقتصادی را کمک کند تا بنگاهها چابک و کارا
شوند.

5

این اشتباه بزرگ دولت است که اعالم کرد  50درصد دستمزدها باال رفت
همه هیجانزده و شــوکه شدند؛ درصورتی که کسی نیامد راجع به 50
درصد  4میلیون صحبتکند .اآلن اگر حقوق  6میلیون شده باشد تا 9
میلیونی که خودشان برای سبد معیشت مصوب کردند 34 ،درصد عقبافتادگی داریم.
به فرض اینکه از بهمنماه تاکنون چیزی گران نشده و تورم صفر باشد ،همین اآلن از
سبد معیشت عقبافتادگی داریم .اگر کارفرمایان و دولتمردان حقوق ماهانه کارگران را
تقسیم بر  27400تومان یعنی قیمت هر دالر بکنند ،میبینند حقوق کارگر به 200
دالر در ماه هم نمیرسد؛ یعنی با  350دالر حداقلی که در جهان و سازمان  ILOتعیین
کرده ،فاصله بسیار زیادی داریم؛ پایینترین دستمزد در جهان را ایران دارد .اگر اقتصادی
تفکر حمایت از تولید داشته باشد ،باید متوجه رفاه نیروی کار خود باشد.
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باید در شهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد ،چراکه در شهرهای کوچک یا در شهرهای
متوسط بنگاههای تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند که در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای
خود را تعدیل کنند یا آنها را پارهوقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران است.

راهربد

مالحظاتی درباره حداقل دستمزد
اخراج و تعدیل کارگران در راه است
پس از مدتها و کش و قوسهای فراوان سرانجام حداقل
و حداکثر مزد کارگران برای سال 1401مشخص شد .اما
افزایش  57درصدی دستمزد برای کارگران بدون سابقه
کار ،اعتراض کارفرمایان را به دنبال داشــت .در  4سال گذشته متوسط
تورم اقتصاد ایران 35درصد بود و در دهه  90شــاهد تورم 24درصدی
بودیم و به دلیل تورمهای باال میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارگران
در محدوده 20درصد بود ،لذا یک شکاف معنیداری میان رشد حقوق و
دستمزد کارگران با رشد قیمت کاالها و خدمات و رشد قیمت داراییها
اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم بر دهکهای متوسط به پایین در اقتصاد
ایران وارد شده است .اما افزایش  57درصدی دستمزدها در آخرین جلسه
اخیر شورای عالی کار مسلما منجر به چالشهایی در سال  1401خواهد
شد و این رشد به نوعی به خود کارگران تحمیل میشود .اصوال رسیدن
به یک عدد برای دستمزد با مکانیسم چانهزنی چقدر درست است؟ این
ســوال را از این جهت مطرح میکنم که در ایران رسیدن به یک عدد
درباره نرخ تورم همواره با چالش روبهرو بوده است.

1

وحید شقاقی شهری
استاد اقتصاد دانش خوارزمی

چرا باید خواند:
برخی معتقدند که با
طالبان نباید همکاری
اقتصادی کرد و
برخی برعکس آن فکر
میکنندکهافغانستان
را نباید رها کرد.
پاسخ را در این مقاله
میخوانید.

اگر من در شورای عالی کار بودم و نرخ دستمزد را تعیین
میکردم تالشــم بر این بــود که نرخ بهینــهای برای
دستمزدها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر
نشوند و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته
باشد .این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین میشد .در این
عددی که مشخص شده براساس مبنای علمی که بتواند منجر به پایداری
و ثبات و تعادل بین کارگر و کارفرما شود اما در این رشد مولفههایی که
در آن تورم و شــکاف دســتمزد کارگران با تورم و هزینههای تولید با
سودآوری بنگاهها دیده شــده باشد مشاهده نمیشود .در مجموع این
روشی که با مکانیسم چانهزنی دستمزد تعیین میشود ،ایراد دارد .باید

2

نکتههایی که باید بدانید
[باید نرخ بهینهای برای دستمزدها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر نشوند
و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد .این افزایش نرخ باید
براساس مطالعات علمی تعیین میشد.
[روشی که با مکانیسم چانهزنی دستمزد تعیین میشود ،ایراد دارد .باید اینگونه اعداد که در
اقتصاد ایران جزو اعداد کلیدی هستند مبتنی بر یک مدل براساس منطق و عقالنیت باشند.
همواره شاهد آن هستیم که پس از اعالم رقم دستمزد یا کارگران متضرر میشوند یا کارفرماها.
[چانهزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزدها یک روش غیرعلمی
و خطرآفرین است و نگرانیها از تشدید بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاههای تولیدی را
افزایش داده است و باید گفت روش چانهزنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است که
صورت میگیرد.
[رشد  57درصدی دستمزد هزینهها و مصایب و مشکالتی را مجددا برای کارگران به دنبال
خواهد داشت ،به گونهای که سال آینده کارفرماها و مدیران بنگاهها توان پرداخت این میزان
رشد دستمزدها را نخواهند داشت.
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اینگونه اعداد که در اقتصاد ایران جزو اعداد کلیدی هستند مبتنی بر یک
مدل براساس منطق و عقالنیت باشند .همواره شاهد آن هستیم که پس
از اعالم رقم دســتمزد یا کارگران متضرر میشوند یا کارفرماها .بنده از
زمانی که این میزان رشــد را شــنیدم نگران خود کارگران شدم ،زیرا
کارفرماها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قراردادها
دستکاری خواهند کرد و این موضوع به ضرر کارگران در بلندمدت خواهد
شــد .چانهزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایــی و دولت برای تعیین
دستمزدها یک روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانیها از تشدید
بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاههای تولیدی را افزایش داده است و
باید گفت روش چانهزنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است که
یگیرد.
صورت م 
برخی معتقدند با وجود افزایش دستمزدها ،هنوز این رقم
با خط فقر که حدود  10میلیون تومان است فاصله دارد
و یک شکاف سنگینی بین رشد حقوق و دستمزد هست
و با وجود تورمی که در دهه  90رخ داد حتی این رشد  57درصدی نیز
پاسخگو نخواهد بود .این عدد هزینهها و مصایب و مشکالتی را مجددا
برای کارگران به دنبال خواهد داشت ،به گونهای که سال آینده کارفرماها
و مدیران بنگاهها توان پرداخت این میزان رشــد دستمزدها را نخواهند
داشــت .به دلیل رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است و میبینیم که
توان خرید کاالها و خدمات در ســالهای اخیر بهشدت افت کرده و به
دلیل اینکه هزینههای تولید رشد داشته بنگاههای تولیدی در کشور با
چالشهای عدیدهای روبهرو هستند و بسیاری از بنگاههای تولیدی در
ایران توان تامین هزینههای تولید خود را ندارند و به سختی مسیر تولید
را طی میکنند .لذا در سال  1401این میزان افزایش قطعا به ضرر خود
کارگران خواهد بود.

3

باید در شــهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت
باشد ،چراکه در شهرهای کوچک یا در شهرهای متوسط
بنگاههای تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند
کــه در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای خــود را تعدیل کنند یا آنها را
پارهوقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران اســت.
بنگاههای اقتصادی با شــرایط موجود گرفتار شدهاند و این میزان رشد
نامتعــارف و غیرمنطقی به ضرر کارگران تمام خواهد شــد و اینگونه
متغیرهای کلیدی در اقتصاد باید براساس یک مبنای علمی تعیین شود
و مســلما هزینههای بنگاهها را افزایش میدهد .از طرفی برای تعیین
دســتمزد باید از مدلی عقالنی و اقتصادی بهره برده شــود که تمامی
مولفههای طرف کارگری و طرف کارفرمایی در آن لحاظ شده باشد؛ این
رشــد 57درصدی هزینههای زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای
طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشــت ،ضمن آنکه رشــد 57درصدی
دستمزدها منجر به بیکاری ،رکود و تعدیل و اخراج کارگران میشود و در
بلندمدت به ضرر اقتصاد کالن و طبقه کارگری است.

4

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

آیا مسیرها تغییر خواهد کرد؟
سایه جنگ اوکراین بر نظم کهن بینالمللی

بحران اوکراین در دل خود فرصتها و تهدیدهای زیادی برای جهان و نظم نوینش خواهد داشت.
شاید اولین گام حرکت از سمت تجارت آزاد به تجارت با کشورهای دارای ارزش مشترک باشد.
شاید این جنگ فرصتی برای کربنزدایی باشد و در کریدورهای ترانزیتی منطقه تحول ایجاد
شود با اروپایی که آینده آن نظامیتر خواهد بود.

توسعه

پایان گفتوگو ،آغاز عصر موشک

بحران اوکراین ،سر باز کردن یک زخم تاریخی
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
جنگ اوکراین چه
تبعات سیاسی و
اقتصادیای برای
جهان دارد و چه
تاثیری روی نظم
بینالمللخواهد
داشت؟ این پرونده
پاسخی به این
پرسشهاست.
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پنجم اسفندماه؛ زخم کهنه سر باز کرده است .والدیمیر پوتین پس از
گذشت سه دهه هنوز هم روح و پیام تاریخی فروپاشی شوروی را فراموش
نکرد ه است .او هنوز درصدد التیام بخشیدن به احساسات جریحهدارشده
تاریخی ازدسترفته خود است؛ رویای بازگشت به
ناسیونالیستی و رؤیای
ِ
روسیه تزاری.
روسیه اولین سال تاریخ صدساله اخیر خود را با «والدیمیر لنین» آغاز
میکند؛ کسی که در ســال  ١٩١٧خط پایان بر تاریخ تزارها کشید؛ اما
انتهای این تاریخ صدســاله اخیر ،تزاری دیگر در روسیه در قدرت است:
«والدیمیر پوتیــن» .مدتها بود که «از اصالحطلبــان لیبرال گرفته تا
ســنتگرایان محافظهکار در مســکو ،از پوتین بهعنوان تزار قرن  ۲۱یاد
میکردند» .شــاید پوتین این عنوان را مدیون بیرونکشیدن کشورش از
وضعیتی که بســیاری از روسها از آن بهعنوان آشفتگی دهه  ۱۹۹۰یاد
میکنند و دوباره مطرحکردن نام روسیه بهعنوان یک ابرقدرت در جهان
اســت؛ کشوری در آســیای شــمالی و اروپای خاوری؛ در میان مرزهای
آبی اقیانوس آرام شــمالی ،اقیانوس منجمد شمالی ،دریای خزر و دریای
بالتیک .پوتین اقتصاد را به تکنوکراتهای لیبرال واگذار کرده و سیاست
را به مقامات ســابق کاگب .حاال عرصه سیاســت و اقتصاد هردو درگیر
جنگ است؛ جنگی که خیلی از معادلهها را بر هم زده و عصر قدرتنمایی
والدیمیر همچون عصر گفتوگو یا مدارای سیاســتمدارها به پایان خود
نزدیک شده و پوتین هم کمتر میتواند سینه سپر کند در مقابل حریفش.
اما پوتین هرگز پيروزي احساســات ميهنپرستانه و رؤياي دموکراسي بر
ايدئولوژي کمونيسم در آلمان شرقي را فراموش نکرد .همچنا ن که او سال
 ١٩٩١و فروپاشي شــوروي و سقوط ميخائيل گورباچف را هم از خاطر
نميبرد .پوتين وقايع درسدن را از خاطر نبرده و زماني که ميدان کييف
از معترضانش پر شــد ،خاطرات تلخش دوباره زنده شد؛ «انگار ترسهاي
کهنه دوباره درونش زنده ميشــود» .پوتین در یک گفتوگو به راحتی
احساسات خود را چنین بیان میکند« :فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
یکی از بزرگترین فاجعههای ژئوپلیتیک قرن بیســتم است ».بیان این
حرفها نشان از آن دارد که والدیمیر پوتین و معماران سیاست مسکو با
گذشته خود بهروشنی تسویه حساب نکردهاند.
چند سال پیش هفتهنامه «اکونوميست» در مقالهاي که روزنامه «دنياي
اقتصاد» آن را ترجمه کرده بود ،درباره پوتين نوشت :پوتين همچون يک
شها
تزار از هرم قدرت باال رفت .از زماني که در سال  ۲۰۰۱عليه اوليگار 
ايستاد ،نخست کنترل رسانهها و سپس کنترل غولهاي نفت و گاز را به
دست گرفت و همه دسترســيها به قدرت و پول از طريق او بايد شکل
ميگرفت .اين روزها اعيان بــه دلخواه پوتين خدمت ميکنند و آنهايي
که در طبقهاي پايينتر از اعيان هستند هم به دلخواه آنها خدمتگزاري
ميکنند و اين داســتان تا ردههاي پايينتر جامعه همچنان ادامه دارد .او
قدرت خود را در روال قانوني جاري ساخته اما همه ميدانند که بازپرسان و
دادگاهها به او پاسخگو هستند .او محبوبيت ۸۰درصدي دارد که تا حدودي
بهخاطر آن است که مردم روسيه را متقاعد کرده است همانطور که يکي از
سران نظامي ميگويد« :اگر پوتين نباشد ،روسيه هم نيست» .اما حاال ورق
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برگشته و جنگ به محبوبیت پوتین هم یورش برده است و او مدام حریف
میطلبد که مبادا کاری کنند که از تسلیحات هستهای استفاده کند.
اگر در ســویی از صحنه جنگ ،روسیه اســت که غرب فکر میکند
ممکن اســت انقالب رنگی را تجربه کند با کنار رفتن پوتین ،در سویی
دیگر اوکراین است که صحنه خون شده در زیر چکمههای سربازانی که به
زنان و کودکان رحم نمیکنند و اروپا جنگ نیابتی را در اوکراین راهبری
میکند با دوگانگیای که یک گروه چون آلمان و فرانســه خواستار پایان
جنگاند ،جنگ جهانی انرژی ،و انگلستان که بوریس جانسون با قدم زدن
در خیابانهای کییف به ادامه جنگ تاکید دارد تا زمانه شکست روسیه را
ببیند .اما شاید جانسون پوپولیست به این توجه نمیکند که تحقیر امروز
روســیه فردا چه آتش کینهای را شعلهور خواهد کرد و جهان آینده روی
صلح را نخواهد دید.
آمریکا هم فرشــته نجات نیســت ،همانطوری که فرشــته نجات
افغانستان نشد .پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا ناتو را گسترش داد .نتیجه
این سیاست تحریک روسیه و ایجاد تشنج بیشتر در جهان شد .آمریکا و
شوروی در زمان گورباچف متعهد شده بودند که شورای امنیت به عنوان
نهاد بینالملل ،مسئولیت امنیت جامعه جهانی را بر عهده داشته باشد و
در ادامه از دامنه قدرت و گســترش ناتو کاسته شود .اما با گسترش ناتو،
نمیتوان دغدغه روسیه را نادیده گرفت .پس از فروپاشی شوروی ،آمریکا
تا آنجایی که توانســت شورای امنیت را به حاشیه راند و ناتو را جایگزین
آن کرد .زمانــی گورباچف گفته بود که ناتو صالحیت حفظ منافع همه
کشــورهای جهان را ندارد .ناتو در عمل تنها منافع کشورهای خاصی را
دنبال میکند .آمریکا اگرچه به پیروزی در جنگ انرژی هم میاندیشــد
اما فقط خواهان ضربهزدن به روسیه نیست؛ هدف دیگر آمریکا چین است
و میخواهد چین هم مشــخص کند در کجای این صحنهآرایی ایستاده
است .آمریکا سرانجام روسیه را به تله دلخواه خود انداخت .حمله نظامی به
اوکراین به نفع آمریکاست و بهضرر روسیه و اروپا و اوکراین .آمریکا آن سوی
اقیانوس است؛ مردمان آواره اوکراین به اروپا سرازیر شدهاند و شاید ادامه
این جنگ فقر و افراطیگری را در اروپا دامن زند؛ شاید فرداها انقالب رنگی
مورد انتظار جانسون نه در مسکو که به سرنوشت قدرتهای بزرگ لیبرال
گره خورده باشد .اما آنچه پوتین بر زبان نمیآورد این است که نمیخواهد
اوکراین و سایر جمهوریهای سابق شوروی ،بهغیر از کشورهای پیر بالتیک
یعنی استونی ،لتونی و لیتوانی ،رابطه استراتژیک با غرب داشته باشند .تا
زمانی که روسیه درک خود را با واقعیتهای جهان تطبیق ندهد و ناتو چون
گذشته عمل کند ،زخم کهنه دوباره سر باز خواهد کرد و آسمان سیاست
بینالملل بار دیگر موشــکباران خواهد شد .البته بعد از این باید جهان و
نظم نوینش را انتظار بکشیم .شاید اولین گام حرکت از سمت تجارت آزاد
به تجارت با کشورهای دارای ارزش مشترک باشد .شاید این جنگ فرصتی
برای کربنزدایی باشد و در کریدورهای ترانزیتی منطقه تحول ایجاد شود
بــا اروپایی که آینده آن نظامیتر خواهد بود و امریکایی که فرصتی برای
نفس کشیدن پیدا کرده است ،برای بازسازی چهره گذشته خود که شاید
برگشت به آن ،رویای امریکایی محال باشد چون رویای روسیه تزاری.

اگر جنگ طوالنی شود و ماهها و چند سال طول کشد ،شاید آن انتظاری که غرب دارد نسبت به اینکه
انقالب رنگین در روسیه رخ دهد و پوتین به زیر کشیده شود ،رخ ندهد و بالعکس ،این اتفاق در اروپای غربی
رخ دهد؛ یعنی مشکالت اقتصادی منجر به شورش نان شود.

دیوار برلین جدیدی در اروپا کشیده خواهد شد
«جنگ اوکراین و آینده نظم جهانی» در گفتوگو با امیرعلی ابوالفتح ،تحلیلگر مسائل بینالملل
برخی معتقدند که نظم بینالملل در حال تغییر است و حمله
روســیه به اوکراین به این تغییر سرعت بخشیده است .شما چه
ارزیابیای از شرایط دارید؟

اوالً نظام بینالملل همیشه در حال تغییر است .یعنی اگر بخواهیم
به موضوع نگاهی فلسفی داشته باشیم باید بگوییم دنیا در حال تغییر
چ سکونی وجود ندارد ،ازجمله تحوالت نظام بینالملل ،نظام
است .هی 
سیاسی و اقتصادی آن ،در سطح داخلی و در سطح فردی .همه اینها
در حال تغییر است .بنابراین این گزاره که جنگ اوکراین باعث تغییر
نظام بینالملل شده ،خیلی گویا نیست .چون نظام بینالملل پیش از
جنگ اوکراین هم تغییر میکرد .بدون جنگ هم تغییر میکرد ،با جنگ
هم تغییر میکرد .در آینده هم تغییر خواهد کرد .اما بههرحال جنگ
اوکراین میتواند نقطهعطفی باشد .اگر مث ً
ال نگاه  70-60ساله داشته
باشیم ،برخی اتفاقها در جهان رخداده که به این تغییر سرعت بیشتری
داده یا سمتوســوی آن را تغییر داد .مث ً
ال حمله آلمان به لهستان در
جنگ جهانی اول ،حمله ژاپنیها به پرل هاربر ،ورود آمریکا به جنگ
جهانی دوم و چند اتفاق دیگر مانند  11سپتامبر .اآلن جنگ و حمله
روسیه به اوکراین هم این تأثیر را در همین اندازه میگذارد .البته این
جنگ ابعاد مختلفی به لحاظ امنیتی ،اقتصادی و بحث ســهم قدرت
دارد .تأثیر منطقهای هم دارد .میتوان منطقه به منطقه اثر این جنگ را
بررسی کرد .مث ً
ال تأثیر این جنگ در سطح اروپا و در سطح غرب آسیا یا
شرق آسیا خیلی متفاوت است .اینها هم موضوعهایی است که باید در
اثرسنجی بررسی شود .نظمی که به نظر میرسید ثابت است یا تغییرات
در آن خیلی بطئی بوده ،حاال در حال تغییر است .این نظم بعد از جنگ
جهانی دوم که عناوین مختلفی چون نظم لیبرال و نظم آمریکا برای آن
به کار میبردند در حال تغییر است .بههرحال اقدامی که روسیه انجام
داد و حملهای که به اوکراین کرد باعث شد این نظم تغییر کند.
آیا این کار ،جهان را به سمت آنارشیسم سوق میدهد یا نظم
جدیدی را بهسرعت مستقر میکند؟

برای پاسخ دادن به اینکه در سطح بینالمللی چه تغییراتی رخ خواهد
داد و در سطح منطقهای چه اتفاقی خواهد افتاد ،مقداری زود است .با
توجه به حواشی قبل از حمله ،دو ،سه ماه از این بحران میگذرد .خیلی
زود است که بخواهیم جهتگیری و سمتوسوی آن را مشخص کنیم.
برخی معتقدند که نظم لیبرال ،نهادهایی در حوزه سیاسی،
نظامی و اقتصادی داشته است که با جنگ اوکراین حوزه سیاسی
این نظم تضعیف میشــود و بُعد نظامیگری آن یعنی قدرت ناتو
تقویت میشــود .آیا آینده اروپا به ســمت نظامی شدن حرکت
میکند؟

این جنگ ابعاد مختلفی دارد .در سطح اروپا شاهد صفبندیهای
جدید خواهیم بود .دیوار برلین جدیدی در اروپا کشــیده خواهد شد.
آن گروه از کشــورهایی که عضو ناتو و اتحادیه اروپا بودند یا این اواخر
به آن پیوســتند در یک بلوک قرار میگیرند .این وابســتگی آنها به
ایاالتمتحده آمریکا روزبهروز بیشتر میشود؛ حتی به قیمت کاهش

هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که مردم شهر با صدای انفجار بیدار شدند؛ روسیه به اوکراین حمله کرده بود.
صدای مرگ در شهرهای اوکراین شنیده میشــد و بوی خون و باروت و هنوز هم این جنگ ادامه دارد تا
آیندهای نامعلوم .جنگی که دامنه اثرات آن از اوکراین فراتر رفته و شاید کل جهان را درگیر کند .برخی چون
امیرعلی ابوالفتح ،تحلیلگر مسائل بینالملل آن را جنگ جهانی انرژی میخوانند و برخی آغاز پایان حیات
حکومتهای اقتدارگرا .ابوالفتح معتقد است :با این جنگ خطکشی جدید در اروپا آغاز خواهد شد؛ اما اگر
جنگ به درازا بکشد ،ممکن است گروههای افراطی در کشورهای اروپایی بر سر کار آیند و انقالب رنگی نه در
روسیه ،که در اروپای غربی رخ دهد .و شاید پایان جنگ اوکراین آغاز جنگ در تایوان باشد.

جهانی انرژی
رشد اقتصادی آنها .البته من معتقدم که وسط یک جنگ
ِ
قرار داریم.
یعنی ناگزیر باید جنگ اوکراین اتفاق میافتاد؟

دقیقاً! تحلیل من این است که جنگ اوکراین باید اتفاق میافتاد چون
قدرتهای بزرگ انرژی بر سر سهم بازار با هم دچار مشکل شدهاند .این
جنگ ،سهم بازار را مشخص میکند؛ چه از سوی تولیدکنندگان بزرگ
بازار انرژی و چه از سوی مصرفکنندگان بزرگ انرژی.
درنتیجه پای چین هم به میان خواهد آمد؟

بله! پای چین خواســته یا ناخواسته به این قضیه کشیده میشود.
روســیه و ایاالتمتحده ،دو غول بزرگ انرژی هستند .آمریکاییها در
پی این هستند که روســیه را از بازار انرژی بیرون کنند که حدودا ً به
بهانه جنگ اوکراین موفق شدهاند .هدف بعدی جامعه اروپایی این بود
که وابســتگی اروپا را به انرژی روسیه از بین ببرند که این هم تحقق
پیدا میکند .بهموازات کاهش وابستگی اروپا به انرژی روسیه ،اروپا به
انرژی آمریکا وابستهتر میشود؛ این انرژی را آمریکا از مناطق مختلف
تأمین میکند .یا تولیدات خود آمریکاست یا تولیدات مناطق دیگر مانند
منطقه خلیجفارس است که در حوزه نفوذ و کنترل آمریکا هستند .از آن
طرف هم چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده انرژی باید تکلیفش
را مشــخص کند که در کمپ آمریکا قرار میگیرد و مانند اروپا مسیر

چرا باید خواند:
جنگ اوکراین و
روسیه چه تاثیری بر
نظم بینالملل دارد و
کشورهای اروپایی
در آینده ممکن است
چه مسیری را طی
کنند؟ این مصاحبه را
بخوانید.
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توسعه
وابســتگی به آمریکا را در پیش میگیرد یا برای تنوعبخشی به سبد
محصوالتی که دریافت میکند تالش میکند با روســیه ائتالف حتی
نانوشتهای ترسیم کند .البته هنوز این مشخص نیست .به نظر میرسد
چینیهــا راه دوم را برگزیدهاند .حداقل آنطور که آمریکاییها تصور
میکردند یا انتظار داشــتند ،در جنگ اوکراین ،چین طرف آمریکا را
نگرفت.
 در بحث امنیت انرژی ،به جایگاه ایران هم میشود اشاره کرد؛

البته ایران تحریمهای سختی را گذرانده و از بازار انرژی حذفشده
است .آیا میتوان در این حوزه جایگاهی برای ایران قائل شد؟

جنگ اوکراین
نظامیگری در
دنیا را گسترش
داده است .این فقط
مربوط به اروپا
و روسیه نیست.
ایاالتمتحده هم
باید بودجههای
بیشتری را برای
مصارف نظامی
تخصیص
دهد .پول
مالیاتدهندگان در
این ماشین جنگ،
بلعیدهمیشود
و باعث میشود
فرصتیکه
آمریکاییهانیاز
داشتند که درون
را بازسازی کنند و
بتوانند رقابت را با
چین ادامه دهند،
از بین برود
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اوالً که ایران جزو تولیدکنندگان بزرگ انرژی اســت اما به شــکل
بالقوه ،نه بالفعل .خودتان هم اشــاره کردید که ایران تحریم اســت.
برای ایاالتمتحده آمریــکا ،ایران اآلن اولویت ندارد .یعنی بازار آنقدر
ایران تولیدکننده انرژی،
تحتفشار نیست که آمریکا به خاطر رضایت ِ
بخواهــد امتیازهای بزرگی را به ایران بدهد .آن روزهای اول که جنگ
شروع شد ،تحرکاتی در سطح رسانهای صورت گرفت .مث ً
ال هیئتی از
آمریکا به ونزوئال رفت که امکانســنجی کند که تحریمهای ونزوئال را
بردارنــد یا ونزوئال به بازار برگــردد .اما این اتفاق نیفتاد .در مورد ایران
هم همینطور اســت .یعنی ایران هنوز آنقدر حائز اهمیت نیست یا
ســهم آن برای برهم زدن توازن علیه روسیه بهقدری زیاد نیست که
آمریکاییها حاضر شوند در حوزههای دیگر امتیازهای زیادی به ایران
دهند .ازاینجهت فکر نمیکنم ایران به بازار برگردد .ایران مایل است
سهمی داشته باشد ،منافعی را کسب کند .ولی فع ً
ال تحریمها سر جای
خودش باقی است .ایران تا زمانی که تحریم است ،نمیتواند به شکل
آشــکار در بازار نفت یا انرژی حضورداشته باشــد .اما از افزایش انرژی
یبرد.
سود م 
اجازه دهید به بحث اصلی خود برگردیم؛ شــما به تأثیر جنگ در
تغییر نظم بینالملل و وضعیت اروپا و ناتو اشــاره داشــتید .جنگ در
اوکراین باعث شد اروپا به سمت نظامیگری حرکت کند و بودجههایش
را افزایش دهد .مث ً
ال آلمان صد میلیارد یورو برای بهسازی ارتش خود
اختصاص داده است .اما من با این گزاره موافق نیستم که باعث تقویت
ناتو شــد .معتقد هســتم جنگ اوکراین ،ضعف ناتو را نشان داد .ناتو
زمانی ناتو است که بتواند بازدارنده باشد .یعنی خطونشان کشیدنها
و تهدیدهای ناتو باید اثرگذار باشد .وقتی از ناتو صحبت میکنیم یعنی
ایاالتمتحده و شرکایش و باید ناتو بهقدری قوی میبود که روسیه را از
حمله به اوکراین بازمیداشت ،آنوقت میتوانستیم بگوییم ناتو قدرتمند
اســت؛ بهقدری که روسها را از حمله بازداشته است .اما حمله اتفاق
ن یک نقطهضعف برای
افتاد ،علیرغم تمام خطونشــان کشیدنها .ای 
ناتو اســت که خودش را بروز داد .پیــش از حمله روسها به اوکراین،
شاید تصور میشد که ناتو بهقدری قدرتمند است که اجازه نمیدهد
کشــوری در اروپا ،نظم بعد از جنگ جهانی دوم را به خطر اندازد .اما
این اآلن اتفاق افتاد .پس اینجا ناتو عملکرد قابل قبولی نداشته است.
نکتــه دومش اینکه این جنگ ثابت کرد واقعاً ناتو نمیتواند از حریم
ســرزمینی خودش جلوتر بیاید .درست اســت که به اوکراین کمک
تسلیحاتی میکنند و این کمک تسلیحاتی هم تا حدودی مؤثر بوده
ن را که بخواهند به خاطر اوکراین سرباز بفرستند ،به خاطر
است ،اما ای 
اوکراین منطقه پرواز ممنوع برقرار کنند ،به خاطر اوکراین بمبافکن
ن جنگ نشان داد که
بفرســتند یا حتی تانک بفرستند ،نمیکنند .ای 
ناتو فقط برای تأمین امنیت خودش ،قدرقدرت است ،نه برای خارج از
مرزها .این زنگ خطر را برای خیلی از کشورها مانند فنالند و سوئد به
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صدا درمیآورد که اگر روزی روسیه به فنالند یا سوئد حمله کرد ،شاید
همین اتفاقهای اوکراین رخ دهد .ضمن اینکه حتی اآلن هم نمیدانیم
اگر جنگ به درون خاک ناتو کشیده شود ،واقعاً حاضر به جنگ اتمی با
روسها هستند یا نه .روسیه چهبسا به یکی از کشورهای عضو ناتو هم
حمله کند ،اما آمریکا برای پرهیز از جنگ اتمی ،از کمک چشمپوشی
کند و حمایتهایی را که باید ،انجام ندهد .جهان در برابر کشوری چون
روســیه قرار دارد که از تهدید اتمی ،ابایی ندارد .بارها گفته اگر تهدید
موجودیتی متوجه روسیه شود ،دســت به سالح اتمی میبرد .این را
که تهدید موجودیتی چیست یا چه نیست ،مسکو تشخیص میدهد.
هیچکس نمیتواند بگوید چه چیزی تهدید موجودیتی روسیه است
و چه چیزی نیست .برداشت مقامات روسیه ،تعیینکننده این است.
بنابراین جهان ،مانند ماجرای کوبا در  ،1962در برابر یک دوراهی قرار
گرفته است .اینکه آیا کشور دارنده سالح اتمی به این سالح متوسل
خواهد شد یا نه؟ این را کسی نمیتواند تضمین کند و با اطمینان بگوید
روسها متوسل به جنگ اتمی نخواهند شد .ضمن اینکه اگر اشتباه
نکنم ،برای اولین بار است که بین دو کشوری که تاسیسات هستهای و
نیروگاههای اتمی دارند ،جنگ شدید در جریان است .آن اتفاقی که چند
هفته پیش رخ داد و یک موشک به چهارصدمتری قلب نیروگاه اتمی
اوکراین برخورد کرد ،اگر چهارصد متر جلوتر بود و قلب رآکتور را منفجر
میکرد ،میتوانست حادثه بســیار بزرگی رخ دهد ،تا جایی که آقای
زلینسکی گفت تاریخ اوکراین به پایان میرسید .بنابراین تهدیدهای
امنیتی در حوزه عدم اشاعه و مسائل راهبردی هم وجود دارد که باعث
شده جنگ اوکراین ابعاد خیلی گستردهای داشته باشد.
 برخی معتقد هستند که این جنگ ،فرصت نفس کشیدن به
آمریکا در مقابل چین داده است؛ شما چه فکر میکنید؟

جنگ اوکراین مانند هر تحول بینالمللی دیگر ،برای بازیگران آن
صحنه ،هم فرصتهایی را ایجاد کرده ،هم تهدیدهایی را رقمزده است.
البته معتقد هستم درنهایت این جنگ ،هر اتفاقی بیفتد ،اصلیترین
بازنده ،اوکراین است بسته به اینکه چه بالیی سرش بیاید .بعد از آن
اروپاست و بعدش روسیه است.
 چرا روســیه را در انتهای لیست قرار میدهید؛ با این جنگ

خیلی از ضعفهای روسیه مشخصتر شد و روسیه منزوی شد؟

اجازه بدهید این پرســش را بعدا ً جواب بدهم؛ اول به امریکا اشار ه
کنم .تقســیمبندی من این است که بازندگان به ترتیب ایفای نقش،
اوکراین و اروپا و روسیهاند .برندگان هم به ترتیب ایفای نقش ،آمریکا و
چین هستند؛ البته اگر جنگ اتمی رخ ندهد .ولی ایاالتمتحده صرفاً
برنده ماجرا نخواهد بود .چیزهایی را هم از دســت خواهد داد .معتقد
هستم یکی از مهمترین چیزهایی که این جنگ نشان داد ،ضعف امریکا
بود یا همان ضعف ناتو .چون ما تقریباً ناتو را آمریکا میدانیم ،امریکا را
هــم ناتو میدانیم .پس ضعف ناتو ،ضعف آمریکا هم خواهد بود .البته
آمریکا اگر بتواند در این جنگ پیروز شــود ،در جنگ جهانی انرژی به
پیروزی بزرگی دســت پیدا میکند .از طرفی احتماالً بعد از ماجرای
اوکراین شــاهد ماجرای تایوان خواهیم بود .بعد از زمین زدن روسیه،
نوبت به زمین زدن چین خواهد رسید؛ البته باز هم تأکید میکنم که
اگر آمریکاییها بتوانند در این جنگ جهانی انرژی روسیه را شکست
دهنــد .اآلن هم در مــورد آن نمیتوانیم با یقین صحبت کنیم .برای
همین معتقد هســتم جنگ اوکراین نظامیگری در دنیا را گسترش
داده است .این فقط مربوط به اروپا و روسیه نیست .ایاالتمتحده هم
باید بودجههای بیشــتری را برای مصارف نظامی تخصیص دهد .پول

جنگ در اوکراین باعث شد اروپا به سمت نظامیگری حرکت کند و
ً
بودجههایش را افزایش دهد .مثال آلمان صد میلیارد یورو برای بهسازی ارتش
خود اختصاص داده است.

مالیاتدهندگان در این ماشین جنگ ،بلعیده میشود و باعث میشود
فرصتی که آمریکاییها نیاز داشتند که درون را بازسازی کنند و بتوانند
رقابــت را با چین ادامه دهند ،از بین بــرود .باالخره در داخل آمریکا،
مشکلهای اقتصادی بسیار زیاد است .مشکلهای اقتصادی خودش را
در تنشهای اجتماعی نشان میدهد و بههرحال آمریکا مجبور است
هزینههای سنگینی برای رفع این مشکالت کند .این هزینهها هم برای
تقویت بنیه دفاعی آمریکاست و هم مسائل اجتماعی و داخلی؛ البته
مضاف بر اینکه ممکن است با چین هم جنگی رخ دهد .اما آمریکا باید
هزینههای زندگی و دفاع اوکراین را پرداخت کند .امریکا تابهحال -10
 12میلیارد دالر پول به اوکراین پرداخت کرده است؛ شاید این 12-10
میلیارد رقم چشمگیری نباشد ولی وقتی شرایط بحرانی باشد ،ناامنی و
بیثباتی باشد ،بههرحال همه کشورها بخشی از رفاه اجتماعی خودشان
را برای تأمین امنیت قربانی میکنند .مشــکالتی که آمریکا پیشاز
این داشــت ،با اینکه بودجههای سنگینی را برای وزارت دفاع میداد
و این بودجهها اگر صرف بهداشت و درمان و آموزش میشد و مدارس
ســاخته میشــد و امریکا به این اندازه در برابر چین ،تحتفشار قرار
نمیگرفت ،...اآلن این فرصت و این شرایط برای آمریکا وخیمتر شده
است .بنابراین معتقد هستم آمریکا گرچه شاید اصلیترین برنده جنگ
اوکراین باشــد ،اما به این معنی نیست که چیزی از دست نمیدهد.
امریکا هم فرصتهای زیادی را از دســت خواهد داد .به این نکته باید
توجه شــود که در جنگ ســرد ،فقط اتحاد شوروی نبود که شکست
خورد .ایاالتمتحده هم شکســت خورد .آمریکای دهه  50و دهه ،60
آمریکای مرفه بود ،جامعهای بود که مشکالت اجتماعی در آن کم بود،
حداقل اآلن دچار التهابات شدید است ،دچار مشکالت اقتصادی شدید
است .بخشی از این ،ریشه در جنگ سرد دارد .بنابراین دو ابرقدرت در
جنگ قدرت ،باختند .باخت آمریکاییها کمتر از باخت روسها بود .در
جنگ جهانی انرژی هم شاید آمریکاییها در مقایسه با روسها برنده
باشند اما حتماً هزینههای ســنگینی را پرداخت خواهند کرد که در
دهههای آینده خودش را نشان میدهد.
 برگردیم به مسئله روسیه و منزوی شدنش در جهان.


اینکه طبیعی است .روسیه در این جنگ به لحاظ اعتباری ،حیثیتی
و جایگاه بینالمللی خود شکستخورده است .البته تا زمانی که روسیه
در شورای امنیت ،کرسی دائم داشته باشد و حق وتو داشته باشد ،خیلی
اهمیت ندارد که عضو شورای حقوق بشر باشد یا نباشد .اص ً
ال این شورا
قب ً
ال چه اهمیتی داشته است؟ چهکاری داشته که بگوییم روسیه در آن
شرکت خواهد داشت یا نه؟ درست است که روسیه از یکنهاد حقوق
ک نهاد سازمان ملل اخراج شده است ولی حضورش در چنین
بشری و ی 
شــورایی اعتبار زیادی به روســیه نمیداد .بههرحال روسیه عضو دائم
شورای امنیت است .تا زمانی که سازمان ملل ،سازمان ملل است ،روسیه
عضو دائم شورای امنیت میماند .این بهتنهایی معادل تمام سازمانها و
نهادهایی اســت که روسیه در آن عضو باشد یا نباشد .روسیه را از تمام
نهادهای بینالمللی هم که اخراج کنند ،وقتی نتوانند کرســی شورای
امنیت سازمان ملل را از او بگیرند ،خیلی محلی از اعراب ندارد .البته ما
دنیا را دنیای غرب نمیبینیم.
«فارین پالیسی» چند روز پیش در مقالهای نوشت که غرب یعنی
ایاالتمتحده ،کانادا ،اتحادیه اروپا ،ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا ،نیوزیلند و
ک طرف دنیا هستند .بعد میگوید  westدر برابر rest؛
سنگاپور که ی 
یعنی غرب در مقابل بقیه دنیا .به هر حال با امریکا در دوره جنگ اوکراین
و روسیه ،عربستان و امارات همراهی نکردند ،اسرائیل و ترکیه همراهی

نکردهاند .انزوای روسیه در جهان غرب بهمنزله انزوای روسیه در جامعه
جهانی نیست .چهبسا مناطقی که بنا به دالیل متعددی منتقد آمریکا
هستند و ناراضی و سرخورده هستند از سیاستهای دوگانهای که آمریکا
داشته ،از بیتوجهیهایی که داشته نسبت به مسائل منطقه خودشان،
اینها بهتدریج جذب روسیه شــوند به این دلیل که روسیه رودرروی
آمریکا قرار گرفته اســت .بههرحال روسیه قرن بیست و یکم ،روسیه
ایدئولوژیک نیست که خیلی از کشورها در برابرش گارد بگیرند و تالش
کنند از آن فاصله بگیرند .چون اآلن دیگر بحث کمونیســم و نهادهای
حکومتی نیست که هرکس با شوروی باشد یعنی با کمونیستهاست.
اآلن ابعاد ایدئولوژیک روسیه ضعیف شده است .بنابراین کشورهای منطقه
خاورمیانه یا آفریقا یا آمریکای التین ،شاید بهتدریج جذب روسیه شوند.
روسیه هم ابرقدرت انرژی است ،ابرقدرت فضایی است .با کارت گندمش
میتواند خوب بازی کند .با کارت زغالسنگ میتواند خوب بازی کند.
حتی با کود شیمیاییاش میتواند خوب بازی کند و ائتالفهایی را به
وجود آورد .البته افکار عمومی غرب میتواند ائتالفهایی را به وجود آورد
که روسیه را از شورای حقوق بشر اخراج کنند .اما معلوم نیست در ادامه
ماجرا چه اتفاقی بیفتد .بهخصوص اگر جریانهای راست افراطی نازی در
اوکراین رشد پیدا کنند .همانطور که در افغانستان جریانهای افراطی
به وجود آمدند .شاید جریانهای افراطی دست به اقداماتی زدند که به
وجهه اوکراین و مقاومت اوکراین در برابر روسیه خدشه وارد شود .شاید
تصویری که از اوکراین و مقاومت و غرب در اروپا ایجادشده است ،تغییر
کند و انتقادها نسبت به اینکه چرا ما باید علیه روسیه باشیم و چرا باید
از اوکراین حمایت کنیم ،بهتدریج بروز پیدا کنند.

 بههرحال جنگ هزینههایی دارد و ممکن است همین هزینهها

بخش زیادی از طبقه متوســط را دچار فقر کند و افراطیگری در
جامعه رشد کند.

روسیه در این
جنگ به لحاظ
اعتباری،
حیثیتیوجایگاه
بینالمللیخود
شکستخورده
است .البته تا
زمانی که روسیه
در شورای امنیت،
کرسی دائم داشته
باشد و حق وتو
داشته باشد ،خیلی
اهمیت ندارد که
عضو شورای
حقوق بشر باشد
یانباشد

اگر جنگ طوالنی شــود و ماهها و چند سال طول بکشد ،شاید آن
انتظاری که غرب دارد نسبت به اینکه انقالب رنگین در روسیه رخ دهد و
پوتین به زیر کشیده شود ،رخ ندهد و بالعکس ،این اتفاق در اروپای غربی
رخ دهد .یعنی مشکالت اقتصادی منجر به شورش نان شود .انقالبهای

نکتههایی که باید بدانید
[به نظر میرسد دعوای نظام حکومتی لیبرالی به رهبری ایاالتمتحده با نظام حکومتی
اقتدارگرا به رهبری چین ،خودش را در اوکراین نشان میدهد .اینکه اگر روسها در این جنگ
به پیروزی برسند ،به این معنی است که یک نظام حکومتی اقتدارگرا توانسته غلبه پیدا کند بر
نظام حکومتی لیبرال و بالعکس.
[دیوار برلین جدیدی در اروپا کشیده خواهد شد؛ آن گروه از کشورهایی که عضو ناتو و
اتحادیه اروپا بودند یا این اواخر به آن پیوستند در یک بلوک قرار میگیرند .وابستگی آنها به
ایاالتمتحده آمریکا روزبهروز بیشتر میشود.
سها برنده باشند اما حتم ًا
[در جنگ جهانی انرژی هم شاید آمریکاییها در مقایسه با رو 
هزینههای سنگینی را پرداخت خواهند کرد که در دهههای آینده خودش را نشان میدهد.
[آمریکا اگر بتواند در این جنگ پیروز شود ،در جنگ جهانی انرژی به پیروزی بزرگی دست
پیدا میکند .از طرفی احتماالً بعد از ماجرای اوکراین شاهد ماجرای تایوان خواهیم بود .بعد از
زمین زدن روسیه ،نوبت به زمین زدن چین خواهد رسید.
ن جنگ نشان داد که ناتو فقط برای تأمین امنیت خودش ،قدرقدرت است ،نه برای خارج
[ای 
از مرزها .این زنگ خطر را برای خیلی از کشورها مانند فنالند و سوئد به صدا درمیآورد که اگر
روزی روسیه به فنالند یا سوئد حمله کرد ،شاید همین اتفاقهای اوکراین رخ دهد.
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توسعه

جهان ،مانند
ماجرای کوبا در
 ،1962در برابر
یک دوراهی قرار
ن را
گرفته است .ای 
که آیا کشور دارنده
سالح اتمی به
این سالح متوسل
خواهد شد یا نه،
کسینمیتواند
تضمین کند و با
اطمینانبگوید
روسها متوسل
به جنگ اتمی
نخواهند شد.
ضمن اینکه اگر
اشتباه نکنم ،برای
اولین بار است که
بین دو کشوری
کهتاسیسات
هستهای و
نیروگاههای اتمی
دارند ،جنگ شدید
در جریان است
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رنگین در پایتختهای اروپایی رخ دهد و دولتهای لیبرال ،جای خود را
به دولتهای پوپولیست راستگرا بدهند .جریانهای راستگرا در اروپا
قدرت بیشتری بگیرند .یکی به این دلیل که اثرات اجتماعی جنگ باعث
میشود ناکارآمدی و ناتوانی دولتهای لیبرال ،دولتهای راست میانه
و چپ میانه به اثبات برسد .گروههای افراطی هم به قدرت برسند .این
میتواند یکی از تبعات مهم جنگ باشد .بعد دیگر اینکه جنگ همیشه
باعث رادیکال شدن بازیگران میشود .رادیکال شدن یکطرف ،باعث
میشود طرف مقابل هم به سمت رادیکالیسم حرکت کند .بههرحال
صحنههای تکاندهندهای که از جنگ اوکراین ظهور پیدا میکند باعث
میشود راستگراها ،ملیگراها و روسستیزان دست باال را داشته باشند
و به ســمت حذف یا تضعیف نهادهای دموکراتیکی که در اروپا وجود
داشــته بروند .اتفاقهایی که در دهه  1930میــادی رخ داد .اینکه
شورشهای اجتماعی در آلمان ،باعث ظهور فاشیسم شد و فاشیسم در
آلمان ،بنیانهای دموکراسی غربی را از بین برد و آن فجایع اتفاق افتاد.
این بعد هم ممکن است رخ دهد .بههرحال دیدیم که حزب آقای ویکتور
اوربان در مجارستان به پیروزی رسید یا خانم مارین لوپن فاصلهاش را با
امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه کاهش داده است .چهبسا در ماهها و
یکی ،دو سال آینده ،دولتهای راست افراطی در اروپا ظهور پیدا کنند.
یکی از ابعاد جنگی اوکراین ،جنگ  good governanceاست .یعنی
دعوا بر سر این است که چه نظام حکومتیای ،نظام حکومتی مقبولی
اســت .این خودش را از زمان کرونا بروز داد .اینکه دولتهای اقتدارگرا
مانند چین ،مانند روسیه ،مانند ایران و مثل کره شمالی ،در بحرانهای
ناگهانی بهتر میتوانند عمل کنند تا دولتهای لیبرال که دست و پاشان
به خاطر مسائل دموکراتیک و حق رأی و مخالفان و رسانهها و روزنامهها
بسته اســت .به نظر میرسد دعوای نظام حکومتی لیبرالی به رهبری
ایاالتمتحده با نظام حکومتی اقتدارگــرا به رهبری چین ،خودش را
در اوکراین نشــان میدهد .اینکه اگر روسها در این جنگ به پیروزی
برسند ،به این معنی است که یک نظام حکومتی اقتدارگرا توانسته غلبه
پیدا کند بر نظام حکومتی لیبرال و بالعکس .برای همین است که جنگ
اوکراین صرفاً یک جنگ بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی نیست ،یک
جنگ حیثیتی هم هست .تأکید افرادی مانند بوریس جانسون یا جو
بایدن بر اینکه روسیه و پوتین بهعنوان سمبل اقتدارگرایی باید شکست
بخورند به این معنی اســت که غرب و نظام لیبرال دموکراسی غرب،
شمشیرها را از رو بسته است که تکلیف نظام اقتدارگرا را مشخص کند.
برای همین خیلیها معتقد هستند که بعد از اوکراین ،تکلیف چین باید
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مشخص شود؛ نه الزاماً به این خاطر که اختالف اقتصادی دارند ،به خاطر
اینکه دو نگرش مختلف وجود دارد .جهان بهتدریج به این پی میبرد که
چهبسا نظام اقتدارگرا میتواند بخشی از مشکالت را رفع کند .کشورها
کمکم جذب شیوه حکومتداری اقتدارگرا میشوند .ضمن اینکه خود
غرب هم ناخواسته همین مسیر را طی میکند .اینکه قرنطینه اعالم
میکند ،اینکه مردم را وادار میکند ماسک بزنند ،اینکه پول در جامعه
توزیع میکند بابت بیمههای بیکاری در دورهها قرنطینه ،همه الگوها
و شیوههای رفتاری حکومتهای اقتدارگراست .در غیر این صورت در
غرب ،چنین سوابقی وجود نداشته که بخواهند تعیین تکلیف کنند که
مردم در خانه بنشینند ،مدرسه و اداره نروند ،نوع پوشش و ...اینها همه
کارهایی است که دولتهای اقتدارگرا انجام میدهند .غرب هم ناخواسته
به این سمت حرکت میکند.
در نوع برخوردی که کشورهای مختلف با کنترل کرونا داشتند
ازجمله ایران را کنار چین مثال زدید .به نظر میرســد انتقادهای
زیادی به وضعیت ایران در این حوزه وارد بود.

من به لحاظ آمار و ارقام مبتالیان و فوتشدگان نمیگویم .میگویم
حکومت اقتدارگرا میتواند دستور دهد که مردم در خانه بنشینند ،سر
کار نروند ،ماسک استفاده کنند؛ یعنی برنامههای دولتی و اینکه نقش
دولت پررنگ میشــود .اآلن ایران هم ازنظر ساختار سیاسی حکومت
اقتدارگراست و میتواند تا جایی برود که بگوید زنان شما به استادیوم
نروند .این شیوهها در غرب امکانپذیر نیست .یعنی نقش دولت ضعیف
اســت؛ به خاطر رسانه ،به خاطر افکار عمومی ،به خاطر هر چیزی که
حســاب کنیم ،قدرت آنقدر اقتدار ندارد کــه بتواند در مورد ریزترین
مسائل زندگی شهروندانش نظر دهد .ولی در کشوری مانند ایران ،این
امکان وجود دارد.
 به نظر میرسد در کشــورهای لیبرال ،بار دیگر دولتهای

سوسیالدموکرات یا دولتهای بزرگ در حال احیاست .فکر میکنید
کرونا و بعد جنگ اوکراین هم در این زمینه اثرگذار خواهد بود؟

از منظر کرونایی ،این واقعیت دارد .قب ً
ال حکومتهای ســرمایهدار
سوسیالیست بسیار مذموم و ناپســند و حتی انگ سیاسی بود .اما در
دوره کرونا آمریکا هم به سمت لیبرال سوسیالیستی حرکت کرد .اینکه
ده تریلیون دالر پول به رفاه شهروندان متضرر از قضیه کرونا اختصاص
میدهند ،برنامههای اجتماعی ایجاد میکنند ،تالش میکنند قرنطینه یا
یک نظام واحد به وجود آورند؛ همه اینها شیوههای سوسیالیستی است.
یعنی فدا کردن فرد به خاطر مصلحت جمع .این در اروپای شــمالی و
اسکاندیناوی خیلی قوی است .در امریکا ضعیفتر است .ولی به نسبت،
خود آمریکا در دهه  80یا  70میالدی ،اینگونه نبوده است .اثرگذاری
کرونا بر کاهش نهادهای لیبرال دموکراســی در آمریکا قویتر است تا
جنگ اوکراین .ولی بحث اوکراین این است که اگر پوتین در این جنگ
برنده شــود ،موفقیت بزرگ برای حکومتی است که به آن اقتدارگرایی
یا دیکتاتوری میگویند .آمریکا ،انگلیس یا سردمداران و بزرگان جهان
لیبرال نمیخواهند روســیه برنده این جنگ باشد .آنها میگویند اگر
آخرین اوکراینی هم کشــته شود ،نباید روســیه در این جنگ پیروز
شود .چون نمیخواهند یک الگوی موفق برای دولتهای اقتدارگرا در
مقابله با بحرانها به تصویر کشــیده شود .چون ممکن است شکست
نظام حکومتی لیبرالی از اقتدارگراها باعث شود دومینویی به وجود آید
و محیطهای پیرامون و کشورهای کوچکتر ،جذب قدرتی شوند که در
چنین جنگی فائق آمده است و بهتدریج از آمریکا فاصله پیدا کنند .جذب
روسیه یا جذب چین شوند .نمیخواهند این اتفاق بیفتد.

رقابتهای ژئوپلیتیکی و رقابت بر سر انرژی و ارتباط تنگاتنگ انرژی با ژئوپلیتیک باعث خواهد
شد که فشار بر چین بیشتر شود و توسعه اقتصادی چین و روند رو به رشد قدرت سیاسی چین
تحت تأثیر این مسئله قرار گیرد.

نفوذ روسیه در خاورمیانه کمتر میشود
رحمان قهرمانپور در گفتوگو با آیندهنگر ،از آینده نظم بینالملل میگوید
جنگ روســیه و اوکراین ،چــه تأثیری بر
سرنوشت نظم نظام بینالملل خواهد گذاشت؟

تردیدی نیست که جنگ اوکراین ،تاثیرات عمیقی
بر نظام بینالملل در ابعاد مختلف خواهد داشت .لذا باید
مشخص کنیم چه تأثیری را میخواهیم بررسی کنیم.
به عنوان مثال در این جنگ معلوم شد که سازمان ملل
عم ً
ال نقش موثری در جلوگیری از جنگ نداشت .حتی
در بحران آوارگان اوکراین ،سازمان ملل نقش آنچنانی
نداشت .تنها کاری که ســازمان ملل کرد این بود که
توانست در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای علیه
تجاوز روسیه به اوکراین تصویب کند .در شورای امنیت
هم میبینید که عم ً
ال نتیجهای حاصل نشد .بنابراین اگر
ً
بخواهیم از منظر سازمانها نگاه کنیم ،تاثیرش مثال این
است که سازمان ملل تضعیف شد یا ناتو تقویت شد.

اجازه دهید به طور مشخص بپرسم که تأثیر
ی لیبرالی که بعد از
جنگ اوکراین بر نظم بینالملل 
جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود ،چیست؟

ی لیبرال ،پایههایی داشت؛ پایه نظامی
نظم بینالملل 
آن ناتو بــود .پایه اقتصادی و مالــی آن IMF ،و بانک
جهانی بود و پایه سیاسی آن هم سازمان ملل .آن چیزی
که در نگاه اول میشــود گفت ،این است که با جنگ
ی لیبرال ضعیفتر از گذشته شده
اوکراین ،نظم بینالملل 
اســت .اما این ضعیفتر شدن ،برخالف آنچه قب ً
ال فکر
میکردیم ،به نفع برآمدن روسیه و چین نشد .این جنگ
باعث شد که در غرب و در لیبرال دموکراسیها ،نوعی
خودآگاهی شکل گیرد نسبت به قدرتی که این مجموعه
دارد .در مقابل ،دشمنی تعریف شود برای اینها یعنی چرا باید خواند:
برای لیبرال دموکراسیها که به اقدامهای آنها معنا و جها ِن بعد از جنگ
جهت دهد .یکی از دالیلی که باعث شــده بود چین و اوکراین چگونه جهانی
تا حدی روســیه بتوانند از فضای پس از جنگ سرد به خواهد بود و اروپا و
نفع خودشان استفاده کنند ،این بود که آنها برخالف آمریکا و کشورهای
شوروی ،دشــمن غرب تلقی نمیشدند .اروپا و آمریکا منطقهچهسرنوشتی
نمیتوانســتند با روسیه و چین مانند شوروی برخورد پیدا خواهند کرد؟ این
کنند .نظرسنجیهای مختلف در اروپا و آمریکا هم نشان مصاحبه را بخوانید.
میداد که بخش قابل توجهی از مردم اروپا و آمریکا ،بر
این باور هستند که چین و روسیه آنگونه که دولتهای
غربی ادعا میکنند ،دشمن غرب نیستند .مث ً
ال این را در
مورد همکاری برندهای مشهور آلمانی با چین در استان شینجیان دیدیم .گزارشهای
مستندی وجود داشت که چین در کارخانههای خودش در استان شینجیان از مسلمانان
اویغور به صورت اجباری و به عنوان کار اجباری اســتفاده میکرد .وقتی گزارش تأیید
شد ،از شرکتهای آلمانی خواسته شد که چین را ترک کنند .ولی آنها در پاسخ گفتند
نمیتوانند این کار را کنند و صحت و ســقم این گزارشها مورد تأیید نیست .بنابراین

جنگ اوکراین فرصتی برای نفس کشیدن آمریکاست؛ آمریکایی که مدتها درگیر دعوای جمهوریخواهان و دموکراتها بود و
دونالد ترامپ را عاملی برای تضعیف آمریکا در سیاستهای خارجی میدانستند .از سوی دیگر ،این جنگ باعث شده که دوگانه
روسیهدوستی-روسیهستیزی در اروپا بیشتر مشخص شود و افکار عمومی اینبار با سیاستمداران همراه شود و روسیه را برخالف
قبلدشمنغرببشناسد.رحمانقهرمانپور،پژوهشگرمرکزپژوهشهایعلمیومطالعاتاستراتژیکخاورمیانهمیگوید:آینده
اروپا ،تقویت نظامیگری خواهد بود و اگر روسیه بیش از این تحقیر شود ،شاید سالها بار دیگر شاهد جنگی دوباره در اروپا باشیم،
همانطور که جنگ امروز نتیجه تحقیر پوتین در سالهای قبل بود .این مصاحبه را بخوانید.

میخواهم بگویم یکی از دالیلی که به چین و روســیه فرصت میدادند از فضای پس از
چنگ سرد به نفع خودشان استفاده کنند این بود که آنها مانند شوروی ،دشمن غرب
و دشمن ایدئولوژی غرب تلقی نمیشدند .حاال با جنگی که در اوکراین به وقوع پیوست،
در داخل اروپا و در آمریکا ،نه حمایت کردن از روسیه طرفدار دارد و نه سیاست مماشات
یا سیاست مدارا .دیدیم که در دوران آنگال مرکل و آقای مکرون ،هم فرانسه و هم آلمان
و به طور مشخص آلمان ،سیاست مماشات در برابر روسیه را در پیش گرفته بودند .یعنی
به نوعی تالش میکردند که روسیه را با اروپا همراه کنند .این باعث دوگانگی در اتجادیه
اروپا شده بود .در یک طرف ،کشورهایی مانند بریتانیا و لهستان قرار داشتند که خواهان
برخورد جدیتر با روسیه بودند .در جبهه دیگر ،فرانسه و آلمان قرار داشتند که به خاطر
قدرت اقتصادی و سیاسی که داشتند ،خواهان مماشات با روسیه بودند .این باعث میشد
که اتحادیه اروپا نتواند موضع واحدی در برابر روسیه بگیرد .روسیه هم از این وضعیت به
نفع خودش اســتفاده میکرد .در جانب دیگر هم چین با تکیه بر همین فضای موجود
بینالمللی ،سیاست رشد و توسعه مسالمتآمیز را در پیش گرفته بود .اما جنگ اوکراین
میشود گفت به نوعی به این فضا لطمه زد .نمیگویم خاتمه داد .حرفم این نیست که
توسعه چین متوقف خواهد شد .اما همانطور که عرض کردم ،دو اتفاق مهم افتاده است.
آن دو اتفاق چیست؟
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توسعه
یک اینکه لیبرال دموکراسیهای ثروتمند به این خودآگاهی رسیدهاند که همچنان
میتوانند و این قدرت را دارند که مانع رشد اقتصادی چین شوند و جلوی افزایش قدرت
سیاسی چین و روسیه را بگیرند .همزمان با آن ،برای افکار عمومی غرب تقریباً مشخص
شد که روسیه دشمن غرب است و غرب ،چارهای جز مهار روسیه و مهار شخص پوتین
ندارد .این به آن معناســت که دســت رهبران این لیبرال دموکراسیها برای برخورد با
چین و روســیه بازتر خواهد شد .یعنی در سیاست داخلی ،مخالفتها با سیاست آنها
در قبال روسیه و چین کمتر خواهد شد .این مجموعاً ما را به این جمعبندی میرساند
ی لیبرال ضعیفتر خواهد شد .اما جای آن ،نظم لیبرال دموکراسیهای
که نظم بینالملل 
ثروتمند تقویت خواهد شد .در مقابل ،رقابتهای ژئوپلیتیکی و رقابت بر سر انرژی و ارتباط
تنگاتنگ انرژی با ژئوپلیتیک باعث خواهد شــد که فشار بر چین بیشتر شود و توسعه
اقتصادی چین و روند رو به رشد قدرت سیاسی چین تحت تأثیر این مسئله قرار گیرد.
میشود با قاطعیت نظر داد؟

اینکه بتوانی م با قاطعیت حرف بزنیم ،زود است .جنگ اوکراین تمام نشده است .نحوه
پایان جنگ اوکراین هم خیلی مهم است .باید ببینیم آیا روسیه میتواند کریمه و دو استان
لوهانسک و دونتسک را در اختیار داشته باشد یا میخواهد دنیترو یا رود وسط اوکراین را
به مرز روسیه و اوکراین تبدیل کند .برای ارزیابی جامعتر باید منتظر نحوه پایان جنگ یا
توافق صلحی باشیم که ممکن است در اوکراین اتفاق بیفتد.
 شما در ابتدای صحبت خود به نظم بینالملل لیبرال اشاره کردید و گفتید به
لحاظ نظامی تقویت شده است ،اما سازمان ملل تضعیف شده است .آیا به معنای این
است که در آینده ممکن است بههرحال غرب ،پیمانهای نظامی خود را تقویت کند و
آیا ممکن است سازمان ملل منحل شود؟

ســؤال خوبی است .واقعیت این اســت که خود چین و روسیه هم از سازمان ملل و
عملکرد آن منتفع میشوند .بنابراین این پنج قدرت دارای حق وتو در مورد انحالل شورای
امنیت ،اجماع نظر ندارند .نظم جایگزینی هم متصور نیست .بنابراین سازمان ملل در این
ِ
وضعیت ضعیفشــده میماند .این چیز عجیبی نیست .مرحوم کوفی عنان هم در سال
 2000به صراحت در گزارش خودش اشاره کرده بود که اگر سازمان ملل اصالح نشود،
رو به ضعف میرود .افول قدرت سازمان ملل شاید از جنگ عراق شروع شد .زمانی این
ضعف تشدید شد که شورای امنیت و سازمان ملل نتوانست جلوی حمله آمریکا به عراق
را بگیرد .بنابراین مسئله سازمان ملل ،درست است که تابعی از نظم بینالملل لیبرال است،
اما چون روســیه و چین در این سالها در سازمان ملل حضور پیدا کردند و کشورهای
موضع جنوب یا کشورهای در حال توسعه همچنان فکر میکنند سازمان ملل تریبون
ی است ،لذا در چشمانداز موجود ،سازمان ملل منحل
مهمی برای آنها در عرصه بینالملل 
نمیشود .چون آلترناتیو بهتری برای آن وجود ندارد .در عین حال ،امکان تقویت آن هم
وجود ندارد یا حداقل در کوتاهمدت ،خیلی کم است .به این خاطر که با شکافی که میان
روسیه و چین با غرب پدیدار شده است ،عم ً
ال رسیدن به اجماع برای اصالح سازمان ملل،
کار بسیار دشواری است.
به نظر شما ،االن خود آمریکا در شرایطی هست که بتواند مانند دوران جنگ
سرد ،سوار بر این موج شکستها و ضعفها شود؟ آنچه مشخص است اینک ه اروپای
شرقی با نوعی فقر و جنگ روبهرو خواهد شد.

سؤال خوبی است .وضعیت جنگ اوکراین فرصت تنفس خوبی برای آمریکاست بعد از
دعواهای داخلی میان جمهوریخواهان و دموکراتها ،بین ترامپ و بایدن مخصوصاً بعد
ی خودنمایی
از انتخابات  .2020فرصتی برای بایدن ایجاد شد که بتواند در عرصه بینالملل 
کند و روســیه را مهار کند ،به چین فشار بیشتری وارد کند ،روسیه را تحریم کند و در
مقابل ،اتحاد فرا آتالنتیکی را که تصور میشــد رو به ضعف است ،تا حدی تقویت کند.
همینطور زمینه برای رهبری مجدد آمریکا در ناتو و اتحاد فرا آتالنتیکی فراهم شده است.
آیا زمینههای داخلی بهرهبرداری از این فرصت وجود دارد یا نه؟

جواب قطعی برای این نداریم .بــرای اینک ه در داخل آمریکا ،همچنان این دوقطبی
شدن و این شکاف میان دموکراتها و جمهوریخواهان وجود دارد .همچنان ترامپ در
آنجا انرژی منفی به فضای سیاست تزریق میکند .هنوز معلوم نیست آیا در  2024بایدن
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میتواند برنده انتخابات شود یا نه .میخواهم بگویم اگر ترامپی دوباره بیاید یا فردی شبیه
به ترامپ مانند فرماندار ویرجینیا و افرادی مانند او رئیسجمهور شوند ،زمینههای داخلی
نقشآفرینی آمریکا تضعیف خواهد شد .چرا که واقعیتی در آمریکا در این سالها ظهور
کرده که ما در علم سیاست به آن پارادایم شیفت یا تغییر پارادایمی میگوییم .آن واقعیت
این است که منظق و فلسفه دخالت آمریکا در فراسوی مرزهای خودش ،زیر سؤال رفته
اســت .چه از جانب دموکراتها و چه از جانــب جمهوریخواهان .االن تعداد اندکی در
محافل قدرت در آمریکا هســتند که از بازگشت آمریکا به دوران جنگ سرد یا افزایش
مداخالت آمریکا در خارج حمایت میکنند .این نظم بینالمللی لیبرال که در سطح جهان
شکل گرفته بود ،به سطح لیبرال دموکراسیهای ثروتمند در حال حرکت است .به این
ی لیبرال مهم بود ،در نظم جدید اهمیت
معنا که کشوری مانند مصر که در نظم بینالملل 
ی لیبرال در سطح
چندانی نخواهد داشــت .یا کشوری مانند ترکیه که در نظم بینالملل 
جهانی اهمیت داشت ،در نظم جدید دیگر آن اهمیت سابق را نخواهد داشت .یعنی در
لیبرال دموکراسیهای ثروتمند ،دور هم جمع خواهند شد .دغدغه اصلیشان حمایت از
همدیگر خواهد بود .حفظ ثروتی خواهد بود که اینها به دست آوردند .مقابله با تهدید
روسیه و چین خواهد بود .از آمریکا و کانادا از یک طرف ،از این طرف هم اتحادیه اروپا به
اضافه کره جنوبی و ژاپن و سنگاپور و استرالیا و نیوزیلند و چند کشور لیبرال دموکراسی
دیگر حرف میزنیم .یعنی اولویت اینها این خواهد بود که مسائل خودشان را حل کنند
تا اینک ه مث ً
ال ببینند در آفریقا مسئله توسعه چه میشود یا مناقشات در خاورمیانه به چه
سمتی خواهد رفت.
 اروپا چه بخواهد و چه نخواهد ،همسایه روسیه خواهد ماند .اتفاقی که به نظر
میرسد در روسیه افتاده است و آن اتفاق حتی در ترکیه هم به نوعی رخ داده ،این
است که سالهاست این کشورها از طرف غرب تحقیر شدهاند .این مسئله چه تأثیری
در آینده روابط این کشورها خواهد داشت؟

موضع شما کام ً
ال درست است و میپرسید که اروپای آینده چگونه با چالش روسیه
مواجه خواهد شد؟ این نکته بسیار مهمی است .واقعیت این است که اگر روسیه بیش از
حد تضعیف و تحقیر شود ،دوباره در دهه آینده ،رفتار تهاجمی از خودش نشان خواهد داد.
کما اینک ه امروز برخیها ،رفتار تهاجمی پوتین را به تحقیرهایی نسبت میدهند که غرب
بعد از  2010علیه روســیه اعمال کرد ،روسیه را از گروه جی  7اخراج کرد و روسیه را از
بسیاری مناسبات کنار گذاشت .اما این معنی سادهای نیست .همانطور که عرض کردم،
همیشه این مسئله در اروپا یه لحاظ تاریخی وجود داشته که با روسیه باید چهکار کرد؟
در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم و مشخصاً بعد از پایان جنگ سرد ،دو خط متمایز شکل
گرفته است :یکی خط فرانسه و آلمان بود که میگفت با روسیه مماشات و مدارا کنیم
تا روسیه به ما تجاوز نکند و اروپا را تهدید نکند؛ انگلستان هم همیشه تاکید داشت که
تعامل با روسیه ناممکن است چون روسیه خوی تهاجمی دارد .عرضم این است که با این
وضعیت که در جنگ اوکراین پیش آمد ،در واقع این حس دوگانگی تقویت شده است؛
یعنی کسانی که میگویند باید روسیه را مهار کرد.
آیا مهار روسیه با روشهای دوران پس از جنگ سرد ،ممکن است؟

این سؤال مهمی است .وقتی آلمان صد میلیارد یورو به تقویت بودجه نظامی خودش
اختصاص میدهد ،عم ً
ال این پیام را میدهد که دیگر سیاست مماشات با روسیه جواب
نمیدهد و با روسیه باید با زبان قدرت نظامی حرف زد .حاال اینک ه تبعات این فکر برای
امنیت اروپا چگونه خواهد بود ،مســئله مهمی اســت .همانطور که عرض کردم ،اینجا
فاکتوری داریم که هنوز تصویر روشنی از آن نداریم ،آن هم نحوه پایان جنگ در اوکراین
است .جناح بریتانیا طرفدار این است که جنگ ادامه پیدا کند و روسیه شکست بخورد
و بیشــتر از این هم تضعیف شود .ولی جناح آلمان طرفدار این است که حتی االن هم
توافق صلحی منعقد شود و جنگ در اروپا خاتمه پیدا کند و روسیه بیشتر از این تحقیر و
تضعیف نشود .بنابراین در اینجا ،نحوه پایان جنگ اوکراین هم یک متغیر بسیار مهم است.
اگر روسیه از این جنگ خیلی ضعیف و تحقیرشده بیرون آید ،در آن صورت اختالفهای
داخلی تشــدید خواهد شد .ارتش سر ناسازگاری با پوتین خواهد داشت .این الیگارشی
ثروتمند ممکن است با پوتین همراهی نکند .این چیزی است که جناح آنگلوساکسون یا

نفوذ روسیه در سطح منطقه خاورمیانه هم کمتر از گذشته خواهد بود .اتفاقهایی که در همین فاصله افتاده است و جلسه اخیری
که بلینکن با محور ابراهیم داشت ،یعنی اسرائیل و مراکش و بحرین و امارات ،نشان داد که آمریکا تالش میکند از این فرصت
ایجادشده برای جلوگیری از حضور بیشتر روسیه در منطقه استفاده کند.

بریتانیا و آمریکا میخواهند .اما در مقابل ،فرانسه و آلمان نگران این هستند که هر نوع
بیثباتی و ناامنی در روسیه به اروپا کشیده شود .لذا باید ببینیم اروپا چگونه با این مسئله
سخت مواجه خواهد شد.
 تأثیری که این جنگ در منطقه دارد چیســت و ما باید چه راهبردی در پیش
بگیریم؟

جنگ هنوز تمام نشده اســت .چیزی که تا االن میشود گفت این است که روسیه
فارغ از اینک ه جنگ چگونه خاتمه پیدا کند ،بعد از جنگ اوکراین تضعیف خواهد شــد.
تحریمهایی که آمریکا و غرب ،لیبرال دموکراسیها بر روسیه اعمال کردهاند ،باعث خواهد
شد اقتصاد روسیه ضعیفتر شــود .میدانید که اقتصاد روسیه اساساً وابسته به فروش
نفت و گاز از یک طرف و فروش تســلیحات از طرف دیگر اســت .این تحریمها بدون
شک ،اقتصاد روسیه را تضعیف خواهد کرد .کما اینک ه تحریمهای ضعیف اعمالشده بعد
از جنگ کریمه یعنی بعد از سال  ،2014تأثیر عمیقی بر اقتصاد روسیه داشت .روسیه
برخالف اینک ه یک قدرت بزرگ نظامی اســت ،از نظر اقتصادی متوسط و حتی ضعیف
است .اقتصاد آن چندین برابر ضعیفتر از کشوری مانند کانادا است .بنابراین عدم توازن
میان قدرت اقتصادی و قدرت نظامی میتواند مشکل جدی برای روسیه باشد .نکته دوم
اینک ه تصویری که از روسیه به عنوان ابرقدرت نظامی وجود داشت ،بعد از ناکامی روسیه در
فتح اوکراین ،بعد از ناکامی روسیه در رسیدن به اهداف خودش ،خدشهدار شد .کشورهایی
مانند عربستان و امارات و مصر که در سالهای اخیر همکاریهای نظامی خود را با روسیه
افزایش داده بودند ،در تداوم این همکاریها دچار تردید شــدند .این به آن معناست که
درآمدهای روسیه از جانب فروش تسلیحات ممکن است کاهش پیدا کند .از طرف دیگر
همانطور که عرض کردم ،این جنگ در واقع تصور روسیه به عنوان ابرقدرت نظامی را
خدشهدار کرد .این به آن معناست که نفوذ روسیه در سطح منطقه خاورمیانه هم کمتر از
گذشته خواهد بود .اتفاقهایی که در همین فاصله افتاده است و جلسه اخیری که بلینکن
با محور ابراهیم داشت ،یعنی اسرائیل و مراکش و بحرین و امارات ،نشان داد که آمریکا
تالش میکند از این فرصت ایجادشده برای جلوگیری از حضور بیشتر روسیه در منطقه
استفاده کند .از طرف دیگر ،سیاستی که روسیه قبل از جنگ اوکراین در خاورمیانه داشت،

نکتههایی که باید بدانید
[در شرق اروپا در جایی مانند لهستان ،رومانی و مولداوی ،احساسات
ناسیونالیستی تقویت خواهد شد .اما از طرف دیگر ،روسیه توان گذشته را
برای حمایت از جنبشهای دست راستی و ناسیونالیستی در اروپا نخواهد
داشت .لذا برخالف تقویت احساسات ناسیونالیستی ،جنبشهای دست
راستی و پوپولیستی در اروپا با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهند شد.
[ اگر روسیه بیش از حد تضعیف و تحقیر شود ،دوباره در دهه آینده ،رفتار
تهاجمی از خودش نشان خواهد داد .کما اینک ه امروز برخیها ،رفتار تهاجمی
پوتین را به تحقیرهایی نسبت میدهند که غرب بعد از  2010علیه روسیه
اعمال کرد ،روسیه را از گروه جی  7اخراج کرد و آن را از بسیاری از مناسبات
کنار گذاشت.
[واقعیتی در آمریکا ظهور کرده که منطق و فلسفه دخالت آمریکا در
فراسوی مرزهای خودش ،زیر سؤال رفته است؛ چه از جانب دموکراتها و
چه از جانب جمهوریخواهان .االن تعداد اندکی در محافل قدرت در آمریکا
هستند که از بازگشت آمریکا به دوران جنگ سرد یا افزایش مداخالت
آمریکا در خارج حمایت میکنند.
ی لیبرال ضعیفتر از گذشته شده است .اما
[با جنگ اوکراین ،نظم بینالملل 
این ضعیفتر شدن ،برخالف آنچه قب ً
ال فکر میکردیم ،به نفع برآمدن روسیه
و چین نشد .این جنگ باعث شد که در غرب و در لیبرال دموکراسیها،
نوعی خودآگاهی شکل گیرد نسبت به قدرتی که این مجموعه دارد.

یعنی توازنی که بین ایران و اسرائیل از یک طرف ،ایران و عربستان از طرف دیگر ،و ترکیه
و ایران هم از طرف دیگر ایجاد کرده بود ،حفظ این توازن برای روسیه به مراتب دشوارتر
خواهد شد .چرا که این کشورهایی که فکر میکردند باید به حرف روسیه توجه کنند ،از
این به بعد با ناکامی روسیه در جنگ اوکراین اعتبار چندانی برای روسیه قائل نخواهند
شد و این ،افزایش حضور روسیه در خاورمیانه را دچار دشواریهای خاصی خواهد کرد.
حمایت ایران از روسیه چه عواقبی ممکن است داشته باشد؟

در ابتدای جنگ ،ایران به عنوان یکی از متحدان روسیه ،تصورش این بود که جنگ
سریع تمام میشود .بنابراین شاهد این بودیم که برخی مقامها به نوعی از روسیه دلجویی
میکردند .اما در ادامه ،وقتی جنگ طوالنیتر شد ،مواضع ایران هم تغییر کرد و ما شاهد
تغییر لحن مقامات بودیم .البته مقام معظم رهبری از همان ابتدا هم موضع روشنی در نفی
جنگ گرفته بود که خودش خیلی مهم بود .اما بعد از اینک ه روسیه در اوکراین به اهداف
سیاسی خودش نرسید ،قاعدتاً مواضع ایران هم تغییر کرد .دیدیم که آقای امیرعبداللهیان
در خود مسکو ،در سفری که به مسکو داشت صراحتاً اعالم کرد که جنگ راهکار نیست.
یا آقای قالیباف در ســخنرانی خودش در مجلس از لفظ مردم مظلوم اوکراین استفاده
کرد .این نشان داد که ایران هم مواضع خودش را متناسب با تغییرهای میدانی در جنگ
اوکراین تغییر داده است .بنابراین برداشتم این نیست که ایران در موضع حمایت از روسیه
است .البته طبیعی است که برخی بخواهند از روسیه حمایت کنند یا مث ً
ال امروز دیدم که
کســی گفته بود روسیه در اوکراین به اهداف خودش رسیده است .ولی سیاست رسمی
نظام ،آن چیزی که در بیرون فهمیده شــده است ،حمایت قاطع از روسیه و اقدامهای
روسیه نیست .البته طبیعی است که آمریکاییها همانطور که میخواهند جنگ اوکراین
را بهانهای برای اعمال فشــار بر چین کنند ،همینطور تالش میکنند بگویید ایران در
جنگ از روسیه حمایت کرده است .کارشناس مسائل ایران در آمریکا اخیرا ً مقالهای نوشته
بود که خیلی تعجببرانگیز بود .با اینک ه با مسائل ایران خیلی آشنا بود ولی چون به محافل
دست راستی در آمریکا نزدیک بود ،نوشته بود ایران در این جنگ از روسیه حمایت کرده
است .ولی برداشت عمومی کارشناسان این است که ایران در این جنگ تقریباً بیطرف
است و با نفس جنگ مخالف است.
 انگار فردای جهان ،حداقل آرام نخواهد بود .دلیلش هم این است که در آینده،
بخشی از طبقه متوسط کشورهای اروپایی فقیرتر میشوند .شاید این روی حرکتهای
ناسیونالیستی و افراطگرایی اثرگذار باشد .شما چه فکر میکنید؟

نکته خیلی مهمی اســت .واقعیت اینک ه قبل از جنگ اوکراین ،موج ناسیونالیسم در
اروپا تقویت شــده بود .البته خود روسیه یکی از عوامل اصلی تقویت همین احساسات
ناسیونالیستی و راست افراطی بود .مستندات زیادی وجود دارد که نشان میدهد روسیه
در انتخابات  2017ریاست جمهوری فرانســه دخالت کرده بود .در  2016در انتخابات
آمریکا دخالت کرده بود .از گروهای دســت راستی در اروپا حمایت میکرد .اما آیا این
روسیه که از دل جنگ اوکراین بیرون خواهد آمد ،همچنان توان گذشته را خواهد داشت
یا نه؟ در اینک ه روســیه بیاعتمادتر به اروپا خواهد شد ،اروپا هم بیاعتمادتر به روسیه،
تردیدی نیست .اما بههرحال جنگ اوکراین نشان داد که آن سیاست مماشات با روسیه
دشــوار است و نمیتواند تأمینکننده امنیت اروپا باشد .به این معنا که به احتمال زیاد،
کشورهای اروپایی اقدامات محدودکنندهای را برای احزاب دست راستی و برای جریانهای
دست راستی افراطی در پیش خواهند گرفت و شاید بتوان گفت نوعی کمپین تبلیغاتی
علیه آنها به راه خواهند انداخت تا آنها نتوانند در اروپا قدرت مانور زیادی داشته باشند.
البته داستان آمریکا قدری متفاوت است .یعنی جنبش دست راستی در آمریکا ،بههرحال
طیف متنوعی اســت .لذا میتوان گفت این جنگ از یک جهت به تقویت ناسیونالیسم
منجر خواهد شد .در جاهایی مانند روسیه و مخصوصاً اوکراین بدون تردید ناسیونالیسم
تقویت خواهد شد .ناسیونالیسم اوکراین تقویت خواهد شد .در شرق اروپا در جایی مانند
لهستان ،رومانی و مولداوی ،احساسات ناسیونالیستی تقویت خواهد شد .اما از طرف دیگر،
روسیه توان گذشته را برای حمایت از جنبشهای دست راستی و ناسیونالیستی در اروپا
نخواهد داشت .لذا برخالف تقویت احساسات ناسیونالیستی ،جنبشهای دست راستی و
پوپولیستی در اروپا با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهند شد.
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حمله روســیه بــه اوکراین عالوه بر عواقب ســهمناکی که برای
غیرنظامیان ،امکانات شهری و تاسیسات غیرنظامی و زیرساختهای
اقتصادی در این کشور داشته و مرگ و زخمی شدن هزاران غیرنظامی
و آوارگی حدود یکچهارم جمعیت این کشور را موجب شده ،اقتصاد
جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت .ضربهای که از این جنگ بر
اقتصاد جهانی وارد شــده ،قابل توجه است .افزایش بهای محصوالت
کشــاورزی و کانیها( )commoditiesیکی از مهمترین پیامدهای
این بحران اســت که میتواند در صورت ادامه موجب افزایش شکاف
بین کشــورهای دارا و ندار شود .تغییر موقعیت روسیه به عنوان یک
قدرت بزرگ ،احتمال تغییرات مهم در مسیر تبادل انرژی در یک دوره
چندساله ،تأثیر سوءتحریمهای اعمالشده علیه روسیه بر اقتصاد جهانی
و مناطــق همجوار ،ادامه اختالل در بازارهای مالی بینالمللی و ایجاد
عدم قطعیت در مورد آینده اقتصاد روسیه تاکنون از دیگر عواقب این
بحران بوده است.
Jمنشأ روندهای جدید در اقتصاد جهانی
آثار اقتصادی جنگ اوکراین عمدتاً در سه حوزه بروز کرده و محتمل
اســت که صرفنظر از سیر عملیات نظامی تا مدتها ادامه یابد و بر
شدت آن افزوده شود:
نخست :افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و کانیها مانند سوخت
و غذا که به تورم بیشتر منجر خواهد شد .مشکل ناشی از این امر عمدتاً
گریبانگیر کشورهای متوسط و کمدرآمد خواهد شد و به نوبه خود
به علت کاهش درآمد خریداران بالفعل و بالقوه ممکن اســت موجب
کاهش تقاضا برای این محصوالت نیز بشود.
دوم :شماری از کشورها به ویژه کشورهای همسایه اوکراین و روسیه
مستقیماً تحت تأثیر عواقب این بحران قرار گرفتهاند .امواج پناهندگان
بر شئون مختلف زندگی در برخی از این کشورها شدیدا ً تأثیر داشته،
روال کار تجــاری آنها تا حدود زیادی مختل شــده ،زنجیره تأمین
کاالهای واسطهای دچار مشکل شــده و حوالههای پولی که توسط
کارگران مهاجر به خانه فرستاده میشود ،افت جدی یافته است.
ســوم :کاهش کسب و کار و عدم اعتماد به بازگشت کسب و کار
به سطح قبلی در روسیه و اوکراین و شماری از کشورهای همسایه در
آینده نزدیک موجب نوعی بالتکلیفی در حوزه سرمایهگذاری نیز شده
است که به نوبه خود بر ارزش داراییها تأثیر داشته است .به این دلیل،
شرایط مالی بینالمللی دشوارتر شده که میتواند موجب خروج سرمایه
از اقتصادهای دو کشور درگیر و کشورهای پیرامونی شود.
ب هعالوه ،بانک جهانی معتقد است که اگر جنگ و عواقب و عوارض
آن مانند تحریمها برای زمانی طوالنیتر ادامه یابد ،این احتمال که نظم
اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی دستخوش برخی دگرگونیهای اساسی
شود ،نیز وجود خواهد داشت .تغییر مسیر تجارت انرژی ،دگرگونی در
زنجیره تأمین اقالم واسطهای ،تحول در کار شبکههای مالی بینالمللی،
اقدام کشورها به تجدید نظر در نحوه نگهداری ذخایر ارزی ،از جمله
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مواردی است که میتواند موجب دگرگونی اساسی در نظم اقتصادی
و ژئوپلیتیک جهانی شود .تنش ژئوپلیتیک غیرمنتظره ناشی از بحران
اوکراین همچنین میتواند مخاطرات بیشتری مانند کند شدن روند
جهانی شدن و شکلگیری بخشهای مجزا در اقتصاد جهانی بهویژه در
حوزه تجارت ،انرژی و تکنولوژی شود.
Jآثار سوء بر کشورهای در حال توسعه
اختالل در تولید و صدور اقالم کشــاورزی و کانی که روســیه و
اوکراین دو کشور عمده تولیدکننده این اقالم هستند ،موجب افزایش
بهای آنها ،بهویژه نفت و گاز ،شده است .بهای مواد غذایی نیز افزایش
یافته است .بعد از حمله روسیه به اوکراین بهای گندم که در روز قبل
از حمله  311دالر در هر تن بود ،به سرعت تا حدود  460دالر افزایش
یافت و البته بعدا ً به  395دالر در تاریخ تهیه این یادداشت رسید .در
مجموع شاخص سبد مواد غذایی سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی
(مرکب از گوشــت ،لبنیات ،غله ،روغن نباتی و شــکر) به  159.3در
مارس افزایش یافته که به معنی  13درصد باالتر از ماه قبل و  34درصد
باالتر از مارس ســال قبل اســت .با توجه به اینکه دو کشور روسیه و
اوکراین در مجموع  19درصد از ذرت و  29درصد از گندم و  69درصد
از روغن آفتابگردان صادراتی به دیگر کشورها را تأمین میکنند ،بانک
جهانی هشدار داده است که افزایش بهای مواد غذایی در بازار جهانی
موجب کاهش رشــد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خواهد
شــد و این مضاف بر دیگر مشکالت شامل بیماری کرونا در دو سال
گذشــته ،افزایش اخیر موارد ابتال به کرونا در آسیای جنوب شرقی و
سیاســت تحمل صفر چین در این مورد و سیاست انقباضی مالی در
آمریکا بوده است .به این دالیل بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصادی
چیــن در  2022را از  5.4درصد به  5درصد کاهش داده و این میزان
رشد ممکن است در پیشبینی نهایی به  4درصد نیز کاهش داده شود.
اگرچه صادرات اقالم کشاورزی از اوکراین تحت تأثیر عملیات جنگی
در دریای سیاه تقریباً به طور کامل متوقف شده ،اما صدور این اقالم از
روسیه همچنان ممکن است .اما روسیه نیز با مشکل تحریمها مواجه
است و به این دلیل پرداخت بها ،ارائه اعتبار از سوی بانکهای غربی،
بیمیلی شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل و ...مشکالتی را
ایجاد کرده و در افزایش هزینهها بیتأثیر نبوده است.
بسیاری از کشورها و مناطق بهویژه نسبت به قیمتهای باال برای
انرژی و مواد غذایی ،کاهش توریسم و دشواری بیشتر در دسترسی به
بازارهای مالی بینالمللی آسیبپذیر هستند .این مشکالت به نوبه خود
میتواند در برخی کشورها موجبات بروز تنشهای اجتماعی را فراهم
کند .این تنشها ایجاد میشود که کشورها فضای حداقلی الزم برای
مقابله با عواقب شوک وارده را نداشته باشند .در این صورت محتمل
است فشارهای اجتماعی  -اقتصادی ،آسیبپذیری از ناحیه بدهیها و
لطمات ناشی از کرونا را که هنوز میلیونها نفر در بسیاری از کشورها با
آن مواجه هستند ،تشدید کند.

اگرچه حمله به اوکراین تمامی محاسبات اروپا در مورد تأمین درازمدت انرژی از روسیه را به هم زده و اروپا را
مصمم به قطع وابستگی به نفت و گاز روسیه کرده است ،اما هنوز روشن نیست که چنین تحولی تا چه حد و در
چه فرجه زمانیای انجام خواهد شد.

کشورهایی که با روســیه و اوکراین دارای روابط گستردهتری در
حوزههایی مانند تجارت ،توریسم و امور مالی هستند ،متحمل فشارهای
مضاعف خواهند شد .احتمال دارد که کشورهای به اصطالح «خارج
نزدیک» (جمهوریهای سابق شوروی) بیشترین خسارت را از ناحیه
تحریم روسیه و رکود اقتصادی در این کشور متحمل شوند .شماری از
این کشورها مانند کشورهای آسیای میانه و قفقاز بسیار به حوالههای
مالی کارگران شاغل در روسیه وابسته هستند .بهعالوه ،محدود شدن
روابط گسترده با روسیه در حوزههایی مانند تجارت ،سرمایهگذاری و
گردشگری موجب لطماتی جدی به این کشورها خواهد شد.
آفریقای زیر صحرا حدود  85درصد از گندم مصرفیاش را از خارج
وارد میکند که یکسوم آن از روسیه یا اوکراین وارد میشود .روشن
است که افزایش قیمت گندم چه تاثیر سوئی میتواند بر این منطقه
داشته باشد .مصر  80درصد از گندم مورد نیازش را از روسیه و اوکراین
وارد میکند و از مقاصد گردشــگری برای اتباع هردو کشــور است.
جلوگیری از افزایش قیمت غذا در این کشورها تنها در صورت افزایش
یارانه ممکن خواهد بود که در این صورت فشار بیشتری بر خزانه این
کشورها وارد میشود .مطابق برآورد آنکتاد (کنفرانس ملل متحد در
مورد تجارت و توسعه) مصر بین  2018تا  2020معادل  5.1میلیارد
دالر گندم از روسیه و اوکراین وارد کرده است .همزمان کنیا اعالم کرده
است که تاکنون هزینه واردات گندم  33درصد افزایش یافته است.
Jاثر تحریمها بر روسیه
تحریمهای بیســابقه علیه روســیه به عنوان یک قدرت بزرگ
میتواند تاثیرات عمیقی در همه ابعاد ،از جمله ابعاد اقتصادی و مالی
و ژئوپلیتیک داشته باشد .این تحریمها شرایط را برای تعامالت مالی
و اعتباری و تجارت بین روسیه و جهان خارجی کام ً
ال تغییر میدهد.
آنچه دست غرب را در اعمال تحریمها بازتر و کار روسیه را در مقابله
با تحریمها دشوارتر کرده ،این است که با لحاظ استانداردهای جهانی،
کاهش ارزش داراییهای روسیه تأثیر چندانی بر کشورها و نهادهای
مالی و اعتباری بینالمللی نخواهد داشت .در این رابطه گفته میشود
که مواجهه اکثر بانکهای عمده اروپایی با اقتصاد روسیه اندک و قابل
مدیریت اســت .این عوامل میتواند به غــرب امکان دهد تا حتی در
صورت اکتفای کرملین به اشغال بخشهای بزرگتری از شرق اوکراین
همچنان با دست باز تحریم علیه روسیه را ادامه دهد .از طرفی ،کاهش
ردهبندی اعتباری روسیه بر مشکالت اعتباری این کشور خواهد افزود.
موسسه  Moody’sرده اعتباری روسیه را از  Baa3به  B3و موسسه
 Fitchاز  BBBبــه  Bکاهش داده اســت .برخی ناظران غربی مانند
موسسه مالی بینالمللی پیشبینی کردهاند که احتماالً اقتصاد روسیه
در ســال جاری میالدی متحمل رکود و رشدی منفی در حدود 15
درصد خواهد شد.
در داخل روســیه ،کاهش ارزش روبل و اجبار مقامات روســیه به
احیای ارزش پول ملی ،شاید عمدتاً به دالیل سیاسی ،دورنمای شرایط
اقتصادی در روسیه را با ابهام بیشتری مواجه کرده است .روسیه برای
حفظ ارزش روبل دست به اقداماتی زده که میتواند بیش از پیش رشد
اقتصادی در کشــور را به مخاطره بیندازد .افزایش بهره به  20درصد،
الزام صادرکنندگان به تبدیل  80درصد از ارز حاصله به روبل ،محدود
کردن شــدید شــهروندان به خارج کردن ارز از کشور و خرید طال از
بانکها توســط دولت به قیمت ثابت در ازای روبل از جمله تدابیری
اســت که اگرچه به افزایش ارزش روبل کمک کرد ،اما میتواند عامل

مضاعفی برای اخالل بیشتر در رشد اقتصادی روسیه باشد .با این حال،
عامل اصلی در حفظ ارزش روبل همچنان فروش نفت و گاز روســیه
است .مطابق آمار ،روسیه قرار است در سال جاری  321میلیارد دالر از
محل فروش نفت و گاز درآمد داشته باشد .اما شک نیست که بحران
اوکراین تحولی اساسی در نگرش اروپا در حوزه تأمین انرژی ایجاد کرده
و کاهش یا قطع خرید نفت و گاز از روسیه را در دستور کار اروپا قرار
داده است .در حال حاضر روسیه فروش انرژی با تخفیف را آغاز کرده و
وزیر دارایی هند در مصاحبهای با  CNBCتأیید کرد که خرید مقادیر
معتنابهی نفت از مسکو را با تخفیف شروع کرده است .برخی گزارشها
از شروع فروش نفت با تخفیف به چین هم حکایت دارد .در مجموع ،با
توجه به اختالل قطعی که تحریمها در اقتصاد روسیه ایجاد کرده است،
سؤال مهم اکنون این است که غرب نهایتاً و در عمل چه سیاستی در
قبال خرید انرژی از روسیه اتخاذ خواهد کرد .اگرچه حمله به اوکراین
تمامی محاســبات اروپا در مورد تأمین درازمدت انرژی از روسیه را به
هم زده و اروپا را مصمم به قطع وابســتگی به نفت و گاز روسیه کرده
است ،اما هنوز روشن نیست که چنین تحولی تا چه حد و در چه فرجه
زمانیای انجام خواهد شد.
Jکمکهای غرب به اوکراین
تا آنجا که به اوکراین مربوط میشــود ،اگرچه این کشور در حال
تحمل خسارتهای عظیمی است ،اما تردیدی وجود ندارد که غرب
به دالیل ژئوپلیتیک بیشترین تالش را برای حمایت اقتصادی و مالی
از اوکراین به عمل خواهد آورد .بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
در اول مارس حدود یک هفته بعد از حمله روســیه طی بیانیهای از
همکاری این دو نهاد برای کمک به اوکراین و افزایش فوری کمکها
خبر دادند و در این رابطه به در دسترس قرار گرفتن  2.2میلیارد دالر
تا ماه ژوئن و یک بســته  3میلیارد دالری توسط بانک جهانی ظرف
چند ماه آینده اشاره کردند .در این بیانیه تاکید شده که این دو نهاد
همچنین مشغول ارزیابی آثار اقتصادی و مالی جنگ و پناهندگی بر
دیگر کشورهای منطقه و جهان هستند و آماد ه کمک به کشورهای
همسایه اوکراین هستند.

افزایش قیمت
محصوالت
کشاورزی و
کانیهامانند
سوخت و غذا به
تورمبیشترمنجر
خواهد شد .مشکل
ناشی از این امر
عمدت ًاگریبانگیر
کشورهای
متوسط و کمدرآمد
خواهد شد و به
نوبه خود به علت
کاهش درآمد
خریداران بالفعل و
بالقوه ممکن است
موجب کاهش
تقاضا برای این
محصوالتنیز
بشود

نکتههایی که باید بدانید
[بانک جهانی معتقد است که اگر جنگ و عواقب و عوارض آن مانند تحریمها برای زمانی
طوالنیتر ادامه یابد ،این احتمال که نظم اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی دستخوش برخی
دگرگونیهای اساسی شود ،نیز وجود خواهد داشت.
[کاهش کسب و کار و عدم اعتماد به بازگشت کسب و کار به سطح قبلی در روسیه و
اوکراین و شماری از کشورهای همسایه در آینده نزدیک موجب نوعی بالتکلیفی در حوزه
سرمایهگذاری نیز شده است که به نوبه خود بر ارزش داراییها تأثیر داشته است.
[احتمال دارد که کشورهای به اصطالح «خارج نزدیک» (جمهوریهای سابق شوروی)
بیشترین خسارت را از ناحیه تحریم روسیه و رکود اقتصادی در این کشور متحمل شوند.
شماری از این کشورها مانند کشورهای آسیای میانه و قفقاز بسیار به حوالههای مالی کارگران
شاغل در روسیه وابسته هستند.
[بسیاری از کشورها و مناطق بهویژه نسبت به قیمتهای باال برای انرژی و مواد غذایی،
بپذیر هستند.
کاهش توریسم و دشواری بیشتر در دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی آسی 
این مشکالت به نوبه خود میتواند در برخی کشورها موجبات بروز تنشهای اجتماعی را فراهم
کند.
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توسعه

اروپا ،فردای جنگ
آغاز دوباره نظامیگری

روســیه امپراتوری رو به زوال اســت.
اگرچه قدرت دوره تزارها به دوره اتحاد
جماهیر شوروی منتقل شده و شوروی
به یک قدرت جهانی تبدیل شده بود که بخش بزرگی
از قاره اروپا را در کنترل و تصرف خود داشت ،اما دیگر
آن دوران به پایان رســیده است و دوره غروب و زوال
امپراتوری فرارسیده است .حتی در همان زمانه قدرت
قاسم محبعلی
باز هم ،روسیه به مفهوم علمی یا مفهوم واقعی دولت-
مدیرکل پیشین خاورمیانه
ملت نبود .برای همین همه کشورها یا جوامعی که زیر
وزارت خارجه
ســلطه گرفته بود ،جزو متصرفات روسیه به حساب
میآمدند نه بخشی از دولت-ملت کشور روسیه .هنوز
چرا باید خواند:
هم روسیه یک کشور به عنوان یک دولت-ملت نیست
روسیه در دام غرب
و این کشور همواره نگران این است که دوباره اتفاقاتی
گرفتار شد و مسیر
که در فرایند فروپاشی شــوروی سابق رخ داد ،برای
تحوالت از همین
خود روســیه هــم رخ دهــد .این مشــکل جدی
معادالت اشتباه آغاز
امپراتوریهای رو به زوال است .در دوره زوال ،چنین
خواهد شد .این تحلیل
امپراتوریهایی دچار یک وضعیت پارادوکســیکال
را بخوانید.
میشوند .در شرایط پارادوکسیکال ،نوستالژی گذشته
و دوران طالیی برای آنها دوباره زنده میشود و ایده
بازگشت به دوران طالیی بهخصوص برای بخش محافظهکار جامعه و طیفهای راست
سیاسی عمده میشود .در مقابل این شرایط ،خطر نابودی یا از بین رفتن و فوبیای زوال
مرزی است که بهصورت پارادوکسیکال جامعه سیاسی و آن امپراتوری را دربر میگیرد .در
گذشته عثمانیها و آلمانها نیز دچار همین مشکل بودند؛ تاریخی که هیتلر به آن دوران
طالیی میگفت و آرزوی برگشــت به آن دوره را داشت .جریانهای اسالمگرا هم دچار
همین پارادوکس هســتند؛ آنها از طرفی از آینده میترسند و از طرف دیگر به دنبال
بازگشت به گذشته هستند .حاال هم همه شواهد نشان از این دارد که روسها دچار فوبیای
آینده و نوستالژی گذشته شدهاند و همواره این نگرانی را دارند که آینده چقدر با گذشته
آنها متفاوت خواهد بود .زمانی میخائیل گورباچف ،رهبر شوروی سابق بعد از فروپاشی،
در دومای روسیه گفت قطاری که از دیوار برلین راه افتاده ،به سمت ما میآید .اکنون این
قطا ِر به یوگسالوی رسیده را باید در جایی متوقف کنیم ،چون اروپای شرقی را درمینوردد
و به قفقاز و آسیای میانه میآید و در نهایت به داخل خود روسیه میآید و روسیه را نابود
میکند؛ باید در جایی این قطار بایســتد .این نکته از زمان فروپاشــی شوروی در میان
صاحبان قدرت وجود داشته و تا امروز ادامه دارد .در این موازنه قدرت درنهایت یوگسالوی
و کشــورهای اروپای شرقی درگیر شــدند و همگی متحد غرب و عضو ناتو شدند و در
خاورمیانه متحدان روسیه مانند لیبی ،الجزایر و عراق همگی متحول شدند.

1

روسها تنها جایی که تالش کردند در آن ایستادگی کنند ،سوریه بود و در
آنجا وارد درگیری شــدند؛ گرچه در آنجا هم عالقهمند نبودند ولی وقتی
دیدند متحدانشان مثل ایران و حزباهلل نتوانستند از حافظ اسد حمایت
کنند خودشان وارد عرصه عمل شدند .اما سوریه هم نتوانست موقعیت روسیه را بهتر کند.
سال  2014مداخله روسیه در سوریه و اتفاقات اوکراین همزمان بود؛ یعنی در سال 2014
انتخاباتی در اوکراین برگزار شــد و رئیسجمهور متحد روسیه شکست خورد و بعد از
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شورشی که در آنجا صورت گرفت ،ناچار به فرار شد .شاید روسها فکر میکردند با مداخله
در سوریه میتوانند جلوی این روند را بگیرند ولی جلویش گرفته نشد و ادامه پیدا کرد.
نگرانی روسها از جانب اینکه میگویند ناتو در حال گســترش است و اروپا وسعت پیدا
میکند بخشی از فوبیای تغییر است .چه ناتو و چه اروپا گسترش پیدا کند یا نکند ،روسها
این نگرانی را دارند و برای این نگرانی پایانی نیست .اما چرا کشورهایی که از روسیه جدا
میشوند به سمت غرب میروند؟ این نوع جدایی و اتحاد با غرب یک ریشه واقعی دارد و
اتفاق دوران
آن اینکه ،این کشــورها نگراناند که روسیه دوباره احیا شود و مجددا ً همان ِ
گذشته بیفتد .روســیه خود هم به همان نوستالژی امپراتوری میدمد و سعی میکند
علیرغم فروپاشــی شوروی ســابق اجازه ندهد کشورهایی که در گذشته تحت تصرف
شوروی بودند ،تغییر پیدا کنند .در قزاقستان و آسیای میانه تمام کسانی که طرفدار روسیه
بودند مثل خانواده علیاف و یا خانوادههایی را که در ترکمنستان و تاجیکستان روسوفیل
بودند همچنان در قدرت نگه داشته و در جاهایی مثل گرجستان که این میل به همراهی
با روسیه نبود و یا در اوکراین ،روسیه به مداخله نظامی روی آورد.
همسایههای کوچک روســیه این نگرانی را دارند که روزی روسیه حیات
سیاســی آنها را با مداخله نظامی تهدید کند و چون روسیه یک قدرت
ســرزمینی و قدرت نظامی بسیار بزرگی است ،آنها نمیتوانند توازن قوا
برقرار کنند؛ در نتیجه ناچارند به رقیب یا دشمن روسیه متوسل شوند تا موازنه قوا برقرار
شود .کاری که کشورهای کوچکتر مثل لیتوانی ،لهستان ،چک و اسلواکی انجام دادند و
اوکراین هم در همین مرحله قرار داشت .برای همین یکی از جاهایی که از جانب روسیه
در معرض تهدید بود ،خود اوکراین بود .روسها معتقدند که اگر اوکراین به ناتو و اتحادیه
اروپا بپیوندد ،اصطالحاً غربیها داخل روسیه آمدهاند .البته روسیه تفاوت چندانی بین خود
و اوکراین نمیگذارد و این جایی بود که رهبر حزب کمونیست گفته بود و شاید این یک
دستورالعمل برای این بود که روسها تالش کردند در اینجا پیشدستی کنند .زیرا اوکراین
نه هنوز عضو ناتو و نه عضو اتحادیه اروپا شده است .چیزی که پوتین انجام داد یک جنگ
پیشدستانه بود؛ یعنی میخواست جلوی اتفاقی را بگیرد که فکر میکرد ممکن است
بیفتد .جدای از اینکه هیچ توجیه منطقی از نظر حقوق بینالملل ندارد و مجازات پیش از
جنایت است و این یک اشتباه بزرگ محاسبه بود .پوتین و دولت روسیه محاسبه نمیکردند
که اوالً اوکراین توانایی پایداری دارد یا نه؛ و دوم اینکه فکر نمیکردند جامعه سیاسی و
جامعه بینالمللی تقریباً یکدست در مقابل روسیه بایستد و هیچکس با روسیه همکاری
نکند .مجمع عمومی سازمان ملل نشان داد چهار کشور ،آن هم چهار کشوری که در روابط
بینالملل اهمیتی ندارند ،مثل سوریه که در اشغال روسیه است ،کر ه شمالی که خودش
تحریم است و دو کشور روسیه سفید و اریتره به روسیه رأی دادند و این صحنه نشان داد
که روسیه در انزوای کامل بهسر میبرد.

3

برخیها میگویند روسیه با حمله به اوکراین در دام از پیش تعیینشده غرب
افتاد؛ ممکن اســت برخی براساس تئوری توطئه شرایط را تحلیل کنند؛
مشــکل تئوری توطئه این است که همیشه پنجاه-پنجاه است و میتوان
هردو فرضیه را پذیرفت و مستندی برای اثباتش وجود ندارد .ممکن است روسها در دام
توطئه یا تهدیدات غرب افتاده باشند اما واقعیت این است که روسها ارزیابی اشتباهی از
موقعیت خودشــان و اوکراین و جامعه بینالمللی داشتند و محاسباتشان درست از آب
درنیامد و در مقابل ،طبیعی است که از وضعیتی که روسها گرفتارش شدند ،امریکاییها

4

ایران دو بار در گذشته در درگیریهای بزرگ بین قدرتهای بزرگ اشتباه کرد :یک بار در جنگ جهانی اول بود که تشخیص درست نداد و هم
دولت و هم مخالفین دولت مانند اسالمگرایانی چون مرحوم مدرس که در جنگ طرفدار آلمان و عثمانی بودند ،با آنها متحد شدند و آلمان
شکست خورد؛ رضاشاه هم با آلمان پیمان نظامی امضا کرد و گمانش این بود که آلمان پیروز میشود ،اما این یک اشتباه محاسبه بود.

و اروپاییها بهرهبرداری میکنند و هرچه بیشتر در حال تضعیف روسیه هستند .شاید آنها
هم از ابتدا معتقد بودند که روسیه یک تهدید ژئوپلیتیک است و روسیه هنوز یک کشور
بزرگ اســت ولی دموکراسی ندارد و یک تهدید به شمار میرود .حتی همه همسایگان
روسیه بر این باور بودند و هستند که روسیه یک قدرت واقعی است؛ حتی دولتهایی مثل
آذربایجان و ارمنستان که بهناچار با روسیه کار میکنند روسیه را یک خطر جدی برای
خود تلقی میکنند و از روی ناچاری با روسیه کار میکنند نه اینکه دوست داشته باشند.
غرب ناچار است برای این تهدید یک نیروی بازدارنده یا متوازنکننده تعریف کند .اتفاق
اوکراین همه این فرضیهها را خراب کرد؛ حتی حمله روسیه به اوکراین اشتباه محاسباتی
بود .قبل از شروع جنگ میتوانستند از طریق دیپلماسی یا مذاکره هم با اوکراین و هم با
اروپا و امریکا مسئله را حل کنند تا روسیه هم منافع خود را حفظ کند و هم اینکه از راهحل
نظامی استفاده نکند .ولی برعکس شد .یعنی ضمن اینکه روسیه در اوکراین موفق عمل
نکرد ،طبیعتاً از این به بعد اوکراین متحد نظامی غرب خواهد شد و به اتحادیه اروپا خواهد
پیوست و چیزی که روسها از آن میترسیدند با هزینه زیادی که برای خود تولید کردند
اتفاق خواهد افتاد .این دقیقاً همان تغییر است که در موازنه قدرت اتفاق خواهد افتاد.
مشکل دیگر روسها مشکل داخلی است و روسها هنوز یک دولت-ملت
نیستند و این کشور توسعه اقتصادی و سیاسی پیدا نکرده است و هنوز جزو
کشورهای در حال توسعه است و متکی به مواد اولیه است .این کشور نفت
و گاز دارد و هنوز یک کشور صنعتی و توسعهیافته به آن معنا به حساب نمیآید .ایران و
روسیه مدعی هستند که یک سال است که با هم روابط راهبردی دارند؛ اما اگر توانستید
یک کاالی روسی در ایران پیدا کنید متوجه میشوید که این روابط چقدر راهبردی است!
فرق روســیه با ژاپن ،کره جنوبی ،چین ،آلمان و کشورهای دیگر چیست؟! این کشورها
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالهای صنعتی و الکترونیکی هستند و روسیه یک قدرت
نظامی و قدرت ژئوپلیتیک است و هنوز بر قوای نظامی خود و صدور مواد اولیه متکی است
و از این جنبه هم به غربیها وابسته است .اگر غربیها از این مسیر روسیه را تحت فشار
قرار دهند ،یعنی اینکه اروپا خود را از واردات نفت و گاز روسیه بینیاز کند یا آن را کاهش
دهد ،طبیعتاً قدرت روسیه کاهش مییابد .این مسیر دوم تغییر است که از سمت انرژی
ایجاد خواهد شد و خیلی از کشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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مدتها بود که ســرمایهگذاری نظامی در اروپا کم شده بود و حتی ترامپ
فشار میآورد هزینههای نظامی خود را افزایش دهند ولی چنین نشده بود.
کار روسیه باعث شده آلمانها اخیرا ً صد میلیارد دالر هزینههای نظامی را
افزایش دهند و این یک فشار جدی بر روسیه وارد میکند .روسیه از نظر قدرت اقتصادی
دنیا اآلن کشور دوازدهم ،سیزدهم است و حتی از کره جنوبی پایینتر است و این باعث
میشود روسیه کوچکتر شود و افول پیدا کند .روسیه دیگر یک قدرت بینالمللی به نظر
نمیرســد و با اینکه به دلیل بزرگی یک قدرت منطقهای است ولی شاید در آینده یک
قدرت منطقهای مؤثر نباشد.
جنگ اوکراین باعث میشود اتحادیه اروپا یک بار دیگر به فکر تجدید پیمانهای بینالمللی
بیفتد و آینده جهان نظامیتر شود؛ اتحادیه اروپا در حال افزایش هزینههای نظامیاش
است و ناتو دوباره همانطور که بایدن اشاره کرد از قبل از فروپاشی شوروی تاکنون این
اندازه متحد نبود و یکپارچه نشده بود و همیشه درون ناتو اختالفات جدی وجود داشت.
اما کاری که روسها با اوکراین کردند مجددا ً ناتو و اروپا را متحد کردند و این بیســابقه
اســت و شاید از بعد از جنگ جهانی دوم بیسابقه باشــد که اینقدر مردم و دولتها و
کشــورهای اروپای غربی متحد شده و حتی آمادگی برای جنگ داشته باشند ،در حالی
که اروپا همیشه از جنگ میترسید .مردم کشورهای شمال اروپا مثل سوئد و دانمارک
داوطلبانه اعالم کردند میخواهند به کمک مردم اوکراین بروند که این بســیار بیسابقه
است و نشــاندهنده تحول ذهنی است و به دولتهای اروپایی اجازه میدهد که تحت
فشــار افکار عمومی هزینههای نظامی را افزایش دهند و این کمک میکند که اتحادیه
اروپا به یک قدرت نظامی تبدیل شــود .شاید بخشی از این به آینده مربوط باشد؛ یعنی
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نگاهی که امریکاییها به دنیا دارند به عنوان اینکه چین دارد به یک خطر و یک قدرت
همبست تبدیل میشود .روسیه وضعیتی را به وجود آورد که آینده اروپا نظامیتر شود.
البته چینیها از این فرصت دارند حداکثر استفاده را از دو طرف میکنند و هم از روسیه
بهرهبرداری میکنند بدون اینکه وارد درگیری و موضعگیری شــوند و هم دارند با غرب
چانهزنی میکنند .این دوران هم به نظر دورانی است که باید بعد از پایان جنگ اوکراین
نگاه کنیم که اتحادها و ائتالفهای جدیدی شکل میگیرد و یک موازنه قدرت که احتماالً
در آینده بین غرب و چین خواهد بود شکل میگیرد.
همانطور که در استراتژی امنیت ملی امریکا هست چین به عنوان تهدید
عمومی امریکا مطرح است ،هم در عرصههای اقتصادی ،هم در عرصههای
نظامی ،هم در عرصههای ژئوپلیتیک و هم در ساختار سیاسی .چین هنوز
یک ساختار سیاسی متمرکز متکی به حزب کمونیست دارد و یک قدرت رو به گسترش
است و دومین اقتصاد جهان است و اگر این ادامه پیدا کند اقتصاد اول دنیا میشود .در
چین انگیزههایی وجود دارد برای اینکه بتواند قدرت ،نفوذ و سلطهاش را حداقل در آسیای
میانه گسترش دهد و در آنجا مستقیماً با امریکاییها ،غربیها ،ژاپن ،استرالیا و حتی هند
وارد چالش میشود و اینها چالشهایی هستند که غرب را نیز درگیر میکند و تقریباً همه
کشورهای جهان را درگیر میکند و معادالت جدیدی را شکل میدهد؛ یعنی معادلهای
که قب ً
ال در اروپا موازنه شرق و غرب یا موازنه قدرت در بین کشورهای اروپایی وجود داشت
و آخرینش روسیه است ،دارد به سمت آسیای میانه میل میکند.
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در مورد خاورمیانه از جمله ایران باید گفت که دویست سال اخیر همیشه
تحت تأثیر بازیهای بزرگ بودهایم؛ این هم در سیاســت داخلی ،و هم در
ی اثرگذار بوده است .یعنی موقعی ما در
ساختارها و هم در وضعیت جغرافیای 
بین دو قدرت بزرگ بریتانیا و روسیه و کشورهای قدرتمند اروپایی درگیر بازیهایشان
بودیم و خاورمیانه محصول تفاهمات ،تضادها و رقابتهای کشورهای اروپایی و قدرتهای
فرامنطقهای بود .اآلن هم این کشمکش در خاورمیانه وجود دارد .ایران دو بار در گذشته
در درگیریهای بزرگ بین قدرتهای بزرگ اشتباه کرد :یک بار در جنگ جهانی اول بود
که تشخیص درست نداد و هم دولت و هم مخالفین دولت مانند اسالمگرایانی چون مرحوم
مدرس که در جنگ طرفدار آلمان و عثمانی بودند ،با آنها متحد شدند و آلمان شکست
خورد .اگر در آن دوران ،ایران درک درستی از تحوالت داشت و درک میکرد که پیروزی
با آلمان و عثمانی نیست و ایندو قدرت امپراتوری در حال افول هستند ،میتوانست بخش
بزرگی از سرزمینهایی را که عثمانی از ایران تصرف کرده بود پس بگیرد ،کمااینکه بقیه
قدرتها این کار را کردند .در جنگ جهانی دوم هم رضاشاه اشتباه بزرگی مرتکب شد و
متحد آلمان هیتلری شد و با آلمان پیمان نظامی امضا کرد و گمانش این بود که آلمان
پیروز میشود؛ اما این یک اشتباه محاسبه بود و در نتیجه آلمان که شکست خورد ،ایران
اشغال شد و این خطر وجود داشت که ایران هم تجزیه شود و اگر حمایت امریکا و آغاز
جنگ سرد نبود شاید روسها آذربایجان را از ایران جدا کرده بودند .اآلن هم نباید اشتباه
محاسبه کنیم .یک درگیری بزرگ بین روسیه و قدرتهای بزرگ است و حداقلش این
است که ما تالش کنیم درک کنیم در این منازعه طرف پیروز روسها نیستند و نباید
تخممرغهایمان را در سبد روسها بگذاریم که در اثر فرایند شکست یا توافقی که در آینده
بین روسها و غربیها صورت بگیرد ،وجهالمصالحه قرار بگیریم ،همانطور که در جنگ
قبلی چنین اتفاقی رخ داد .آثار این قضیه را در خاورمیانه و در مسئله انرژی خواهیم دید.
اآلن هم دیر شده؛ در یکی ،دو هفته اول که غربیها نگران روسها بودند ایران فرصتهای
زیادی داشت که هم بتواند برجام را احیا کند و هم با شرایط بهتر ،با اروپاییها به توافقاتی
برسد برای سرمایهگذاری روی نفت و گاز و خرید نفت ایران .اآلن به نظر میرسد که آنها
هم اطمینان بیشتری پیدا کردهاند که روسها در آنجا موفق نمیشوند و طبیعتاً ،هم در
دادن برجام دیگر عجلهای ندارند و هم اینکه حتماً با شــرایط سختتری حاضر
نتیجه ِ
خواهند بود در ایران روی نفت و گازش با اینکه به آن نیاز دارند سرمایهگذاری کنند و صبر
خواهند کرد تا شرایط کام ً
ال به سودشان تمام شود.
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توسعه

شورش اجتماعی
در انتظار خاورمیانه است

مهران کامروا ،تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتوگو با آیندهنگر
از تبعات جنگ اوکراین میگوید
اگرچه کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در عرصه سیاست بینالملل منطقی هستند،
اما انگلستان به گونه دیگری رفتار میکند؛ انگلستان خواهان انقالب رنگی در
روسیه است و این ممکن است به تنشها دامن بزند .مهران کامروا ،تحلیلگر مسائل
خاورمیانه اما نگاهی جدید به مسائل خاورمیانه دارد و مهمترین بحران این منطقه را
امنیت غذایی میداند .او معتقد است :با ادامه جنگ اوکراین امنیت غذایی خاورمیانه
شدیدا ً به مخاطره میافتد و این ممکن است در کنار تبعات اقتصادی ،مشکالت
اجتماعی برای این کشورها پیش آورد.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
شیوه حکمرانی خوب
در ایران ،فرصتهای
آن و مسئولیتهای
اجتماعیطبقه
متوسطبدانید،
خواندن این گفتوگو به
شما توصیه میشود.

آینده نظم نوین جهانی را بعد از پایان جنگ در
اوکراینچگونهمیبینید؟

آمریکاییهــا از لحاظ اقتصادی یا دیپلماســی و
نظامی با تأسیس پادگانهای گوناگون در سراسر دنیا
میخواســتند مناطق مختلف دنیا را تحت تأثیر خود
قرار دهند یا بهطور مســتقیم کنترل کنند ولی کمکم
دیدیم کشورهایی همانند چین و روسیه و تا حد کمتری
هنــد و حتی ایران زیر بار این نظم نرفتند و اآلن داریم
میبینیم که آن نظم تکقطبی که در رأســش امریکا
و بعــد اتحادیه اروپا بود کامــ ً
ا در حال به هم خوردن
ک قطب مخالف داریم میبینیم که ممکن است
است و ی 
یکقطب رقیب مستقیم نظامی نباشد اما حتماً رقیب
سیاســی ،دیپلماسی و فناوری هست؛ یعنی اآلن امریکا رقیب اول فناوری خود را چین
حساب میکند و رقیب دیپلماتیک و سیاسی خود را روسیه میداند .یعنی داریم نظامی
میبینیم که تکقطبی نیســت و مانند زمان جنگ سرد دوقطبی هم نیست ولی شاید
چندقطبی باشد؛ نظامی که چند قطب گوناگون در آن است که یکی امریکا و متحدانش
در اروپای غربی است؛ و روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هم یکقطب
است که رقیب سیاسی و دیپلماتیک امریکا هستند؛ و یکقطب دیگر رقبای فناوری مثل
چین هستند .ایران هم در یک سطح دیگر با امریکا رقابت دارد که نظام جهانی امریکا را
که امریکا میخواهد حامی و معمار اصلیاش باشد ،قبول ندارد .حتی اگر پوتین هم نباشد
بازهم به نظر من آن تکقطبی که امریکا خواهانش است از بین رفته و یکی از عالیمی
ال سیستم کام ً
که میبینیم این اســت که امریکا قدرتی را که زمانی داشت ندارد و مث ً
ال
تضعیفشده مانند ونزوئال را نمیتواند عوض کند .گذشت دورهای که امریکا میتوانست
ک مهره مؤثر یا سرنوشتساز باشد و اگر هم
در کشورهای مختلف کودتا راه بیندازد یا ی 
تأثیری داشته باشد از روی تحریمها و این جوانب است .دوقطبی در زمان جنگ سرد و
تکقطبی در زمان پس از جنگ سرد بود که تا  11سپتامبر فقط امریکا نیروی اصلی بود.
 قطبهایی که میگویید کدماند؛ شِ مایی از آنها ترسیم میکنید؟


الزاماً قطبهای گوناگون از لحاظ قدرت و عمق اقتصادی و نظامی با هم در یک رده
و همسان نیستند و هرچقدر امریکا در چند دهه اخیر ضعیف شده باشد ،هنوز هم یک
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ابرقدرت است؛ پس امریکا هست و همدست و متحد امریکا اتحادیه اروپا نیز هست که این
یکقطب است و میشود گفت نیروهای متوسط مثل کشورهایی که در منطقه خود یک
قدرت بزرگ هستند مانند مصر که در آفریقای شمالی یک ابرقدرت است اما در سطح دنیا
یک قدرت متوسط است .یک سری کشورها در یکقطب دیگر هستند که میخواهند
سیاست خارجی مستقل داشته باشند .قطب اول یعنی امریکا و اتحادیه اروپا خود را حامی
یک نظام بینالمللی مخصوص میبیند و میخواهد سایر کشورها سیاستها و دیپلماسی
خود را با امریکا همخوان کنند و امریکا میگوید سراسر دنیا باید دیپلماسی ما را دنبال
کند .یکقطب دیگر هم هست که میشود گفت ایران ،روسیه و ترکیه است که اینها
میگویند سیاست خارجی و امنیتیشان باید مستقل باشد و حتماً نباید با امریکا همخوان
پاکستان تحت کنترل عمران خان
و همسان باشند .هند ،روسیه ،ایران ،ترکیه ،چین و
ِ
کشورهایی هستند که خواهان و پیرو سیاست خارجی مستقل خود هستند .یک سطح
رقابت دیگر رقابت فناوری است .ماهیت قدرت برای همه است ولی از لحاظ بینالمللی
ماهیت قدرت دارد عوض میشود .هنوز قدرت سخت را که قدرت نظامی است داریم و
نیروی نرم هم داریم .قدرتهای مختلف داریم .میشود گفت چین یک قدرت است که
از لحاظ فناوری ابرقدرت شده و امریکا علناً میگوید رقیب اصلیاش در زمینه فناوری،
چین است.
 به نظر شما آیا امریکا در شرایطی هست که بتوانند مانند دوران جنگ سرد سوار
بر این تالطم جنگ و شکست دولتها شود؟

نه ،امریکا به آن حالت دیگر نمیتواند سرنوشت کشورها را تعیین کند؛ چون نتوانست
دولت ونزوئال را عوض کند.
 اتفاق دیگری که به نظر میرسد در میان کشورهای اروپایی خواهد افتاد و اآلن
در نوع برخوردشان با اوکراین نیز میبینیم این است که کشورهایی مثل انگلستان
خواهان ادامه جنگ تا شکست روسیه هستند و کشورهایی مانند آلمان و فرانسه
خواهان مدارا و مصالحه هستند .به نظر شما این دوگانگی نگاه در اروپا چه ثمرات یا
تبعاتی برای اروپا خواهد داشت؟

دلیل اصلی این تفاوتها و اختالفنظرها و اتفاقاتی که میافتد سیاستهای داخلی
این کشورهاست .نخستوزیر انگلستان یک فرد پوپولیست است که خیلی برایش مهم
است در جهان بحران رخ دهد تا بتواند به سود خودش از این بحرانها استفاده کند؛ اما
صدراعظم آلمان یا رئیسجمهور فرانسه افرادی هستند که پوپولیست نیستند و میدانند

در روزگاری که مدعیان دو اردوگاه چپ و راست هرآنچه در توان داشتهاند به منصه ظهور رسانده و انسدادهای غیرقابل عبوری بر سر راه سعادت و امنیت و آسایش
مردم به وجود آوردهاند ،و ازجمله به دلیل تقارب دیدگاه نخبگانی و به مدد همفکری ملتها در همگرایی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه جهانی هردو
شیوه حکمرانی گرفتار معایب بسیاری شدهاند که امروز در اقناع ملتهای خود ناتوان ظاهرشدهاند.

روسیه قدرتی است که از بین نمیرود و اگر شکست بخورد طوری که بوریس جانسون
میخواهد ،سالها بیثباتی و بحران خواهیم داشت و عواقب بسیار درازمدتی خواهد داشت
که نمیشود پیشبینی کرد .به همین خاطر کشورهایی مانند فرانسه و آلمان واقعبینانه
با مسائل برخورد میکنند ،در قیاس با بوریس جانسون که خواهان ادامه تنش است.
 به نظر شما آینده قاره اروپا به سمت تقویت ناتو و نظامیگری خواهد رفت و بُعد
سیاسی این کشورها تضعیف خواهد شد؟

بله ،اینطور به نظر میآید و دلیلش این اســت که کشورهایی که در اروپای شرقی
هستند مخصوصاً کشورهای کوچکی که همجوار روسیه هستند پیوستن به ناتو را تضمین
امنیت خود میدانند .هروقت در هرجای دنیا یک یا چند کشــور کوچک که همســایه
کشورهای بزرگتر هستند یک اخالق و رفتار بسیار مخصوصی اتخاذ میکنند .مث ً
ال اگر
رابطه قطر یا رابطه بحرین با ایران را در نظر بگیرید ،میبینید سنیهای بحرین یک ترس
غیرمنطقی از حمل ه ایران دارند یا سیاست خارجی قطر روی ترس و واهمه پیاده میشود.
کشــورهای کوچک همجوار روسیه یا سیاســت خارجی خود را کام ً
ال با روسیه یکسان
میکنند یا اینکه با ناتو همسان میکنند تا حتماً به شکلی بتوانند امنیت خود را تضمین
کنند؛ مث ً
ال استونی یک کشور شدیدا ً ضدروسیه است .یا بالروس که خود را صد درصد
با روسیه یکسان کرده؛ مثل بحرین که سیاست خارجی خود را صد درصد با عربستان
یکســان کرده به خاطر اینکه این را یک نوع تضمین میبیند .وقتی یک کشور کوچک
همجوار یک کشور بزرگ است برای تضمین درازمدت امنیت خود سیاستهای ویژهای
اتخاذ میکند .به نظرم همه این کشورها به سمت ناتو میروند.
 آیا نوع نگاه ناتو به مسئله اوکراین باعث نمیشود کشورهایی که به فکر اتحاد یا
پیوستن به ناتو بودند کار دیگری بکنند؟

چاره دیگری ندارند و گزینه دیگری نیست .باید دو موضوع را در نظر گرفت که پیوستن
به ناتو یک مسئله است و عضو شدن در اتحادیه اروپا یک مسئله دیگر .اینها میخواهند
عضو ناتو شــوند ولی برای مزایای اقتصادی هم که برایشان وجود دارد میخواهند عضو
اتحادیه اروپا شوند .اما مسئله اوکراین کمی فرق میکند؛ چون از ابتدا اروپاییها میدانستند
که اوکراین برای روســیه یک خط قرمز است که نباید از آن گذر کرد ،اما نمیخواستند
اینجوری تضمین بدهند الزاماً اوکراین عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد.
 جنگ امروز جنگ جهانی انرژی است؛ اگر چنین فرض کنیم ،چین در کجای
این معادله قرار دارد و باید چهکار کند و کشورهایی که دارای انرژی هستند باید چه
سیاستهایی در پیش بگیرند؟

همین االن قطر از خوشــحالی به قولی با دمش گردو میشکند! چون بزرگترین
صادرکننده گاز است و تمام کشورهای اروپایی فکر میکنند در درازمدت کشورهایی مثل
قطر جایگزین روســیه خواهند بود .من فکر میکنم کشورهایی که از لحاظ انرژی غنی
هستند در کوتاهمدت موقعیت مناسبی داشته باشند؛ زیرا برای برخی از کشورهای اروپایی
ازجمله آلمان بسیار مشــکل است که همینطوری از روسیه انرژی تهیه کند .بنابراین
کشورهایی که منابع انرژی دارند مانند کشورهای حوزه خلیجفارس در موقعیت خیلی
خوبی قرار گرفتند .چین هم همیشــه با کشورهای خلیجفارس رابطه نزدیکی داشته و
تالش کرده این رابطه نزدیک را نگه دارد و تا جایی که ممکن است بتواند به سود خودش
استفاده کند .چین خیلی واقعبینانه با مسائل سیاسی رفتار میکند؛ در مسائل سیاسی
کشورهایی که از مرزهای خودش دور است ،کمترین دخالت را دارد و دلیلش این است که
برای چین دسترسی به منابع انرژی بسیار مهمتر است و نمیخواهد ریسک کند .خیلی از
آمریکاییها از ما میپرسند سیاست خارجی چین در خلیجفارس چیست و پاسخ این است
که سیاست خارجی چین در مناطق نفتخیز خیلی ساده است؛ آنها میگویند بگذارید
امریکا امنیت منطقه را تامین کند تا ما بتوانیم در آنجا تجارت کنیم .اآلن سیاست خارجی
چین در مناطق دور از مرزها و آبهای مرزی خودش یک دیپلماسی تجاری است.
س از اینکه جنگ اوکراین تمام شــود ،نوبت چین و تایوان
 برخی میگویند پ 
خواهد بود .چقدر با این گزاره موافق هستید و آیا فکر میکنید امریکا به دلیل نوع
حکمرانی اقتدارگرا به دنبال این است که با چین رودررو شود؟

بستگی دارد به اینکه چه کسانی قدرت را در امریکا در دست داشته باشند؛ اگر بایدن

رئیسجمهور باشد که خواهان جنگ نیست و سن و سالی از او گذشته است .از طرفی این
تصمیم بستگی به رفتارهای چین دارد .چین مسائل اوکراین را از نزدیک دنبال میکند
تا ببیند واکنش غرب چطور است و چه عواقبی برای رابطه چین و تایوان دارد تا اینکه
چین در درازمدت بتواند با دنیا کار کند .حملهای که روسیه به اوکراین کرد از تمام زوایا
غیرقانونی است و نمیشود روی غیرقانونی بودن حمله نظامی به یک کشور شک داشت؛
ولی اینکه تایوان هم چنین سرنوشتی خواهد داشت یا خیر ،معلوم نیست و بیشتر بستگی
به این دارد که چین چه رابطهای با تایوان اتخاذ کند.
 اگر بخواهید یک تصویر نزدیکتری ارائه دهید ،به نظر شما تحوالت جهانی پس
از این حمله به چه سمتوسویی میرود؟

بعد از جنگ ســرد میگفتند صلح گرم را میبینیم؛ یعنی در سراســر دنیا جنگی
نخواهد بود ولی جنگهای محلی و منطقهای خواهد بود؛ مثل حمله عراق به کویت یا
مانند این .به نظر من این شرایط دوباره ادامه خواهد داشت ولی احتمال زیادی وجود دارد
رقابتی را که در جنگ سرد شاهد بودیم دوباره به شکل دیگری ببینیم .اما اینکه شکلش
چگونه باشد شاید جنبههای فناوری یا جنبههای اقتصادی داشته باشد تا نظامی و البته
به این بستگی دارد که چه اتفاقاتی در جنگ روسیه بیفتد؛ یعنی اگر کودتایی در روسیه
رخ دهد و یا انقالب رنگی در روسیه اتفاق بیفتد ،باید انتظار دیگری از صحنه بینالملل
داشته باشیم.
آیا در حال حاضر چنین شواهدی را در روسیه میبینیم؟

فکر نمیکنم .موقع جنگ ممکن است که جوامع چندقطبی شوند ولی در روسیه این
جنگ طرفداران بیشتری دارد تا منتقدان آن .اخباری که از روسیه شنیده میشود با اخبار
خارج از روسیه متفاوت است.

برخی معتقدند که اگر جنگ طوالنی شود ،ممکن است در اروپا افراطگراها قدرت
را در دست بگیرند.

االن هم مســیر به ســمت افراطیگری پیش میرود؛ ادر انتخابات فرانســه طبق
نظرسنجیهایی که انجام میشود ،شــرایط به نفع مارین لوپن است که افراطی است.
در جوامع اروپایی تنش و تضادهای اجتماعی و ایدئولوژیک خیلی زیاد شده و هیچ بعید
نیست که نیروهای افراطی دوباره در کشورهای اروپایی قد علم کنند.
جنگ چه تأثیری در تحوالت خاورمیانه خواهد داشت؟

در خاورمیانه قیمت غذا چندین برابر خواهد شد و قیمت گوشت و مخصوصاً گندم
امســال بیش از سال گذشــته افزایش خواهد یافت .امنیت غذایی خاورمیانه شدیدا ً به
مخاطره میافتد و این ممکن است در کنار تبعات اقتصادی ،شورشهای اجتماعی پیش
آورد .اوکراین بزرگترین صادرکننده گندم است و خاورمیانه بزرگترین واردکننده گندم.
امنیت غذایی تهدید بســیاری مهمی است ،بهخصوص برای کشورهایی که فقیرند و به
واردات متکی هستند.

نکتههایی که باید بدانید
[در جوامع اروپایی تنش و تضادهای اجتماعی و ایدئولوژیک خیلی زیاد
شده و هیچ بعید نیست که نیروهای افراطی دوباره در کشورهای اروپایی قد
علمکنند.
[روسیه قدرتی است که از بین نمیرود و اگر شکست بخورد طوری که
بوریس جانسون میخواهد ،سالها بیثباتی و بحران خواهیم داشت و عواقب
بسیار درازمدتی خواهد داشت که نمیشود پیشبینی کرد .به همین خاطر
کشورهایی مانند فرانسه و آلمان واقعبینانه با مسائل برخورد میکنند ،در
قیاس با بوریس جانسون که خواهان ادامه تنش است.
[موقع جنگ ممکن است جوامع چندقطبی شوند ولی در روسیه این جنگ
طرفداران بیشتری دارد تا منتقدان آن؛ اخباری که از روسیه شنیده میشود
با اخبار خارج از روسیه متفاوت است.
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توسعه

ایستادن در طرف بازنده

پایان هژمونی بلوک شرق

احسان شمس
مدرس دانشگاه

چرا باید خواند:
با جنگ اوکراین،
هژمونی بلوک شرق
به خط پایان خود
رسیده است؛ تحلیل
این فرضیه را در این
یادداشت بخوانید.

جنگ روســیه با اوکراین نقطه عطفی در سیر تحوالت نظم جهانی
در عصر ماســت .اگر کسانی بودند که روسیه را هژمونی در مقابل غرب
میپنداشتند (که البته بســیاری در ایران در این دسته قرار میگیرند و
حتی خود رئیسجمهور روســیه نیز چنین توهمی داشت) نتیجه این
جنگ خط بطالنی بر همه این فرضیهها کشید .حمالت روسها به سوریه
این توهم را برای آنان به وجود آورده بود که با ســاحهای نســل  ۳و با
اقتصادی لرزان نیز میتوان در صحنه نظم جهانی قدرتنمایی کرد .غافل
از آنکه غرب در سوریه به آنها میدان داده بود .روسها با همان دیدگاه
اتفاقات شــمال گرجستان و روســیه به اوکراین مینگریستند و نتیجه
آن شــد که همه میدانیم و میبینیم .آنان حتی نمیتوانند لجستیک
نیرویهــای خود را در مرز خود تأمین کنند .اکنون برای روسها دو راه
بیشتر متصور نیست :اول ،نابودی اوکراین با سالحهای غیرمتعارف؛ دوم،
قبول شکست که مالزمه با سقوط پوتین دارد .نتیجه هردو راه یکی است.
ممکن است خواننده محترم پاسخ دهد که بلوک شرق رکن دیگری به
نام چین نیز دارد .پاســخ آنکه چینیها اکنون درحال نظاره سرنوشت
خود در صورت حمله به جزیره تایوان هستند و قطعاً در سیاست خارجی
خود بازنگری خواهند کرد .اکنون لحن دیپلماتهای چینی مالیمتر شده
و حتی در برخی موارد با غرب همکاری کرده و خود را از بازار نفت و گاز
روسها عقب کشید هاند.
اشتباه استراتژیک بلوک شــرق از برآورد قدرت خود کجا بود؟ آنان
فراموش کردهاند که در زمین طراحیشــده توسط غرب بازی میکنند.
صاحب بازی نظم بینالمللی فع ً
ال غرب اســت و میتواند چنین محیط
بازیای به شما بدهد (مثل سوریه) یا آن را از شما بگیرد (مثل اوکراین).
قواعد این بازی نیز توسط خود او تعیین شود و میتواند در هر لحظه آن را
عوض کند .تا دیروز شما کشور همکار در افایتیاف تلقی میشدید ،اما
امروز از همه مبادالت تجاری و بانکی محرومید .تا دیروز از سرمایهگذاری
شما در بانکهای غربی استقبال میشد ،امروز تمام توان اقتصادی شما
در غرب بلوکه میشــود .تا دیروز سخن شما در سازمانها و ارگانهای

نکتههایی که باید بدانید
[برای روسها دو راه بیشتر متصور نیست :اول ،نابودی اوکراین با سالحهای غیرمتعارف؛ دوم،
قبول شکست که مالزمه با سقوط پوتین دارد .نتیجه هردو راه یکی است :آخرین میخ بر توهم
قدرت هژمونی بلوک شرق.
[اولین و مهمترین قدرت غرب در اقتصاد است .پایههای اقتصاد قوی و تجمع قدرت
اقتصادی در غرب باعث شده است که او بهراحتی بتواند با توسل به اهرم تحریمهای اقتصادی
و فشار مالی اقتصادهای لرزان را از پا درآورد .راه جلوگیری از چنین تحریمهایی گره خوردن
اقتصادهای دیگر به اقتصاد غربی است.
[نظم بینالمللی کنونی بر پایههای نظم اقتصادی بینالمللی استحکام یافته است .هرجاییکه
توان اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد ،حسب قواعد فعلی حاکم بر بازی موجود ،میتواند بر
جهان حکومت کند.
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بینالمللی شنیده میشد ،امروز از همه ارگانها از جمله شورای حقوق
بشر اخراج میشوید.
از جنــگ اوکراین چه میتوان آموخــت؟ اول از همه اینکه جنگ
اوکراین نظم بینالمللی و قواعد حاکم در عصر کنونی ما را بهوضوح نشان
داد :کســانی که این توهم را دارند که بر پایه قواعد قبل از جنگ جهانی
دوم میتوان بر عرصه ژئوپلیتیکی جهان حاکم شد راهی اشتباه رفتهاند.
نظم بینالمللی کنونی بر پایههای نظم اقتصادی بینالمللی استحکام یافته
است .هرجاییکه توان اقتصادی بیشتری وجود داشته باشد ،حسب قواعد
فعلی حاکم بر بــازی موجود ،میتواند بر جهان حکومت کند .دوم آنکه
با توجه به این موضوع میتوان پایههای قدرت را به راحتی شناســایی
کرد .شناخت مؤلفههای قدرت در عصر کنونی برای پیدا کردن راه تأمین
امنیت بینالمللی ضروری است .غرب چه مؤلفههای قدرتی دارد که این
مؤلفههای قدرت میتواند او را در نظم کنونی بینالمللی حاکم بر جهان
کند؟ اولین و مهمترین قدرت غرب در اقتصاد است .پایههای اقتصاد قوی
و تجمع قدرت اقتصادی در غرب باعث شده است که او بهراحتی بتواند
با توســل به اهرم تحریمهای اقتصادی و فشار مالی اقتصادهای لرزان را
از پا درآورد .راه جلوگیری از چنین تحریمهایی گره خوردن اقتصادهای
دیگر به اقتصاد غربی است .اگر تاکنون در مورد برخی از کشورها از جمله
چین تحریمها نتوانستهاست ابزاری بر روی میز کاخ سفید قرار دهد ،به
خاطر گره خوردن و درهمتنیدگی اقتصاد چین و اقتصاد غرب اســت.
دیگری دموکراسی و حضور نخبگان در رأس هرم قدرت در غرب است.
برکشیده شدن نخبگان و حکومت شایستگان بر جامعه سبب میشود
که مدیریت بهتر بر جامعه حاکم شــود و جامعــه را از خطرات داخلی
بهخصوص پوپولیستی مصون بدارد .عالوه بر این ،حکومتهایی که مردم
در پشت سر آنها بهعنوان قدرت اجتماعی حضور دارند آسیب کمتری
میبینند .نمونه بارز این معنا در جنگ اوکراین دیده میشود .اگر در جنگ
اوکراین موفقیتی برای کشــور به وجود آمد نه در تأمین سالح از غرب،
کــه در حمایت مردم از دولت برآمده از خود و پایداری در کنار اوســت.
گسست میان جامعه و حکومت و حاکمیت بزرگترین خطری است که
هر سرزمین را تهدید میکند .دموکراسی جلوی این گسست را میگیرد
و پیوندها و پاسخگوییهای متقابل حکومت و جامعه را تأمین و تضمین
میکند .ســوم آزادی گردش اطالعات اســت .یکی از مؤلفههای مهمی
که اکنون غرب را در رأس هرم قدرت مطرح کرده اســت ،آزادی کسب
اطالعات و تضمین و تأمین گردش اطالعات اســت .بهمحض اینکه در
جنگ اوکراین توسط روسها گردش اطالعات قطع میشود ،ایاالتمتحده
از طریق نخبگان اقتصادی خود اینترنت را برقرار میکند و باعث میشود
که آگاهی در سطح جهان تأمینشود و این مهمترین آینه برای نمایش
جنایات روسهاست.
با توجه به مؤلفههای قدرتی که گفته شد ،باید توجه داشت که روابط
خارجی کشور ما باید با نگاهی واقعبینانه به اتفاقات بینالمللی رقم بخورد؛
اینکه ما انتخاب کنیم در طــرف بازنده میدان قرار بگیریم یا در طرف
برنده میدان .کارشــکنی روسها و استفاده ابرازی از ایران (و نه به عنوان
یک متحد استراتژیک) بسیار واضح و آشکار است .اینکه طرف روس به
اذعان تمام اطراف مذاکرات برجام ،برجام را بهعنوان یک برگ برنده در
مذاکرات خود با طرف غربی استفاده میکند بر همگان آشکار و هویداست.
ما باید با واقعگرایی در شناســایی فرصتهای اطراف ،بهترینها را برای
سیاست خارجی خود رقم بزنیم ،نه آنکه با تکیه بر دوستیهای خیالی،
فرصتهای تکرارنشدنی را در عرصه سیاسی از دست بدهیم .اگر طرف
برنده را انتخاب نمیکنیم ،حداقل در این بازی بیطرف بایستیم.

 ...................................نگاه ...................................

آماده برای نبرد؟
تآپی ایران را بررسی میکند
آیندهنگر وضعیت اکوسیستماستار 
تآپی ایران یک دهه پرچالش را گذرانده است
اکوسیستماستار 
تآپهای ایرانی متصور بود؟
حاال در قرنی که تازه شروع شده ،چه آیندهای را میتوان برایاستار 

عکس :علی حدادی اصل

نگـاه

برنده یا بازنده؟
تآپی ایران چه آیندهایدارد؟
اکوسیستماستار 
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
ت آپهای ایرانی
استار 
در یک دهه گذشته بر
چهچالشهاییغلبه
کردند؟ آینده از آن
کاز آنهاست؟
کدامی 

محمدی درباره
میزان رشد
دیجیکاال در دوران
کرونا به پیوست
گفت« :ما در تمام
ماههای سال با رشد
بیوقفه روبهرو
بودیم .مبلغ خالص
فروش دیجیکاال از
ابتدای سال  ۹۹تا
اول آبان  ۹۹نسبت
به بازه مشابه در
سال گذشته۱۶۰ ،
درصد افزایش
داشته و تعداد
کاالی فروخته
شده هم ۱۴۹
درصد افزایش
داشته است»

82

از وقتی بشــر فهمید راههای ســاده و کوتاهتری برای ســاختن
کســب وکار وجود دارد ،کمتر از دو دهه میگــذرد .با این حال ،در
تآپ ،ادامه راه و تبدیل
بسیاری از کشورهای جهان ،شروع یکاستار 
تآپی
تآپی،آسان نیست .فعاالناستار 
شدن به یک شــرکتاستار 
تآپها را در
در کشــورهای توسعه یافته ،دشواری راه انداختناستار 
داشتن ایده مناســب تا رایزنی درست با صاحبان سرمایه میبینند،
اما در شــهرهایی مثل راماهلل در فلسطین ،بغداد در عراق و صنعا در
یمن ،حرفهای دیگری برای شنیدن وجود دارد .در شهرهای بزرگ
کشورهایی مثل ونزوئال ،میانمار و هاییتی که از تورم باال و بیثباتیهای
تآپهای تجاری به شکلی که
سیاسی و اجتماعی رنج میبرند،استار 
در کشــورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا و چین توسعه پیدا کرده،
کمتر جایی دارد .بعضی از شهرها در بعضی از کشورهای جهان حتی
تآپها
در رتبهبندیهای نهادها و موسسات بینالمللی در حوزهاستار 
کمتر دیده میشوند و دالیل عمدهایبرای عدم دسترسی به دادههای
آماری اکوسیستمها در این شهرها وجود دارد .نکته مهم اینکه شرایط
تآپها ،راهحلها و خدمات و محصوالت آنها برای مردم
ایناستار 
در دیگر کشــورهای جهان اهمیتی ندارد و دوم ،عدم دسترسی این
تآپها به بازارهای بینالمللی مانعی در مسیر توجه مردم دیگر
استار 
کشورها به آنهاست.
تآپی ایران هم به مثابه
در چهار سال گذشته،اکوسیستماستار 
دیگر بخشهای اقتصاد کشور ،در انزوای جهانی قرار گرفته است .به
تآپ بلینک از
همین دلیل میبینیم که در رتبهبندی موسسهاستار 
تآپهای
تآپی جهان ،خبری از تهران واستار 
اکوسیستمهایاستار 
ایرانی در بین  100اکوسیستم نخست نیست و کارشناسان موسسه،
برمبنای دادههای جســته و گریخته رتبه اکوسیستم را  512اعالم
کردهاند .رتبهایکه  174پله سقوط را نسبت به امتیاز قبلی اکوسیستم
تآپی ایران نشان میدهد .در این گزارش نام تهرانی که در آن از
استار 
جنگ و اشغال خبری نیست ،در کنار شهرهایی مثل بغداد در عراق و
کاراکاس در ونزوئال قرار میگیرد .چرا؟
چالشهای بسیاری سد راه کسب وکارهای ایرانی است .چالشهایی
کــه بخشــی از آن خارجی و بخش بزرگتری از آن داخلی اســت.
تآپهای ایرانی در نیم دهه گذشته در تامین مالی و جذب
اســتار 
ســرمایه از منابع داخلی و خارجی دچار مشکل شدهاند .تحریمهای
آمریکا علیه اقتصاد ایران ،سرمایهگذاران خارجی را از اکوسیستم ایران
خارج کرد .عالوه بر این ،شــرایط سرمایهگذاران داخلی برای اعطای
تآپهای ایرانی ،سختتر از همیشه در جریان است.
سرمایه بهاستار 
تآپها در جامعه
فقدان نهادهایی که در نقش پشــتیباناستار 
تکســب وکاری و تجاری به
اقتصادی ایران حاضر شــوند ،و خدما 
تآپها عرضه کنند ،از دیگر چالشهای کسب کارهای نوپا در
استار 
ایران است .در کنار این چالشها ،نباید از محدودیتهای قانونی و عدم
درک فضای کسب وکارهای نوپا در ایران توسط سازمانهای قانونگذار
و قضایی گذشت ،که در چند سال گذشته فعالیت این کسب وکارها،
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تآپهای کوچک و بزرگ ایجاد میکند.
چالشی برایاستار 
یک بررسی انجامشــده در مرکز توانمندســازی وتسهیلگری
کسب وکارهای نوپای فاوا با همکاری هسته پژوهشی نوآوری کسب
وکارهای دیجیتال دانشــگاه تهران نشان میدهد عدم دسترسی به
بازارهای جهانی و نیــروی کار متخصص از دیگر چالشهای جدی
تآپهای ایرانی است .چالشی که با تحمیل تحریمها به اقتصاد
استار 
ایران از سال  97تا  1400عمیقتر شده است .عالوه بر این ،دشواری
شــرایط اقتصادی و تهیه و تالش برای تصویب طرحهایی مثل طرح
صیانت از حقــوق کاربران در فضای مجازی ،اهالی فناوری را به فکر
تآپی ایران و زندگی در کشورهای رقیب
مهاجرت از اکوسیستماستار 
با ایران انداخته است.
از دیگــر چالشهای عمده که در طی ســالهای گذشــته در
تآپی ایران به آن اشاره شده ،عدم پذیرش خدمات
اکوسیستماستار 
تآپها به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی است .با این حال،
استار 
براســاس گزارشهــای بینالمللی ،نه صرفاً در ایــران بلکه در همه
کشورهای جهان ،همهگیری کرونا مردم را نسبت به خدمات آنالین
تآپی در
خوشبین کرده و اســتفاده از خدمات شــرکتهایاستار 
تآپهای ایرانی
سراسر کشورهای جهان بیشتر شده است .امااستار 
در این سالهای پرتنش چه کردند؟
ن
تآپی ایرا 
 Jنگاهی به عملکرد شرکتهایاستار 
تآپهای ایرانی که در سالهای برگزاری جشن امینالضرب
استار 
مورد تقدیر اتاق بازرگانی تهران قرار گرفتند ،با وجود شوک ناشی از
همهگیری کرونا در کشور از سال 98،در مسیر رشد به کار خود ادامه
یدهند .همهگیری کرونا هرچند در کوتاهمدت فعالیت این شرکتها
م 
را دچار مشــکل کرد اما در ادامه ،با اســتقبال هرچه بیشتر مردم از
خدمات آنالین ،فرصتهای بسیاری برایپلتفرمهای ایرانی ساخت.
براســاس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ،در سال  98تنها
ارزش معامالت الکترونیکی به حدود  ۴برابر رسیده است ،ضریب نفوذ
تلفن همراه  ۵درصد ،ضریب نفوذ تلفن همراه هوشــمند  ۲۰درصد
و ضریب نفوذ اینترنت  ۹درصد بیشــتر شده است .روند رشد ارزش
و فراوانــی معامالت الکترونیکی و ضریب نفوذ تجهیزات اینترنتی به
تآپی هم کمک کرده است چراکه آمار
بهبود آمار شرکتهایاستار 
لهای  99و  1400هم از رشد این ارقام خبر میدهد .در سال 99
سا 
تنها ضریب نفوذ اینترنت موبایل بیش از  40درصد رشد کرده است.
گزارش آماری بخش  ICTکشور از وضعیت ارتباطات پهنباند ثابت و
سیار نشان میدهد که هماکنون  10میلیون و  600هزار نفر مشترک
اینترنت پهنباند ثابت هستند و ضریب نفوذ این فناوری  12.61درصد
است .اما در حوزه اشتراک اینترنت موبایل از طریق فناوری تریجی و
فورجی با رشد روزافزون تعداد مشترکان ،ضریب نفوذ اینترنت همراه
به بیش از  100درصد رســیده و  84میلیون و  196هزار مشترک از
اینترنت موبایل استفاده میکنند.

با وجود رشد قابل توجه کسب وکارها و آ گهیهای فعال در دیوار ،سال آرامی برای
این کسب وکار نبود .اشکان آرمندهی ،مدیرعامل دیوار به دلیل انتشار محتوای
مجرمانه به یک سال حبس محکوم شد.

فروشهرچه بیشتر

رشد در جوار حاشیهها

براســاس آنچه د رنخستین گزارش ســاالنه دیجی کاال درسال 99
منتشر شــد ،روزانه  26میلیون کاربر از ســایت دیجی کاال بازدید
کرده و هریک به طور متوســط  4دقیقــه و  54ثانیه را در صفحات
فروش کاالهای مختلف صرف میکردند .در این گزارش دیجی کاال
پرمخاطبترین فروشگاه آنالین ایران و خاورمیانه معرفی شد که بیش
از  2میلیون محصول متنوع در آن عرضه میشد.
براساس آنچه در این گزارش توسط دیجی کاال ادعا شده بود این
تآپی بیش از  4هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده
شرکتاستار 
و با بیش از  61هزار کسب وکار ایرانی همکاری کرده است .متوسط
مبلغ هر سفارش در سال  98در سایت دیجی کاال  496هزار تومان
بود.دیجی کاال در سال  98به طور روزانه به  12هزار مشتری جدید
خدمات میداد و  300هزار سفارش کاال میپذیرفت .متوسط زمان
بازدید از اپلیکیشن این شرکت هم در یک روز به طور متوسط برای
هر مشــتری  8دقیقه و  35ثانیه گزارش شــده است .در سال ،98
رشد متوسط سالیانه دیجی کاال به  112درصد رسید .این شرکت
در آن سال اعالم کرد بیش از  26میلیون دستگاه گوشی موبایل به
کاربران خود فروخته و پس از این محصول ،هدفونها ،هدستها و
هندزفریها در جایگاه دوم در رتبهبندی محصوالت پرطرفدار قرار
گرفت.
دو ســال بعد ،پس ا زآغاز همهگیری کرونا در ایران ،این شرکت
در گزارشی اعالم کرد تنها در یکی از روزهای پاییز سال  ،99بیش از
 17میلیون و  200هزار بازدید از سایت و اپلیکیشن دیجی کاال ثبت
شده است وبه طور متوسط ،زمان بازدید هر کاربر به  8دقیقه و 36
ن در یک روز بیش از یک میلیون و 580
ثانیه رسیده است.همچنی 
هزار کاال از دیجی کاال سفارش داده شده است .این آمار درحالی ثبت
شــده که محمدی ،مدیرعامل دیجی کاال در گفتوگو با رسانهها از
خروج  30درصد از نیــروی کار دیجی کاال پس از همهگیری کرونا
یکه تقاضا برای خرید آنالین به دلیل قرنطینه مردم 2
خبر داد درحال 
برابر رشد کرده بود.
محمدی دربارهمیزان رشد دیجیکاال در دوران کرونا گفت« :ما در
تمام ماههای سال با رشد بیوقفه روبهرو بودیم .مبلغ خالص فروش
دیجیکاال از ابتدای سال  ۹۹تا اول آبان  ۹۹نسبت به بازه مشابه در
سال گذشته ۱۶۰ ،درصد افزایش داشته و تعداد کاالی فروختهشده
هم  ۱۴۹درصد افزایش داشته است».
براساس آنچه در گزارش رسمی دیجی کاال در سال گذشته منتشر
شــده ،این شرکت در سال  99با بیش از  8هزار و  200نفر همکاری
ن تنوع کاالیی در اینپلتفر م خرید و فروش
کرده اســت.همچنی 
آنالین به بیش از  4میلیون و  500هزار مورد کاال رســیده اســت.
ن به بیش از
متوسط بازدید از سایت و اپلیکیشن دیجی کاالهمچنی 
 30میلیون بازدیدکننده رسیده و دیجی کاال با  150هزار کسبوکار
فعال ایرانی همکاری میکند.

به گفته مدیرعامل دیوار در سال  ،92برنامه دیوار  100تا  150آگهی
در روز داشت اما اکنون میزان آگهیها در اینپلتفر م خرید و فروش
آنالین به بیش از نیم میلیون آگهی رسیده است .براساس آماری که
دیوار از میزان نصب فعال برنامههایشان در سال گذشته منتشر کرده،
ن
تعداد کاربران این برنامه بیش از  35میلیون کاربر اســت.همچنی 
تعداد کسب وکارهای فعال در این برنامه به بیش از  500هزار مورد
میرســد .براساس گزارش دیوار از وضعیت اینپلتفر م در سال ،99
هر خانوار ایرانی  5آگهی در دیوار منتشــر کرده اســت و تعداد کل
آگهیهای منتشر شده در اینپلتفر م در سال  ،99به  129.5میلیون
آگهی میرسد .این یعنی به طور میانگین در هر روز  353هزار آگهی
در دیوار منتشر میشو دو میانگین روزانه آگهیهای موجود روی دیوار
 5.2میلیون مورد گزارش شده است .در برنامه دیوار بیش از  41میلیارد
بازدید از آگهیها ثبت شــده است که نسبت به سال  ،98رشد  42درصدی
را نشــان میدهد .در بین  10دســته اصلی در ثبت آگهی ،بیشترین میزان
آگهیهای منتشر شده مربوط به خانه ،شامل وسایل و تزیینات خانه و وسایل
ن امالک با سهم  17درصدی در رتبه دوم است .سال
آشپزخانه است.همچنی 
گذشته،با وجود رشد قابل توجه کسب وکارها و آگهیهای فعال در دیوار ،سال
آرامی برای این کسب وکار نبود .اشکان آرمندهی ،مدیرعامل دیوار به دلیل
انتشار محتوای مجرمانه به یک سال حبس محکوم شد .روابط عمومی دیوار
در ســال گذشته اعالم کر دعنوان اتهامی در حکم آرمندهی «فراهم آوردن
موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش» ذکر شده است .روابط
عمومی این شرکت در بیانیهایدرباره حکم مدیرعامل این شرکت اعالم کرد
در ســال  ،99دیوار  56میلیون آگهی برابر با  20درصد از آگهیهای بررسی
شده را به دلیل نقض قوانین ،گزارش کاربران یا دستور قضایی کنار گذاشته
اســت .گفتنی است اکنون بیش از یکهزار نفر به طور مستقیم با دیوار کار
ن دیوار از بازار خرید و فروش کاالهای دســتدوم با ارزش
میکنند.همچنی 
 9میلیارد دالر در سال  ،97بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

از دیگر چالشهای
عمده که در طی
سالهای گذشته
در اکوسیستم
تآپی ایران به
استار 
آن اشاره شده ،عدم
پذیرش خدمات
ت آپها
استار 
به دلیل مسائل
فرهنگیو
اجتماعی است

آینده از آن کیست؟
تآپی مثل دیجی کاال ،تپسی ،دیوار و آپارات را که با سرمایه خصوصی شکل
رشد شرکتهایاستار 
گرفته و به حرکت خود ادامه میدهند میتوان امیدوارانه تحلیل کرد؟ ناگفته پیداست که اقتصاد
ایران به کسب وکارهای نوپا برای توسعه فرصتهای شغلی و بهبود عملکرد در بخشهای سنتی
اقتصاد نیاز دارد اما آیا میتوان با توجه به تهیه طرحهایی که به دنبال محدود کردن جریان آزاد
تآپها
تآپی ایران امید داشت؟ عملکرداستار 
اطالعات در کشور است ،به توسعه اکوسیستماستار 
در نیمه دهه اخیر نشان میدهد این بخش از اقتصاد ایران ،عالوه بر مسائل اقتصادی ،از سیاست
و روابط خارجی با ســایر کشورهای جهان اثر میپذیرد .اکنون باید منتظر ماند و دید باتوجه به
افسارگسیختگی بازدهی سرمایه در بازارهایی مثل طال و دالر ،تالش برای بهبود روابط سیاسی با
تآپی را در چه مسیری هدایت میکند.
کشورهای توسعهیافته اکوسیستماستار 
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نگـاه

شکایات و حکایات

آماده برای عرضه در بورس

آپارات ،در آغاز با پهنای باند  300مگابایت بر ثانیه کار میکرد اما در تیرماه سال ،1400
این رقم به  300گیگابایت در ثانیه رسیده است .براساس گزارشی ک هاز عملکرد این شرکت
از تیر  99تا تیر  1400منتشر شده،آپارات اکنون به یکی از مهمترین بزرگراههای اینترنتی
کشور تبدیل شده است.
در این گزارش رتبه آپارات در الکسا ،رتبه یکم در ایران و رتبه 47اُم در جهان اعالم شده
اســت .آپارات میگوید از تیر سال  99تا تیر سال گذشته بیش از  18میلیارد بار از ویدئوها
در این پلتفرم بازدید شده که این عدد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ،رشد 53
درصدی را نشــان میدهد .براســاس این گزارش در هر ماه بیش از  20هزار سال ویدئو در
آپارات تماشا شد هو بیش از  60میلیون بازدیدکننده از آپارات دیدن کردهاند .آپارات میگوید
تعداد بازدیدکنندگان از تابستان  99تا  1400نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته43 ،
درصد رشد کرده است .در همین بازه زمانی ،به ازای هر دقیقه ،بیش از  2ساعت و  15دقیقه
ویدئو در آپارات بارگذاری شده و رکورد آپلود ویدئو در آپارات به  72میلیون دقیقه در سال
رسیده است .این رقم نسبت به سال گذشته  24درصد رش دکرده است.
ن رکورد
در  12دی ماه سال  41 ،99هزار و  836ویدئو در آپارات بارگذاری شده است.همچنی 
زمان تماشا در اینپلتفر م در پنجم اردیبهشت ماه سال  1400با  437میلیون و  904هزار و 177
دقیقه بازدید از محتوای تصویری در آپارات ،شکسته شده است.
آپارات در آخرین گزارش از عملکرد خود اعالم کرده تعداد کاربرانی که در اینپلتفر م ویدئو
ن تعداد بارگذاری ویدئو
بارگذاری کردند ،در ســال گذشــته  93درصد رشد کرده است.همچنی 
در هر ماه در اینپلتفر م  46درصد بیشــتر شده است .تعداد ثبتنامکنندگان در آپارات در هر
ماه در تابستان سال  99تا تابســتان  48 ،1400درصد رشد کرده است .آپارات میگوید در بازه
زمانی بررســی شده در این گزارش ،بیش از  4800تولیدکننده محتوا عضو سرویس درآمدزایی
یکه آمارها از رشد عملکرد آپارات خبر میدهند،مدیرعامل این شرکت
آپارات بودهاند .در ســال 
هم خبرساز شده بود .در سال  ،99محمدجواد شکوری مقدم به دلیل انتشار ویدئویی با محتوای
ن صداوسیما در سال  1400از آپارات به
نامناسب مجرم شناخته و به حبس محکوم شد.همچنی 
دلیل پخش برنامههایش شکایت کرد .با شکایت صداوسیما ،مدیرعامل سایت آپارات به پرداخت
جزای نقدی محکوم شد.

تا پایان ســال  ،99تعداد رانندگان تاییدشده درپلتفر م تپسی به بیش از  1.4میلیون نفر
ن تپسی در همان سال اعالم کرد تعداد کارکنان این شرکت به بیش از 830
میرسید.همچنی 
نفر رسیده اســت .براساس گزارشی که فرابورس با عنوان امیدنامه تپسی منتشر کرده ،تعداد
مسافران این تاکسییاب آنالین به  17میلیون نفر رسیده است .ارزش کل سفرهای انجامشده در
تپسی تا پایان سال  ،99به بیش از  1180میلیارد تومان رسیده و درآمد این شرکت  174میلیارد
تومان گزارش شده است .تپسی از سال  95کار خود را آغاز کرده ،تاپاییز همان سال موفق به
انجام یک میلیون سفر شد ،اما در بهار سال 1400،این رقم به  281میلیون سفر رسیده است.
این یعنی تعداد کل سفرهای تپسی در بهار  1400ب ه  13میلیون رسیده و به طور روزانه 140
هزار سفر توسط رانندگان تپسی انجام شده است .براساس امیدنامه تپسی ،تعداد مسافران این
شرکت در حوزه تاکسییابی اینترنتی از  1.2میلیون نفر در سال  95به  16.9میلیون نفر در پایان
سال  99رسیده است اما نکته جالب ،کاهش تعداد مسافران در سال  99نسبت به سال  95است.
این کاهش  34درصدی در تعداد مسافران ماهیانه تپسی را به همهگیری کرونا نسبت دادهاند.
تعداد رانندگان تپسی در سال  88 ،95هزار نفر بود اما تا پایان سال  ،99تعداد رانندگان به
یک میلیون و  345هزار نفر رسیده است .عالوه بر تعداد مسافران در سال  99تعداد رانندگان
فعال در هر ماه هم کاهش یافته و به  171هزار نفررسیده بود.
تآپ در  2سال گذشته با
تپسی خدماتش را در  13استان ایران عرضه میکند .ایناستار 
انتشار اخباری درباره پیوستن به بورس خبرساز شده بود .براساس آخرین اخبار ،نماد تپسی به
عنوان اولین شــرکت دانشبنیان در فرابورس عرضه شده است .شرکت تامین سرمایه کاردان
ارزش تپســی را  1702میلیارد تومان اعالم کرده است .براساس تازهترین گزارش از وضعیت
تپسی ،تعداد مسافران این شرکت به  18میلیون نفر و تعداد رانندگان تایید شده به  1.5میلیون
نفر رسیده است .ارزش سفر ماهانه در تپسی  195میلیارد تومان تا دیماه  1400گزارش شده
است .درآمد ماهانه این شرکت هم  29.2میلیارد تومان است.
براساس امیدنامهایکه فرابورس از عملکرد تپسی تا پایان دیماه سال  1400منتشر کرده،
بیش از  1308میلیارد تومان سفر در تپسی انجام شده و ارزش سفرهای تپسی به طور ماهانه به
 195میلیارد تومان رسیده است .از دیگر نکات مهم در امیدنامه تپسی تعداد کارکنان این شرکت
است که با در نظر گرفتن  500بازاریاب میدانی به  990نفر رسیده است.
در  9ماهه گذشته از سال  4.6 ،1400میلیون سفر در ماه در تپسی انجام شده است .مقایسه
آمار در امیدنامه تپســی در دی ماه  1400با پایان سال  99نشان میدهد تعداد کارکنان این
شرکت  18درصد بیشتر شده و  100هزار راننده و یک میلیون مسافر جدید به جمع رانندگان و
ن ارزش سفرهای سال  1400تا پایان دیماه  1308میلیارد
مسافران تپسی پیوستهاند.همچنی 
تومان اعالم شده که نسبت به ارزش  1180میلیارد تومانی سفرها تا پایان سال  10 ،99درصد
رشد نشان میدهد.
یدر سالهای
تآپ 
در تازهترین گزارش فرابورس از تپسی ،درآمد عملیاتی این شرکتاستار 
 1396تا  1398با نرخ رشد مرکب ساالنه  130درصد افزایش داشته که از سال  99با هم هگیری
کرونا به میزا نقابل توجهی متاثر شــده اســت.با واکسیناســیون و بهبود وضعیت مربوط به
همهگیری کرونا در ایران،در  9ماه سال  1400درآمد عملیاتی شرکت به  174میلیارد تومان
رسیده که  52درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است .گفتنی است تپسی
شــرکتی با  9.5میلیارد تومان دارایی ثابت مشهود و  37.7میلیارد تومان دارایی نامشهود در
نیمه نخست سال  1400است .باوجود افزایش  40درصدی ارزش داراییهای نامشهود تپسی،
سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال گذشته خورشیدی ،یک میلیارد و  270میلیون
تومان گزارش شده که با رقم  20میلیاردتومان پیشبینیشده برای این شرکت در سال ،1400
فاصله دارد.

نکتههایی که باید بدانید
[در شهرهای بزرگ کشورهایی مثل ونزوئال ،میانمار و هاییتی که از تورم
باال و بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی رنج میبرند ،استارت آپهای تجاری به
شکلی که در کشورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا و چین توسعه پیدا کرده،
کمتر جایی دارد.
[محمدی دربارهمیزان رشد دیجیکاال در دوران کرونا به پیوست گفت:
«ما در تمام ماههای سال با رشد بیوقفه روب هرو بودیم .مبلغ خالص فروش
دیجیکاال از ابتدای سال  ۹۹تا اول آبان  ۹۹نسبت به بازه مشابه در سال
گذشته ۱۶۰ ،درصد افزایش داشته و تعداد کاالی فروخته شده هم ۱۴۹
درصد افزایش داشته است»
[از دیگر چالشهای عمده که در طی سالهای گذشته در اکوسیستم
ت آپها به
استارتآپی ایران به آن اشاره شده ،عدم پذیرش خدماتاستار 
دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی است.
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با کوچک شدن کل اقتصاد ،پول کمتری در بخشهای زیرمجموعه از جمله
تآپی سرمایهگذاری میشود .به ویژه در مورد اکوسیستم
اکوسیستماستار 
تآپی با توجه به سرمایهگذاری ریسکپذیر ،این کاهش مشهود است.
استار 

گفتوگوی آیندهنگر با شهاب جوانمردی ،مدیرعامل فناپ

ت آپهای ایرانی برای جهان مهم نیست
استار 
اکوسیستم آینهای برای انعکاس مشکالت اقتصاد کالن است
موسسههای غیرانتفاعی و نهادهای عمومی در سراسر جهان
تآپی را رصد و رتبهبندی میکنند.
ساالنه اکوسیستمهایاستار 
زمانی که گزارشهای ساالنه این موسسات و نهادها را میخوانیم
میبینیم رقابتی جهانی برای بهبود فعالیت کسب و کارهای نوپا در
تآپ
همه کشورها در جریان است .برای مثال در سال گذشته،استار 
بلینک ،در گزارشی رتبه شهرها ،کشورها و اکوسیستمها را اعالم
کرد .یکهزار شهر در  100کشور در این رتبهبندی بررسی شده بود.
تآپ بلینک از شهرها در کشورهای پرتنش
عالوه بر این،استار 
هم اطالعاتی داده بود .شــهرهایی که کارآفرینان در آن باوجود
فاز جمله دولتهای ناکارآمد به کار خود ادامه
مشــکالت مختل 
داده بودند .نکته قابل تامل اینکه نام تهران در بین این شهرها بود
و رتبه تهران در سال  512 ،2021اعالم شده بود که نسبت به سال
 174 ،2020پله سقوط نشان میداد .رویکرد موسسات بینالمللی
تآپی ایران ،گویای بحران عمیقتر در
نسبت به اکوسیستماستار 
تآپی ایران به واقع کجای
این اکوسیستم است؟ اکوسیستماستار 
کار ایستاده و چه وضعیتی دارد؟

نپرسشی آسان نیست اما میتوان با
باید بگویم پاسخ دادن به چنی 
یک فرض درست که میگوید هر کسب وکاری ،نمایشی از بقیه اقتصاد
تآپی ایران هم مثل دیگر
است ،به این بحث پرداخت .اکوسیستماستار 
ارکان اقتصادی کشور است و وضعیت آن را میتوان نمایشی از وضعیت
دیگر بخشهای اقتصاد دانست .اگر رشد اقتصاد در کشور ما پایین است،
تآپی هم از آن تاثیر میگیرد .ممکن
به طور حتم اکوسیســتماستار 
تآپ مشخصی در بازار کشور باال برود .ممکن
است تقاضا برایاستار 
تآپی ر ا ببینید که با اتکا به روشهای نوآورانه محصوالتش
استاستار 
را با محصوالت قدیمیتری جایگزین میکند .حتی ممکن اســت در
آمار کشور ،رشد اقتصاد دیجیتال را گزارش کنند .اما در مجموع وقتی
به همه ابعاد اقتصادهای نوآور نگاه میکنیم ،میبینیم این مشاهدات و
آمارها درصدی از رشــد اقتصاد دیجیتال در کشور را نشان میدهد و
ســرمایهگذاری در این اقتصاد ،تنها بخشی از کل اقتصاد کشور است.
اگر اقتصاد ایران کوچک شــده و رشد اقتصادی کاهش یافته ،اقتصاد
تآپی هم به طور حتم کوچک شده است .چراکه با
اکوسیستماستار 
کوچک شــدن کل اقتصاد ،پول کمتری در بخشهای زیرمجموعه از
تآپی سرمایهگذاری میشود .به ویژه در مورد
جمله اکوسیستماستار 
تآپی با توجه به ســرمایهگذاری ریسکپذیر ،این
اکوسیســتماستار 
کاهش مشهود است.
آیا کاهش سرمایهگذاری به ویژه سرمای هگذاری ریسکپذیر
تآپی ایران صرف ًا ناشی از مسائل اقتصادی
در اکوسیستماستار 
از جمله کوچک شدن کل اقتصاد کشور و کاهش رشد اقتصادی
است؟

تآپی ایران و کاهش
بخشــی از کوچک شدن اکوسیستماســتار 
ســرمایهگذاری در آن ناشی از عوامل اقتصادی است .به هرحال برای
تآپها و اقتصاد نوآوری باید منابع مالی تامین کرد.
توســعهاســتار 

تآپی ایران آینهای برای انعکاس چالشهای اقتصاد کالن است .شهاب جوانمردی
اکوسیستماستار 
مدیرعامل فناپ در گفتوگو با آیندهنگر ،از عواملی میگوید که در چند سال گذشته اکوسیستم
تآپی ایران را ضعیف کرده است .اکوسیستمی که در مسیر حل مشکالت صنایع و بخشهای سنتی
استار 
نفرصت است اما جریان مهاجرت
اقتصاد ایران حرکت نمیکند .به گفته جوانمردی ،مشکالت برای نوآورا 
جوانان ،بهویژه استعدادها از کشور جدی است .باید چه کرد؟

تآپی ایران در سالهای اخیر از سرمایه خارجی محروم
اکوسیستماستار 
تآپی
شده است .این نوع سرمایه به طور تقریبی در اکوسیستماستار 
ایران وجود ندارد .منابع داخلی هم برای سرمایهگذاری در اکوسیستم
تآپی ایران شرایط ویژهایدارد .منابع داخلی که در اکوسیستم
استار 
تآپی سرمایهگذاری میشود به طور معمول سرریز سرمایهگذاری
استار 
در دیگر حوزههای فعال اقتصاد است .به عبارت ساده بگویم کسانی که
در کشور پولی دارند ،باتوجه به خطری که در بازارهای مختلف حاکم
اســت آن را در بخشهای اقتصادی سرمایهگذاری میکنند .این افراد
حاضر نیستند به آسانی خطر سرمایهگذاری در کسب وکارهای نوپا را
تآپی
بپذیرند .نکته مهم دیگر ،امکان خروج سرمایه از اکوسیستماستار 
تآپی وارد
ایران اســت .وقتی هنوز حتی یکی از شــرکتهایاستار 
بازار ســرمایه نشده و اصل و فرع سرمایهگذاریهای گذشته به دست
سرمایهگذار بازنگشته ،چطور انتظار داریم سرمایهگذاری در این بخش
رشد کند!

تآپی ایران را
چه عوامل غیراقتصادیای اکوسیستم استار 
کوچک کرده؟

شــرایط اجتماعی هم بر اکوسیستم اثر گذاشــته است که بیاثر
از عوامل اقتصادی نیســت .انگیزه جوانها برای ماندن و کار کردن و
ساختن در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است .موج مهاجرتی که در
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نگـاه

ذات کسب وکارهای
تآپها،
نوپا واستار 
خراب کردن
قید و بندها و
ساختارهای
گذشتهگراست.
خلق کردن بر مبنای
نوآوری و فناوری
اصل و اساس کار
تآپی است.
استار 
گفتنمشکالت
درباره وضعیت
جایی به معنای این
نیستکهفرصتی
برای رشد وجود
ندارد

کشور نسل جوان را به دیگر کشورها هدایت میکند بسیار جدی است.
بخش اعظمی از جوانهایی که مهاجرت میکنند ،استعدادهاییاند که
اگر در ایران بمانند میتوانند در نقشهایی مثل لیدرها ،فاندرها و کو
تآپی فعالیت کنند .اما آنها رفتن را به
فاندرها در اکوسیســتماستار 
ماندن ترجیح میدهند.
تآپی و تمایل
یک عامل مهم در وضعیت امروز اکوسیســتماستار 
بیش از اندازه استعدادها به مهاجرت ،وضعیت بازار است .هرچند بازار
ایران یک بازار  85میلیون نفری اســت اما وصــل نبودن به بازارهای
بینالمللی از عوامل موثر در عدم توســعه کسب وکارهای نوپا در آن
اســت .زمانی که به این بازارها متصل نیستید ،در عمل امکان توسعه
تآپهایی که به
بازار و جذب سرمایهگذار بیشتر را پیدا نمیکنید.استار 
تآپی کشورهای منطقه و جهان
عنوان سرآمد در اکوسیستمهایاستار 
میبینید ،فرصت حضور در بازارهای بینالمللی را پیدا کردند.
عامل سوم ،مسائل مربوط به حکمرانی ،قانونگذاری و رگوالتوری در
تآپی
تآپی ایران است .توسعه اکوسیستمهایاستار 
اکویسستماستار 
نو ناشی از رفتار قانونگذار با ابعاد مختلف اقتصاد نوآوری است.
مرهو 
تآپها کسب و کارهاییاند که برای پر کردن خألها یا برداشتن
استار 
موانع به میدان میآیند .زمانی که مشوق جدی و واقعی وجود ندارد و
قانون به جای حمایت ،به عنوان مانعی در مسیر توسعه کسب وکارهای
نوپا عمل میکند ،اکوسیست مکوچکتر و جذب سرمایههای بزرگتر و
بیشــتر هم سختتر میشود .در چنین محیطی که نه به بازار جهانی
وصل اســت ،نه مشــوقی وجود دارد و نه قوانین به نفع کسب وکارها
عمل میکند ،سرمایههای انسانی هم راهاندازی کسب وکار را امیدوارانه
نگاه نمیکنند و روند کشف و جذب منابع مالی تازه کمرنگ میشود.
در ضمــن به ایــن نکته هم دقت کنید که دسترســی ما به فناوری،
دسترسی از جنس دستدوم است .شرکتهای بزرگی که تولیدکننده
فناوریهای روز در جهاناند ،در دسترس شرکتهای ایرانی نیستند و
مراودات ایران با آنها کمرنگ است.
با توجه به مجموع عواملی که در کوچک شــدن اکوسیستم
تآپی به آن اشاره کردید ،ما در یک جزیره برای خودمان کار
استار 
میکنیم؟

من نمیخواهم بگویم جزیره اما ما شــبهجزیرهایبرای خودمان
هستیم .همین که در رتبهبندی موسسات بینالمللی هم جایی نداریم
تآپهای ما برای مردم در سایر مناطق
شاید نشانه این است کهاستار 
جهان موضوعیت ندارد .ضمن اینکه من باور دارم در داخل اکوسیستم
تآپی هم مسائلی به چالشهای امروز ما دامن زده است .از جمله
استار 
تآپها از روی دست
این مسائل این است که در توسعه بعضیاستار 
بقیه نگاه کردیم اما اصل ماجرا این نیســت .اصل ماجرا این است که
تآپی ما بتواند در مسیر حل مشکالت روز جامعه
اکوسیستماســتار 
حرکت کند ،به ویژه مسائل حلناشدهایکه در بخش صنعت و بخش
ســنتی اقتصاد ایران وجود دارد .خبــری از این حرکت جدی هم در
تآپی ایران نیســت و در عمل تقاطع این دو خط،
اکوسیســتماستار 
کمرنگ و کمفروغ است.
با قبول همه نکات منفی که در شــرایط امروز اکوسیســتم
تآپی ایران به آن اشاره کردید ،دوست داریم نکات مثبتی را
استار 
هم که از نظر شما در این اکوسیستم وجود دارد بشنویم.تصور کنید
یک جوان تازه فارغالتحصیل یا اص ً
ال تحصیلنکرده در مقابل شما
نشسته و شما قرار است او را تشویق کنید که در این اکوسیستم
فرصتهایی برای ماندن وجود دارد.
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تآپها ،خراب کردن قید
ببینید ،ذات کسب وکارهای نوپا واستار 
و بندها و ســاختارهای گذشتهگراست .خلق کردن بر مبنای نوآوری
تآپی است .گفتن مشکالت درباره
و فناوری اصل و اســاس کاراستار 
وضعیت جایی به معنای این نیست که فرصتی برای رشد وجود ندارد.
از نظر من زمانی که میگوییم مشکالت در جایی پررنگ است ،درواقع
به فرصتها هم اشاره میکنیم .درواقع برای یک فرد فرصتگرا و نوآور،
این مشکالت نیست که گفته و شنیده میشود بلکه فرصتهاست که
مطرح میشود .یک مثال معروف در این زمینه وجود دارد که میگوید
دو نفر به جزیرهایسفر کردند و دیدند هیچیک از ساکنان آن جزیره
کفش نپوشیدهاند .نفر اول گفت اینجا بازاری وجود ندارد و دومی گفت
شو به خانهاش رفت و با کفش به جزیره
عجب بازاری برای فروش کف 
برگشت و کسب وکاری را ساخت و توسعه داد .چرا امروز میگویند بازار
آینده در جهان بازار آفریقاست؟ چون کشورهای آفریقایی کمتر توسعه
یافتهاند و مسائل جدی برای حل و فصل در این کشورها وجود دارد .آن
هم برای کسانی که به واقع دنبال ساختناند .ایران فرصت بزرگی برای
کسانی است که به واقع بخواهند بسازند .ایران هنوز حوزه اقیانوس آبی
است و قرمز نشده است.
به نکتهایدر پاسخهای قبلی اشــاره کردید که همان نگاه
تآپی و اقتصاد
قانونگذار و سیاســتگذار به اکوسیستماستار 
نوآوری است .ما در سال گذشته یک چالش جدی در حوزه کسب
وکارهای نوپا و اقتصاد نوآوری داشــتیم که همان طرح صیانت از
کاربران در فضای مجازی بود .طرحی که این روزها اسامی مختلفی
به خود گرفته و براساس آخرین خبری که تا امروز داریم قرار است
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی هم بررسی شود.با عرضه
نخستین نســخهها از این طرح در رسانهها ،تالش برای مهاجرت
از ســوی نیروی جوان و تحصیلکرده شدت گرفت و بسیاری از
کسب وکارها هم به رویهایکه در تهیه این طرح در پیش گرفته
شــده اعتراض کردند .زمانی که از فرصت ،تهدید و مشکالت در
تآپی ایران میگوییم ،نمیتوانیم از چنین
اکوسیســتماســتار 
طرحهایی چشمپوشــی کنیم که جز مایوس کردن نسل جوان،
ماحصلی برای کشور ندارد ،آن هم در شرایط تحریمی امروز.

بله .درست میگویید.اما ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم و
اینکه بنشینیم و نگاه کنیم ،غصه بخوریم و مهاجرت کنیم ،مشکلی
را حل نمیکند .صاحبان کســب وکار و فعاالن حوزه اکوسیســتم
تآپی باید در شرایطی که به آن اشاره کردید ،از هر امکانی برای
استار 
گفتوگو با قانونگذاران و سیاستگذاران کشور استفاده کنند .در این
فضا باید جوانان را به استفاده از فرصتهای طرح مسائل ترغیب کرد.
طرح مســائلی از جنس طرح صیانت به این دلیل اســت که دریچه
گفتوگویی برای حل و فصل مســائل وجود نداشته است .متاسفانه
بخش عمدهایاز جامعه کشــور آموزشــی درباره فناوری ندیدهاند،
آگاهی در این زمینه ندارند و این عدم اشــراف آنها باعث شــده با
تآپی طوری رفتار کنند که انگار آنها از
آدمهای اکوسیســتماستار 
خارج آمدهاند .این درحالی است که رهبر انقالب ،سال  1401را سال
اقتصاد دانشبنیان نامیدند .این نشان میدهد در باالترین سطوح نظام،
یک ظرفیت فکری و حمایتی جدی از اقتصــاد نوآوری وجود دارد.
ظرفیتــی که باید در این اقتصاد برای بالفعل کردن آن تالش کنیم.
تا جایی که میتوانیم باید درباره مســائل مختلف در اقتصاد فناوری
بنویســیم ،آموزش بدهیم و گفتوگو کنیم .دور شدن و داد و بیداد
کردن هیچ نتیجهایندارد.

شای دبتوان گفت در سال گذشته میتوانستیم بازهایاز  2.5میلیارد تا  16میلیارد تومان را برای
تآپی ایران در نظر بگیریم اما امسال در اندازههای بزرگ ،رقم
سرمایه بزرگ در اکوسیستماستار 
بزرگ این بازه 50 ،میلیارد تومان و چهبسا بیشتر است.

گفتوگوی آیندهنگر با نیما اشرفزاده ،کارآفرین و تحلیلگر اکوسیستم استارتآپی

مردم به خدمات آنالین خوشبین شدهاند
تآپی ایران
 3نکته مثبت در اکوسیستماستار 
ت آپها و کسب
پرونده ما به طور مشخص درباره چالشهایاستار 
وکارهای نوپا و آینده آنهاست .امروز با پیامدهایی مثل موج عظیم
مهاجرت نیروهای تحصیلکرده در حوزه فناوری دست و پنجه نرم
میکنیم .حتی در گفتوگوهای گذشته هم به این نکته اشاره کردید
ت آپها جدی است.پرسش اصلی
که بحران منابع انسانی برایاستار 
تآپی ایران چنین
ما این اســت که چرا امروز در اکوسیستماستار 
بحرانی بروز کرده است ؟

ما در سالهای آغاز دهه  90خوب رشد کردیم اما از چهار سال پیش
تآپی متفاوت شد .درواق عدر اکوسیستم
شــرایط برای اکوسیستماستار 
تآپی به حالت ســکون فرو رفتیم .مجموع عوامل دست به دست
استار 
هم داد و شــرایط را برای کسب وکارها سخت کرد.سرمایهگذاری افراد و
تآپی ایران به دلیل تحریمها
مجموعههای خارجی در اکوسیستماستار 
و ماجراهای برجام متوقف شــد.سختتر شدن شــرایط اقتصادی هم
دســت به دســت تحریمها داد تا روند مهاجرت اســتعدادها و نیروهای
جوان تحصیلکرده از کشور شــدت بگیرد .شرکتها با توجه به شرایط
اقتصادی کشور توان پرداخت مبالغ باالتر به نیروهای حرفهایرا نداشتند.
همین باعث شد نیروها یا مهاجرت کنند یا با شرکتهای خارجی و خوب
دورکاری کنند .همه اینها هم باعث شد بحران دسترسی به منابع انسانی
تآپی ایران عمیقتر شود.
در اکوسیستماستار 
در حوزه سرمایهگذاری چه وضعیتی داریم؟

تآپی در کشوری به بلوغ
سرمایهگذار زمانی که ببیند اکوسیستماستار 
تآپها و کسب وکارهای نوپا قرار
رسیده ،منابع مالیاش را در اختیاراستار 
تآپهای
میدهد ،اما زمانی که شرایط به ویژه به دلیل تحریمها برایاستار 
ایرانی سخت شد ،سرمایهگذاران خارجی پولهایشان را از کسب وکارهای
نوپای کشورمان خارج کردند .درواقع آن چرخهایکه در اکوسیستمهای
تآپی عادی در دیگر کشورها جریان دارد ،در ایران درهم شکست .به
استار 
طور حتم در شرایطی که سرمایهگذار خارجی جرئت ورود به اکوسیستم
تآپی را پیدا نکند ،سرمایهگذار داخلی هم دست نگه میدارد .در
اســتار 
تآپی در بین
سالهای گذشته باور به سرمایهگذاری در اکوسیستماستار 
صاحبان سرمایه در داخل کشور درحال شکلگیری بود ،اما تحوالتی رخ
داد که این جریان را ُکند کرد .سرمایهگذاران داخلی در حجمهای بزرگ
کهم دیگر تنها بحث
حاضر به سرمایهگذاری نیستند .در حجمهای کوچ 
مبلغ مطرح نیست بلکه به درک درست کسب کارهای نوپا هم نیاز داریم.
وقتی بحث ســرمایهگذاریهای کوچک به میان میآید ،شروط صاحب
سرمایه اهمیت پیدا میکند .برای مثال وقتی میخواهند با سرمایهگذاری
اندکی  70درصد کســب وکار را بگیرند ،دیگر جایی برای گفتوگو باقی
نمیماند .البته حق هم دارند چراکه تجربه خروج موفق ســرمایهگذار در
تآپی ایران را ندیدهاند .به همین دلیل سختگیرتر از
اکوسیستماســتار 
تآپی میشوند.
همیشه وارد مذاکره با گروههایاستار 
برای اعداد کوچک و بزرگ در جریان جذب سرمایه در اکوسیستم
تآپی باز های وجود دارد؟
استار 

تآپی ایران از 200
اعداد کوچک در سرمایهگذاری در اکوسیستماستار 

عدم شناخت بخش عمدهایاز حاکمیت از جنس کسب وکارهای نوپا به وضع قوانین ناامیدکننده توسط
آنان منجر میشود .در کنار این ،نباید از فشار تحریمها و سختی شرایط اقتصادی گذشت که بحرانها
ت آپهای ایرانی شدیدتر کرده است .با این حال نیما اشرفزاده ،تحلیلگر اکوسیستم
را برایاستار 
تآپی و کارآفرین میگوید تغییر باورهای مردم نسبت به خدمات آنالین نقطهایروشن در فضای
استار 
تآپی ایران است .عالوه بر این نباید از
کسب وکارهای نوپا و امیدی به ماندن در اکوسیستماستار 
تآپی در جلسه با قانونگذاران
شکلگیری اتحادیههای مرتبط با این کسب وکارها و حضور فعاالناستار 
هم گذشت.

میلیون تومان تا  2.5میلیارد تومــان را در بر میگیرد .این اعداد در این
بازه ،هم برای کســب وکارهای نوپا و هم برای سرمایهگذار کوچک است.
اعداد بزرگ از  2.5میلیارد تومان به باال را در بر میگیرد .شای دبتوان گفت
درسال گذشته میتوانســتیم بازهایاز  2.5میلیارد تا  16میلیارد تومان
تآپی ایران در نظر بگیریم،
را برای سرمایه بزرگ در اکوسیســتماستار 
اما امســال در اندازههای بزرگ ،رقم بزرگ این بازه 50 ،میلیارد تومان و
چهبسا بیشتر است.
در پاسخ پرسش نخست به داستان برجام اشاره کردید که از سال
 97و با خروج ترامپ از آن برای اقتصاد ایران چالش برانگیخت .پس
از روی کارآمدن دولت سیزدهم مذاکرات دوباره آغاز شده است .به
تآپی فکر میکنید نتیجهبخش بودن
عنوان فعال اکوسیستماستار 
ت آپهای ایرانی اثر دارد؟
این مذاکرات بر روند فعالیتاستار 

تآپی
بله .به طور حت ماگر مذاکرات به نتیجه برسد ،اکوسیستماستار 
ایران هــم با توجه به تحوالت بینالمللی و بهبود وضعیت اقتصاد کالن،
از آ ناثر مثبت میپذیرد .در وهله نخســت باید گفت ،مثبت شدن روند
مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن ســرمایهگذار خارجی را به اکوسیستم
طسرمایهگذاران داخلی که
تآپی ایران بازمیگرداند .در این شرای 
اســتار 
تآپهای پرسود ایران ورود میکنند.
ریسکپذیری کمتری دارند دراستار 
کســب وکارهای سنتی هم فرصت استفاده هرچه بیشتر از دستاوردها و
را هحلهای فناورانه استارتآپهای داخلی را پیدا میکنند.

تآپیای دارید که حتی در
چنین امیدی را به اکوسیستماستار 
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نگـاه
رتبهبندی موسسات و نهادهای جهانی جایگاهی ندارد .از جمله این
تآپ بلینک ساالنه از وضعیت
رتبهبندیها ،فهرستی است کهاستار 
اکوسیستمها در سراســر جهان منتشر میکند .در آخرین گزارش
رتبه تهران  512جهان اســت و سقوط  74پلهایجایگاه آن گزارش
شده است .ضمن اینکه ایران به طور مشخص در بین یکهزار شهر
از  100کشور جهان هم بررسی نشده است و نام پایتخت ایران در بین
شهرهایی است که به دالیلی مثل آشفتگیهای سیاسی و دولتهای
ناکارآمد مورد بررسی مستقیم نبودهاند.

احســاس میکنم یک دلیل عمده بیتوجهی نهادهای بینالمللی و
تآپهای ایرانی عدم انتشار دادههای الزم برای رتبهبندی
جهانی بهاستار 
تآپی ایران است .در واقع ما هیچ اطالعاتی را در اختیار
اکوسیستماستار 
این نهادها و موسسات قرار نمیدهیم که در رتبهبندی آنها جایی داشته
باشیم.

شکلگرفتن
اتحادیهها و
کمیسیونهای
مربوط به فعالیت
تجارتالکترونیک
و شرکتهای
فناوریمحور هم
از دیگر نکات مثبتی
است که باید در
تحلیلاکوسیستم
تآپی به
استار 
آن اشاره کرد .از
جملهمهمترین
سازمانهای موثر
در آینده اکوسیستم
تآپی ایران،
استار 
سازمان نصر یا
هماننظامصنفی
رایانهایاستان
تهران است

به این پرسش باتوجه به بحرانی که در حوزه منابع انسانی برای
کســب وکارها وجود دارد پاســخ دهید .فکر میکنید اکوسیستم
تآپی ایران چه نکات مثبتی دارد که یک جوان تحصیلکرده یا
استار 
در آغاز تحصیل و مسیر کا ریاش ،به خاطر آن در ایران ماندگار شود و
به کار کردن ادامه بدهد؟

تآپی همهگیرتر و جذابتر هم
ببینید ،به نظر من اکوسیستماستار 
تآپهای بزرگی مثل
شده است و البته این دلیل غیر اقتصادی دارد.استار 
دیجی کاال و اسنپ همچنان در مسیر رشد حرکت میکنند و یک دلیل
مهم در بروز چنین رشدی ،باورهای مردم در ارتباط با دریافت خدمات از
این کسب وکارهای نوپاست .خرید اینترنتی در بین خانوارهای ایرانی جای
خودش را باز کرده اســت .مردم به استفاده از تاکسیهای اینترنتی روی
خوش بیشتری نشان میدهند .این باورمندی مردم به خدمات آنالین،فضا
را برای کارآفرینان جوانتر هم فراهم میکند تا ایدههایشــان را به میدان
بیاورند و برای به سرانجام رسیدن آن تالش کنند .همچنان میتوان گفت
پولهای کوچکی در بازار در حال جابهجایی است و این هم فرصتزاست.
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه در ایران شکل گرفته و در مجموع،
تآپی ایران انجام میشود.
سرمایهگذاریهای کوچکی در اکوسیستماستار 
شــکل گرفتن اتحادیهها و کمیســیونهای مربوط بــه فعالیت تجارت
الکترونیک و شرکتهای فناوریمحور هم از دیگر نکات مثبتی است که
تآپی به آن اشاره کرد .از جمله مهمترین
باید در تحلیل اکوسیستماستار 
تآپی ایران ،سازمان نصر یا
سازمانهای موثر در آینده اکوسیستماستار 
همان نظام صنفی رایانهایاستان تهران است .وجود چنین سازمانهایی
تآپها را
فرصت همفکری بیشتر و همراهی کسب وکارهای نوپا واستار 
فراهم میکند .در چنین سازمانهایی اعضا دست به دست هم میدهند و
از منافع کسبوکارها دفاع میکنند.
همین مسئلهایکه سازمانهایی مثل نصر و اتحادیهها را عاملی
در بهبود آن میدانید ،از دالیل عمــده مهاجرت نیروهای نخبه از
تآپی ایران است.
اکوسیستماستار 

بله .متاسفانه حقوق و قوانینی که در فضای کسب وکارهای فناورانه
وضع میشود ،بدون درک شرایط فعاالن این حوزه و الزامات و قواعد کسب
ب وکارهای نوپا در اتحادیهها
وکارهای نوپاست.همراهی و همکاری کس 
و کمیسیونهای مشترک کمک میکند آن بخش از حاکمیت که برای
کسب وکارهای نوپا قانون میگذارد ،به درک بهتری از شرایط کاری آنها
برسد و بداند اکوسیستم از چه جنسی است و چطور باید با آن رفتار کرد.
تآپها و کسب وکارهای فناورانه نگاهی
اگر به تجربه اکوسیســتماستار 
بیندازید ،به خوبی متوجه میشوید که شناساندن شرایط این کسب وکارها
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به قانونگذارا نچه اهمیتی دارد .د رســالهای گذشته میدیدم که اگر
کسی روی یکپلتفر م کاالی ممنوعهایراتبلیغ میکرد ،مالکپلتفر م
احضار میشد و کسی که محاکمه میشد ،او بود .اما به تدریج قانونگذاران
و سیاستگذاران دریافتند که باید چطور با کسب وکارهای آنالین رفتار
کرد و چه قوانینی است که عالوه بر حفظ فرصتهای اقتصادی این کسب
وکارها ،از درصد خطای آنها کم میکند.هرچه بزرگتر شدن اکوسیستم
تآپی در اینجا نقش کلیدی را ایفا میکند .هرچه اکوسیستم بزرگتر
استار 
شود ،در جلسههای تصمیمگیری شــرکت داده میشود و حرفهایش
یشود.
شنیده م 
 یکی از عوامل موثر در شــتاب گرفتن مهاجرت نیروهای کار از
تآپی ایران داســتان طرح صیانت از کاربران در
اکوسیستماستار 
فضای مجازی است .چنین طرحهایی را تا چه اندازه در اکوسیستم
تآپی و فضای نوآوری در کشور موثر میدانید؟
استار 

طرحهایی مثل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیش از
تآپی ایران دارد .یا بهتر است بگویم در
هرچیز اثر روانی بر اکوسیستماستار 
وهله نخست چنین اثری بر کسب وکارهای نوپا بر جای میگذارد .ناامیدی
و یأسی ک هتهیه و بررسی چنین طرحهایی ترویج میدهد ،به باال رفتن آمار
مهاجرت استعدادها و نیروهای جوانی که میتوانند کسب وکار خودشان را
تآپی راه بیندازند ،کمک میکند .هر زمان که تهیه و
در اکوسیستماستار 
بررسی چنین طرحهایی لغو میشود ،همه برمیگردند سر کارشان و وقتی
دوباره ،جریانهایی در حاکمیت چنین طرحهایی را آماده بررسی و اجرا
میکنند ،نیروهای نخبه و بااستعداد در کسب وکارهای نوپا سراغ دورکاری
با شــرکتهای خارجی و مهاجرت میروند .غیر از این مسئله ناامیدی،
طرح چنین موضوعاتی به پیشبینیناپذیری اقتصاد و محیط کسب وکار
ایران دامن میزند .در چند ســال اخیــر ،در کل اقتصاد و اجتماع ایران
امکان پیشبینی آینده به کمترین ســطح رسیده و این مشکل ،تنها در
تآپی خودنمایی نمیکند .همه جامعه درگیر پیشبینی
اکوسیستماستار 
آیندهاند .کسب وکارهای خردی که امروز در اینستاگرام جنس میفروشند
هم نمیدانند قرار اســت در یک سال آینده چه اتفاقی بیفتد .در چشم
مردم عادی هم آینده گنگ اســت .کسی نمیداند چه میخواهد و همه
ی
مشــغول یافتن راهی برای حفظ ارزش سرمایهاند .بعضی وارد سوداگر 
نو دالر و طال در کشــور شدهاند ،برخی دیگر به دنبال خرید زمین
زمی 
و ملک در کشورهای همسایه از جمله ترکیهاند .همه این اقدامات ،پیامد
تصمیمهایی است که ناامیدی را در کشور ترویج میکند.عدم شفافیتی که
ناشی از چنین طرحهایی است باعث میشود مردم تصمیمهای لحظهای
و احساســی بگیرند .تصمیمهایی که در اجرای آنها نمیتوان کسی را
محاکمه یا مواخذه کرد چراکه شرایط بیرونی ،چارهایجز این برای مردم
نگذاشته است .مردم راهحلی جز اجرای چنین تصمیمهایی ندارند چراکه
برای زندگی بهتر امکا نپیشبینی آینده را فراهم کرد.
تآپی از جمله
فکر میکنید نکات مثبتی که در اکوسیستماستار 
حضو ردر جلسهها به آن اشــاره کردید ،در سالهای آینده بر روند
تآپی ایران اثر بگذارد؟
فعالیت جوانها در اکوسیستماستار 

امیدواریم همانطور که در گذشــته ،مواردی از این دست دیده شده،
تآپی برای همفکری کردن دعوت کنند.
باز هم از فعاالن اکوسیستماستار 
نکته مهمتر توجه به حرفهایی است که در این جلسهها توسط این فعاالن
مطرح میشــود .همین که پای ما به این جلســهها باز شد هگام مثبتی
تآپی بها
است ،اما نکته آزاردهنده این است که به حرفهای فعاالناستار 
نمیدهند و در جلسههای خودشان همهچیز وتو میشود و برمیگردند سر
خانه اول .امیدواریم این مسئله هم بهمرور رفع شود.

 ............................چشمانداز ............................

آینده نامعلوم شاهرگ حیاتی اروپا
تلفات انرژی جنگ روسیه-اوکراین به کجا میرسد؟

یکــی از تلفات اولیه تهاجم روســیه به اوکرایــن -و ادامه
پیامدهــای ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن -خط لوله گاز نورد
اســتریم  2اســت ،یک پروژه انرژی عظیم که ساخت آن
چندین ســال به طول انجامیــد و  11میلیارد دالر هزینه
داشــت .حتی قبل از حمله بیدلیل روسیه ،نشانهها برای
خط لوله  1234کیلومتری دریایی ،که برای دو برابر کردن
جریان گاز بین روسیه و آلمان طراحی شده بود ،خوب نبود.
هولی الیات
اکنون ،همانطور که یکی از تحلیلگران گفته است ،پروژه
سیانبیسی
زیرساختی بزرگ به نظر میرسد که «کشته شده است».
ســاخت این خط لوله در سال  2018آغاز شد ،اما با موانع
متعددی روبهرو بود و به چیزی شبیه یک پین بال ژئوپلیتیکی در اروپا و آمریکا تبدیل شد
تا اینکه سرانجام در سپتامبر  2021تکمیل شد .با این حال ،در نوامبر سال گذشته ،هنگامی
که تنظیمکننده انرژی آلمان به طور موقت روند صدور گواهینامه را که به آن اجازه میداد
عملیات خط لوله را آغاز کند متوقف کرد ،مشکالت دیگری ایجاد شد .این تعلیق زمانی رخ
داد که روسیه دهها هزار نیرو در امتداد مرز اوکراین جمعآوری میکرد (اگرچه تنظیمکننده
قوانین را دلیل این تعلیق ذکر کرد ).آخرین میخ تابوت نورد استریم  2در فوریه و پس از تصمیم
سرنوشتساز روسیه برای به رسمیت شناختن دو منطقه جداییطلب و طرفدار روسیه در شرق

اوکراین ،کوبیده شد .این امر باعث شد تا دولت آلمان در دوره نخست وزیری اوالف شولز روند
صدور گواهینامه را به طور کامل متوقف کند .تهاجم روسیه به اوکراین در  24فوریه آغاز شد.
جنگی که به وقوع پیوست ،اروپا را وارد یک بحران ژئوپلیتیکی کرد که در سالهای گذشته
دیده نشــده بود و پروژههای مشترک و شراکتهای تجاری بین روسیه و اروپا (و در داخل)
مانند نورد استریم  -2را در لبه پرتگاه قرار داد .حمله روسیه به اوکراین پروژه نورد استریم  2رااز بین برد .به طور خالصه ،برای آلمان یا هر کشور اروپایی دیگری غیرقابل تصور است که پس
از رفتار روسیه ،چرخش را انجام دهد و مجوز خط لوله را صادر کند .کریستین برزینا ،کارشناس
ارشــد و رئیس تیم ژئوپلیتیک در صندوق آلمانی مارشال آمریکا ،به  CNBCگفت« :حتی
خطوط لوله فعال آینده متزلزلی در اروپا دارند ،در حالی که برای نورد استریم  ،2خط لوله در
حالت غیرفعال خود مانده است .عالوه بر تضمین ایمنی و پایداری سازه ،استفادههای دیگری
از آن را پیشبینی نمیکنم ».تهاجم روسیه به دور شدن اتحادیه اروپا از انرژی روسیه سرعت
بخشیده است و این اتحادیه میگوید که واردات گاز روسیه را تا پایان سال  2022به میزان
دوسوم کاهش میدهد و قصد دارد تا سال  2030به وابستگی خود به واردات سوخت فسیلی
روســیه پایان دهد .روسیه با تهدید به توقف صادرات گاز به کشورهای غیردوست در صورت
عدم پرداخت گاز به روبل به جای یورو یا دالر پاســخ داده اســت .گروه هفت کشور صنعتی
این درخواست را رد کرده است .تحلیلگران انرژی میگویند که در این پسزمینه تنشهای
ژئوپلیتیکی تلخ ،آینده خط لوله نورد استریم  2اکنون بسیار دچار شبهه شده است.

چشمانداز

گلدمن ساکس پیشبینی میکند:

اگر پوتین شیرهای گاز را ببندد...

الیوت اسمیت
نویسنده گلدمن ساکس

برای سال 2022
به طور کلی
قیمتهای باالی
گاز میتواند
بر رشد تولید
ناخالص داخلی
منطقه یورو تا0.6
درصد تاثیر بگذارد.
و اگر فرض کنیم که
دیگر اختاللی در
عرضه گاز وجود
نداشته باشد ،در
بریتانیا 0.1درصد
افزایش داشته
باشد
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گاز طبیعی یکی از چندین کاالیی اســت کــه در آتش متقابل
درگیری در اوکراین گرفتار شــده است و اگر روسیه صادرات خود را
متوقف کند ،اقتصاد اروپا ممکن است آسیب ببیند .خطرات جانبی
عرضه ناشی از جنگ ،نوسانات شــدیدی را در بازارهای جهانی کاال
ایجاد کرده اســت ،زیرا قیمت نفت ،نیکل و گنــدم نیز در کنار گاز
طبیعی در هفتههای اخیر افزایش یافته است.
پس از هشدار الکساندر نواک ،معاون نخست وزیر روسیه مبنی بر
اینکه مســکو میتواند صادرات خود به آلمان و بقیه اروپا را از طریق
خط لوله نورد اســتریم  1متوقف کند ،بار دیگر گاز طبیعی در مرکز
توجه قرار گرفت.
اظهارات او تا حدودی در واکنش به تصمیم ماه گذشته آلمان برای
جلوگیری از صدور گواهینامه خط لوله گاز بسیار بحثبرانگیز نورد
استریم  ،2همراه با رگبار تحریمهای اقتصادی که از آن زمان توسط
قدرتهای غربی با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه اعمال شده است،
بیان شد .آمریکا اعالم کرد که تمام واردات نفت و گاز روسیه را ممنوع
میکند ،در حالی که بریتانیا پیشنهاد کرده بود تا پایان سال واردات را
به تدریج متوقف کند .اتحادیه اروپا قصد دارد واردات گاز روسیه را به
میزان دوسوم کاهش دهد ،اما این اقدام تا حد زیادی به دلیل وابستگی
شدیدش به انرژی روسیه ،آنچنان جدی نیست.
منطقــه یورو حدود یکچهارم انرژی خود را از گاز طبیعی تولید
میکند ،در حالی که روسیه حدود یکســوم این واردات را به خود
اختصاص میدهد .به گفته گلدمن ساکس ،هرگونه اختالل بیشتر در
واردات گاز میتواند اثرات ضربهایِ قابل توجهی بر تولید اقتصادی و
تورم منطقه یورو داشته باشد.
در یادداشت تحقیقاتی ،سون یاری استن ،اقتصاددان ارشد اروپایی
گلدمن و تیمش چندین ســناریو را ارائه کردند و ارزیابی کردند که
چگونه ممکن است بر اقتصاد اروپا تأثیر بگذارد.
یک سناریو این است که هیچ اختاللی در عرضه بیشتر از کاهش
جریان از سپتامبر گذشته ،ایجاد نخواهد شد؛ سناریوی دیگر این است
که واردات گاز از طریق اوکراین برای باقیمانده سال متوقف میشود؛
و در سناریوی سوم ،تا پایان سال  ۲۰۲۲تمام واردات خط لوله روسیه
به اروپا در سراسر اروپا متوقف میشود.
با ترسیم محدودیتهای عرضه فیزیکی گاز و فشارهای قیمتی رو
به باال در اثرات ( GVAارزش افزوده ناخالص) در منطقه یورو و بریتانیا،
تخمین میزنیم که برای سال  2022به طور کلی قیمتهای باالی
گاز میتواند بر رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو تا  0.6درصد
تاثیر بگذارد .و اگر فرض کنیم که دیگر اختاللی در عرضه گاز وجود
نداشته باشد ،بر بریتانیا  0.1درصد افزایش داشته باشد .استن اضافه
کرد که به دلیل وابستگی باالی آلمان به گاز روسیه ،شاید تأثیر آن در
آلمان حتی بیشتر باشد ( - ۰.۹درصد) .سناریویی که در آن روسیه
تمام صادرات خطوط لوله را متوقف میکند ،با تأثیرات قابل توجه در
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آلمان (- 3.4درصد) و ایتالیا ( - 2.6درصد ).میتواند منجر به کاهش
 2.2درصدی رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 2022
نسبت به پیشبینی اولیه ما شود.
در جبهه تورم ،ســناریویی که در آن جریان گاز از طریق اوکراین
متوقف میشود 0.7 ،واحد درصد به پیشبینی تورم منطقه یورو در
منطقه یورو در اوج خود در دســامبر  2022توسط گلدمن ساکس
اضافه شده است .استن گفت« :اگر قیمت گاز به دلیل تعطیلی خطوط
لوله گاز از روسیه افزایش بیشتری پیدا کند ،پیشبینی تورم کل ما
میتواند تا  1.3درصد باالتر باشد».
در بریتانیا ،انتظار داریم محدودهای بین  22تا  90درصد برای سقف
قیمتی اکتبر تحت این سه سناریو وجود داشته باشد که نشاندهنده
ریسک دوطرفه در مورد فرض فعلی ما  55درصد است .سقف قیمت
انرژی بریتانیا در ماه اکتبر توسط رگوالتور این کشور بررسی خواهد
شد .از اول آوریل امسال ،این سقف قرار است  54درصد از سطح قبلی
خود افزایش پیدا کند و به  693پوند ( 906دالر) در سال برسد که به
دلیل افزایش قیمت انرژی حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین است.
پیشفرض پایه گلدمن افزایش  55درصدی دیگر در ماه اکتبر است و
در صورت تعطیلی کل واردات ،امکان افزایش 90درصدی وجود دارد.
Jقطع کردن کل بعید است
با توجه به اتکای روســیه به صادرات به اروپــا و منابع درآمدی
آن در جاهــای دیگر با توجه به مجموعــه تحریمهای بینالمللی،
تهای  BCA Researchدر یادداشتی پیشبینی کردند
استراتژیس 
که توقف کامل آن بعید است.
ماتیو ساواری ،رئیس این پروژه گفت« :اگرچه ماه گذشته مسکو
قرارداد جدیدی با پکن برای تامین  10میلیارد متر مکعب گاز اضافی
در ســال به  CNPCچین منعقد کــرد ،اما تکمیل خط لوله جدید
برنامهریزیشــده برای حمل این منابع دو تا سه سال طول خواهد
کشید ».در این میان ،روسیه باید برای تامین بودجه تهاجم نظامی
خود در اوکراین و تضمین ثبات داخلی ،بر فروش خود به اروپا تکیه
کند .با این حال ،ساواری پیشنهاد کرد که تهدید نواک همچنان خطر
اختالل در تامین انرژی اروپا را نشان میدهد ،که در آینده نزدیک به
فشار صعودی بر قیمت گاز طبیعی ادامه خواهد داد.
ساواری افزود« :تا زمانی که حق بیمه قیمت نفت و گاز طبیعی از
بین نرود ،هزینههای باالی انرژی منجر به دوره رکود تورمی در منطقه
یورو خواهد شد».
ســرمایهگذاران باید در کوتاهمدت موضــع محتاطانهای در قبال
داراییهای ریسک اروپا داشته باشند.
دورنمای افزایش بیشتر قیمتهای انرژی ،نگرانیها از دوره «رکود
تورمی» را افزایش داده اســت ،کــه در آن اقتصاد جهانی با تورم باال
همراه با رشد اقتصادی آهسته و بیکاری باال درگیر است.

روسیه  55درصد از واردات گاز آلمان در سال  2021و  40درصد در سهماهه اول سال  2022را به خود
اختصاص داده است .رابرت هابک ،وزیر اقتصاد ،گفته است که آلمان تا قبل از اواسط سال  2024به طور
کامل به تجهیزات روسیه دست نخواهد یافت.

نگران از دست دادن گاز

اگر روسیه گاز آلمان را قطع کند ،چه اتفاقی میافتد؟
آلمان اولین مرحله از طرح اضطراری را برای مدیریت عرضه گاز در بزرگترین اقتصاد اروپا به
منظور آمادهســازی برای اختالل یا توقف احتمالی عرضه گاز طبیعی از روسیه فعال کرده است.
روســیه  55درصد از واردات گاز آلمان در سال  2021و  40درصد در سهماهه اول سال  2022را
به خود اختصاص داده است .رابرت هابک ،وزیر اقتصاد ،گفته است که آلمان تا قبل از اواسط سال
 2024به طور کامل به تجهیزات روسیه دست نخواهد یافت.
Jمشکل چیست؟
مسکو اعالم کرد که مکانیسمی را تا  31مارس تنظیم خواهد کرد که بر اساس آن کشورهای به
اصطالح «غیر دوست»  -کسانی که پشت تحریمهای اعمالشده به دلیل حمله روسیه به اوکراین
هستند  -هزینه گاز را به روبل پرداخت کنند .این شامل آلمان ،نیروگاه صنعتی اروپا و سایر متحدان
اروپایی می شود .اکثر آنها اکنون به یورو یا دالر پرداخت میکنند .هابک که وزیر مسئول امنیت
انرژی آلمان اســت ،درخواست روســیه را رد کرده و گفته است که قراردادها تحت شرایط فعلی
رعایت خواهند شد .بزرگترین مشتریان آلمانی روسیه  Uniper RWEو  EnBW VNGهستند
که قراردادهای بلندمدت تامیــن گاز دارند .آنها در مورد آمادگیهای فردی برای هرگونه اختالل
اظهارنظرینکردهاند.
Jبرنامه گازی آلمان چیست؟
«برنامه گاز اضطراری» برلین دارای سه سطح بحران است .اولین سطحی که دولت راهاندازی
کرده است ،هشدار اولیه است ،زمانی که نشانههایی وجود دارد که ممکن است ذخیره اضطراری
در حال بدتر شــدن باشد .دوم زنگ خطر است ،زمانی که اختالل در عرضه یا تقاضای فوقالعاده
باال تعادل معمول را به هم میزند ،اما همچنان میتوان بدون مداخله آن را اصالح کرد .سطح سوم

اضطراری است ،زمانی که اقدامات مبتنی بر بازار نتوانسته کمبودها را برطرف کند .در این مرحله،
تنظیمکننده شبکه آلمان ،Bundesnetzagentur ،باید تصمیم بگیرد که چگونه گاز باقیمانده
را در سراسر کشور توزیع کند.
Jچهچیزی اول تحت تاثیر قرار میگیرد؟
اگر آلمان گاز کافی را تامین نکند ،صنعت ،که یکچهارم تقاضای گاز آلمان را تشکیل میدهد،
ابتدا ضربه خواهد خورد .لئونارد بیرنبام ،مدیر اجرایی گروه انرژی آلمان E.ON ،به پخش عمومی
 ARDگفت« :این بدان معناست که تولید صنعتی از بین میرود ،زنجیرههای تأمین از بین میروند.
ما در مورد خسارات بسیار سنگین صحبت میکنیم».
خانوارها نسبت به صنعت اولویت خواهند داشت ،در حالی که بیمارستانها ،مراکز مراقبتی و
سایر مؤسسات بخش دولتی با نیازهای ویژه آخرین بار خواهند بود که تحت تأثیر یک اختالل قرار
میگیرند .شرکتهای برق که  13درصد از مصرف گاز را در سال گذشته به خود اختصاص دادهاند،
میتوانند در تئوری به نیروگاههای زغالسوز در مجموعههای خود روی آورند .با این حال ،برنامه
خروج زغال سنگ در حال انجام ،ممکن است تحت قوانین اضطراری تغییر کند تا اطمینان حاصل
شود که ظرفیت کافی آماده است .بهغیر از تامینکنندگان انرژی ،صنایعی که بیشتر نگران از دست
دادن گاز هستند ،شامل مواد شیمیایی است که در آنها از گاز برای تولید همهچیز از پالستیک و
کود گرفته تا الیاف و حاللها استفاده میشود .به نوبه خود ،خودروسازان برای محصوالتی مانند
باتری و الک به محصوالت شیمیایی وابسته هستند .اتحادیه  IG BCEاعالم کرده است که سایت
لودویگشافن  BASFمیتواند برای کاهش فعالیتها در صورتی که عرضه گاز بیش از نصف شود،
مورد بررسی قرار گیرد .پاالیشگاهها برای تولید کراکرها برای تولید محصوالتی از جمله نفتا ،بنزین،
سوخت جت ،گازوئیل و روغن گرمایشی به گاز نیاز دارند.

عرضه گاز به عنوان نسبتی از کل مصرف انرژی
گاز طبیعی از روسیه

%27

%22

گاز طبیعی از بقیه منابع

%۳۶

%24
%6

%4
اسلواکی

%9

لتونی

%9

فنالند

مجارستان

%1

استونی

%12

لیتوانی

%6

بلغارستان

%8

لهستان
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چشمانداز
با جنگ در اوکراین و تهدیدهای پوتین

اروپاییها در انتظار سهمیهبندی انرژی نشستهاند

کلویی تیلور
خبرنگار سیانبیسی

به گفته چی کونگ
چیونگ ،مدیر
انجمنسیاست
انرژی دانشگاه
کمبریج ،اگر
کشورهای غربی
همچنان به روابط
خود با روسیه
ادامه دهند ،آلمان و
اتریش ممکن است
در اجرای اقدامات
اضطراری شدید
تنهانباشند
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در حالی که اختالف بین مسکو و غرب بر سر نحوه پرداخت صادرات
گاز روسیه ادامه دارد ،کشورهای اروپایی با احتمال سهمیهبندی عرضه
انرژی مواجه هستند .کشورهای اروپایی به شدت به تحویل نفت و گاز
روسیه وابسته هستند ،اما حمله مسکو به اوکراین در اواخر فوریه باعث
شد اتحادیه اروپا و بریتانیا رگباری از تحریمها را اعمال کنند که شامل
کاهش واردات انرژی روسیه نیز بود.
در اوایل ماه مارس ،اتحادیه اروپا متعهد شد که واردات گاز روسیه
را تا دوسوم تا قبل از پایان سال کاهش دهد ،در حالی که بریتانیا گفته
است که واردات نفت روسیه را تا پایان سال  2022بهتدریج متوقف
خواهد کرد.
اما این حرکتها برای منطقهای که در حال حاضر با بحران انرژی
مواجه اســت با خطراتی همراه است .عرضه کم گاز طبیعی موجب
افزایش قیمتهای عمدهفروشــی به باالترین سطح در اروپا در سال
گذشــته بود و خانوارهای بریتانیایی افزایش بیــش از  50درصدی
قبضهای انرژی از اول آوریل را شاهد خواهند بود.
Jسهمیهبندی گاز طبیعی
آلمان هشدار داد که ممکن است به زودی با یک وضعیت اضطراری
گاز طبیعی مواجه شود که شاید نیاز به جیرهبندی عرضه گاز داشته
باشد .رابرت هابک ،وزیر اقتصاد آلمان ،گفت که اقدام «هشدار اولیه»
هنوز به این معنا نیست که این کشور مجبور است به سهمیهبندی گاز
متوسل شود ،اما از مصرفکنندگان و شرکتها خواست مصرف انرژی
خود را کاهش دهند.
در همین حال ،دولت اتریش اعالم کرد که اولین گام از یک طرح
اضطراری سهمرحلهای را فعال کرده است که نظارت دقیقتری بر بازار
گاز این کشور خواهد داشت .مقامات تقاضای روسیه برای پرداخت به
روبل را دلیل راهاندازی طرح اضطراری ذکر کردند و خاطرنشان کردند
که اگر این طرح به مرحله سوم برسد ،اقدامات کنترل اضطراری مانند
جیرهبندی ممکن است اجرایی شود.
به گفته چی کونگ چیونگ ،مدیر انجمن سیاست انرژی دانشگاه
کمبریج ،اگر کشورهای غربی همچنان به روابط خود با روسیه ادامه
دهند ،آلمان و اتریش ممکن است در اجرای اقدامات اضطراری شدید
تنهانباشند.
پوتین هفته گذشته گفت که کرملین به دنبال پرداخت به روبل
برای فروش گاز از کشورهای «غیر دوست» خواهد بود  -درخواستی
که توسط کشورهای جی 7-رد شــده است .رهبر روسیه گفت که
فرمانی را امضا کرده است مبنی بر اینکه خریداران خارجی باید از اول
آوریل برای گاز روسیه روبل بپردازند.
چیونگ به  CNBCگفت« :اگر آنها نتوانند بر سر شرایط پرداخت
توافق کنند و جریان گاز از روســیه متوقف شــود ،دیگر کشورهای
اروپایی نیز باید اقدامات اضطراری انجام دهند .علیرغم ورود به دوره
گرمتر که گاز کمتری مصرف میکنیم ،همچنان نیاز داریم که گاز به
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انبارهایمان جریان داشته باشد تا در ماههای زمستانی آینده که دما
کاهش پیدا میکند و دوباره برای گرم کردن به گاز نیاز داریم ،از آن
استفادهکنیم».
او افزود« :اگر جریان گاز روســیه متوقف شــود ،همه دولتهای
اروپایــی -از جمله بریتانیا -بایــد برنامههای اضطــراری از جمله
کمپینهای عمومی «خط مقدم» را آغاز کنند تا شهروندانمان را برای
صرفهجویی در انرژی در ماههای زمستان آماده کنند.
Jسهمیهبندی دیزل
در همین حال ،جیم واتسون ،استاد سیاست انرژی و مدیر مؤسسه
 UCLبرای منابع پایدار ،گفت :ممکن است بریتانیا شاهد سهمیهبندی
سوخت برای خودروها باشد که توسط دولت تحمیل شده است.
واتسون از طریق تلفن به  CNBCگفت که بریتانیا برای دور شدن
از نفت روســیه با مشکل بیشتری نسبت به دور شدن از گاز طبیعی
روسیه مواجه است ،زیرا بیشتر به واردات نفت متکی بود.
آمریتا سن ،مدیر تحقیقات بخش انرژی اسپکتز در جلسه کمیته
خزانــهداری پارلمان بریتانیا در ماه مارس به قانونگذاران بریتانیایی
هشــدار داد که تحریم صادرات انرژی روسیه میتواند عواقب جدی
برای اروپا داشته باشد.
او گفت« :روسیه واسطههای بسیار و شرکتهای دیگری دارد که
میتوانند محصوالت خام این کشــور را بخرند و بفروشند .بهویژه از
نظر محصوالت ،دیزل بخشی است که میترسیم در پایان ماه جاری
در آلمان ســهمیهبندی شود .شما میتوانید عواقب آن را در بریتانیا
ببینید ».در همین حال ،راسل هاردی ،مدیرعامل شرکت تجاری نفت
سوئیس ویتول ،ماه گذشته در اجالس کاالهای  FTگفت« :اروپا حدود
نیمی از گازوئیل خود را از روســیه و حدود نیمی از دیزل خود را از
خاورمیانه وارد میکند».
به گزارش تایمز ،او افزود« :جیرهبندی گازوئیل یک احتمال است».
Jکاهش تقاضا
اداره اطالعات انرژی آمریکا تخمین میزند که روســیه در سال
 2021روزانه  4.7میلیون بشکه نفت خام صادر کرده که حدود نیمی
از آن به کشــورهای اروپایی  OECDرسید .هلند ،آلمان و لهستان
بیشترین واردات نفت روسیه را در منطقه داشتند .در همین حال ،بر
اساس  74 ،EIAدرصد از صادرات گاز طبیعی روسیه در سال گذشته
به اروپای  OECDاختصاص داشت.
سال گذشته ،خرید هراسآمیز بنزین در بریتانیا منجر به کمبود
شدید شد که باعث خالی شدن بسیاری از پمپبنزینها شد و پرسنل
ارتش برای تحویل سوخت مستقر شدند .اما واتسون خاطرنشان کرد
که وضعیت فعلی متفاوت است ،و نتیجه محتملتر خطرات مربوط به
تامین انرژی ،ادامه قیمتهای باال در بریتانیا اســت -کشوری که در
حال حاضر با بدترین بحران هزینه زندگی در دههها مواجه است.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهمترین شهرهای جهان و فرصتهای سرمایهگذاری در آنها میپردازد] .
درباره بندر روتردام

دروازه تجارت دریایی اروپا
روتردام ،بزرگترین بندر اروپا و دومین شــهر بزرگ
فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
هلند ،یکی از مهمترین مبادی دریایی دنیاست .بندر
روتردام یک هاب (مرکز) مهم برای تجارت بینالمللی،
گروه همسایهها
فعالیت صنعتی و انتقال انرژی اســت و زنجیرههای
تامین جهانی به این بندر وابستگی زیادی دارند.
نام روتردام برای اولین بار در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم میالدی در
مکتوبات تاریخی مطرح شد و علتش هم این بود که در آن زمان مجوز ساخت کانال در
اطراف منطقه امروزی روتردام توسط پادشاه هلند صادر شد .با اتمام احداث این کانال،
بندر روتردام به مسیر دریایی مهمی تبدیل شد و جمعیت زیادی را نیز به سوی خود
جلب کرد .کانال جدید باعث شــد بندر روتردام دسترسی به شهرهای بزرگ شمال را
پیدا کند و خیلی سریع به مرکز مهمی برای انتقال کاال بین انگلیس و آلمان بدل شود.
در قرن هفدهم و با کشــف مسیر دریایی به سمت آسیای جنوب شرقی ،تجارت و
حمل بار از طریق بندر روتردام به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد؛ به طوری که در
پایان قرن هیجدهم روتردام (بعد از آمستردام) به دومین شهر تجاری مهم هلند بدل
شده بود و یکی از شش مرکز کمپانی هند شرقی هلند به شمار میآمد .درواقع انقالب

صنعتی روی سرنوشــت روتردام تاثیر زیادی داشت و باعث شد رشد روتردام به شکل
آهسته و باثباتی به عنوان یک بندر جهانی تکمیل شود.
روتردام در فاصله سالهای  ۱۷۹۵تا ( ۱۸۱۵دوران جنگهای ناپلئونی) در اشغال
فرانسویها و ناپلئون بود و تجارت در آن تقریباً متوقف شده بود .اما بعد از سقوط ناپلئون،
این بندر توانست خود را با شرایط جدید هم وفق بدهد و یک مسیر آبی جدید از آنجا
تا دریای شمال حفر شد تا کشتیهای بخار بزرگ نیز بتوانند از آن عبور کنند .در سال
 ۱۸۷۷روتردام از طریق راهآهن به مناطق جنوبی هلند نیز وصل شــد و همچنین پل
بزرگ روی رودخانه میوس (ماس) باعث ایجاد امکانات زیاد برای افزایش تجارت از طریق
این بندر شد .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم امکانات زیرساختی زیادی به این
بندر اضافه شد و توسعه بهشدت در آن ادامه داشت.
در دوران جنگ جهانی دوم اما سرنوشــت دیگری در انتظار روتردام بود .در ســال
 ،۱۹۴۰آلمان نازی با بمباران بندر روتردام به هلند حمله کرد و تهدید کرد که همین بال
را بر سر سایر شهرهای هلند نیز خواهد آورد.
در جریان این جنگ ،مرکز شــهر روتردام و بیش از یکســو ِم امکانات و تجهیزات
بندری آن توسط آلمانها از بین رفت 800 .نفر در این بمبارانها کشته و  ۸۰هزار نفر

همسایهها

روتردام به دلیل تجارت بینالمللی زیادی که دارد ،میزبان گروههای جمعیتی
مهاجر زیادی نیز هست .بر اساس آمار شورای شهر روتردام ،حدود  ۷۰درصد از
جوانان ساکن روتردام اصل و نسب خارجی دارند

نیز آواره شدند .تنها ساختمانهای بزرگ جانبهدربرده از این جنگ عم ً
ال بازار بورس،
شورای شهر و اداره پست روتردام بودند .اما همین نابودی عظیم باعث شد روتردام بعد از
جنگ مثل ققنوس از ویرانهها سربلند کند .مرکز شهر جدیدی احداث شد که معماری
کاربردیتر و فضای گســتردهتری داشت و برنامهریزی مدرنی برایش انجام گرفته بود.
بازسازی بندر روتردام در دوران پس از جنگ تقریباً ده سال به طول انجامید.
بندر روتردام تا مدتها به عنوان پرفعالیتترین بندر جهان شناخته میشد و مثالً
در فاصله ســالهای  ۱۹۶۲تا  ۱۹۸۶این عنــوان را برای خود حفظ کرده بود .اما بعدا ً
بندرهای ســنگاپور و شــانگهای در این زمینه از بندر روتردام پیشی گرفتند .یکی از
مهمترین علل موفقیت بندر روتردام در این دوره زمانی ،ایجاد یوروپورت (دروازه اروپا)
در دهههای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰میالدی در روتردام بود .بخشی از یوروپورت که به صورت
مصنوعی ســاخته شد ،خطراتی را که برای پهلو گرفتن کشتیهای عظیم در روتردام
وجود داشت رفع کرد.
یک امتیاز دیگر که روتردام در این دههها به دست آورد این بود که سرنوشتی مشابه
بندر هامبورگ پیدا نکرد .به دلیل جدا شدن آلمان شرقی و غربی از هم ،بندر هامبورگ
در آن سالها در دسترسی به رود اِلبه با محدودیت مواجه بود و از این بابت زیان زیادی
را متحمل شده بود و البته این شرایط باعث تقویت موضع بندر روتردام شده بود.
Jاقتصاد روتردام
اقتصاد روتردام هنوز کام ً
ال مبتنی بر حمل و نقل دریایی اســت .این بندر در قلب
مثلث پرجمعیت و صنعتی لندن ،پاریس و منطقــه روهر (رور) آلمان و نیز در دهانه
دو رودخانه مهم راین و میوس قرار گرفته اما در عین حال به دریای شمال که پررفت
وآمدترین دریای دنیاست نیز راه دارد .درواقع روتردام به صورت استراتژیک در یکی از
شلوغترین مسیرهای دریایی جهان واقع شده است و انواع کاالها از طریق آن به اروپا
منتقلمیشود.
بخش زیادی از آنچه از طریق بندر روتردام جابهجا میشود نفت خام یا فرآوردههای
نفتی و همین طور غالت اســت .از اواخر دهه  ۱۹۴۰تاکنون صنایع پتروشــیمی در
روتردام اهمیت زیادی پیدا کرده اســت .این شهر چندین پاالیشگاه بزرگ نفت دارد و
جابهجایی نفت خام ،مواد پاالیششده ،اتیلن ،گاز طبیعی و نفتا به مناطق دیگر هلند
و اروپا از جمله آمســتردام ،اَنت ِورپ (در بلژیک) و نیز آلمان از طریق خط لولههایی در
روتردام صورت میگیرد.
بندر روتردام درازای  ۴۰کیلومتری و پهنای  ۱۰کیلومتری دارد و  ۳۰هزار کشــتی
اقیانوسپیما و  ۱۳۰هزار کشــتی رودخانهپیمــا را میتواند در خودش جا بدهد .بندر
روتردام لجستیک قوی دارد و امکان انتقال سریع کاال به مناطق خشکی و نیز استفاده
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از مسیرهای حمل و نقل دریایی در تمام اروپا (از طریق راین-ماین-آبراه مایندانوب و
دانوب) را نیز دارد.
آمار و ارقام مربوط به فعالیتها در بندر روتردام قابل توجه اســت .در سال ۲۰۱۸
تقریباً  ۴۶۹میلیون تن محموله دریایی از طریق این بندر جابهجا شــد که نسبت به
سالهای قبل رشد نشان میداد .در عین حال ،جمعیت ساکن در این بندر  ۳۲۰هزار
نفر است اما سهم روتردام در تولید ناخالص داخلی هلند به  ۷درصد میرسد که درصد
قابل توجهی است.
اداره بندر روتردام را شرکت بندری روتردام با گردش حساب  ۷۱۰میلیون یورویی
(در ســال  )۲۰۱۹به عهده دارد .هفتاد درصد از ســهام آن به شهرداری روتردام و ۳۰
درصد از ســهام نیز به دولت هلند تعلق دارد .بر اساس آمار موجود ،حدود  ۴۰درصد
از کاالهایی که به اروپا وارد میشــود (چه از طریق دریا ،چه از طریق راهآهن ،جاده و
رودخانه) در روتردام باراندازی میشود و رودهای راین و میوس مسیر دسترسی عالی به
سمت خشکی و حتی مناطق دورتری مثل بازل در سوییس را فراهم میسازند.
در بندر روتردام به اســتفاده از انرژی سبز اهمیت داده میشود و مث ً
ال کشتیهای
هیبریدی در آن مورد اســتفاده قرار گرفتهاند که میزان آزادســازی کربن توسط آنها
نسبت به کشتیهای معمولی کام ً
ال کمتر است .درواقع مهمترین اهداف سبز مقامات
بندر روتردام را میتوان کاهش آزادسازی دیاکسید کربن ،استفاده بهصرفه از منابع و
نیز کاهش بازماندهها و آسیبهای محیطی دانست .به همین خاطر ،هماهنگسازی
فعالیتهای این بندر با اهداف توافق اقلیمی پاریس مورد توجه زیادی قرار داشته است.
همچنین یک حوزه ســبز که بندر روتردام در آن فعالیت موفقی داشته ،انرژی بادی
فراساحلی و نیز استفاده از هیدروژن است.
روتردام به دلیل تجارت بینالمللی زیادی که دارد ،میزبان گروههای جمعیتی مهاجر
زیادی نیز هست .بر اساس آمار شورای شهر روتردام ،حدود  ۷۰درصد از جوانان ساکن
روتردام اصل و نسب خارجی دارند .بزرگترین گروه جمعیتی مهاجر ساکن در روتردام
یها ( ۷.۸درصد) و مراکشیها ( ۶.۵درصد) تشکیل
را سورینامیها ( ۸.۷درصد) ،ترکی ها 
میدهند .این در حالی است که مهاجرت اتباع از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا به
این شهر تنها  ۶.۴درصد است .تخمین زده شده که تقریباً  ۱۳درصد از جمعیت روتردام
را مسلمانان (به خصوص با نســب ترک) تشکیل میدهند و بقیه جمعیت مسلمان
روتردام نیز از مراکش ،بوسنی ،اندونزی ،سورینام و پاکستان میآیند.
با این حال ،بندر روتردام در زمینه نیروی کار دچار مشــکل عدم تطبیق مهارت با
فرصتهای شغلی است .این مشــکل به خصوص در بخش تکنولوژی به وضوح قابل
مشاهده است .این در حالی است که در بخش مدیریت اقتصاد و کسب و کار ،روتردام
دارای نیروی کار ماهر و بهروزی است.
روتردام نیز مانند بسیاری از شهرهای مهم دیگر دنیا در حال گذار از اقتصاد صنعتی
به ســمت اقتصاد خدماتی اســت و قویترین بخشهای اقتصادی روتردام را میتوان
لجستیک ،مالیه ،بهداشت و درمان ،مواد شیمیایی ،معماری و فرهنگ دانست .مقامات
روتردام معتقدند که برای تضمین آینده اقتصادی این بندر ،باید روی جذب نیروی کار
ماهر برای شکلدادن به ساختار اجتماعی و تحکیم پایههای اقتصادی روتردام تمرکز کرد.
پیش از بروز بحران کرونا ،اقتصاد روتردام حرکت باثباتی به سمت توسعه خدماتمحور
داشــت .اما واقعیت این اســت که روتردام در این زمینه از شهرهایی مثل آمستردام و
اوترخت عقب بوده است و شاید همین مسئله باعث شد در زمان بحران کرونا ضرباتی
که اقتصاد روتردام در بخش خدمات متحمل شد ،در قیاس با شهرهای مهم دیگر هلند
کمتر باشد.
مشــکل دیگری که در حال حاضر روی وضعیت اقتصاد روتردام تاثیر دارد ،بحران
اوکراین است که تبعاتش در تمام قاره اروپا نیز حس میشود .این بحران باعث شده که
قیمت انرژی باال برود ،وابستگیهای ژئوپلیتیک بیش از گذشته خودشان را نشان بدهند
و دسترسی به آلترناتیوهای محلی و پایدار در زمینه انرژی نیز سختتر شود .با وجود
آنکه تقاضا برای انرژی هنوز زیاد اســت ،احتمال میرود که این بحران باعث کاهش
فعالیتها در بندر روتردام نیز بشود.

روتردام در قلب مثلث پرجمعیت و صنعتی لندن ،پاریس و منطقه روهر (رور) آلمان و نیز
در دهانه دو رودخانه مهم راین و میوس قرار گرفته اما در عین حال به دریای شمال که
پررفت وآمدترین دریای دنیاست نیز راه دارد .

مهمترین بنادر اروپا به لحاظ وزن بار جابهجاشده؛ سال  - ۲۰۱۸به  ۱۰۰۰تُن
۴۴۱۴۷۴

روتردام

۲۱۲۰۱۰

آنتورپ (بلژیک)

۱۱۷۶۲۱

هامبورگ (آلمان)

۹۹۵۰۳

آمستردام (هلند)

۸۸۶۴۵

آلخسیراس (اسپانیا)

۷۵۶۷۲

مارسی (فرانسه)

۷۲۴۳۱

ازمیت (ترکیه)

۶۴۹۰۲

لو آور (فرانسه)

۶۱۹۷۲

والنسیا (اسپانیا)

۶۰۷۳۰

جیهان (ترکیه)

۵۷۴۶۶

اسکندرون (ترکیه)

۵۷۳۸۰

تریسته (ایتالیا)

فرهنگ تجاری هلند

در برخورد با تجار هلندی چگونه رفتار کنیم
و چه انتظاری از آنها داشته باشیم؟

سلسله مراتب

۵۵۶۱۷

ایمینگهام (انگلیس)

۵۴۵۶۰

بارسلونا (اسپانیا)

در اروپا حمل و نقل دریایی همچنان مهمترین شکل ارسال محمولهها در فاصلههای طوالنی است.
روتردام به تنهایی مسئول  ۹درصد بار جابهجاشده اروپا (به لحاظ وزنی) است .در بین  ۲۰بندر اصلی
اروپا ۱۱ ،بندر در مدیترانه قرار دارند ۸ ،تا در دریای شمال و یکی در ساحل اقیانوس اطلس.

مهمترین شرکای تجاری هلند (واردکنندهها)
%25

دیدار با مشتریان و شرکای احتمالی

%5

%20
درصد از کل صادرات هلند

%15

%12
%9

%7

%5

%10

%5

فرانسه

آمریکا

بلژیک

انگلیس

ارزش اسباببازی و لوازم ورزشی دادوستدشده میان هلند و چین-به هزار یورو از ۲۰۱۴تا۲۰۲۰
۱۲۹۳۰۴۶

1250000

750000
500000

ارزش کل به هزار یورو

۱۰۴۵۶۹۳

۹۹۶۲۶۱

۹۶۵۸۳۴

۹۴۳۶۱۲

۸۹۷۸۵۳

1000000

250000
۴۱۱۷۰

2020

۴۷۵۵۲

2019

۴۶۸۳۸

2018

۴۰۵۰۲

2017

کاالی صادرشده از هلند به چین

۲۳۲۴۳

۱۹۸۴۷

2016

2015

۳۱۱۹۱

2014

2
هلندیهــا ترجیح میدهنــد که دیدارهــای مهم تجاری
بهخصوص با شــرکای آینده  -را  ۴تا  ۶هفته قبل هماهنگ کنند وعموما ماجرا را به آخرین لحظه نمیاندازند .شکل ارتباط هلن دیها عموما
صریح و خطی است و سعی میکنند احساسات و ارتباطات غیرکالمی
را به حداقل برســانند .تعریف از طرف مقابل و نشان دادن ادب بیش از
حد ،جزو فرهنگ تجاری هلندیها نیست .مگر اینکه طرفین همدیگر را
از سالها پیش بشناسند و رابطهای فراتر از مذاکره کنونی داشته باشند.
جلسات درونی شرکتها

%0

آلمان

۱۲۰۴۱۶۹

1
هلند جامعهای باز و برابرگراست ،و این را میتوانید در دفاتر
شــرکتهای هلندی هم ببینید .البته آنجا هم مدیرعامل ،مدیر رده
باال و مدیر اجرایی و کارمند جزء وجود دارد اما ممکن اســت تعجب
کنید که همه افراد حاضر در شــرکت  -صرفنظر از سمتشان  -از
کارمند معمولی گرفته تا مستخدم ،این فرصت را دارند تا نظرشان یا
عقیدهشان را اعالم کنند .در فرهنگ تجاری هلندی ،کارمندان عموما
ترغیب میشوند که از ابتکار عملشان استفاده کنند و استقالل فکری
خود را حفظ کنند.

0

کاالی واردشده از چین به هلند

همانطور که در نمودار پیداست این رابطه بین چین و هلند تقریبا یکطرفه بوده و چین به طور
مداوم بر صادرات اسباببازی و لوازم ورزشی خود به هلند افزوده است .در سال  ۲۰۲۰چین حدود ۱
میلیارد و  ۲۹۳میلیون یورو اسباببازی و لوازم ورزشی به هلند صادر کرده و میزان صادرات هلند
به چین در این بخش فقط  ۴۱میلیون یورو بوده است.

 3جلســات بین روســا ،مدیران و کارکنان شرکتها عموما
میتواند در آخرین لحظه برنامهریزی شود (بسته به اهمیت ماجرا).
فضای جلســات طوری اســت که همه افراد حاضر در جلسه حس
میکنند عقیدهشان شنیده میشود .حتی گاهی اوقات انتظار میرود
همه نظرشــان را بگویند .اما حواستان باشــد که عقیدهتان بر پایه
اطالعات ،آمار و منطق باشــد و به شیوهای منطقی آن را ارائه کنید.
عموما در سازمانهای هلندی ،اتفاق نظر همگانی در رسیدن به یک
تصمیم ضروری است.
شکل مذاکرات

4
در مذاکــرات رودررو عموما حرفهــای غیرضروری زده
نمیشــود .قرار نیســت درباره آب و هوا حرف بزنید .شما نظرتان را
میگویید و طرف هلندی هم همین کار را میکند .حتما با خود آمار
و اطالعات دقیق همراه داشــته باشید تا بتوانید طرف خود را مجاب
کنید .سرعت مذاکرات در هلند باالست و همه چیز در رسمیترین
حالت ممکن رخ میدهد .زمانی که تصمیمی گرفته شد ،اجرای آن با
سرعتی باال آغاز خواهد شد.
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همسایهها
تعداد نمایشگاههای تجاری در هلند بین سالهای ۲۰۰۹تا۲۰۱۹
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0

همانطور که در نمودار میبینید در نیمه اول  ۲۰۲۰به خاطر کرونا حجم بار جابهجاشده در این بندرها
کاهش پیدا کرد .اما از نیمه اول  ۲۰۲۱بنادر به وضعیت قبلی خود برگشتهاند و در برخی موارد حجم
بار از سال  ۲۰۱۹هم باالتر رفته است.
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صبحانه = ناهار

 7مهمترین وعده غذایی روزانه در هلند دو بار تکرار میشود!
صبحانه و ناهار معمول برای کارمندان در هلند کامال مشابه است :نان،
پنیر و شیر .این ساندویچ ساده میتواند با کالباس یا قهوه سنگینتر
شود .صبحانه و ناهار در شرکتهای هلندی عموما جلوی کامپیوتر
خورده میشــود .اما هلندیها گاهی در غذاخــوری و گاهی حین
جلسات غیررســمی هم ناهار میخورند( .فراموش نکنید هلندیها
حتی در این جلسات غیررسمی هم زیاد از آب و هوا و خانواده حرف
نمیزنند و به اصل مطلب میپردازند ).شام و ناهار رسمی تجاری بین
شرکا انجام میشود اما خیلی مرسوم نیست.
احساس صمیمیت با شرکای تجاری

حجم بار جابهجاشده در چند بندر مهم جهان (به میلیون کانتینر)

نیویورک /
نیوجرسی

پوشش رسمی/غیررسمی در شرکتها

در اکثر شرکتهای هلندی پوشش غیررسمی مشکلی ندارد و
کت و شــلوار و کراوات بیشتر در مقامات رده باالی تجاری و افراد دولتی
دیده میشود .با این حال اگر جلسهای جدی در پیش دارید یا در کنفرانس
مهمی شرکت میکنید بهتر است رسمی و هوشمندانه لباس بپوشید .به
هر حال در شرکتهای هلندی عموما افرادی را میبینید که تیشرت و
شلوار جین با کتانی پوشیدهاند و کامال طبیعی به نظر میرسند.

%17.5

%15

 5وقتی هلندیها از  ۴تا  ۶هفته قبل برنامه مذاکرات را میچینند،
میتوانید انتظار داشــته باشــید که در روز مذاکره کامال آمادهاند و سر وقت
حاضر میشوند (گاهی اوقات طرف هلندی از  ۱۵دقیقه قبل در محل حاضر
شده است) .آنها هم از شما همین انتظار را دارند .اگر در مسیر خود به سمت
محل مذاکره دچار مشکل شدهاید  -مثال ترافیک پیش آمده  -و دیر میرسید
حتما همان لحظه به طرف خود خبر دهید و بگویید که حدودا چه زمانی به
مقصد خواهید رســید .ساعات کار شرکتهای هلندی با هم متفاوت است
اما عموما زودتر از  ۸صبح شــروع نمیشــود و بعد از  ۶غروب هم کسی در
دفتر نمیماند مگر اینکه موضوعی اضطراری پیش بیاید یا تیم به ضرباالجل
خاصی نزدیک شده باشد.

 8وقتــی کمی با طرفتان آشــناتر شــدید میتوانیــد با او
صحبتهای غیرکاری هم داشــته باشــید .مهمتریــن موضوع این
صحبتها در هلند خانواده ،عالیق غیرکاری ،اتفاقات ورزشی ،کشور
شما و البته آب و هواست .موضوعات بیشتر از اینها و عمیقتر از اینها را
رها کنید چون ممکن است طرف هلندی خوشش نیاید.

9

شوک فرهنگی

قرنها زندگی در آب و هوای نسبتا غیردوستانه باعث شده
هلندیها ملتی فردگرا باشند اما همزمان در کار تیمی هم قدرتمند
ظاهر میشــوند .برخالف فروتنی شــرقی که ما به آن عادت داریم،
تکتک افرادی که در هلند میبینید به اهمیت و ارزش نظرات خود
باور دارند و بدون تردیدی آن را بیان میکنند .به همین خاطر افرادی
که از فرهنگهای غیرمشــابه وارد هلند میشــوند و برای آن آماده
نیستند دچار شوک فرهنگی میشوند و ممکن است رفتار هلندیها را
سرد و بیادبانه قلمداد کنند .این افراد عموما روی شریک هلندیشان
هم تاثیر مثبتی نمیگذارند .پس حتما سعی کنید پیش از ورود به
هلند برای این بخش از شخصیت هلندیها آماده شوید.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
درس عبرت
فروردین امسال هم ایران یکی از کارآفرینان بزرگ خود را از دست داد؛ رضا تهرانچی بنیانگذار کارخانه
ویتانا که همه ما او را با تولید بیســکوئیت مادر میشناسیم .او کارآفرینی بود که البته  40سال پیش با
مصادره اموالش بعد از انقالب کنار گذاشته شد اما بعد از چند سال مهاجرت دوباره به ایران بازگشت و
همیشه در حسرت بازگشت به کارخانهای بود که همچون فرزندی او را به دنیا آورد به بلوغ رساند و در
اوج جوانی از او گرفته شــد .در این بین نگاهی کوتاه به زندگی رضا تهرانچی که دندانپزشک بود ولی
وارد صنعت شد ،نشان میدهد که رمز موفقیت و ماندگاری نامش تالش شبانهروزی ،کار تیمی در کنار
برادران ،مدیریت و نگاه پیشرو ،پشتکار و البته نوآوری و خالقیت بوده است؛ نکاتی که با مطالعه زندگی
دیگر کارآفرینان هم به آنها میرسیم .رضا تهرانچی در مراسم اهدای نشان امینالضرب از سوی اتاق
بازرگانی به او ،در ویدیویی کوتاه به جوانان گفت که برای کارآفرین بودن باید خالقیت داشــته باشند و
شبانهروز کار کنند.

کارآفرین

بیسکوئیت مادر یتیم شد
رضا تهرانچی ،کارآفرین برتر ،دارنده نشان امینالضرب و از پیشگامان صنعتی در قرن گذشته ،درگذشت
ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

رضا تهرانچی در ویدیویی
که در مراسم دریافت نشان
امینالضرب از او پخش شد
گفت همیشه در زندگیاش
از شکستها درس گرفته
و با پشتکار کسبوکارش
را پیش برده است .او به
جوانانی که میخواهند
کسبوکار را شروع کنند هم
توصیه کرد برای رسیدن به
موفقیت «نوآور» باشند

در میانــه اتوبان فتح تهران کــه قدیمیها جاده قدیم کرج میخواننــدش ،کارخانهایجا
گرفته که برای مردم ایران دهههاســت خاطرهساز شده و بیسکوئیتی تولید میکند که «مادر»
بیسکوئیتهای ایران نام گرفته است .کارخانه ویتانا را دکتر رضا تهرانچی به همراه برادرانش در
دهه  )1332( 30راهاندازی کرد و خیلی زود توانست با محصوالتش برای مردم ایران ماندگار شود.
رضا تهرانچی از کارآفرینان خالق و برتر و از پیشگامان صنعتی ایران بود که در تعطیالت فروردین
امسال در  99سالگی درگذشت .او به دلیل چند دهه فعالیت صنعتی در سال  1399به عنوان یکی
از پیشکسوتان کارآفرینی در ایران نشان امینالضرب را از اتاق تهران دریافت کرد.
رضا تهرانچی در ســال  1302در کاشــان به دنیا آمد اما با مهاجرت خانوادهاش به مشهد،
دوران کودکی و نوجوانی خود را در این شــهر ســپری کرد .او تحصیالت ابتدایی را در دبستان
ابنیمین پشت سر گذاشت و تا کالس نهم را در دبیرستان شاهرضای مشهد طی کرد تا اینکه
دوباره خانوادهاش به تهران کوچ کردند .او دوران دبیرستان دانشآموز بهترین مدرسه آن روزهای
ایران یعنی دارالفنون بود .تهرانچی دانشآموزی بسیار باهوش و مستقل بود و کالس یازدهم را
در دبیرســتان میگذراند که زندگی مســتقل خود را شروع و آغاز به کارکرد .نخست در محله
امیریه کالس آموزش ماشیننویسی تاسیس کرد ولی بعد از مدتی برگزاری کالسهای خصوصی
و راهاندازی آموزشگاهی برای تدریس دروس دبیرستان توجهش را جلب کرد .در واقع او متوجه
التدریسی دبیران دبیرستان
میزان درآمد باالی این کار شــد و تصمیم گرفت با اســتخدام حق
ِ
دارالفنون ،آموزشگاهی تاسیس کند تا به کارمندان ادارات که متقاضی شرکت در امتحانات متفرقه
برای اخذ مدرک سیکل و دیپلم دبیرستان بودند دورههای آموزشی به صورت فشرده ارائه دهد.
کاری که در آن موفقیت بسیاری کسب کرد .در واقع رضا تهرانچی حدود  8دهه پیش آموزشگاه
خصوصی برای آموزش دروس مدرســه و اخذ مدرک راهاندازی کرد که گامی به شــدت پیشرو
محسوب میشود .اقدامی که امروز موسساتی همچون قلمچی ،گاج و ...انجام میدهند و ساالنه
درآمدهای بسیاری دارند.
تهرانچی در سال  1320بعد از گرفتن دیپلم دبیرستان خود در رشته دندانپزشکی دانشگاه
تهران پذیرفته شد و پس از  7سال تحصیل در سال  1327مدرک دکتریاش را دریافت و مطب
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خود را راهاندازی کرد .او از همان دوران جوانی فردی به شدت مردمی و عالقهمند به کمک به افراد
ضعیف و متوسط جامعه بود و از همین رو مطب دندانپزشکیاش را در محله امیریه ،کمی پایینتر
از چهارراه مختاری (که پیشتر در آن آموزشگاه راهاندازی کرده بود) که محلهایپرجمعیت بود
و بیشتر ساکنانش را خانوادههای ضعیف و پرجمعیت جامعه تشکیل میدادند ،راهاندازی کرد.
رضا تهرانچی در کنار کار دندانپزشکی عالقه زیادی هم به مسائل مربوط به حوزه سالمت
و تغذیه داشت و در این زمینهها مطالعات گستردهایداشت و در این بین با نوشتههای یکی از
پزشکان تغذیه آمریکا به نام دکتر هاوزر هم آشنا شد و عالقه بسیاری به او پیدا کرد .دکتر هاوزر
کتابی تحت عنوان «روشهای مختلف تغذیه برای جوانی و طول عمر» داشت و همین نوشتهها
بود که باعث شد تا دکتر تهرانچی به صنعت تغذیه که اتفاقاً به نوعی میتوان گفت با دندانپزشکی
هم مرتبط است روی آورد و طبق فرمول دکتر هاوزر تولید نوعی بیسکوئیت را شروع کرد .او در
ابتدا این محصول را تنها برای مصرف شخصی و از روی کنجکاوی با استفاده از جوانه گندم تولید
کرد ولی بعد به فکر فروش آن هم افتاد .همین شد که بیسکوئیت تولیدیاش را به قنادیهای
مختلفی در خیابان امیریه ،میدان بهارستان ،چهارراه استانبول و ...میداد و اتفاقاً هم با استقبال
زیاد روبهرو شد و عم ً
ال آشپزخانه خانهاش به یک کارگاه کوچک بدل شد .دکتر تهرانچی با توجه
به اقبال شیرینیفروشیها و مغازهها به خرید محصولش به تدریج تولید خود را افزایش داد و سال
 1332یعنی حدود  5سال بعد از دندانپزشکی به این نتیجه رسید که تمرکز اصلی خود را روی
تولید انواع بیسکوئیت بگذارد .او با گرفتن وامی به مبلغ  30هزار تومان زمینی در جاده قدیم کرج
خریداری و به تدریج ساخت کارخانه و تولید انواع بیسکوئیت را شروع کرد .البته رضا تهرانچی در
تاسیس کارخانه از برادرانش هم کمک زیادی گرفت و باید گفت برادرانش هم به نوعی با او در
این کار مشارکت داشتند .کارخانه ویتانا رسماً در سال  1332راهاندازی شد و در زمان خود تقریباً
بیرقیب بود و آن زمان هنوز علی خسروشاهی کارخانه مینو را راهاندازی نکرده بود.
تولیدات کارخانه ویتانا با خرید ماشــینآالت مدرن از کشورهای انگلستان ،فرانسه و آلمان
توســعه یافت و این مجموعه به اولین کارخانه تولید کام ً
ال ماشینی بیسکوئیت در ایران تبدیل
شــد .کارخانهایکه بوی محصوالتش در مســیر جاده قدیم کرج و خیابان خلیج فارس که پر

مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره درگذشت رضا تهرانچی نوشت« :رضا تهرانچی ،کارآفرین پیشرو و از
برندگان نشان امینالضرب درگذشت .او از کارآفرینان خالق کشور بود که با تولید بیسکوئیت مادر در ذهن همه ما ایرانیها
ماندگار شد .روح این صنعتگر پیشکسوت شاد ،یادش گرامی باد و راهش ادامهدار باشد».

از کارخانههای تولید شــن و ماسه بود ،میپیچید و کارگران این
کارخانهها را ســحر میکرد .غالمعباس خدابخشی ،کارگر سابق
کارخانه شن و ماسه خلیج فارس که حاال  84سال دارد از روزهایی
میگوید که بخش مهمی از جاده قدیم کرج همچنان بیابان بود و
معدود کارخانههایی مانند ویتانا و شیر پاستوریزه ساخته شده بودند
و او هر روز برای رفتن به ســر کار از کنار کارخانه دکتر تهرانچی
عبور میکرده و بوی خوش تولیدات این کارخانه او را سحر میکرده
است .او میگوید خیلی روزها در زمان رفتن به سر کار یا بازگشت از
محل کار از در کارخانه و فروشگاهی که بعدا ً کنار مجموعه ساخته شد ،مقداری
بیسکوئیت خریداری میکرده و با خود به محل کار و خانه میبرده است .او میگوید حس
کارخانه ویتانا برای او و بسیاری از کارگرانی که در این منطقه کار میکردند شبیه مغازه بسیار
بسیار بزرگ شیرینیفروشی بود که همیشه محصولی تازه و خوشعطر و طعم از آن میخریدند.
در کنار کارخانه ویتانا چند سالی بعد از احداث این مجموعه بیمارستان بسیار بزرگی با عنوان
شماره ( 2فیاضبخش) ساخته شد که بهروز مجتهدی یکی از پزشکان آن بود؛ او میگوید گاهی
به خصوص در دهه  50که هنوز کارخانهها و ساختمانهای زیادی در آن منطقه ساخته نشده
بود ،بوی کارخانه چنان سحرآمیز بود که هوش و حواس برای بیماران و کادر درمانی بیمارستان
نمیگذاشت و خیلی وقتها فضای حیاط بیمارستان با بوی بیسکوئیتهای تازه ویتانا پوشیده
میشد.

کارخانه ویتانا همواره استفاده از مواد اولیه تازه و سالم بود .در این بین
نخستین تبلیغات محصوالت ویتانا در دهه  30از رادیو ژاندارمری که
آن زمان فعال بوده ،پخش شده است.
بر اساس اســناد و مدارک سازمان ثبت شرکتها ،ویتانا اولین
تولیدکننده بیسکوئیت و نان صنعتی در ایران است .کارگران قدیمی
کارخانه میگویند که برادران تهرانچی یک جمله معروف داشتند:
«بیسکوئیت مادر باید بهراحتی با دندان شکسته و با آب دهان نرم
شود».
نام ویتانا و تولیداتش خیلی زود در دهههای میانه قرن گذشته سر
زبانها افتاد و برخی از محصوالتش مانند بیسکوئیت مادر بعد از چند
سال دیگر احتیاجی به بازاریابی و تبلیغات نداشت و چنان جا افتاده بود که
حتی برخی از کارخانههای رقیب برای فروش محصوالتشان برخی از تولیدات ویتانا
را مستقیم از کارخانه خریداری میکردند و آنها را همراه تولیداتشان به مغازهدارها میفروختند.
همچنین کارخانه ویتانا اولین مجموعه صنعتی در ایران بود که روی بیســکوئیتهایش تاریخ
مصرف درج کرد .دکتر تهرانچی مسئوالن موسسه استاندارد را قانع کرد تا درج تاریخ مصرف روی
بستههای بیسکوئیت و محصوالت خوراکی دیگر جزو ضوابط استاندارد محصوالت غذایی شود؛
اگرچه که برخی از کارخانههای رقیب ویتانا به این کار رغبتی نشان نمیدادند و حتی مخالف
این کار بودند.

Jبرگ برنده ویتانا
در کنار مشــتریان خاص ،هر کارخانه برای اینکه نامش سر زبانها بیفتد باید یک یا چند
محصول ویژه تولید کند که همه آن مجموعه را با نام آن تولیدات بشناسند .برای رضا تهرانچی
و کارخانه ویتانا این محصول «بیســکوئیت مادر» بود .محصولی که در همان سالهای ابتدایی
راهاندازی کارخانه به مرور زمان فرمولش درست شد و خیلی زود راهش را به خانه همه ایرانیها
باز کرد و چنان محبوب شــد که همچنان به عنوان یکی از خوشــمزهترین و نوستالژیکترین
بیسکوئیتهای ایران شناخته میشود و بسیاری دکتر رضا تهرانچی را به لقب خالق و پدر تولید
این بیســکوئیت میشناسد؛ تا جایی که بعد از فوت او بسیاری از رسانهها و افراد در شبکههای
اجتماعی تیتر زدند «خالق بیسکوئیت مادر» درگذشت .البته بیسکوئیت مادر این محبوبیت را
مدیون طعم ویژه خود ،شــکل متفاوت ،نام بسیار ویژه ،ارزشهای غذایی و بستهبندی خاص و
شعارش بود« :مهر مادر ،شیر مادر ،بیسکوئیت مادر».
این بیسکوئیت از نظر ارزشهای غذایی محصولی بسیار باکیفیت شناخته میشد تا جایی که
تا دههها خوردن آن از سوی پزشکان کودک و تغذیه به عنوان یک مکمل غذایی برای نوزادان
و کودکان توصیه میشد .کارخانه ویتانا در کنار بیسکوئیت مادر دو محصول دیگر هم داشت که
آنها هم در سبد خرید خانوادههای ایرانی جای خودشان را خیلی زود پیدا کردند و همچنان به
نام این کارخانه شناخته میشوند :نان سوخاری ویتانا و بیسکوئیت پتیبور که فرمول تولید آن از
نوعی بیسکوئیت کرهایفرانسوی گرفته شده بود.

Jخانواده کارآفرین
توسعه کارخانه ویتانا در دهه  40و  50مدیون همکاری برادران تهرانچی به مثابه یک خانواده
کارآفرین بود؛ نکتهایکه رضا تهرانچی همیشه بر آن تاکید داشت .او معتقد بود کار تیمی و اعتماد
بین او و برادرانش باعث شده است که کارخانه ویتانا جایگاه ویژهایدر بین مجموعههای صنعتی
ایران پیدا کند .در کنار مدیریت کالن کارخانه ویتانا که از سوی رضا تهرانچی صورت میگرفت،
برادرش مرحوم جواد تهرانچی امور بازرگانی مجموعه را برعهده داشت ،جلیل تهرانچی امور مالی
را انجام میداد و جبار تهرانچی هم خطوط تولید را اداره میکرد .تیم خانواده کارآفرین تهرانچی
دهه  1350در کنار کارخانه ویتانا مجموعه سالمین را نیز تاسیس کرد که تولیدات آن با شروع
برنامه تغذیه رایگان در مدارس به صورت چشمگیری افزایش یافت .بخش مهمی از تولیدات این
کارخانه برای توزیع در مدارس کشور از سوی دولت خریداری میشد و همین موضوع تولید کیک
تیتاپ در این مجموعه را به روزانه یک میلیون عدد رساند.

Jچرا تولیدات ویتانا محبوب شد؟
رضا تهرانچی کارآفرینی بســیار پیشرو و خوشفکر بود و همین هم باعث شد که تولیدات
کارخانــه او خیلی زود بتواند در بقالیهای آن زمان راه به قفســهها پیدا کند .باید این نکته را
مورد توجه قرار داد که در دهه  30در ایران بیســکوئیت به مفهوم امروزی آن اص ً
ال برای مردم
شناختهشده نبود و محصوالت مشابه آن در بازار اساساً خارجی بودند که تنها در مغازههای خاص
فروخته میشدند .در آن سالها مردم ایران به خوردن نان و شیرینیهای سنتی
عادت داشتند و در این شرایط بود که رضا تهرانچی با همکاری برادرانش
توانست با افکاری پیشرو خوردن بیسکوئیت را به سبد مصرفی
خانوادههای ایرانی اضافه کند .برادران تهرانچی در این راه ،هم
از تبلیغات گسترده رادیویی و روزنامهای(و بعدها در دهه 40
و  50تلویزیونی) بهره گرفتند و هم وسواس بسیاری در تولید
محصول به خرج دادند تا جایی که اصول اساســی تولید در

Jانقالب و مصادره ویتانا
صنعتی دولتیشده ،کارخانه ویتانا هم از تیغ
های
ه
مجموع
فهرست
با پیروزی انقالب و انتشار
ِ
انقالبیون در امان نماند و در نهایت مصادره و مدیریت آن به بنیاد  15خرداد واگذار شد .بنیاد البرز
در میانه دهه  80بعد از گذشت نیم قرن فعالیت ،کارخانه ویتانا را به بهانه بازسازی و نوسازی برای
چند سال تعطیل کرد و در نهایت این مجموعه را در سال  1387به بخش خصوصی فروخت.
مدیریت جدید این مجموعه در سالهای گذشته تالش کرده تا بار دیگر نام خاطرهانگیز ویتانا و
محصوالتش همچون بیسکوئیت مادر را برای مردم ایران زنده نگه دارد .برادران تهرانچی از جمله
دکتر رضا تهرانچی بعد از مصادره کارخانه ویتانا ایران را ترک و به آمریکا مهاجرت کردند اما دکتر
رضا تهرانچی بعد از چند سال به ایران بازگشت و در جزیره کیش ساکن شد .او عالقه بسیاری
به پرورش گل و گیاه و ورزش یوگا داشت و سالهای پایانی عمر خود را به مطالعه و معاشرت با
دوستانش سپری کرد .دکتر تهرانچی در سال  1399به پاس چند دهه کارآفرینی و همچنین به
عنوان یکی از پیشگامان صنعتی ایران ،نشان و لوح امینالضرب را از اتاق تهران دریافت کرد .او 8
فروردین سال  1401و در  99سالگی در جزیره کیش درگذشت .رضا
تهرانچی در ویدیویی که در مراسم دریافت نشان امینالضرب از
او پخش شد ،گفت همیشه در زندگیاش از شکستها درس
گرفته و با پشتکار کســب و کارش را پیش برده است .او به
جوانانی که میخواهند کسب و کار را شروع کنند هم توصیه
کرد برای رسیدن به موفقیت «نوآور» باشند.
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کارآفرین

سلطان گالب جهان
نگاهی به زندگی مجید راهب ،بنیانگذار کارخانه ایران گالب

راهب درباره
شروع کار خود
گفته است« :من
کارم را با یک
کارگاه کوچک و دو
تا دیگ گالبگیری
شروع کردم و کل
سرمایهام حتی به
 10هزار تومان هم
نمیرسید و البته
انگیزه کارم هم
هیچوقت پول و
ثروت نبوده است
و االن هم دغدغه
اصلیام این است
که این تشکیالت
برای نسلهای
بعدی باقی بماند».
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مجید راهب بنیانگذار بزرگترین کارخانه تولید گالب ایران است
که محصوالتش را با عنوان گالب ربیع یا شمشاد وارد بازار میکند .او
روستازادهای است که به سلطان گالب جهان بدل شد .گروه صنعتی
ایران گالب (گالب راهب) تمرکز وسیعی بر صادرات دارد و توانسته
بازار کشورهای مختلف را به دست بیاورد و از همین رو مجید راهب
به سلطان گالب جهان مشهور شده .کسی که با وجود  84سال سن
همچنان مدیریت اصلی مجموعه را برعهده دارد و روزانه حتی تا بیش
از  15ساعت کار میکند .گروه صنعتی راهب امروز در کنار موفقیت
در تولید گالب چند مجموعه موفق دیگر هم در تولید انواع آبمیوه
و مواد غذایی ،آب معدنی و همچنین بطریهای پالستیکی دارد و به
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گل محمدی (با کیفیت بسیار باال)
در کشور بدل شده است.
مجید راهب در ســال  ۱۳۱۶در قمصر کاشــان که پایتخت گل
محمدی در جهان نامیده میشود ،متولد شد .پدرش همچون بسیاری
از اهالی این منطقه کار اصلیاش گالبگیری بود و کارگاهی داشت.
او از همان دوران کودکی شــیفته سنت گالبگیری و وارد این کار
شــد .خودش گفته است« :در شهر کوچک و سرسبزی به دنیا آمدم
که نامش در جهان با بوی گل همراه اســت .قمصر کاشان آن روزها
روستایی بود که چون نگینی سبز در دل کویر کاشان میدرخشید.
کودکی من مثل بیشتر بچههای قمصر میان گلستانها و دیگهای
گالبگیری گذشت .پدر کارگاه گالبگیری داشت .با آغاز فصل گل،
دیگهای بزرگی روی اجاقهای هیزمی قرار میگرفت .لولههایی از
نی این دیگها را که سرشان بسته بود به پارچهایی متصل میکردند.
این پارچها در جوی آب قرار میگرفتند تا قطران به دســت آمده از
گل زودتر به مایع تبدیل شود .هیزمهای مورد نیاز برای جوش آوردن
گلها نیمی از فضای کارگاه را میگرفت .پدرم بین من و دیگر کارگران
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تفاوتی نمیگذاشــت و در کارگاه کارهای مختلفی انجام میدادم ،به
خصوص جمع کردن هیزم و روشن نگه داشتن آن؛ باید خم میشدم
و زیر دیگ هیزمها را فوت میکردم و همیشــه دود در چشــمهایم
میرفت ».مجید راهب از همان کودکی عالقه بسیاری هم به فروش
محصوالت کارگاهشان داشت .او در مصاحبه با برنامه پایش گفته است:
«گالبگیری و فروش گالب را دوست داشتم ،برای همین نزدیک عید
که میشد به فروختن گالب میپرداختم .هروقت از مدرسه میآمدم،
بعد از انجام تکالیف مدرســه به سراغ گالبها میرفتم و آنها را برای
فروش آماده میکردم .با وجود سن کم یاد گرفته بودم که با احترام با
دیگران برخورد کنم .همین رفتار مودبانه باعث میشد که در فروش
گالبهای تولیدی کارگاه پدر موفق باشم».
او دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی را در قمصر پشت سر گذاشت
و بعد برای ادامه تحصیل به تهران آمد .خودش گفته اســت« :دوران
دبستان با همه شیرینیهایش به سرعت برق گذشت .آن زمان قمصر
دبیرستان نداشــت .پدر مرا به تهران فرستاد تا بتوانم ادامه تحصیل
دهم .پدرم آدم روشنفکری بود و علیرغم زندگی در روستا عالقهمند
بود فرزندانش تحصیل کنند و در این راه تمام تالش خود را میکرد».
البته راهب در دوران دبیرستان هم که به تهران آمده بود کار میکرد
و خودش گفته است که برای مدرسه بوفهای راهاندازی کرد و درآمد
خوبی داشت و حتی به شوخی تعریف کرده است که سال ششم رشته
ریاضی به خاطر درآمد بوفه ترجیح میداده مردود شــود و یک سال
دیگر در مدرسه بماند!
او بعــد از گرفتن دیپلم ابتدا به ســربازی رفت و پس از آن راهی
آلمان شــد تا ادامه تحصیل بدهد و خودش گفته اســت در یکی از
ســفرهایش وقتی میخواسته به ایران بیاید ابتدا به کویت میرود و
در آنجا متوجه میشود در بسیاری از مغازههای کویت گالب ایران
را بدون نام به فروش میرسانند و پس از آن تصمیم میگیرد که در
کشورهای عربی برای گالب ایران بازاریابی انجام دهد« .آنچه من با نام
تجاری ایران گالب آغاز کردم در اصل از اوایل  ۱۳۴۰بود که گالب را
به عربستان ،کویت و دوبی صادر کردیم .حدود  ۶۰سال پیش ،درست
زمانی که ما شروع کردیم ،بازار پر از گالبهای سوریه ،لبنان و قبرس
بود .ما برای حضــور در بازار ،گالب ربیع را با قیمت ارزان ،وارد بازار
کردیم .نقطه شــروع برند زمانی بود که رئیس اتاق بازرگانی منطقه
شرقیه عربستان ،به نام ابراهیم صالحالعطا برای ما یک برند انتخاب کرد
و برای طرح لیبل برند ،عکس یک دخترخانم را قرار داد که چند شاخه
گل در دست داشت .ما این گالب را در مدت کوتاهی توانستیم عالوه
بر عربستان سعودی به دوبی و کویت نیز صادر کنیم و جواب گرفتیم
و استقبال خیلی خوبی از آن شد .برای معرفی برند خود هزینههای
زیادی میکردیم و در تمام نمایشگاههای کشورهای حوزه خلیج فارس
به طور مستمر شرکت میکردیم و همین شد که کمکم دولتهای
حوزه خلیج فارس ،گالبهایی را که از سایر کشورها دیگر میآمد و
حاوی اسانس بود رد کردند و کشورهایی مانند کویت ،امارات و قطر
حدود  ۹۵درصد خرید خود را از مارک گالب ربیع داشتند و ما اینگونه
توانستیم بازار گالب منطقه را در دست بگیریم».
Jتغییر روش از سنتی به صنعتی
مجید راهب برای اطالع از روش صنعتی تولید گالب و عطریات،
زمانی که در کشور آلمان مشغول به تحصیل بود ،برای کارآموزی یا
حتی کار کردن به صورت رایگان ،به کارخانههای تولید عطر میرفت

راهب چند سال پیش در پاسخ به اینکه دالیل موفقیت خود را چه چیزهایی میداند در برنامه تلویزیونی گفت که روزانه بیش از  15ساعت کار میکند و
تالش و پشتکار و سالمت در کسب و کار را از دالیل اصلی توسعه و پیشرفت کارخانه ایران گالب میداند.

تا فوت و فن کار را از آنها یاد بگیرد .همچنین او با هزینه زیاد مداوم
به کشورهایی مانند ترکیه و مراکش که مزارع کشت و برداشت گل
داشتند ،مســافرت میکرد تا با الهام گرفتن از شیوه مدرن صنعت
گل در آن کشــورها ،بتواند این صنعت را در ایران نیز متحول کند.
او همچون پدرش سالیان سال در حوزه گالبگیری به صورت سنتی
فعالیت کرد اما خــودش در مصاحبهای گفته از زمان کودکی که با
سختی در کارگاه پدر کار میکرده همیشه به فکر راهی جدید برای
گالبگیری و صنعتی کردن کار بوده است تا اینکه در نهایت به فکر
راهاندازی کارخانهای صنعتی افتاد .او در سال  ۱۳۶۰شرکتی با عنوان
شرکت ایرانگالب راهاندازی کرد و با نصب ماشینآالت پیشرفته روز و
احداث آزمایشگاههای مجهز و بهکارگیری افراد متخصص ،مجموعهای
صنعتی با استانداردهای جهانی در کاشان برای گالبگیری تاسیس
کرد.
مجموعه ایران گالب که محصوالت خــود را با نام ربیع هم وارد
بازار میکند در طول سه دهه گذشته به دلیل کیفیت مواد اولیه مانند
گل محمدی بینظیر کاشان و رعایت استانداردهای تولیدی توانسته
در بازارهــای داخلی و به خصوص صادراتی برای خود جایگاهی ویژه
دســت و پا کند ،به نحوی که در حال حاضر به بیش از  ۳۰کشــور
جهــان صادرات دارد و دارای چندین نمایندگی در خارج از کشــور
اســت .این مجموعه در حال حاضر با بهرهگیری از پنج شعبه و ۱۸
نمایندگی ،محصوالت خود از جمله گالب و اسانس گل محمدی را
در سطح گســترده داخلی و خارجی عرضه میکند .مجموعه ایران
گالب سال  1399به عنوان یکی از واحدهای صنعتی برتر  20میلیون
دالر صادرات داشــته است .مجید راهب و گروه صنعتی ایران گالب
(گالب راهب)  12ســال به عنوان صادرکننده نمونه و  2بار به عنوان
صادرکننده ممتاز کشوری انتخاب شدهاند.
راهب چند سال پیش در پاسخ به اینکه دالیل موفقیت خود را چه
چیزهایی میداند در برنامه تلویزیونی پایش گفت که روزانه بیش از
 15ساعت کار میکند و تالش و پشتکار و سالمت در کسب و کار را
از دالیل اصلی توسعه و پیشرفت کارخانه ایران گالب میداند« .من
کارم را دوســت دارم و همیشه در کارخانه هستم و دائم در بازارهای
مختلف صادراتی از کویت گرفته تا بازار سعودی و دوبی میچرخم و
همهچیز را رصد میکنم .مث ً
ال وقتی به دوبی ســفر میکنم ،هر روز
صبح به اســکلهها میروم و میبینم چه گالبهایی آمده است و چه
برندهایی دارد .لذت من در کویت این است که به فروشگاهها بروم و
ببینم که گالب ربیع به فروش میرسد و البته رقبا را هم در این بازارها
دنبال میکنم .مث ً
ال میبینم که در فروشگاههای کویت چه گالبهای
دیگری به فروش میرسد ،از کدام کشورها میآید و چه شرکتهایی
تولیدکننده آن هستند .کشورهای ترکیه و بلغارستان در حال حاضر
رقبای اصلی ایران در تولید گالب هستند».
او همچنین درباره شروع کار خود گفته است« :من کارم را با یک
کارگاه کوچک و دو تا دیگ گالبگیری شروع کردم و کل سرمایهام
حتی به  10هزار تومان هم نمیرسید و البته انگیزه کارم هم هیچوقت
پول و ثروت نبوده اســت و االن هم دغدغه اصلیام این است که این
تشکیالت برای نسلهای بعدی باقی بماند».
گروه صنعتی راهب در حال حاضر از مجموعه کارخانههای ایران
گالب مرغوب (تولید گالب ،عرقیجات و آبمیوه با برند ربیع) ،شرکت
شمشاد (تولید مواد غذایی و مکملهای غذایی) ،شرکت شمشاد نوش
(تولید و صادرکننده انواع پریفرم و بطری پت و در بطری) ،شرکت دنا

کاست نوار (تولید انواع کاستهای صوتی ،تصویری و جلد سیدی)،
شرکت هزار چشمه آبشار (تولید آب معدنی کریستال) ،شرکت تولید
آب معدنی در کشور امارات  -دوبی و شرکت ویتا در کشور آذربایجان
تشکیل شده است.
مجید راهب بــرای مقابله با
کمبود گل در مجموعه صنعتی
خود در ســالهای گذشته وارد
کار پــرورش گل شــده اســت:
«در ســالهای گذشــته بــرای
گالبگیــری اغلب با کمبود گل
مواجه میشدیم ولی سال 1396
با تصمیمی که گرفتم دو میلیون و
هشتصد درخت گل در دو مزرعة
 ۱۲۰هکتــاری و  ۴۰هکتــاری
پرورش دادم و االن هم عالقهمندم این تجربه را در کل کشور عملیاتی
کنم و به قولی ایران را گلستان کنم و سرتاسر کشور را گل بکارم چرا
که این محصول کمآب است ،فصل معینی دارد و مشکالت کمی دارد.
هماکنون یکسوم گل کرمان را مصرف میکنیم .پیشنهاد دادیم در
اســتان تهران درخت گل بکاریم .ضمن اینکه برای عرضه حدود سه
میلیون درخت گل در استان خراسان جنوبی قرارداد بستیم».
مجید راهب در اکثر نمایشگاههای مواد غذایی داخلی و خارجی و
نمایشگاههای صنعت بستهبندی در همهجای دنیا شرکت میکند .زیرا
به نظر او ،این نمایشگاهها فرصت خوبی برای نمایش دادن محصوالت
ایران به دنیا بوده و هستند و یکی از دالیل موفق مجموعه او حضور
همیشگی در این نمایشگاهها بوده است.
این کارآفرین  84ساله معتقد است اگر جوانها میخواهند موفق
شوند باید ایدهای نوین داشته باشند و تالش کنند« .جوانها زمانی
میتوانند در کارشان رشد کنند که همزمان با داشتن یک ایده جدید
زحمت هم بکشند .جوانی که ساعت  10صبح میخواهد از خانهاش
خارج شــود و دنبال کاری میگردد که این آسایش را برایش داشته
باشــد حتماً نمیتواند کارآفرین شود .کســی کارآفرین میشود که
ساعت  7 ،6صبح سر کار برود ،ایده و نگاه جدید داشته باشد و از همه
مهمتر به کاری که میخواهد انجام دهد اعتقاد قلبی و ایمان داشته
باشد و باید زحمت بکشد .من معتقدم با سرمایه کم میشود شروع
کرد ولی باید شبانهروز کار کرد».

این کارآفرین  84ساله
معتقد است اگر جوانها
میخواهند موفق شوند
باید ایدهای نوین
داشته باشند و تالش
کنند« .جوانها زمانی
میتوانند در کارشان
رشد کنند که همزمان با
داشتن یک ایده جدید
زحمت هم بکشند.
جوانی که ساعت  10صبح
میخواهد از خانهاش
خارج شود و دنبال کاری
میگردد که این آسایش
را برایش داشته باشد
حتم ًا نمیتواند کارآفرین
شود.
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کارآفرین

بوکار رسید
داستان سه رفیق که به یک کس 

پرواز را به خاطر بسپار

بنیانگذاران
فالیتیومعتقد
هستندکههر
سیستمیدر
هرجای جهان
و با هر میزان
بودجهای ،باید به
صورت efficient
و با بیشترین
بهرهوری ممکن
پیش برود تا به
نتیجهمطلوب
برسد
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در دنیای کارآفرینی کسب و کارهای زیادی هستند که قصه شکلگیری
آنها به رفاقتهای قدیمی برمیگردد و به شراکت در تاسیس یک مجموعه
منجر میشــود .یکی از برندهای موفق در این زمینه «فالیتیو» است .این
اســتارتآپ حاصل همکاری سه دوســت تقریباً همسن است که بعد از
چند سال کار برای دیگران در نهایت به این فکر میافتند که کسب و کار
خودشان را راهاندازی کنند و خروجی آن یک استارتآپ در زمینه فروش
بلیت هواپیما میشود.
علی کشــفی و احسان داوودی دو رفیق قدیمی متولد  1363هستند
که ریشــه دوستیشان به دوران مدرسه (ســوم ابتدایی) در سال 1371
بازمیگردد؛ یعنی حدود  30سال است که همدیگر را میشناسند .به ایندو
همبنیانگذار در راهاندازی اســتارتآپ فالیتیو ،دوست دیگرشان ساسان
نایب هم که سابقه رفاقتشان به  10سال میرسد ،اضافه شده است .ساسان
نایب سه سال از آنها کوچکتر است اما در حوزه کاری استارتآپ فالیتیو
تخصص دارد زیرا در رشته گردشگری تحصیل کرده است.
احســان داوودی  18 ،17ســال اســت که کار نرمافزار ،برنامهنویسی
و آیتی میکند و حتی تجربه کار در کشــور انگلســتان و شهر لندن را
هم دارد .ساســان نایب هم  16 ،15سالی است که در زمینه گردشگری
فعالیت میکند .علی کشفی هم یک برنامهنویس است که سالهاست در
حوزه آیتی فعالیت میکند .تا پیش از راهاندازی فالیتیو این ســه دوست
تجربههای کاری و همکاریهایی داشتند که همگی به شکست ختم شد و
در نهایت به این نتیجه رسیدند که در کنار هم فالیتیو را راهاندازی کنند.
علی کشفی در اینباره گفته است« :سال  ،۹۰من و ساسان پروژه فلوکا را
اســتارت زدیم ،یک سامانه رزرواسیون آنالین .متاسفانه در آن پروژه خأل
بخش فنی حس میشد و نهایتاً سال  ۹۱پروژه را جمع کردیم .سال  ۹۲من
وارد حوزه گیم شدم .اواخر  ۹۳هم به پروژه قیمتیاب اضافه شدم ،پروژهای
که احسان اجرا کرده بود ولی آن هم به نتیجه نرسید .در نهایت با توجه به
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اینکه ساسان تجربه گردشگری داشت و من و احسان تجربه برنامهنویسی
و اســتارتآپی از سال  94تصمیم بر این شد که کنار همدیگر فالیتیو را
استارت بزنیم .البته من اعتقاد دارم که در مسیر پیشرفت هر شکستی تجربه
است .شکست زمانی است که آدم بایستد و حرکتی نکند .تجربههای قبلی
من خوب بود و از آن تجربه و تجربیات دیگری که بچهها داشتند استفاده
کردیم و در سال  94فالیتیو را تاسیس کردیم».
البته آنها کار را با آژانس گردشــگری به نام دور پرواز شــروع کردند
و فالیتیو در واقع از دل این آژانس بیرون آمد .علی کشــفی در گفتوگو
با ســایت عصر ایران گفته است« :ســال  ۹۳احسان یک سیستم فروش
آنالین تور روی سایت آژانس دور پرواز برنامهنویسی کرد .پروژههای انجام
شده برای دور پرواز زمینه اولیه این شد که ما دوباره ایده فلوکا را پیگیری
کنیم .سال  ۹۴دنبال مجوزهای الزم بودیم و داکیومنتهای مورد نیاز را
جمعآوری کردیم که مهمترین بخش مربوط به داکیومنتهای پروازهای
خارجی بود MVP .فالیتیو سال  ۹۴باال آمد و با استقبال خیلی خوبی هم
روبهرو شــد .آن زمان جای شرکتی که فروش بلیت پروازهای خارجی را
انجام بدهد ،خالی بود».
البته راهاندازی این سیســتم فروش آنالین بلیــت ،نیازمند یک وب
سرویس نمایش پروازهای خارجی به صورت آنالین بود .احسان داوودی و
دوستانش به مدت  ۴ ،3ماه درگیر این مسئله بودند تا مجوز وب سرویس
و پیادهسازی آن را بگیرند .همچنین چند ماه زمان برد تا نسخه  MVPاین
وب سرویس آمده بشود .در نهایت بهمن  ۹۴فالیتیو بدون تبلیغات گسترده
و کمپینهای مارکتینگ النچ شــد .احسان داوودی در مصاحبهای گفته
است« :بعد از راهاندازی ،فیدبکهایی که بازار نسبت به نسخه  MVPداشت،
نشاندهنده این بود که این محصول میتواند رشد خوبی داشته باشد ».در
نهایت ســایت فالیتیو خرداد  ۹۵از نسخه  MVPخارج شد و نسخه اولیه
فالیتیو شروع به کار کرد و خرداد امسال این سایت  5ساله میشود .سایتی
که در سال  1394کار خود را با  5نفر (سه بنیانگذار و دو نیرو) شروع کرد
و تعداد افراد شاغل در آن در سال  1398به  130نفر رسید.
احسان داوودی در گفتوگو با سایت گجت نیوز در پاسخ به این سوال
که فالیتیو با چه سرمایهایراهاندازی شده است ،گفته است« :در راهاندازی
هر استارتآپ دو نکته اساسی وجود دارد .یکی سرمایه اولیه و یکی هم تیم
اولیه .من خودم بشــخصه اعتقاد دارم مهمترین چیز در کسب و کارهایی
شــبیه ما تیم است نه سرمایه .فالیتیو از بستر آژانس دور پرواز که وجود
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ساسان نایب هم که سابقه رفاقتشان به  10سال میرسد ،اضافه شده است.

داشت بلند شد و نیاز به آن مجوزها و شخصیت حقوقی اولیه طبیعتاً بود.
وقتی شما میگویید سرمایه اولیه خیلیها میگویند با  5میلیون یا با 20
میلیون یا  100میلیون تومان کار شروع شده است .بخشی سرمایه معنوی
اســت مثل دانش فنی و بخشی هم ساپورت شخصیت حقوقی دور پرواز
است که آن هم وجود داشت و از مجوزهای الزم برخوردار بودیم .شما وقتی
در ایران میخواهید یک کار گردشگری آنالین انجام بدهید باید یک آژانس
رسمی پشت سرش وجود داشته باشد .اما چیزی که کام ً
ال مشخص است
کنار آن آژانسی که داخلش  40 ،30نفر کار میکردند  5 ،4نفر گوشهای در
اتاقی بودند که مسئول سایت فالیتیو بودند ،یک نفر آدم فنی ،دو نفر آدم
کال سنتر به عنوان پشتیبانی .کار را شروع کردیم و خودمان هم باالسر کار
بودیم .اگر بخواهیم هزینههای آن مدت را در نظر بگیریم شــاید با چیزی
حدود  20میلیون تومان ســرمایه اولیه منهای مواردی که گفتیم شروع
کردیم که بعد از آن همینطور از راه درآمد خودش استفاده کردیم .آنقدر
کار بزرگ شد و تعداد مشتریانمان زیاد شد که بعدا ً آژانس دور پرواز رفت
داخل فالیتیو و همه نیروهایی که در دور پرواز بودند آمدند زیر چتر فالیتیو.
االن صرفاً دور پرواز شخصیت حقوقی فالیتیو است و ما در کنار این آژانس
برندی را خلق کردیم».
سایت فالیتیو که کار خود را با تمرکز بر فروش بلیت پرواز شروع کرد
حــاال فروش پرواز داخلی و خارجــی و رزرو هتل داخلی و خارجی دارد و
حتی فروش بلیت قطار داخلی و خارجی را هم انجام میدهد و رقبای جدی
همچون علیبابا ،فالی تو دی و ...دارند .ساسان نایب در مصاحبهایگفته
مهمترین مزیت رقابتی آنها در قیمت است« .برای کاربر نرخ تمامشده از
طریق خرید از آژانس مسافرتی آنالین مثل ما بهصرفهتر است .بخشی از
آن هزینه و درآمد حاصل از بلیتها به عنوان تخفیف در اختیار مشــتری
قرار میگیرد».
روش کار سایت فالیتیو برای خرید بلیتهای خارجی (پرواز ،قطار) و
رزرو هتل به این شکل است که تمامی تامینکنندگان خارجی که فالیتیو با
آنها قرارداد دارد به فالیتیو  APIاین سایت را دادهاند .کاربر در داخل سایت
فالیتیو بلیت مورد نظر را انتخاب میکند و به صورت ریالی پرداخت خودش
را انجام میدهد اما در واقع این سایت اکانت خود را برای تامینکنندگان
به صورت دالری شارژ میکند و خرید هم طبیعتاً به صورت دالری صورت
میگیرد .در مجموعه فالیتیو برای جذب مشتری از روشهای تولید محتوا
و تبلیغاتی مختلفی همچون سوشیال مدیا ها ،سئو ،ادوردز ،CPC ،بنری،
 ،PRاینفلوئنسر مارکتینگ و ...استفاده میشود و حاصل این اقدامات این
است که سایت فالیتیو در بین رقبای خود به گفته بنیانگذارانش در فروش
بلیــت پروازهای داخلی بعد از علیبابا در جایگاه دوم قرار دارد و در خرید
بلیت پروازهای خارجی براساس آمارهای سایت شرکت آمادئوس رتبه اول
را در اختیار دارد .علی کشــفی درباره برنامههای توسعه این مجموعه در
مصاحبه با عصر ایران گفته است« :اعتقاد ما این هست که هر سیستمی
در هرجــای جهان و با هر میزان بودجهای ،باید به صورت  efficientو با
بیشترین بهرهوری ممکن پیش برود .این بهرهوری عاملی است که باعث
میشود تمامی بخشهای سیستم نسبت به تمامی متریکها حساسیت
باالیی داشته باشند و این را حس کنند که برای پولی که هزینه میشود،
باید بازگشت وجود داشته باشد».
برای همبنیانگذاران ســایت فالیتیو نظر کاربران و مشــتریان هم از
اهمیت ویژهایبرخوردار است .ساسان نایب در مصاحبه با سایت گجت نیوز
گفته است آنها از روشهای مختلف برای دریافت دیدگاههای مخاطبانشان
استفاده میکنند« .از نظرسنجی آنالین گرفته تا نکتههایی که به کال سنتر
منتقل میشود و همچنین با کمک ابزارهای آنالین که روی سایت وجود

دارد میتواند کمککننده باشــد وقتی همه اینهــا را کنار هم بگذاریم
میتوانیم فیدبکها را بگیریم و با کمک آن خدمات بهتری ارائه بدهیم .االن
ما تیم تحقیق و توسعه داریم ،تیم پرفورمنس مارکتینگ داریم ،االن روی
ادورز به صورت تخصصی کار میکنیم و گزارشگیری میکنیم ،از داخل
خود سیســتم در حال حاضر گزارشگیری میکنیم ،کنترل کیفی انجام
میشود که در بخش کال سنتر انجام میگیرد .همچنین در بخش محصول
با مصاحبههایی که با کاربر انجام میشــود و از روشهای مختلف ،ما یک
سری اطالعات را جمعآوری میکنیم و بر اساس آنها تصمیمگیریهای
کالن و توسعهایصورت میگیرد».
سایت فالیتیو برعکس بسیاری از سایتهایی که در حوزه گردشگری
و استارتآپی فعالیت میکنند از روشهای تبلیغات «بیلبوردی» استفاده
نکردهاند .ساسان نایب در اینباره گفته است« :روش ارگانیک برای جذب
مخاطب در اســتارتآپها تب بیلبوردی است .خیلی از استارتآپها چه
در حوزه گردشگری و چه در حوزههای دیگر از این روش استفاده و هزینه
سرسامآوری در شــروع کار کردند که البته با ذات استارتآپی همخوانی
ندارد .اما ما خودمان کار را شــروع کردیم و روی پای خودمان ایستادیم و
چارهای هم نداشتیم که البته به نفعمان شد و باعث شد از هزینههای زیاد
جلوگیری کنیم و کارهای ارگانیک مثل سئو ،ادوردز و شبکههای اجتماعی
که نرخ تبدیل مشتریشان بسیار باالست انجام دادیم تا بتوانیم با کمترین
هزینه بیشترین مخاطب را جذب کنیم .این اتفاقی بود که اعتقاد داشتیم و
به آن رسیدیم و در نهایت نتیجه داده و حاصلش این بود که با کمترین زیان
ممکن و کمترین هزینه به نقطهای رسیدیم که خیلی از استارتآپهای
دیگر با هزینه بســیار بیشتر از این نتوانستند؛ حاال چه در منابع انسانی و
چه در تبلیغات».
بنیانگذاران فالیتیو معتقدند در ســالهای گذشــته شیوع کرونا و
تحریمهای ایران و در پی آن نوســانات قیمت دالر و ...چالشهای جدی
برای صنعت گردشــگری و استارتآپهایی شبیه آنها ایجاد کرده است؛
البته امیدوار هســتند با کاهش شیوع کرونا شرایط بهبود پیدا کند .آنها
میگویند« :تحریمها خیلی در سرمایهگذارهای خارجی تاثیر گذاشت .به
خاطر تحریمهایی که وجود دارد شرکتهای خارجی ترس از ورود به ایران
دارند و سرمایهگذار داخلی هم با توجه به نوسانات شدید بازار و مشکالت
اقتصادی تمایل چندانی به ســرمایهگذاری ندارد آن هم در شرایطی که
بسیاری از استارتآپهای ایران تشنه سرمایه هستند».

سایتفالیتیوکه
کار خود را با تمرکز
بر فروش بلیت
پرواز شروع کرد
حاال فروش پرواز
داخلی و خارجی
و رزرو هتل داخلی
و خارجی دارد و
حتی فروش بلیت
قطار داخلی و
خارجی را هم
انجام میدهد
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اسکات فارکوئر چطور به  18میلیارد دالر ثروت رسید؟

حامی گروهها و بهرهوری بیشتر
زینب کوهیار

مایک کانن بروکز و اسکات
فارکوئر در دانشگاه با هم
آشنا شدند .این آشنایی مسیر
زندگی آنها را تغییر داد.
آنها با دریافت اعتبار کافی
از دانشگاه شرکت اتالسیان
را تاسیس کردند .شرکتی که
به بهرهوری بیشتر گروهها در
شرکتهای بینالمللی کمک
میکند.

دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

از اسکات فارکوئر
(،)Scott Farquhar
بارها به عنوان
یکی از کارآفرینان و
میلیاردرهایاسترالیایی
تقدیر شده است .در
فهرستبلومبرگاز
 500میلیاردرجهان،
اسکات فارکوئر در
ُ
جایگاه101ام است.
او در سال  ،2021در
رتبهبندیفوربزاز
میلیاردهایجهاندر
ُ
جایگاه150امایستاد.
ثروتاسکاتفارکوئر
بهعنوانهمبنیانگذار
شرکتاتالسیان
( )Atlassianاز ارائه
خدماتفناوریمحوربه
گروهها در شرکتهای
تجاری و ...برای بهبود
عملکردهابهدستآمده
است.

کارآفرینی و ارائه خدمات جهانی به مشتریان در دیگر کشورها،
برای ماجراجویان استرالیایی سخت به نظر میرسد .با این حال،
تعداد کارآفرینانی که با ظهور فناوری از دل اســترالیا و نیوزیلند
خدماتشان را به شرکتهای بین المللی عرضه میکنند ،کم نیست.
برنامهها و اپلیکیشــنهای موبایل ،نقطــه قوتی برای کارآفرینی
کسانی است که دستی بر آتش فناوری دارند اما از دره سیلیکون
و هر مرکز فناوری جهانی که فکــرش را میکنید ،دورند .با این
حال کسب وکاری که اسکات فارکوئر همراه با مایک کانن بروکز
راهاندازی کردند ،خدماتی پیچیدهتر از بازی ،سرگرمی و طراحی به
مشتریان عرضه میکند.
در فهرســت بلومبرگ از  500میلیاردر جهان ،اســکات فارکوئر
در جایگاه 101اُم اســت .او در ســال  ،2021در رتبهبندی فوربز از
میلیاردهای جهان در جایگاه 150اُم ایستاد .همچنین در سال ،2019
در رتبهبندی فوربز ،اسکات فارکوئر به عنوان پنجمین ثروتمند استرالیا
شــناخته شده است .عالوه بر این ،او در ســال 93 ،2017اُمین فرد
جهان بود که از مسیر فناوری به ثروت رسیده بود .ارزش داراییهای

مایک کانن بروکز و اسکات فارکوئر در
استرالیا به دنیا آمدند.

اســکات فارکوئر از سال  2015تا ســال  ،2021به طور مداوم رو به
افزایش اســت .این رقم درسال  1.1 ،2015میلیارد دالر تخمین زده
شده است اما در سال گذشته ،ارزش داراییهای اسکات فارکوئر ،بیش
از  14میلیارد دالر برآورد شده است .برای نخستین بار در سال 2017
بود که ارزش داراییهای فارکوئر به بیش از  2میلیارد دالر رسید .در
ســال  2018او صاحب  3.4میلیارد دالر ثروت بود .این رقم در سال
 6.9 ،2019میلیارد دالر برآورد شــده است .در سال  2020این رقم
به  8میلیارد دالر و در نهایت ،در سال  ،2021به بیش از  14میلیارد
دالر رسیده است.
فارکوئر از مدیران اجرایی در شرکت اتالسیان و از توسعهدهندگان
نرمافزارهای ســازمانی است .این شــرکت مستقر در سیدنی ،بیش
از  180هزار مشــتری در سراســر جهان دارد و درآمد آن در ســال
 ،2021بیش از  2.1میلیارد دالر گزارش شــده است .در سال 2015
این شرکت توانست نخستین عرضه عمومیاش را در نیویورک اجرا
کند .شرکت فارکوئر اکنون به بیش از  25هزار شرکت برای ساخت
نرمافزارهای سازمانی بهتر خدمات میدهد.

مایک و اسکات شرکت اتالسیان را
تاسیس کردند.
2001
2002

1979
مایک کانن بروکز با اسکات فارکوئر در دانشگاه
همکالسی شد.
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نرمافزارهایی که امروز شرکت اتالسیان در اختیار بیش از  25هزار
مشتری خود قرار میدهد ،زمینه رشد همکاری ،بحث و تبادل نظر و
سازماندهی گروهها را فراهم کرده است.

Jاتالسیان چطور اوج گرفت؟
اسکات فارکوئر و مایک کانن بروکز ،شرکت اتالسیان را با دریافت
 10هزار دالر اعتبار از دانشــگاه کلید زدنــد .هدف آنها ایجاد یک
شــرکت نرمافزاری بود تا به گروههای فعال در شرکتهای تجاری،
فرهنگی ،مالی و  ...برای همکاری بهتر کمک کنند .نرمافزارهایی که
امروز شرکت اتالسیان در اختیار بیش از  25هزار مشتری خود قرار
میدهد ،زمینه رشد همکاری ،بحث و تبادل نظر و سازماندهی گروهها
را فراهم کرده است .بیش از  150هزار سازمان بزرگ و کوچک ،اعم از
سازمانهای خصوصی و دولتی ،مثل مرسی ،تویلیو ،اسپاتیفای و ویزا
از محصوالت شرکت فارکوئر استفاده میکنند .براساس گزارش سایت
ادونس ،از بین  100شرکت فورچون 85 ،شرکت از مشتریان جهانی
شرکتاتالسیاناند.
شرکت اتالسیان در سال  ،2015جنبش بشردوستانه «یک درصد
تعهد کن» را ایجاد کرد .براســاس این جنبش ،شــرکتهایی که از
محصوالت اتالســیان برای بهبود عملکرد گروههای مستقر استفاده
میکنند ،باید یک درصد از ســود ســهام را بــه کارهای نیکوکارانه
اختصاص دهند .اتالســیان و به طور تقریبی  4هزار شــرکت دیگر
در سراسر جهان ،به جنبش بشردوســتانه «یک درصد تعهد کن»
پیوستهاند.
اســکات جوانترین فردی است که در سال  2006در کنار مایک
کانن بروکز ،دیگر بنیانگذار اتالسیان جایزه کارآفرین سال در استرالیا
را دریافت کرد .همچنین این دو موســس اتالسیان ،در سال ،2016
به عنوان تاجران سال در اســترالیا انتخاب شدند و در سال ،2017
نام آنها در فهرســتهای جهانی نشــریه فوربز از تغییردهندگان و
ثروتمندان جهان قرار گرفت .اســکات ،غیر از کار اتالسیان ،صندوق
سرمایهگذاری خصوصیای به نام اسکیپ کپیتال راهاندازی کرده است.
هدف از راهاندازی این صندوق ،توجه به شرکتهای فناوریمحور است
به ویژه شرکتهایی که در حوزه سالمت و مدیریت کالندادهها کار
یکنند.
م 

دانشگاه فقط جای درس خواندن نیست

اسکات تنهاست؟

همکاری مایک کانن بروکز و اسکات فارکوئر از نمونههای موفق در تجارت با دوستان دانشگاهی
است .مایک کانن بروکز ،در سال  1979در استرالیا به دنیا آمد .پدر مایکل ،مدیر مالی بود و برای
شرکتهای آمریکایی کار میکرد .مایکل در سیدنی به مدرسه رفت و در دانشگاه نیوساوتولز به
تحصیل ادامه داد .همکالسی شدن با اسکات فارکوئر مسیر زندگی مایک را تغییر داد .آنها در سال
 2002به یک زوج تجاری موفق تبدیل شدند و با دریافت  10هزار دالر اعتبار از دانشگاه ،شرکت
اتالسیان را تاسیس کردند .سرعت رشد اتالسیان با وجود عدم تمرکز بر بازاریابی سنتی بسیار باال
بود .در سال  2010شرکت اتالسیان توانست سهامش را به فروش برساند .شرکت سرمایهگذاری
اکســل پارتنر  60میلیون دالر از سهام اتالسیان را خرید و سرانجام عرضه اولیه سهام شرکت در
نیویورک در سال  2015انجام شد .در این سال اتالسیان  462میلیون دالر سهام جدید فروخت.
ارزش اتالسیان اکنون بیش از  4میلیارد دالر ارزیابی شده است .مایک کانن بروکز اکنون شرکتی
را مدیریت میکند که درآمد آن در سال  2017به بیش از  600میلیون دالر رسیده است .مایک
کانن بروکز صاحب  23درصد از سهام اتالسیان است .او متاهل است و با همسرش در شهر سیدنی
استرالیا زندگی میکند .او در فهرست بلومبرگ از  500میلیارد جهان در رتبه 102اُم است.

نسخههای جدید و بهروزرســانی برای حامیان دولت روسیه در این
جنگ را به حال تعلیق درآورده است .با این حال اخباری در روزهای
گذشته از جنگ منتشر شد که نشان میداد شرکت اتالسیان همچنان
به فروش نرمافزارهایش به ارگانهای دولتی روسیه ادامه میدهد که
از جمله این ارگانها ،وزارت بهداشــت روســیه است .عالوه بر این،
بسیاری از اتالسیان انتقاد کردند که چرا مثل مایکروسافت ،نتفلیکس
و دیگر شرکتهای فناوریمحور ،در روزهای گذشته از جنگ روسیه
و اوکراین ،از این کشور خارج نشده است.

اتالسیان شرکتی
فناوریمحور و تولیدکننده
نرمافزار است .این شرکت
در سال  2002تاسیس
شد .از محصوالت شرکت
اتالسیان میتوان به
نرمافزارهای جیرا و ترلو
اشاره کرد .اتالسیان در
سیدنی مستقر است.

Jماجرای اوکراین
جنگ اوکراین برای شرکت موفق اتالسیان بیحاشیه نبوده است.
مدیران شــرکت در آغاز جنگ ،حمله روسیه به اوکراین را محکوم
کردند .در تاریخ  2مارس ،اســکات فارکوئــر و مایک کانن بروکز در
پیامی برای مشــتریان و سهامداران نوشــتند« :کار دولت روسیه را
محکوم میکنیم .ما با مردم اوکراین هســتیم و در مبارزه آنها برای
حفظ آزادی و مدنیت در کنارشان ایستادهایم».
اما در روزهای آینده مدیران شرکت اعالم کردند وضعیت کنونی
اتالســیان در ارتباط با حمله روســیه به اوکراین از نظر ژئوپلیتیکی
پیچیده است و همه برای تحلیل آن تالش میکنند .شرکت اتالسیان
اعالم کرد فروش همه نرمافزارهایش به روسیه را متوقف کرده و فروش

شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر اکسل پارتنر 60
میلیون دالر از سهام شرکت اتالسیان را خرید.
2006

درآمد اتالسیان در ژوئن این سال از 600
میلیون دالر فراتر رفت.
2015

2010
موسسان اتالسیان در استرالیا به
عنوان کارآفرین سال انتخاب شدند.

2017
عرضه اولیه سهام اتالسیان در نیویورک
انجام شد.
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کارآفرین
دیوید فیلو ،بنیانگذار یاهو امروز چه میکند؟

جستوجو در جهان فناوری
اوکیست؟

دیویدفیلو
( )David Filoنامی آشنا
برایعالقهمندانبه
جهان فناوری است.
فیلو دانشگاه را رها کرد
تا یاهو را سروسامان
دهد اما از یاهو جدا
شد .او که امروز در رتبه
ُ
475ام در فهرست
بلومبرگازمیلیاردهای
جهاناست،برتغییرات
ناشی از هوش مصنوعی
تمرکز کرده و به محیط
زیستاهمیتمیدهد.

دیوید فیلو و
جری یانگ در
دوره دکتری در
استنفورد تحصیل
میکردند .آن دو
با کنار گذاشتن
تحصیل ،یاهو را راه
انداختند.

ترک تحصیل برای راه انداختن یاهو باعث نشــد دیوید فیلو و همکارش جری یانگ،
دیگر روی دانشگاه را نبینند .بررسیها نشان میدهد ،ایندو بنیانگذار یاهو ،پس از کسب
میلیاردها دالر از محل فروش سهام یاهو ،در دانشگاهها تدریس میکنند ،به موزهها کمک
میکنند و ناظر تحوالت ناشی از توسعه هوش مصنوعی و دیگر جنبههای فناوریاند.
نام دیوید فیلو ،از بنیانگذاران پورتال وب یاهو ،در مارس سال جاری میالدی در جایگاه
475امین میلیاردر در فهرســت بلومبرگ دیده میشد .فیلو همچنین در سال ،2021
توســط فوربز به عنوان 318اُمین ثروتمند جهان در بین  400ثروتمند برگزیده معرفی
شد و در همین سال به عنوان 859اُمین میلیاردر جهان شناخته شده است .این کارآفرین
خودســاخته و  55ساله در سال  1.3 ،2012میلیارد دالر دارایی داشت .داراییای که در
سالهای گذشته ،بیشتر در مدار فراز بوده تا فرود .در سال  2013فیلو ،صاحب  1.7میلیارد
دالر بود .این رقم در سالهای  2014و  2015به  2.9و  3.4میلیارد دالر رسید .سال 2016
سال افت ارزش داراییهای دیوید فیلو به  2.1میلیارد دالر بود اما در سال  2019این رقم
به  5.3میلیارد دالر رسید و در سال  2019او صاحب  4.8میلیارد دالر دارایی بود .در سال
گذشته میالدی اما ارزش داراییهای این کارآفرین  55ساله آمریکایی 5.3 ،میلیارد دالر
ارزیابی شده است ،یعنی معادل  2.82میلیون شمش طال .همچنین فیلو میتواند با بیش
از  5میلیارد دالر ثروت 45.8 ،میلیون بشــکه نفت خام بخرد .ارزش داراییهای او معادل

 0.264درصد از تولید ناخالص داخلی در ایاالت متحده آمریکا و برابر با  0.702درصد از
ثروت  500میلیاردر در جهان است.
ثروت فیلو از ســرمایهگذاری او در آلتابا و یاهو به دست آمده است .او از سال ،2000
 3.5میلیارد دالر سهام فروخته و  1.6میلیارد دالر سود جمعآوری کرده است .دیوید فیلو
اصلیترین دارایی اینترنتیاش ،یعنی پلتفرم یاهو را در ســال  2017به شرکت واریزون
فروخت .این شرکت نامش را به آلتابا تغییر داد و فیلو هم در ژوئن همین سال از هیئت
مدیره شرکت کنار رفت .بلومبرگ میگوید او پس از خروج از آلتابا در اکتبر سال ،2019
باقیمانده سهامش در شرکت را هم فروخته است.
Jیاهو چطور متولد شد؟
دیوید فیلو در ســال  1966در ایاالت لوئیزیانای آمریکا به دنیا آمد .پدر او معمار و و
مادرش حسابدار بود .دیوید دومین فرزند آنها بود و پس از او ،خانواده فیلو صاحب چهار
فرزند دیگر شــدند .دیوید در دانشگاه تولین در ایاالت متحده امریکا تحصیالتش را آغاز
کرد .او در ســال  1988در رشته مهندسی رایانه فارغالتحصیل شد و در سال  1990در
مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق تحصیل کرد .زمانی که دیوید فیلو تالش
برای تحصیل در مقطع دکترا را در دانشگاه استنفورد آغاز کرده بود ،جری یانگ شریک

دیوید فیلو با کمک جری یانگ شرکت یاهو را
تاسیس کرد.

دیوید فیلو در لوئیزیانای آمریکا به
دنیا آمد.

1990
1966
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1995
دیوید فیلو با جری یانگ در دانشگاه
استنفورد آشنا شد .آنها در مقطع دکترا
تحصیل میکردند.

دیوید فیلو و همسرش در سال  ،2000موسسه خیریهای ایجاد
کردند که از آموزش ،محیط زیست ،آزادی مدنی و برابریهای
جنسیتی حمایت میکند.

تجاری آیندهاش را دید .آنها هردو از کالسهای دکترا خسته شده بودند و این خستگی،
انگیزهای برای تمایل بیشتر آنها به اینترنت بود .کار آنها در ساخت پلتفرم یاهو وب ،در
آغاز با کار بر یک تریلر کوچک آغاز شد .آنها از این تریلر برای ثبت آدرس سایتهایی که
به نظرشان جالب بود استفاده کردند و اسم آن را گذاشتند «راهنمایی جری و دیو برای
وب جهانی» .در سال  ،1994نخستین نسخه از این تریلر توسط جری یانگ و دیوید فیلو
عرضه شد .سرورهای دانشگاه استنفورد نخستین میزبان این تریلر بود« .راهنمای جری
و دیو برای وب جهانی» دوام زیادی نیافت .با اســتفاده هرچه بیشــتر دانشجویان از این
راهنمای اینترنتی ،ناکارآمدی راهنما بیشتر نمایان میشد .همین باعث شد جری و دیوید
راهنمای اینترنتیشان را به خارج از دانشگاه منتقل کنند .سرانجام آنها در مارس سال
 1995یاهو را منتقل کردند .کار زمانی جدیتر شد که آنها سهام یاهو را در یک عرضه
عمومیفروختند.
پس از این ،دیوید فیلو و جری یانگ روسای کسب وکار آنالینی به اسم یاهو بودند که
دسترســی به شبکه جهانی وب را برای کاربران در آمریکا و سایر کشورهای جهان آسان
میکرد .در ســال  ،1996ســافت بانک در یاهو سرمایهگذاری کرد .با خرید عمده سهام
شرکت یاهو توسط ســافت بانک ،ماسایوشی سان میلیاردر ،به عنوان بزرگترین دارنده
سهام این شرکت اینترنتی جوان شناخته شد و در همین سال ،یاهوی ژاپن راهاندازی شد.
رشد یاهو تا پایان دهه  90ادامه یافت .یاهو شرکتی فناوریمحور و اینترنتمحور بود که
با سرمایهگذاریهای میلیارد دالری ،در بازار رو به توسعه فناوری به حرکت ادامه میداد.
اما رونق کار یاهو تا ســال  2000ادامه یافت .پس از این ســال ،با از دست رفتن تمرکز
استراتژیک ارزش بازار یاهو از بیش از  100میلیارد دالر تا پایان سال  ،1999به کمتر از 10
میلیارد دالر تا پایان سال  2002رسید.
ســه سال بعد ،فیلو و یانگ ،مذاکره برای خرید سهام شرکت علیبابا در چین را آغاز
کردند .در نهایت علیبابا در سپتامبر  ،2014عرضه عمومی سهامش را کلید زد که یکی
از بزرگترین عرضههای سهام در تاریخ بود .یاهو در این عرضه توانست به طور تقریبی6 ،
میلیارد دالر از سهام علیبابا را خریداری کند.
در سال  ،2008جری یانگ پس از امتناع از فروش شرکت یاهو به شرکت مایکروسافت،
از مدیر عاملی شرکت کنار رفت اما فیلو به کار در یاهو ادامه داد .یاهو در سال  ،2013سایت
میورکبالگینگ تامبلر را خرید .یک سال بعد ،شرکت یاهو اعالم کرد تا پایان سال ،2014
توجوی مستقیم را از خدمات شرکت حذف میکند .شرکت یاهو ،در همین سال،
جس 
ماریسا مایر ،از مدیران سابق گوگل را استخدام کرد اما هیچیک از این تغییرات به ماندن
دیوید فیلو در یاهو کمک نکرد .او هم سرانجام با فروش داراییهای اینترنتیاش به شرکت
واریزون به مبلغ  4.5میلیارد دالر ،از هیئت مدیره یاهو رفت.
در ســالهای اخیر ،دیوید فیلو بیشتر به تغییرات ناشی از هوش مصنوعی در زندگی
انسانها توجه نشان میدهد .او در جایی گفت «اینکه ببینیم چطور جامعه خودش را با این
تغییرات هماهنگ میکند جالب است .من فکر میکنم با این جنس تغییرها ،فرصتهای
بسیاری انتظارمان را میکشد اما نباید فراموش کرد که این تغییرها ،عالوه بر جنبه مثبت،
جنبه منفی هم دارد».
دیوید فیلو و همسرش در سال  ،2000موسسه خیریهای را ایجاد کردند که از آموزش،
محیط زیست ،آزادی مدنی و برابریهای جنسیتی حمایت میکنند .همچنین فیلو در سال
 30 ،2004میلیون دالر به دانشگاه تولین که در آن تحصیل کرده بود اهدا کرد .این حمایت
مالی برای توسعه رشتههای مهندسی و علوم رایانه در این دانشگاه انجام شده است.

مادر جری یانگ از ترک تحصیل او شکایتی ندارد

اینترنت یعنی همهچیز

جری یانگ ،همبنیانگذار یاهوســت .او در سال  ،1995تحصیل در مقطع
دکترا در رشته مهندســی برق را کنار گذاشت تا با همکاری دیوید فیلو ،یک
راهنمای اینترنتی راهاندازی کند .پس از تاسیس یاهو ،او از سال  2007تا ،2009
مدیرعامل شرکت یاهو بود و سرانجام در سال  ،2012از حضور در هیئت مدیره
یاهو کنارهگیری کرد .ارزش داراییهای این کارآفرین در پروفایل او در ســایت
فوربز  2.8میلیارد دالر ارزیابی شــده است .او در فهرست فوربز در سال 2021
از  400کارآفرین ثروتمند جهان ،در جایــگاه 340اُم قرار گرفت .جری یانگ
متولد تایوان اســت .او در سن  2ســالگی پدرش را از دست داد و در سن 10
ســالگی همراه با مادر و برادرش به آمریکا مهاجرت کرد .زمانی که او تصمیم
گرفت تحصیالتش را رها کند ،روی حمایت مادرش بسیار حساب کرد .جری در
نشستی در اینباره گفت« :وقتی به مادرم گفتم میخواهم تحصیل را رها کنم،
دکترا را کنار بگذارم و با راهاندازی یک شرکت فروش تبلیغات اینترنتی زندگیام
را بگذرانــم ،از من حمایت کرد ،هرچند که در آن زمان ،خیلی مشــتاق این
ایدهای که مطرح کردم نبود .این روزها شکایتی ندارد» .در سال  ،2017جری
یانگ و همسرش آکیکو یامازاکی 25 ،میلیون دالر به موزه هنرهای آسیایی در
سانفرانسیسکو کمک کردند .این رقم ،باالترین مبلغ هدیه شده به این موزه تا
آن سال بود .یانگ پس از ترک یاهو ،به کار در زمینه هوش مصنوعی و توجه به
استارتاپهای فعال در حوزه مدیریت داده ادامه داده است .او همچنین در یک
دوره دوساله ،رئیس هیئت امنای دانشگاه استنفورد شد.

یاهو برای خرید سهام علیبابا به ارزش یک
میلیارد دالر با این شرکت مذاکره را آغاز کرد.

2017

1996
2005
سافت بانک ،از بزرگترین سرمایهگذاران در ژاپن ،سهام
یاهو را خرید.

شرکت فیلو نام خود را به آلتابا تغییر داد و فیلو هم
هیئت مدیره را در همین سال ترک کرد.
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کارآفرین
آلن بوچارد چگونه به یکی از مدیران موفق کانادا تبدیل شد؟

خروج از سایه سیاه
ورشکستگی

داســتان زندگی آلن بوچارد ،کارآفرین و مدیر
فروشــگاههای زنجیرهای در قاره آمریکای شمالی،
داســتان تالش مداوم برای بازگرداندن آبروی پدر،
آلن بوچارد (Alain
آموختن از پســر و انجام کارهایی است که دوست
 )Bouchardدر فهرست
داریم .آلن بوچارد در ســال  ،1980نخستین شعبه
بلومبرگ از500
از کوچ-تــارد ( )Couche-Tardرا در کبک کانادا
میلیاردرجهاندر
ُ
تاســیس کرد .این فروشــگاه زیر نظر شرکتی به
جایگاه467ام است.
او یکی از پیشروترین
اســم آلیمنتیشــن کوچ تــارد (Alimentation
فروشگاههایزنجیرهای
 )Couche-Tardفعالیت میکرد که موسس آن
در آمریکای شمالی را
هم آلن بوچارد بود .اکنون این شــرکت بیش از 14
ایجاد و مدیریت کرده
هزار فروشگاه در سراسر جهان دارد و بوچارد تا سال
است.
 ،2014به عنوان مدیر اجرایی شرکت بر فروش 54
میلیارد دالری آن نظارت میکرد .شرکت بوچارد در
سال  ،2017برندهای خارجی از جمله  cstدر تگزاس آمریکا را خرید و در اوایل سال
 ،2021قصد داشت خردهفروشی کاری فور فرانسه به ارزش  20میلیارد دالر را بخرد اما
پیشنهاد شرکت بوچارد توسط دولت فرانسه رد شد.

اوکیست؟

Jاز ورشکستگی پدر تا میلیاردر شدن پسر
آلن بوچارد در سال  1949در کبک به دنیا آمد .او فرزند والدینی با شش فرزند بود.
خانواده بوچارد کاتولیکهای مومنی بودند .پدرش تحصیل نکرده بود اما با کارگری و
جاهطلبی و خســتگیناپذیریاش یک شرکت حفاری را اداره میکرد و همسرش هم
مدیر مالی شرکت بود .این خانواده هشتنفره در منطقه چیکوتیمی در کبک زندگی
میکردند که از نظر جغرافیایی نسبت به دیگر شهرها در کبک منزوی بود .پدر تیزهوش
بوچارد تصمیم گرفت از فرصت زندگی در انزوا به نفع شرکت حفاریاش استفاده کند.
شــرکت حفاری آنها با کمک یک نفر توانست قراردادی برای ساخت مسیرهای تازه
برای شهر ببندد .همهچیز خوب به نظر میرسد .به قول بوچارد« ،پدرم برای انجام کار
تجهیزات ســنگین خرید اما مردی که طرف توافق با پدرم بود ورشکست شد ،و پدرم
هم همینطور ».در آن زمان آلن بوچارد  9ساله بود و مادر خانواده و مدیر مالی شرکت
هم باردار بود .بوچارد میگوید« :زندگی ما به پس و پیش از آن اتفاق تقسیم شد».
ورشکستگی پدر آلن یکی از انگیزههای او برای ساخت کسبوکاری موفق بود .پس
از این ورشکســتگی ،خانه آنها از دست رفت و مجبور شدند به خانهای متحرک و به

جایی دورافتادهتر از چیکوتیمی مهاجرت کنند .پدر خانواده برای پرداخت بدهیهایش،
بایــد هفت روز هفته را در دو مکانیکی کار میکرد .گزینــه دیگر پدر خانواده کار در
معادن دورافتاده بود که باعث میشد او هر سه ماه یک بار بتواند خانوادهاش را ببیند.
مادر بوچارد پس از این ورشکســتگی افسردگی گرفت .بستری شدن مادر به مدت دو
سال در یکی از موسســات روانپزشکی کانادا ،خواهر  15ساله آلن بوچارد را مسئول
بچههای کوچکتر کرد .در آن ســالها هیچ دبیرستانی در محل زندگی آنها وجود
نداشت .همین باعث شد آلن بوچارد و برادر بزرگترش در مدارس شبانهروزی تحصیل
کنند که توسط کشیشها اداره میشد .آنها هر تابستان برای کار به خانه میآمدند.
برادر بوچارد در یک فروشگاه مواد غذایی کار میکرد و بوچارد هم کار کوچکی در یک
کارخانه داشت .تجربه چندبار جایگزین شدن با برادر در فروشگاه مواد غذایی باعث شد
آلن مسیر آیندهاش را بسازد .او در اینباره گفت« :من برای کمک به برادرم به فروشگاه
رفتم اما به خوبی درک میکردم که از خوشامدگویی به مشتریان لذت میبرم .در آن
زمان فکر میکردم فروشگاه باید جذاب و تمیز و منظم باشد ،برای همین شروع کردم
بکردن قفس هها».
به مرت 
حضور بیشــتر بوچادر در فروشــگاه پرت ( )Perrettبه جای برادرش ،توجه مدیر
فروشــگاه را جلب کرد .او خیلی زود در کار مدیریت فروشــگاه ،ایجاد فضای داخلی و
نظارت بر امور فروشــگاهی پیشرفت کرد و در ســال  ،1972به ناظر فروشگاه تبدیل
شــد و مدت کوتاهی بعد ،او مدیر فروشــگاه بود .بوچارد پس از اینکه به اضافه شدن
 84شعبه دیگر به تعداد شعب فروشگاه کمک کرد ،کار در پرت را رها کرد چراکه فکر
میکرد شرکت با کارکنان خود رفتار خوبی ندارد .او که در آرزوی راه انداختن فروشگاه
زنجیرهای برای خودش بود ،برای گذران دورههای کســب وکار به مونترال رفت .آلن
پس از یادگیری زبان انگلیسی و گذران دورههای مدیریت کسب وکار از سه تاجر برای
راهاندازی فروشگاه کوچ-تارد دعوت به همکاری کرد .به این ترتیب در سال  1980یکی
از مهمترین کسب وکارهای خردهفروشی و رفاهی در کانادا ایجاد شد .فروشگاهی که

شبکه فروشگاههای رفاهی به کوچ-تارد
تغییر نام داد.

آلن بوچارد در کبک کانادا به
دنیا آمد.

1980
1986

1949
نخستین فروشگاه زنجیرهای در
الوال در کبک کانادا باز شد.

108

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

پیشرفتهایی که در زندگی آلن بوچارد ثبت شده ،سبک زندگی بوچارد را تا چه اندازه تغییر داده است؟ نزدیکان بوچارد میگویند خیلی کم .بوچارد
که سختکوشی را از پدرش آموخته در اینباره میگوید« :اینکه کسبوکار موفقی داشته باشم ،آرزوی همیشگیام بوده است اما نمیخواهم خانواده
را برای داشتن کسبوکاری موفق هزینه کنم .برای داشتن کسبوکار موفق ،باید در وهله اول ،در رابطه با خانواده به موفقیت برسید».

بوچارد آن را تاسیس کرد ،به عنوان یکی از پیشروترین فروشگاههای زنجیرهای در کانادا
و بزرگترین فروشگاه مستقل و غیردولتی در ایاالت متحده امریکا شناخته میشود.
Jاز جاناتان چه آموختم؟
پیشــرفتهایی که در زندگی آلن بوچارد ثبت شده ،سبک زندگی بوچارد را تا چه
اندازه تغییر داده است؟ نزدیکان بوچارد میگویند خیلی کم .بوچارد که سختکوشی را
از پدرش آموخته در اینباره میگوید« :اینکه کســب وکار موفقی داشته باشم ،آرزوی
همیشگیام بوده است اما نمیخواهم خانواده را برای داشتن کسبوکاری موفق هزینه
کنم .برای داشــتن کسبوکار موفق ،باید در وهله اول ،در رابطه با خانواده به موفقیت
برسید».
بوچارد باور دارد که زندگی کوتاه است و بر همین اساس به افراد جوانتر از خودش
توصیه میکند زندگی کوتاه را صرف انجام کاری که دوست ندارند ،نکنند .او میگوید:
«من آدمها را براســاس نگرشی که دارند اســتخدام میکنم یا اخراج میکنم .من به
خودخواهها حساســیت دارم و فکر میکنم کسی که نگرش خوبی دارد نفس خود را
کنترل میکند و برای کاری که از آن لذت میبرد ،سخت تالش میکند و در این شرایط
حتماً موفق خواهد شد».
زندگی در سالهای پس از موفقیتهای کاری و حرفهای ،برای بوچارد بدون چالش
نبوده اســت .تولد فرزندی که دچار فلج مغزی است باعث شد بوچارد و همسرش به
مراکز تحقیقاتی و دانشگاههایی که در زمینه ناتوانیهای ذهنی فعالیت میکنند کمک
کنند .بوچارد درباره پسرش میگوید« :از او -جاناتان -یاد گرفتم که به آدمها گوش کنم
و بــه آنها توجه کنم ،بدون اینکه به جایگاه آن آدمها در زندگیام فکر کنم .من فکر
میکنم انجام چیزی که از جاناتان یاد گرفتم از من انسان بهتری ساخته است» .چالش
زندگی با جاناتان ،فرزند آلن بوچارد باعث شده بنیادی که خانواده به اسم ساندرا و آلن
بوچارد تاســیس کرده ،به کسانی که دچار چالشهای فکریاند و همچنین موسسات
فعال در حوزه هنر و فرهنگ کمک کند .غیر از جاناتان ،ساندرا و آلن سه فرزند دیگر
هم دارند.
Jباالی  3میلیارد دالر
ارزش ثروت آلن بوچارد در ســالهای گذشته به طور مداوم در حال افزایش است.
براســاس گزارشــی که فوربز از زندگی و فعالیت حرفهای بوچارد منتشر کرده ،ارزش
دارایی او در ســال  1.2 ،2013میلیارد دالر بوده اما در ســال  ،2021این رقم به 4.2
میلیارد دالر رسیده است .در سال  ،2014ارزش مجموعه داراییهای او تنها  1.8میلیارد
دالر بود اما این رقم در ســالهای گذشته افزایش یافت و از  2.5میلیارد دالر در سال
 2015به  2.7میلیارد دالر در ســال  2016و  3.3میلیارد دالر در سال  2017رسید.
در سالهای  2019و  2020هم ارزش داراییهای این کارآفرین و فروشگاهدار کانادایی
بیش از  3میلیارد دالر بود .در ســال  ،2021در فهرســت فوربز ،آلن بوچارد به عنوان
680اُمین میلیاردر جهان شــناخته شده است و در فهرست بلومبرگ در مارس سال
جاری میالدی ،آلن بوچارد به عنوان 467اُمین میلیاردر شــناخته شــده است .فوربز
در آخرین بررســی ارزش داراییهای بوچارد را  5.6میلیارد دالر اعالم کرده است .در
پروفایلی که فوربز از میلیاردرهای جهان تهیه کرده ،جایگاه آلن بوچارد 680 ،جهان در
سال  2021است.

2001

شرکت بوچارد با خرید سهام شرکت نفتی
جانسون وارد بازار ایاالت متحده آمریکا شد.

در سال  1980یکی از مهمترین کسب وکارهای خردهفروشی و رفاهی در کانادا ایجاد شد.
فروشگاهی که بوچارد آن را تاسیس کرد ،به عنوان یکی از پیشروترین فروشگاههای
زنجیرهای در کانادا و بزرگترین فروشگاه مستقل و غیردولتی در ایاالت متحده امریکا
شناخته میشود.

آلن بوچارد هرچند تحصیلکرده نیست اما به عنوان صاحب کسب وکار ،دانش خود را به
دانشجویان در دانشگاههای کانادا وآمریکا منتقل میکند.

بوچارد به عنوان برجستهترین مدیر سال در
کانادا انتخاب شد.

2014
2012
بوچارد مدیریت اجرایی فروشگاه را کنار گذاشت اما در
هیئت مدیره شرکت به کار خود ادامه میدهد.
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کارآفرین
داستان مردان خانواده لو

گروه وانژیانگ چطور در چین جان گرفت؟
اوکیست؟

لو ویدینگ ()Lu Weiding
درفهرستبلومبرگ
از 500میلیاردر جهان
در مارس سال جاری
میالدی ،در جایگاه
ُ
404ام است .شرکتی را
که او اداره میکند امروز
بیشتربراساسخدمات
مالیاشمیشناسند
اما در اصل ،این
مجموعهمالییادگاری
از تالشهای پدر اوست
کهحتیتحصیالت
دبیرستانشراهمتمام
نکرد.

لو ویدینگ را امروز به عنوان یکی از
کارآفرینان خیراندیش و نیکوکار چین
میشناسند .ارزش داراییهای او 3
میلیارد دالر ارزیابی شده و در فهرست
بلومبرگ از میلیاردهای جهان در جایگاه
ُ 404ام است .لو ویدینگ به همراه سه
خواهر و برادر دیگرش وارث واحدهای
تجاریای است که پدرش لو گواینکیو در
سال  1962بنیان گذاشته است .هرچند
لو ویدینگ را ثروتمندی میدانند که
مجموعه داراییهایش را از راههای مختلف
کسب کرده ،اما سلطان قطعات خودرو از
القاب اوست.

داستان موسسان گروه وانژیانگ به سالهای پایانی دهه  60در چین بازمیگردد .به
روزهایی که گواینکیو تحصیل در دبیرســتان را کنار گذاشت ،به آهنگری پرداخت و در
نهایت عنوان سلطان قطعات خودرو در چین را از آن خود کرد .نام لو گواینکیو اکنون در
فهرست ثروتمندان جهان نیست چراکه او در سال  2017از دنیا رفته است .امروز پسرش
لو ویدینگ در فهرست  500نفره بلومبرگ از میلیاردرهای جهان قرار دارد.
وانژیانگ ( )Wanxiang Groupیک گروه مالی است که از سال  1992با کمک لو
به پدرش ،انواع خدمات مالی و بیمه ای را به مردم چین و سایر کشورها عرضه میکند.
داســتان گروه مالی وانژیانگ به  2ســال پیش از تولد لو ویدینگ بازمیگردد .در سال
 ،1969پدر لو تصمیم گرفت کســبوکار شخصیاش را راهاندازی کند .کسبوکاری که
براساس تازهترین گزارشها در رســانههای اقتصادی جهان در سال  2020به درآمدی
معادل  127میلیارد یوآن برابر با  19.7میلیارد دالر رسیده است .بخش عمده ثروتی که
امروز باعث شده نام لو ویدینگ در بین  500ثروتمند جهان قرار بگیرد ،مرهون تالشهای
پدرش در ایجاد کسبوکاری است که در زمینه خرید و فروش خدمات ماشین فعالیت
میکرد اما امروز لو را بیشتر به دلیل فعالیتهای بیمهای و مالی شرکت وانژیانگ است
کهمیشناسند.

لو ویدینگ صاحب  92درصد از سهام گروه وانژیانگ است .این شرکت در سال ،2020
 28.7میلیارد یوآن برابر با  4.5میلیارد دالر درآمد کسب کرد .عالوه بر این ،لو ویدینگ
و مادرش  6.5درصد از ســهام شرکت بیمه زندگی مینشنگ را هم در اختیار دارند که
در ســال  2020به درآمدی معادل  12.5میلیارد یوآن رســیده است .درآمدزایی خوب
شرکتهای خانواده در سالهای گذشته ،جایگاه شرکت وانژیانگ را در بین  500شرکت
برتر چین و دیگر شــرکتهای برتر جهان تغییر داده اســت .براساس آنچه بلومبرگ از
ارزیابی ارزش داراییهای لو ویدینگ گزارش کرده ،ارزش ثروت این کارآفرین چینی به
یک میلیارد دالر در سال  2021رسیده است .اما براساس گزارش فوربز ارزش دارایی لو
ویدینگ در سال  2 ،2019میلیارد دالر بوده است.
Jکدام راه؟ کدام مسیر؟
لو ویدینگ در ســال  1971یعنی دو سال پس از نخستین تالشهای پدرش برای
راهاندازی کســب وکار خانوادگی متولد شــد .براساس تصمیم پدر کارآفرین ،پسر برای
تحصیل به سنگاپور رفت و در سال  1992برای کمک به کسب وکار خانوادگی به چین
بازگشت .لو خیلی زود از پلههای پیشرفت در این کسب وکار باال رفت .او در سال ،1994

لو ویدینگ از سنگاپور برای کمک
به پدر به چین بازگشت.

پدر لو ویدینگ ،لو گواینکیو گروه
وانژیانگ را راهاندازی کرد.

1971
1992

1969
لو ویدینگ متولد شد.
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مردم چین در سالهای اخیر از گروه وانژیانگ به عنوان یکی از خیراندیشترین و نیکوکارترین مجموعه شرکتها
یاد میکنند .در مارس سال  ،2019لو ویدینگ که با نام «پادشاه قطعات خودرو» در چین شناخته میشود ،با
کمک مالی  720میلیون دالری به عنوان سخاوتمندترین کارآفرین نیکوکار در چین شناخته شد.

به عنوان مدیر اجرایی گروه کار خودش را آغاز کرد و در ســال  ،2010به مدیریت گروه
بیمهای مینشنگ رسید .در ســال  2017که پدر لو از دنیا رفت ،او مدیریت همه گروه
وانژیانگ را بر عهده گرفت .از ســال  2017به این ســو ،تالشهای بیمه و مالی شرکت
وانژیانگ با مدیریت پســر خانواده کارآفرین بیشتر شده است .لو که اکنون ازدواج کرده
و یک فرزند دارد ،به طور مشخص در سالی که پدرش از دنیا رفت ،نخستین آزمایشگاه
بالکچین را در چین راهاندازی کرد.
Jلو گواینکیو و مسیر سخت بنیانگذار
کار برای لو گواینکیو به اندازه پرســش لو ویدینگ ساده نبود ..داستان گواینکیو در
رسانههای اقتصادی و موفقیت ،داســتان خیزش پسری از خانوادهای غیرثروتمند به
جهان کارآفرینی و رسیدن به زمین سبز از زمینهای خاکی است .سای ت �successs
 toryگواینکیو را از ثروتمندترین مردان در اســتان ژجیانگ چین میدانست .مردی
که در  15ســالگی مدرسه را کنار گذاشــت و سراغ آهنگری رفت .او پس از شش ماه
شاگردی ،توانست کارگاه تولید ابزار مورد نیاز برای ماشینآالت کشاورزی را راهاندازی
کند .کارگاهی که پس از مدتی به کارخانه و گروه وانژیانگ تبدیل شد .پس از سالها
تالش بیوقفه ،گروه وانژیانگ به یکی از بزرگترین کارخانههای تولید محصوالت خودرو
تبدیل شد .تا پیش از مرگ او ،بیش از  40هزار مرد و زن برای این گروه اقتصادی کار
میکردند و درآمد شرکت به بیش از  15میلیارد دالر در سال رسیده بود.
گواینکیو پیش از تبدیل شدن به یکی از ثروتمندترین مردان چین ،طعم کارهایی
مثل درســت کردن آرد و تعمیر دوچرخه هم را چشــیده بود .او در ســال  ،1969با
کمک شش کشاورز دیگر یک تعمیرگاه تراکتور راهاندازی کرد .امروز اما کارخانههای
لو گواینکیو ،واحدهای تولید قطعات خودرو ،تولید دانه و کود و امالک و مستغالت را
هم شامل میشود .همچنین لو گواینکیو  3.7درصد از سهام شرکت فیات در گوانجوی
چین ،شرکت تویوتا موتور و هوندا موتور را هم در اختیار داشت .گواینکیو که نخستین
شــرکت خود را با سرمایه  500دالری تاســیس کرده بود ،در سالهای زندگیاش به
ســرمایهای برابر با بیش از  10میلیارد یوآن رسید .او در سراسر واحدهای تجاریاش
نزدیک به  40هزار کارمند داشت .هرچند او نتوانست تحصیالت دبیرستانش را به پایان
برساند اما در سالهای کارآفرینی ،بارها به دلیل تالشهای تجاری و توجه به علم مورد
تقدیر قرار گرفت .این کارآفرین این فرصت را یافت تا در دانشگاه ژجیانگ چین به عنوان
استاد پارهوقت ،هرآنچه را در مسیر فعالیتهای کارآفرینانه درک کرده به دانشجویان
منتقل کند .همچنین دانشگاه فنی هنگکنگ به او دکترای افتخاری اعطا کرد.
گواینکیو در ســال  2017و در ســن  72ســالگی از دنیا رفت .پیش از این ،او در
رتبهبندی رسانههایی مثل فوربز در بین میلیاردرهای جهان حائز رتبه شناخته شده بود.
او در سالی که از دنیا رفت ،در جایگاه 261اُمین میلیاردر جهان در فهرست فوربز بود.
براســاس آنچه فوربز از ارزش ثروت گواینکیو در سالهای پس از  2008منتشر کرده،
ارزش داراییهای این کارآفرین فروتن اما موفق به طور مداوم در حال رشد بوده است.
در سال  2008ارزش داراییهای گواینکیو  2میلیارد دالر بود .تنها  2سال بعد ،این رقم
به  2.4میلیارد دالر و در ســال  2011به  3.1میلیارد دالر رســید .در سال  ،2014لو
گواینکیو  5.1میلیارد دالر ثروت داشت ،رقمی که در سال  2017یعنی زمان مرگ او به
 5.7میلیارد دالر رسید .گواینکیو چهار فرزند داشت و هیچگاه شهروندی هیچ کشوری
جز چین را نپذیرفت.

لو گواینکیو در سال  1962اولین کسبوکارش را بنیان گذاشت .ارزش نخستین سرمایهای
که او به کار گرفت 500 ،دالر بود اما اکنون و با گذشت بیش از پنج سال از مرگ او ،ارزش
داراییهایش ،میلیاردها دالر اعالم شده است.

گروه وانژیانگ اکنون در حوزههای مختلف از جمله خدمات مالی و بیمهای ،توسعهای و خودرو
و قطعات آن فعالیت میکند .ارزش داراییهای مدیر اجرایی این شرکت  3میلیارد دالر ارزیابی
شده است.

Jوانژیانگ پس از گواینکیو
در سالهای گذشته ،وانژیانگ توانست توسعه شرکتها را پس از مرگ بنیانگذارش
ادامه دهد .لو ویدینگ اکنون به عنوان یکی از اصلیترین افراد در مدیریت امور شرکتهای
وانژیانگ شناخته میشود .مردم چین در سالهای اخیر از گروه وانژیانگ به عنوان یکی
از خیراندیشترین و نیکوکارترین مجموعه شرکتها یاد میکنند .در مارس سال ،2019
لو ویدینگ که با نام «پادشــاه قطعات خودرو» در چین شناخته میشود ،با کمک مالی
 720میلیون دالری به عنوان سخاوتمندترین کارآفرین نیکوکار در چین شناخته شد.
لو ویدینگ این کمک مالی را از طریق تبدیل یکی از شرکتهای تابعه به یک موسسه
خیریه انجام داد.

پدر لو ویدینگ درگذشت.

2017

2010
2017
لو ویدینگ به مدیریت شرکت
بیمه رسید.

شرکت وانژیانگ در شانگهای چین یک
آزمایشگاه بالکچین راهاندازی کرد.
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کارآفرین

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

فکر کارآفرین
کوین جانسون

رسیدن به جایی که امروز مارک زاکربرگ خالق فیسبوک در آن ایستاده ،آرزوی بسیاری است.
درواقع ،انبوهی از اســامی کارآفرینان و صاحبان کسب وکارهای موفق وجود دارد که به عنوان
الگو ،به نسل جوان معرفی میشوند .اما نکته مهم درباره رسیدن به جایگاه این افراد ،تغییر طرز
فکر آنهاست .به عبارت سادهتر ،برای تبدیل شدن به یک کارآفرین ،باید طرز فکر کارآفرینانه
را در زندگیتان توســعه دهید .طرز فکر کارآفرینانه روشی در فکر کردن است که با اجرای آن
یاد میگیرید چطور از پس درسهای حیاتی زندگی برآیید و به کارآفرینی موفق تبدیل شوید.
کوین جانسون ،رئیس شرکت رسانهای جانسون است .او در کتابی به نام «فکر کارآفرین» تالش
کرده مجموعهای از باورها ،ویژگیهای شخصیتی و عادات کارآفرینی را به مخاطب خود بشناساند.
باورهای جانسون که در جریان دریافت تجربههای متنوع در سفر کارآفرینیاش شکل گرفته ،از
عمدهترین منابع در نگارش این کتاب است .عالوه بر این ،تحصیل در مدرسه کسب وکار هاروارد،
به جانسون کمک کرده او بتواند در این کتاب ،مسائل پیچیده و نیازمند به استدالل در فضای
تجارت را به زبان ساده برای مخاطب خود طرح کند .موضوعات در کتاب جانسون ،شفاف و قابل
دسترس است .جانسون در این کتاب که برای کارآفرینان جوان و کهنهکار نوشته شده ،به 100
درس در هفت حوزه اشــاره کرده است .درسهایی که هر کارآفرینی باید آن را بداند .آموزش،
استراتژی ،مردم ،مسائل مالی ،بازاریابی و فروش ،رهبری و انگیزهبخشی ،این هفت زمینه است.

به کسبوکار خود فکر کنید
ایالنا گریفو

به راه انداختن کسب وکاری برای خودتان فکر کردید ،اما نمیدانید باید کار را از کجا شروع
کنید؟ کتاب «به کسب وکار خود فکر کنید» ،تنها کتابی است که همه چیزهای الزم برای
ساخت یک بنگاه اقتصادی موفق را به مخاطب میآموزد .از توسعه برند تا طراحی محصول،
از شناسایی نیازهای قانونی تا مسائل مالیاتی ،همه اینها مسائل پیچیدهای به نظر میرسد،
اما راهنماییهای کاملی در این زمینه در این کتاب برای عالقهمندان به راهاندازی کســب
وکار تهیه شــده اســت .آنچه ایالنا گریفو در این کتاب نوشته ،راهحلهای ساده برای حل
مشکالت پیچیده اســت .این کتاب به مخاطب کمک میکند نقشه راه کسب وکارش را
ترسیم و آن را به خوبی طی کند .از این کتاب ،در سایت آمازون ،به عنوان کتابی الهامبخش
برای جامعه کارآفرینی هم یاد شده است .این کتاب شامل مواردی مثل نکات کلیدی برای
موفقیت کارآفرینان است .عالوه بر این ،توصیههایی برای شناسایی بازار ایدهآل و مشتریان،
دستورالعملهای قانونی برای حفاظت از دارایی کارآفرین ،بودجهبندی و ابزارهای پیشبینی
مالی در کتاب گردآوری شده است .اینکه چطور از دامهایی که مسیر استارتآپها را پرتنش
میکند اجتناب کنید ،راهنمایی درباره اندازه کســب وکار و رشد آن ،پیشنهادهایی برای
راهاندازی پلتفرمهای آنالین و نکاتی درباره رقبا ،بهینهسازی جستوجوی نام محصول در
گوگل و شبکههای اجتماعی از دیگر نکات طرحشده در این کتاب است.
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ایمانی که کارآفرین را پیش میبرد
هنری کرستنر

حرف زدن از کسب وکار ،فقط محدود به تعریف از روزهای سخت درگیری با بانکها ،موسسات
مالی و چالشهای بازاریابی نیســت .هنری کرســتنر در کتاب «ایمانی که کارآفرین را پیش
میبرد» ،به جنبههایی از کارآفرینی پرداخته که در بحثهای صرف اقتصادی کمتر به آن توجه
میشــود .در سایت آمازون در معرفی این کتاب نوشته شده :کسب و کاری که راه انداختهاید و
زندگیتــان را با آن میگذرانید ،کاری که انجام میدهید ،کارمندانی که با شــما کار میکنند،
مشتریانی که به آنها خدمات میدهید ،سهامدارانی که به آنها گزارش میدهید و هرآنچه در
کارتان دارید ،بخشی از نقشه بزرگ پروردگار و قوانین جهان است .شما در سفر کارآفرینی تنها
نیستید .ایمان ،در کنار شماست .ایمانی که کارآفرینان را در این مسیر حمایت میکند .اما چطور
باید ایمان را در سفر کارآفرینی خود همراه کرد؟ شناسایی ارزشها ،عادتها و ویژگیهایی که به
ما قدرت ساخت کسب وکارهای موفق را میبخشد ،به ما کمک میکند انجمنها و اجتماعات
مناســب را شکل دهیم و باورمندانه روابط خود را با خدا مستحکم کنیم ،از جمله راهحلهای
ما در این زمینه است .عالوه بر این ،خواندن داستانهای الهامبخش درباره ارزشهای کارآفرینی
و هرچه بیشتر دانستن درباره زندگی کارآفرینان به تقویت ایمانی که کارآفرین را پیش میبرد،
کمک میکند .کتاب «ایمانی که کارآفرین را پیش میبرد» مجموعه ای از دانســتنیهای الزم
در همین زمینه است.

فرشتگان و کارآفرینان
باب شلگل

کتابی که باب شــلگل درباره کارآفرینی نوشته ،از کتابهای پرفروش والاستریت ژورنال است .در
سایت آمازون ،از این کتاب ،به عنوان اثری یاد شده که برای راه اندازی کسب وکار ،الهامبخش است.
نویسنده این کتاب ،یعنی باب شلگل ،در خانوادهای کارآفرین به دنیا آمد .پدر کارآفرین او مثل هر
کارآفرین دیگری ،مشغول نبردهای مداوم و غلبه بر چالشهای کارآفرینی بود .پس از او ،باب شلگل
هم در همین مسیر پا گذاشت و بارها راهاندازی کسب وکار ،شکست و موفقیتها در مسیر کارآفرینی
را تجربه کرد .او و همسرش مارینا ،شرکا یا به عبارت بهتر همکاران خوبی در مسیر کارآفرینی بودند.
آنها پس از تجربه چالشهای جدی در مســیر کارآفرینی ،راه خود را پیدا کردند و اکنون صاحب
زنجیرهای از اســتارتآپهای فعال در حوزه پرســتاری و مراقبتهای بازنشستگیاند .عالوه بر این،
خانواده شــلگل ،از تولیدکنندگان پیشرو در صنایع مصالح ساختمانی از جمله سنگفرش به شمار
میروند .این خانواده کارآفرین بارها با چالشهای اساســی دســت و پنجه نرم کردند و حتی تا مرز
ورشکستگی پیش رفتند اما با کمک فرشتگان زمینی و آسمانی به کار ادامه دادند و امروز به عنوان
کارآفرینان موفق از آنان یاد میشود .باب شلگل در کتاب «فرشتگان و کارآفرینان» ،تجربههای خود
در این مســیر را نوشته است .تجربههای او از شکستها در کنار موفقیتها در این کتاب خواندنی
است .شاید یکی از دالیل عمده الهامبخش بودن این کتاب برای کارآفرینان ،نگاه منصفانه باب شلگل
به مسیر کارآفرینی و یاد کردن از لحظههای سقوط بهجای پرداختن همیشگی به موفقیتهاست.

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

توئیتر زیر آتش
جک دورسی صادق است یا نه؟

ایالن ماســک در ماهی که گذشت بخشی از سهام
توئیتررا خرید .توئیتری که ماههاســت از مدیریت
مهران علییاری
بنیانگذارانش بیبهره است .کار در توئیتر ،پلتفرم
خبرنگار بخش تجربه
بزرگ فناوری به جایی رســیده که جک دورســی
بنیانگذار آن را ،به حسرت خوردن و مقصر دانستن خود کشانده است .جک دورسی در
توئیتر از حسرت نوشت .حسرت اینکه پلتفرم او باعث تخریب خدمات آنالین شده است.
او به طور مشخص به نقش خود و پلتفرماش در انحصار و تمرکز کشف و هویتبخشی به
شرکتها اشاره کرده و اینکه خود را تا اندازهایدر بروز چالشهایی از این دست در فضای
اینترنت مقصر میداند .جک دورســی در این توئیت از شیرینیروزهای استفاده از وب و
حتی ایمیل گفته است .او نوشت« :روزهای یوزنت ،ایآرسی ،وب و حتی ایمیل شگفتانگیز
بود .انحصار و تمرکز کشف و هویت در شرکتها فضای اینترنت را خراب کرده است .من
درک میکنم که در بروز چنین فضایی قابل سرزنشم و حسرتش را میخورم».
چند ساعت بعد ،دورسی از این گفت که شاید ساختار توئیتر از آغاز کار اشتباه بوده
اســت .بنیانگذار توئیتر که از آذرماه سال گذشته مدیرعامل آن نیست ،اولویت دادن به
پروتکلها به جای روابط و اتصاالت در این شبکه اجتماعی را بهتر میداند و آن را به مدیران
امروز توئیتر پیشنهاد کرده است .جک دورسی نوشت« :تاکید بیشتر بر پروتکلها به جای
اتصالها میتواند کمک کند .من موافقم که در فناوری گزینههای کمی برای درآمدزایی
بیشتر وجود دارد .این به تسلط تبلیغات منجر شده است».
هرچند این روزها دورســی مدیرعامل توئیتر نیست اما به نظر میرسد به دلیل بروز
مشکالت ناشی از شبکههای اجتماعی در جهان امروزی زندگی راحتی ندارد .چه
داستانهایی جک دورسی را به روزگار حسرت خوردن کشانده است؟
Jترامپ و خشونتهایش
کارهای دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاســت جمهوری
ایاالت متحده آمریکا یکی از دالیل تشدید نظارتها بر شبکههای
اجتماعی و توجه بیشــتر به الگوریتمها و شیوه کار آنها بوده
اســت .توئیتر در زمان اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،یعنی اعالم پیروزی جو بایدن رقیب ترامپ ،حســاب
دونالد ترامپ را به دلیل خشونتبار بودن پیامدهای توئیتهایش
بست .جک دورسی در همان زمان از خطرناک بودن قدرت یک
فرد یا شرکت برای مردم جهان نوشت و نسبت به آن ابراز نگرانی
کرد.
زمانی که دورسی هنوز مدیرعامل توئیتر بود ،پلتفرم توئیتر از خدمات
بلو اسکای ( )Blueskyحمایت کرد که اصلیترین خدمت آن تمرکززدایی
از شبکههای اجتماعی است .دورسی در آن زمان اعالم کرد این خدمت میتواند
به تقویت گفتوگو منجر شود .توسعه خدمات بلو اسکای برای تقویت گفتوگو
در شبکهایاجتماعی و بازگشت قدرت در این شبکهها به دستان کاربران
سالها طول میکشد اما این سالها ،فرصتی برای ایجاد شبکههای
اجتماعی تازه هم قلمداد میشود.

Jسانسور هر پُستی درباره لپتاپ پسررئیسجمهور کنونی آمریکا
غیر از ترامپ ،داستان لپتاپ هانتر بایدن ،پسر جو بایدن هم باعث شد دورسی
نسبت به اشتباهات رایج شبکههای اجتماعی واکنش نشان دهد .هانتر بایدن در
سال  2019این لپتاپ را برای تعمیر به مغازهایسپرد اما هیچ وقت برای دریافت
آن اقدام نکرد .لپتاپ پر از اطالعات و دادههای مهمبود درحالیکه یک رمز بسیار
ساده داشت .زمانی که توئیتر پستهای مربوط به این ماجرا را حذف میکرد ،جک
دورسی این حذفها را یک اشتباه کامل دانست .با این حال هیچکس در توئیتر به
عنوان مقصر در انجام چنین اشتباهی شناسایی نشد.
همین باعث شد رسانهها و بخشی از کاربران فعال در شبکههای اجتماعی به
صداقت دورســی شک کنند .پست میلینیال در گزارشی که اخیرا ً درباره توئیت
دورسی تهیه کرده در اینباره نوشت «دورسی زمانی درباره چالشهای شبکههای
اجتماعی نظر میدهد که این شــبکهها به دلیل مســائل ملی مورد توجه قرار
میگیرد .مواردی مثلارائه اطالعات نادرســت درباره جنگ در اوکراین ،نگرانی
درباره حریم خصوصی ،تالش برای ایجاد پلتفر مهای تازه و روابط تلخ با مسئوالن
در واشنگتن باعث شده اوضاع برای توئیتر بهخوبی پیش نرود».
با سانســورهایی که در توئیتر در ماهها و ســالهای اخیر انجام شده ،بسیاری از
کاربران این شبکه اجتماعی به شبکههای دیگر رفتهاند .گیتر ( )GETTRجایگزین
تازه توئیتر در آمریکاست که افرادی مثل جو روگان از پادکستبازهای آمریکاییبه
آن پیوستهاند و عطای توئیتر را به لقایش بخشیدهاند .در بین کارآفرینان هم میتوان
افرادی را دید که از خدمات توئیتــر رضایت ندارند .از جمله آنها ایالن
ماســک ،مدیر تسالست که از خدمات این شبکه اجتماعی به مردم
ایاالت متحده آمریکا انتقاد کرده بود .ماســک تا جایی از خدمات
توئیتر ناراضی است که میگوید ممکن است برای ایجاد شبکهای
به عنوان جایگزین توئیتر اقدام کند .ایالن ماسک چند ماه پیش،
از دنبالکنندگانش در توئیتر که نزدیک به  80میلیون نفرند
خواست درباره منبع باز بودن الگوریتم توئیتر نظر بدهند .از
این تعداد  1.1میلیون نفر در نظرســنجی ماسک شرکت
کردند و اکثریت آنها یعنی  82.7درصد از دنبالکنندگان
به منبع باز شدن توئیتر رای مثبت دادند .با این حال در آن
زمان جک دورســی از توئیتر دفاع کرد و گفت تفاوت نظر
کاربران ناشی از آزادی همگانی در انتخاب است.
اوضاع برای توئیتر شلوغ و پرهیاهو به نظر میرسد .خطر
شبکههای جایگزین ،گیر و گرفتاریهای امنیتی و حواشی
مربوط به حریم خصوصی تا کجــا میتواند توئیتر را به
عنوان یکی از مهمترین شبکههای اجتماعی در سراسر
جهان حفظ کند؟ حاال هم که ایالن ماســک ســهام
توئیتر را خریده ،باید دید این کارآفرین و مدیر اقتصادی
پرسروصدا ،با یکی از پرسروصداترین شبکههای اجتماعی
جهان چه میکند.

تجـربــه

چرا توکیو؟

اکوسیستم استارتآپی در ژاپن چگونه اوج گرفته است؟

هیچ زمانی از امروز ،برای
راهاندازی استارتآپ در
توکیو مناسبتر نبوده
است .پایتخت ژاپن ،به
دالیلی از جمله وضعیت
مناسب شاخصهای
اقتصادی ،ترسیم برنامههای
عملیاتی در زمینه حمایت
از استارتآپها و حضور
شرکتهای برتر و حامی
کسب وکارهای نوپا ،از
بهترین گزینههای امروز
ماجراجویان اکوسیستمهای
استارتآپی است
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اوضاع برای استارتآپها در سراسر جهان چگونه پیش میرود؟
گزارش رســانههایی که در یک دهه گذشــته وضعیت اکوسیستم
استارتآپی جهان را بررسی میکند نشان میدهد رقابت بزرگی بین
اقتصادهای مدرن و بزرگ جهان برای توسعه اکوسیستم استارتآپی
در جریان است .در آخرین گزارشی که استارتآپ بلینک از وضعیت
شهرهای جهان در اینباره منتشر کرده ،نام کشورهایی مثل آمریکا،
چین ،هند ،روسیه و انگلستان در بین ده کشور برتر با شهرهای سرآمد
در حمایت از استارتآپها دیده میشود .سانفرانسیسکو ،نیویورک
و لسآنجلس از آمریکا در جایگاه نخســت ،دوم و چهارم جهان قرار
دارد .پکن ،پایتخت چین سومین شهر در رتبهبندی استارتآپ بلینک
از بهترین شهرها برای استارتآپهاست و لندن ،پایتخت انگلستان
در جایگاه پنجم است .شهر شانگهای چین ،در جایگاه هفتم جهان
است .مسکو پایتخت روسیه نهمین شهر جهان در حمایت و توسعه
استارتآپ هاست و بنگلور در هندوستان ،دهمین شهر در رتبهبندی
استارت بلینک در سال  2021است .در این رتبهبندی توکیو ،پایتخت
ژاپن در جایگاه پانزدهم جهان ایســتاده است ،با این حال ،دادههای
اقتصادی و تصمیمهای تازه سیاستگذاران در ژاپن ،حرفهای تازهای
از توکیو برای گفتن دارد .به نظر میرســد هیچ زمانی از امروز ،برای
راهاندازی استارتآپ در توکیو مناسبتر نبوده است .پایتخت ژاپن،
به دالیلی از جمله وضعیت مناســب شاخصهای اقتصادی ،ترسیم
برنامههــای عملیاتــی در زمینه حمایت از اســتارتآپها و حضور
شرکتهای برتر و حامی کسب وکارهای نوپا ،از بهترین گزینههای
امروز ماجراجویان اکوسیستمهای استارتآپی است.
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 Jفاصله عجیب توکیو با دیگر شهرها
تولید ناخالص داخلی در توکیو  965.4میلیارد دالر است .توکیو
نخســتین شــهر در جهان از منظر تولید ناخالص داخلی است؛ با
جمعیتی که نزدیک به  14میلیون نفر اســت .در این شهر تا امروز
هفت اســتارتآپ تکشــاخ پا به عرصه وجود گذاشتهاند .تجارت
الکترونیک در توکیو ،حمل و نقل و صنایعی مثل فین تک در پایتخت
ارزش بیش از  375میلیــارد دالرایجاد کردند .این
ژاپــن بازاری با ِ
در حالی است که فناوریهای جدید مثل هوشمصنوعی ،واقعیت
مجازی،واقعیت افزودهو بالکچین در جهان در حال ظهور اســت و
انتظار میرود این صنایع  45تا  110درصد در سال رشد کند.
بازار نرمافزار از پربازدهترین بازارها در ژاپن است .در سال ،2019
رشد ســاالنه این بازار  13درصد اعالم شد و حاال اعالم شده انتظار
میرود ارزش این بازار تا ســال  2024به  9.6میلیارد دالر برســد.
رشــد ارزش بــازار نرمافــزار در ژاپن به معنای نیاز هرچه بیشــتر
شــرکتهای ژاپنی به همکاریبا کارآفرینان در سایر کشورهاست.
غیر از این ،اکوسیستم استارتآپی در ژاپن در این روزها ،به شدت و
به طور مثبت،متاثر از حمایتهای دولتی و شرکتهای خصوصی،
سازندگان اکوسیستم ،سرمایهگذاران جسور ،دانشگاهها ،سازمانها و
رسان ههاست.
براساس آنچه جین اوهارا ،مدیر سمفونی از شرکتهای فین تکی
مستقر در نیویورک میگوید ،فاصله عجیب توکیو به عنوان نخستین
شهر جهان از نظر تولید ناخالص داخلی به فاصله قابل توجه این شهر
در دیجیتالی شــدن با دیگر کالنشهرهای مهم در جهان انجامیده

در مارس سال  ،2021دولت در توکیو از استراتژی «آینده توکیو» پرده برداشته
است .این استراتژی چراغ سبزی به کسب وکارهای نوپا برای توسعه فعالیتهای
فناورانه در توکیوست.

است .رقابت دیجیتال در توکیو ،داغتر از دیگر شهرها در جهان است.
همین فاصله با دیگر کالنشهرهای جهان باعث شد سمفونی برای
کار به توکیو برود .آنها برای استفاده بهتر از فرصتهای کارآفرینانه
در پایتخت ژاپن در خالل همهگیری جهانی کرونا ،پیشنهادهایشان
را به سرمایهگذاران در این کشور عرضه کردند .شرکت سمفونی در
نهایت موفق شد از یکشرکت ازبزرگترین شرکتهای سرمایهگذار
در ژاپن ســرمایه بگیرد و به شرکت بزرگ دیگری در همین کشور
خدماتش راعرضه کند.
Jمعیارها
«هیچ زمانی به اندازه امروز ،برای رفتن به توکیو مناســب نبوده
اســت ».این جمله را داریل چانگ در آغاز مطلبی در ســایت E27
درباره ژاپن و اکوسیستم استارتآپیاش نوشته است .داریل چانگ
مدیر توسعه کســب وکارهاست و باور دارد ،اکوسیستم استارتآپی
و فضــای نوآوری در توکیو پایتخت ژاپــن ،در هیچ زمانی به اندازه
امروز خوب نبوده اســت .چانگ میگوید «معیارهای متفاوتی برای
تشخیص یک شهر اســتارتآپی خوب وجود دارد .اما صرفنظر از
چارچوبی که شما کسب وکارتان را در آن شکل دادهاید ،چهار معیار
وجود دارد که نمیتوان در بررسی هر شهر و اکوسیستم استارتآپی
از آن گذشت .آن چهار معیار چیست؟فرهنگ ،مشارکت ،سرمایه و
جامعه در تحلیل وضعیت اکوسیستم استارتآپی و حمایت از کسب
وکارهای نوپا اهمیت دارد.
Jفرهنگ در کالنشهری به اسم توکیو
ضربالمثلی میگوید فرهنگ در هر موسسه ،شرکت یا سازمانی،
از باالترین ردهها در آن سازمان است که شکل میگیرد .در شهری
که به دنیال توسعه فناوری و رونق فعالیت استارتآپهاست ،باالترین
رده معنایی جز دولت ندارد .در مارس ســال  ،2021دولت در توکیو
از استراتژی «آینده توکیو» پرده برداشته است .این استراتژی چراغ
سبزی به کســب وکارهای نوپا برای توسعه فعالیتهای فناورانه در
توکیوست .در این اســتراتژی فرهنگ توجه به نوآوری با تمرکز بر
تعیین اهداف همراه شده است که در نهایت به توسعه فعالیتهای
فرهنگی استارتآپها منجر میشود.
عالوه بر کنسرسیوم توکیو که در توسعه فرهنگ توجه به فناوری
و نوآوری نقش مهمی ایفا میکند 218 ،سازمان دیگر هم در توسعه
این فرهنگ سهم دارند .این سازمانها در طیف جامعی از برنامههای
مربوط به توسعه فرهنگ توجه به نوآوری و کسب و کارهایی که در
این زمینه ،در ســطح ملی و بینالمللی عمل کنند ،سرمایهگذاری
میکنند .مرکز توسعه کسب وکار در توکیو به طور رایگان به جوانان
و استارتآپها در حوزه توسعه استراتژیهای بازار مثل تحلیل بازار و
تطبیق آن و هر چیز دیگری که استارتآپها برای ورود به بازار به آن
نیاز دارند ،مشاوره میدهد.مرکز تاسیس کسب وکار ()TOSBEC
همچنین در زمینههایی مثل مالیات ،ادغام و تطبیقهای تجاری به
شرکتهای خارجی خدمات میدهد.
Jمشارکت با رهبر توسعه فناوری در جهان
شــرکت ژاپنی  NECاز شــرکتهای موثر ژاپنی در توســعه
فناوری در جهان اســتNEC .را از رهبران جهانی در این زمینه
میدانند .نکته مهم و قابل توجه برای اســتارتآپها این است که

این شــرکت نقش کلیدی در اکوسیستم استارتآپی توکیو بازی
میکند .این شرکت در ســال  2018ایجاد شده است NECX .از
زیرمجموعههای همین شرکت در دره سیلیکون است که با هدف
حمایت از استارتآپهای نوظهور فعالیت میکند .این غول فناوری
تحقیق و توسعه در اکوسیستم خود را بر توسعه محصوالت کلیدی
و فناوری هوش مصنوعی ،در کناراینترنت نســل پنجم و امنیت
شبکه متمرکز کرده است .اما این همه ماجرا نیست ،چراکه NEC
به در پیش گرفتن رویکردهای چندجانبه شناخته میشود و این
یعنی آنها به طور فعاالنه از اســتارتآپهای درحال ظهوری که
پلتفرمهای مرتبط با محصوالت اصلی این شرکت را تولید کنند،
حمایت میکنند .شرکت  NECدر هر برنامه تضمین میدهد که از
 6تا  9ماه ،به استارتآپها خدمات داده و از آنها حمایت میکند.
نکته مهم اینکه انطباق فناوریهای تازه با توسعه آزمایشگاهها در
عین مشارکت کارآفرینان و ســرمایهگذاران از مهمترین نکات در
برنامههای این شرکت است.
Jسرمایه ،با سرمایهگذار جسور جهانی
Global Brainیکی از مهمترین سرمایهگذاران جسور در ژاپن
است .این شرکت سابقهایطوالنی و پشتوانهایمحکم در حمایت از
استارتآپهای این کشور و دیگر کشورها در دو دهه گذشته دارد.
حتی در دوره همهگیری کووید  ،19این شرکت در  103قرارداد در
سال  2020سرمایهگذاری کرد و در  80درصد از عبور استارتآپها
از مرحله نخست جذب سرمایه به مرحله بعدی در ژاپن ،نقشهای
مهمی را بر عهده داشــته اســت ،Global Brain .هشت شرکت
ســرمایهگذاری جسورانه را مدیریت میکند .این شرکت بیشتر بر
هوش مصنوعی ،واقعیتهای مجازی ،بالکچین ،آب و هوا و تغییرات
اقلیمی ،امنیت مجازی ،فین تــک ،بازار نرمافزار و دیگر حوزههای
فناوری سرمایهگذاری میکند .ســرمایهگذاری Global Brain
بر اســتارتآپها صرفاً شامل حمایتهای مالی نیست .استفاده از
تخصص مشاوران در همه زمینهها از دیگر امکانات جذب سرمایه از
این شرکت است .همچنین در  Global Brainیک گروه متخصص
برای حمایت از پورتفولیوی شرکتها ،توسعه کسب وکارها ،منابع
انسانی ،مالکیت معنوی و ...تشکیل داده است.

مرکز نوآوری
کمبریج در سال
 1999در بوستون
در ایاالت متحده
آمریکا ایجاد
شد .اکنون این
انجمن در بیش از
 9کالنشهر بزرگ
جهان فعال است
و بیش از  7هزار
و  400شرکت از
زمان تاسیس مرکز
نوآوری کمبریج
در آن عضو
شدهاند

Jاطرافیان خوب ،دوستان خوب
مرکز نوآوری کمبریج از انجمنهای حامی نوآوری اســت که با
هدف حمایت از کارآفرینان موثردر حل مشکالت در جهان شکل
گرفته اســت .مرکز نوآوری کمبریج در سال  1999در بوستون در
ایاالت متحده آمریکا ایجاد شــد .اکنون این انجمن در بیش از 9
کالنشهر جهان فعال است و بیش از  7هزار و  400شرکت از زمان
تاســیس مرکز نوآوری کمبریج در آن عضو شدهاند.مرکز نوآوری
کمبریج در اکتبر سال  2020کار خود را به عنوان بزرگترین مرکز
نوآوری در این شــهر آغاز کرده است .تمرکز بر ترکیب سختافزار
و نرمافزار در چهار زمینه انرژی و محیط زیســت ،علوم زیســتی،
سالمت و مراقبتهای پزشکی ،آموزش فناوری و شهر هوشمند از
ماموریتهای مرکز نوآوری کمبریج در توکیوست .این یعنی ارتباط
با مرکز نوآوری کمبریج در توکیو برای استارتآپها و کارآفرینانی
که راهحلی در حوزه حل و فصل مشــکالت در این زمینهها دارند،
فرصتساز است.
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تجـربــه

عادت کردن به نقدهایی که تمامی ندارد

 3درس از اریک امرسون اشمیت ،مدیر آلفابت

این مهم است
که درباره
خودتان ،رفتار
و واکنشهایتان
احساس راحتی
کنید.مسیریکه
قرار است طی کنید
پر از فشار و نقد
است به ویژه برای
جوانترها

این عکس اریک اشمیت را
در کنار بنیانگذاران گوگل،
یعنی لری پیچ و سرگی برین
نشان میدهد .با انتخاب
بنیانگذاران گوگل ،اریک
امرسون اشمیت در سال
 2001به گوگل رفت .او
سرانجام در سال  2011از
مدیریت گوگل استعفا کرد
و امروز به عنوان مدیرعامل
آلفابت ،شرکت مادر گوگل
به کار خود ادامه میدهد.
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در مورد دســتاوردهای شغلی ،رســیدن به جایی که امروز اریک
اشمیت در آن ایستاده ،ســخت است .اریک اشمیت ،دیوانه نرمافزار
از ایالت ویرجینیای آمریکاست .او در گوگل کار کرده است.در سال
 2001لری پیچ و سرگی برین ،اریک اشمیت را به عنوان مدیر انتخاب
کردند .در آن زمان اشمیت  46ساله بود اما سابقهایقوی داشت .او در
شرکتهایی مثل سان میکروسیستمز و ناول کار کرده بود .اینها برای
بنیانگذاران گوگل ،برای اعتماد به اشمیت کافی بود.
مدیریت اشــمیت در گوگل تا سال  2011ادامه یافت .او به شرکت
نالمللی
کمک کرد تا از استارتآپی جوان در دره سیلیکون به شرکتی بی 
تبدیل شود .ارزش امروز گوگل در بازار بیش از  1.8تریلیون دالر است.
اریک اشــمیت تا سال  2017به عنوان مدیر اجرایی و تا سال  2020به
عنوان مشاور فنی در گوگل به کار خود ادامه داد.
به گزارش فوربز ،اریک اشــمیت 66اُمین میلیاردر در جهان اســت.
همیــن نکته به درک اینکه گوگل در زمان آغاز مدیریت او تا چه اندازه
کوچک بوده و امروز در کجای جهان فناوری ایســتاده،کمک میکند.
اشمیت  66ساله با سی ان بیسی ،درباره تجربه کار در گوگل گفتوگو
کرده اســت .او در این گفتوگو میگوید« :شرکت با  100نفر آدم کار
میکرد و من هم در آن زمان مدل تبلیغات شــرکت را قبول نداشتم».
اریک اشمیت که در آن زمان مدیریت گوگل را پذیرفته بود ،هیچ حدسی
درباره آینده این شرکت و رشد عجیب آن نداشت .او میگوید« :من هم
مثل بقیه مردم بودم».
اریک اشمیت میگوید زمانی که مدیریت گوگل را پذیرفته ،به جای
اجرای برنامهایپرفشار برای تبدیل شرکتی استارتآپی به یک موسسه
بینالمللی ،او بر چیزهای دیگری تمرکز کرده است .تکیه بر نقاط قوت
فردی ،اعتیاد به کار ،هیجانزدگی برای ســاخت چیزهای تازه و اتکا به
دوستداشتنی بودن در بین مردم ،چیزهایی است که به اریک اشمیت در
مسیر جهانی شدن گوگل و توسعه هرچه بیشتر شرکت کمک کرده است.
او درباره دوستداشتنی بودن حرفهای دیگری هم دارد .اریک اشمیت
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میگوید مردم در نخستین لحظه دیدار با او ،او را دستکم میگیرند .به
گفته اشمیت «من همیشه از اینکه به عنوان یک آدم خوب به جای یک
مدیر کسب وکار خوب در جامعه شناسایی شوم ،به منافعی رسیدهام .من
همیشه خوبترین آدم به نظر میرسم .شما در این شرایط بهتر است با
دقت ،نتیجهگرایی و تصمیمسازی واقعی از این ویژگی استفاده کنید».
امروز اشمیت اهداف دیگری غیر از جهانیسازی شرکتی مثل گوگل
را دنبال میکند .هوش مصنوعی ،بیولوژی و انرژی از زمینههایی است
که موسسه غیرانتفاعی اشمیت درباره آن کار میکند .او در سال گذشته
کتاب «عصر هوش مصنوعی» را نوشــت که در آن آیندهایکه فناوری
برای بشــر میسازد ،ترسیم شده است .اینجا درباره سه تجربه اشمیت
در زندگی حرفهایاش میخوانیم .کار کردن با استیو جابز ،بزرگترین
اشتباهش در گوگل و اینکه چطور نقدها را مدیریت میکند ،سه تجربهای
است که اشمیت در مصاحبه با سی ان بی سی از آن گفته است.
درس کار کردن با استیو جابز؛ مردی که نابغه
فناوری بود و زود عمل میکرد
اول
فکر میکنم هرکســی در موقعیت مــن ،باید به
شانس در موفقیت حرفهایاش اشاره کند .درواقع شانس نخستین و
مهمترین چیزی بود که من داشتم .شانس اینکه به دنیا بیایم ،شانس
آموزش ،عالقه ،زمانبندی و کسب وکاری که داشتم .من خیلی سخت
کار کردم اما شــانس را اگر مهمترین داشته در نظر نگیریم ،یکی از
مهمترین داشتههایم بوده است .هرچه خوششانستر باشید ،شانس
بیشــتری برای ساخت مشاغل و حرفههای موفق دارید .من مدیری
جوان بودم اما خیلی زود ترفیع گرفتم .من خودم را یک معتاد به کار
توصیف میکنم ،چیزی که خیلی از مردم اهل آن نیستند .خیلی از
مدیران موفق را میبینیم که کوهی از مهارت و تجربه دارند .اما من
فکر نمیکنم که در آن زمان درکی از جاهطلبی داشتم .من فقط فکر
میکردم ما در زمینهایکار میکنیم که به آن عالقه داریم.
این رویکرد من در سن باالتر اصالح شد .اینکه درک کنم چه کسی
هستم و چه چیزی برای من خوب است ،زمان زیادی گرفت .این مهم
است که درباره خودتان ،رفتار و واکنشهایتان احساس راحتی کنید.
مســیری که قرار است طی کنید پر از فشار و نقد است به ویژه برای
جوانترها.
اســتیو جابز از کارآفرینان و مدیرانی بود که با او کار کردم .او یک
فرد عادی نبود .کاریزمایش به جذابیت بیشتر و بینش بهتر او نسبت
به دیگران کمک میکرد .او میتوانســت با اتکا به این عناصر بر هر
نقصی غلبه کند .مردم استیو جابز را تحسین میکردند .اگر به تاریخ
نگاهکنید ،رهبران بزرگی را میبینید که با اتکا به یک ویژگی منحصر
به فرد ،بر مردم اثر گذاشتهاند .نکته مهم این است که شما بتوانید به
عنوان یک فرد الهامبخش مردم را درباره تغییر جهان هیجانزده کنید.
اهمیت این نکات را زمانــی دریافتم که نوجوان بودم .آن زمان همه
چیز غیرقابل مدیریت به نظر میرسید اما باید مدیریت میشد .این را

تکیه بر نقاط قوت فردی ،اعتیاد به کار ،هیجانزدگی برای ساخت چیزهای تازه و اتکا به دوستداشتنی
بودن در بین مردم ،چیزهایی است که به اریک اشمیت در مسیر جهانی شدن گوگل و توسعه هرچه
بیشتر شرکت کمک کرده است.

 .3اریک امرسون اشمیت:استیو جابز از کارآفرینان و مدیرانی بود که با او کار کردم .او
یک فرد عادی نبود .کاریزمایش به جذابیت بیشتر و بینش بهتر او نسبت به دیگران کمک
میکرد .او میتوانست با اتکا به این عناصر بر هر نقصی غلبه کند .مردم استیو جابز را
تحسین میکردند.

یاد میگیرید .بعد باید چند قدم جلوتر بروید .همه چیز خوب است تا
زمانی که خوب نباشد ،و این یعنی باید سریع عمل کرد .این یک شیوه
خوب در مدیریت امور است اما نمیخواهم بگویم تنها چنین سبکی
برای مدیریت کارها وجود دارد.
درس مدیریتگوگل ،شرکتیکه در شبکههای
اجتماعی به حقش نرسید
دوم
من این شــانس را داشتم تا با لری پیج و سرگی
برین ،موسســان گوگل کار کنــم .آنها هردو از بهترین دوســتان
و همکاران من هســتند .لری و سرگی و من درباره مسائل مختلف
بحثهایی داشتیم .پیش میآمد که درباره موضوعی به اختالف نظر
برســیم اما هیچ لحظهاینبود که به تعهد آن دو نسبت به شرکت
تردید کنم .اگر آن دو درباره موضوعی اختالف نظر نداشتند ،من کاری
نمیکردم و فقط میگفتم بله .اگر باهم موافق نبودند ،تالش میکردم
جریانی به راه بیندازم تا هرسه به نتیجه برسیم .به طور معمول ایده
آنها از ایدههای من بهتر بود .زمانی که به استخدام گوگل درآمدم،
درباره اندازه شرکت چیزی نمیدانستم و ایدهایدرباره آنچه ممکن
است به وقوع بپیوندد ،نداشتم .اگر به من میگفتید در آن زمان گوگل
چه اندازهایدارد ،به شما شک میکردم .من در آن زمان ،هیچ چیزی
را در گوگل تغییر ندادم اما ما اشــتباهات بســیاری در مسیری که
پیمودیم مرتکب شدیم .فکر میکنم بزرگترین اشتباه من به عنوان
مدیر گوگل ،مربوط به شبکههای اجتماعی است .گوگل در آن زمان
تازه وارد حوزه شــبکههای اجتماعی شده بود اما خیلی خوب عمل
نمیکرد .زمان ورود به بازار پلتفرمها در حوزه شبکههای اجتماعی
بسیار مهم است .حتی چند ماه ورود زودتر محصوالت یک شرکت به
این بازار ،روند بازار را تغییر میدهد.
درس بانقدها چه باید کرد ،نقدهای پایانناپذیر
برای طبقهایبه اسم اهالی فناوری؟
سوم
این روزها ،نسبت به گذشته حساسیت بیشتری
نسبت به حرفهایم دارم .به چیزی که میخواهم بگویم ،فکر میکنم.
چرا؟ ما در طبقهایقرار گرفتهایم به اســم طبقه اهالی فناوری .این

اریک اشمیت میگوید مردم در نخستین لحظه دیدار با او ،او را دستکم میگیرند اما او این
وضعیت را یک ویژگی دیده و از آن به منافعی رسیده است.

طبقه را جالب میدانم اما این طبقه درباره هرچه میگوید ،مورد نقد
است.
باید به شما بگویم پیش از اینکه در گوگل کارم را شروع کنم ،مورد
چنین نقدهایی نبودم .فکر میکنم دلیل عمده بروز چنین وضعیتی
شبکههای اجتماعی است که همه چیز را در جهان تغییر داده است.
قدرت و اثرگذاری از چیزهایی است که در این روزها تغییر کرده است.
به عنوان یک شــخصیت عمومی ،به این نتیجه میرســید که
این نقدها را رها کنید .شــما یاد میگیرید بسیاری از حرفهایی که
میشنوید غلط است و مردم هم فراموش میکنند .دامنه توجه مردم
در جامعه امروز ما بســیار کوتاه است .این نقدهایی که میشنوید ،از
حسادت و موفقیت است که ریشه میگیرد .واقعیت این است :من فکر
میکنم این نقدها بخشی از زندگی است .بنابراین وقتی با مردم درباره
این نقدها حرف میزنم به آنها میگویم:«تالش کن به این حرفها
عادت کنی .من هم به آن عادت کردم».

راهی که اریک دویده است
تحصیل در برکلی تا مدیریت آلفابت

اریک امرســون اشــمیت ،که امروز او را به عنوان مدیر ســابقگوگل و از مدیران کنونی آلفابت
میشناســیم ،در سال  1955در شهر واشنگتن آمریکا به دنیا آمد .او در رشته مهندسی رایانه در
دانشــگاه برکلی در کالیفرنیا ،تا مقطع دکترا تحصیل کرد .در سال  ،1983اریک به شرکت سان
میکروسیستمز پیوست 14 .سال بعد او به عنوان مدیرعامل و مدیر اجرایی در شرکت ناول کارش را
آغاز کرد .در سال  ،2001پای اریک امرسون اشمیت به شرکت گوگل باز شد .در مارس این سال،
س هیئت مدیره به گوگل رفت و خیلی زود به عنوان مدیرعامل در گوگل مشغول به
او به عنوانرئی 
کار شد .در سال  ،2004گوگل بخشی از سهامش را در عرضه عمومی فروخت .سالهای گذشته از
قرن تازه برای اریک امرسون اشمیت در گوگل با فراز و نشیبهای زیادی همراه بود .او همانطور که
در گفتوگو با سیانبیسی به آن اشاره کرده ،به طور مداوم مورد نقد و پرسشهای منتقدان بوده
است .سرانجام اریک در سال  2011از مدیریت گوگل استعفا و به عنوان عضوی از اعضای هیئت
مدیره به کار خود در گوگل ادامه داد .از سال  2015تا امروز ،او مدیریت شرکت آلفابت ،شرکت مادر
گوگل را عهدهدار شده است.
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تجـربــه

درآمد دارا خسروشاهی در سال  2021به دلیل عملکرد خوب این مدیر در سال  2020و در جریان همهگیری
کرونا افزایش یافته است .در سال  ،2020خسروشاهی از دریافت حقوقاز شرکت اوبر از ماه می تا دسامبر
امتناع کرد و همین به افزایش درآمد او در سال  2021منجر شد.

بازگشت به درآمدهای باال
مدیران اوبر سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟

همهگیــری کووید  19کابوســی برای اوبر بــود اما حاال ،آمــار و ارقام از وضعیت
درآمدزایی شــرکت نشان میدهد ،نخستین تاکسییاب اینترنتی جهان ،در حال دور
شــدن از روزهای تاریک کرونایی اســت .درآمد مدیرعامل شرکت ،دارا خسروشاهی
در سال گذشته نسبت به دو ســال پیش، 63درصد افزایش یافته است .هرچند این
میزان رشد درآمد مدیرعامل اوبر 53 ،درصد از عملکرد  ،2019یعنی یک سال پیش از
همهگیری کمتر است ،اما باز هم باید آن را به فال نیک گرفت.
سایت مارکت واتچ نوشت مدیرعامل اوبر در سال گذشته  19.9میلیون دالر درآمد
کسب کرده است .این در حالی است که در سال  ،2020شرکت اوبر تنها  12.2میلیون
دالر به دارا خسروشاهی پرداخت کرده بود .در سالهای پیش از همهگیری کرونا ،درآمد
دارا خسروشاهی به بیش از  40میلیون دالر میرسید.او در سال  ،2019از شرکت اوبر
 42.4میلیون دالر دریافت کرد اما این رقم در کمتر از یک سال و با همهگیری کرونا،
به کمتر از  20میلیون دالر رسید.
درآمد مدیرعامل اوبر در سال گذشته شامل یک میلیون دالر پایه حقوقو بیش از
 16میلیون دالر آورده از محل ســهام و  2.4میلیون دالر پاداش شرکت بود که به آن
«درآمد از محل سهام غیرتشویقی» میگویند .همچنین مدیرعامل اوبر بیش از 507
هزار دالر دیگر بابت امور جاری و مدیریتی در اوبر دریافت کرده است .عالوه بر این ،دارا
خسروشاهی مدیرعامل اوبر  400هزار دالر بابت امور امنیتی و هزینههای شخصیاش
هم دریافت کرده است .براساس آنچه اوبر اعالم کرده ،درآمد دارا خسروشاهی در سال
 2021به دلیل عملکرد خوب این مدیر در ســال  2020و در جریان همهگیری کرونا
افزایش یافته است .در سال  ،2020خسروشاهی از دریافت حقوقاز شرکت اوبر از ماه
می تا دسامبر امتناع کرد و همین به افزایش درآمد او در سال  2021منجر شد.
عالوه بر تالش برای بهبود آورده شرکت ،پیش از درگیری با مالیاتها و استهالک،
در سال 2021شرکت اوبر اعالم کرده دستاوردهایمدیرعامل محدود به این گزینهها
نیست و پیشرفت منظم در شکل دادن به مدل کسب وکار اوبر را هم شامل میشود.
اوبر که در ماههای گذشــته در برخورد با رانندگان در شناسایی جایگاه خود به عنوان
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پیمانکار مســتقل دچار مشکل شده بود ،امیدوار است با تالشهای دارا خسروشاهی،
به عنوان پیمانکار مستقل شناخته شــود و با این مدل در همه کشورهای جهان کار
کند .تالش برای رسیدن بهمدل  ،+ICکه جایگاه اوبر را در رابطه با رانندگان به عنوان
پیمانکار مستقل تعریف میکند ،باعث شد این شرکت در سالهای اخیر با فشارهای
زیادی دست و پنجه نرم کند .در این مدل کسب وکاری ،برای رانندگان و دیگرهمکاران
اوبر مزایایی در نظر گرفته شده اما در نهایت ،اوبر در قبال این افراد به عنوان کارکنان
خود هیچ تعهدی ندارد و به طور مشخص این افراد را به عنوان کارکنان خود شناسایی
نمیکند.خسروشاهی و دیگر مدیران اجرایی شرکت اوبر تالش کردند با مدل پیمانکار
مستقل بودن اوبر ،در کالیفرنیای آمریکا ،در یونان و در انگلستان کار کنند.
Jحقوق دیگر مدیران در اوبر
دیگر مدیران اوبر در ســال گذشته میالدی چه میزان درآمد کسب کردند؟ نلسون
چای ،مدیر مالی اوبر 6.8 ،میلیون دالر درآمد در ســال  2021کسب کرده است .این
رقم در ســال 11.6 ،2020میلیون دالر بود .جیل هازلبیکر ،معاون مدیرعامل در امور
بازاریابی و روابط عمومی در سال گذشته  7.9میلیون دالر درآمد داشت درحالیکه این
رقم در ســال  12.6 ،2020میلیون دالر بود .تونی وست ،مدیر ارشد حقوقی اوبر سال
گذشته  7.4میلیون دالر درآمد کسب کرد .این رقم در سال  12.3 ،2020میلیون دالر
بود.نیکی کریشــنامورتی ،مدیر ارشد مردمی در اوبر سال گذشته  10.7میلیون دالر
درآمد داشت درحالیکه سال  5.2 ،2020میلیون دالر درآمد کسب کرده بود .اوبر در
سراسر جهان  22هزار و  400کارمند دارد که در مجموع در سال گذشته به آنها 81
هزار و  825دالر حقوق پرداخت کرده است .حاال با فروکش کردن همهگیری کرونا در
کشورهای مختلف جهان ،اوبر امیدوار است با غلبه بر یکی از اصلیترین چالشها یعنی
مدل کار با رانندگان و دیگر همکارانش ،به نتایج بهتری در ســالهای آینده برسد .به
نظر میرسد با توجه به عملکرد دارا خسروشاهی ،او تا سال 2025در اوبر باقی بماند و
به کارش ادامه دهد.

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

ژئوپلیتیک غذا

حمله روسیه به اوکراین چطور بر امنیت غذایی دنیا تاثیر میگذارد

آیندهپژوهی

نقشهای قدیمی و واقعیتی تازه
مرزهای خاورمیانه بیشازپیش محو و مبهم شده است

مارک لینچ
استادعلومسیاسیدانشگاه
جورجواشنگتن

منبع فارن افر ز

چرا باید خواند:
نگاه ایاالت متحده
به خاورمیانه همواره
باعث تأثیراتی در این
منطقه شده است و
اینکه آمریکا در حال
تغییر دادن نگاه خود
به خاورمیانه است
برای سیاستمداران و
سیاستگذاران ایران
نیز اهمیت زیادی دارد.
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در اوایل ســال  ،۲۰۲۱دولت اتیوپی به یک پیروزی دســت پیدا کرد
و جنگ داخلی یکساله این کشــور با شورشیانی که در منطقه تیگرای
میجنگیدند در جهت عکس وضعیت سابق قرار گرفت .نیروهای اتیوپی که
به سالحهای جدیدی مثل پهپاد و سایر شکلهای حمایتهای نظامی از
جانب برخی از کشورها مثل ترکیه و امارات متحده عربی مجهز شده بودند،
توانستند نیروهای جبهه آزادیبخش خلق تیگرای را عقب برانند .نیروهای
این جبهه از سوی مبارزان سومالی حمایت میشوند که خود این مبارزان
هم بهپشتیبانی قطر فعالیت میکنند.
بســیاری از ناظران آمریکایی تعجب میکنند از اینکه چهار کشــور
خاورمیانهای درگیر مستقیم جنگی میشوند که در یک کشور آفریقایی رخ
داده است .اما چنین تمایالت غیرمعمول نیست .در سالهای اخیر ،ترکیه
بیش از  ۴۰کنسولگری در آفریقا تأسیس کرده است و همچنین یک پایگاه
بزرگ نظامی در سومالی ساخته است .اسراییل «بازگشت به آفریقا» را اعالم
کرده است تا حدی برای اینکه متحدان جدیدی برای خود پیدا کند چرا
که با فشارهای بینالمللی روزافزونی بر سر اشغال کرانه باختری روبهرو شده
است .عربستان سعودی زمینهای کشاورزی وسیعی در اتیوپی و سودان
خریده است تا بتواند امنیت غذایی خود را تأمین کند و همچنین امارات
متحده عربی پایگاهی دریایی در شاخ آفریقا ساخته است .مصر نیز وارد یک
درگیری با اتیوپی شده است بر سر برنامههای این کشور برای ساخت یک
سد در باالدست رود نیل.
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این گرفتاریها محدود به آفریقا نمیشود .عمان خود را بهطور سنتی
یک کشور در اقیانوس هند میداند و از نظر اقتصادی وابستگیهایی با هند
و ایران و پاکستان دارد .عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس
برای مدتهای مدید میانجی بین افغانستان و پاکستان بوده است .ترکیه
بیشازپیش درگیر آسیای مرکزی شده است ،عالوه بر اینکه در آذربایجان
نیز دخالت نظامی کرده است .تقریباً تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس
اخیرا ً مشارکت خود را با چین و سایر کشورهای آسیایی تمدید کرده است.
بــا این حال ،در بین این روابط پیوســته و بینمنطقهای که مدام هم
افزایش مییابد ،سیاست خارجی آمریکا یک نگاه خیلی تنگتر به خاورمیانه
دارد .واشنگتن از سالهای اول جنگ سرد نگاه خود را به خاورمیانه چنان
در نظر گرفته است که گویی خاورمیانه یعنی جهان عرب ،یعنی کشورهایی
که بیشــتر کشورهای عضو لیگ عرب شناخته میشوند (بهاستثنای سه
کشور خارج از این منطقه جغرافیایی یعنی کومور و موریتانی و سومالی)،
بهعالوه ایران و اســراییل و ترکیه .این تعریف برای خیلی از متخصصان و
سیاستگذاران طبیعی است .این تصویر بر مبنای پیوستگی جغرافیایی
و درک جمعــی از منطقه و تاریخ قرن بیســتم ،بر روی هم خاورمیانهای
را تشکیل میدهند که دانشگاههای آمریکایی و اندیشکدهها و نیز وزارت
خارجه آمریکا در نظر دارند.
اما چنین نقشهای بیشازپیش تاریخش منقضی شده است .قدرتهای
پیشرو منطقهای در خارج از منطقه خاورمیانه سنتی نقش بازی میکنند و

توسعه سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه باعث شده است که مرزهای سنتی این منطقه بیشازپیش بیمعنا جلوه کند .انقالب سال ۲۰۱۸
سودان ــ و کودتای نظامی بعد از آن که با حمایت مصر انجام شد اما علیه اتحادیه آفریقا بود که یک نهاد بینالمللی بهنمایندگی از  ۵۵کشور
آفریقایی است ــ نشان داد که تا چه اندازه یک کشور میتواند هر پایش در یک منطقه باشد.

به همان اندازه هم در داخل این منطقه دارای نقش و اثر هستند .بسیاری
از رقابتهایی که بیشترین اهمیت را برای این منطقه دارد اکنون در خارج
از مرزهای فرضی خاورمیانه شکل میگیرد و به عمل درمیآید .پنتاگون
مدتهاست که این را میداند :ایجاد یگان آفریقای آمریکا در سال ۲۰۰۷
میخواهد پوشش منطقهای آفریقا از سوی یگان مرکزی ارتش آمریکا را
انجام دهد و همچنین بر کشورهای منطقه کنترل داشته باشد .اما در این
منطقه فقط ایران و مصرف و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور
ندارند بلکه کشورهایی مثل افغانستان و جیبوتی و اتیوپی و کنیا و پاکستان
و سومالی و سودان هم در این منطقه حضور دارند که در نقشه خاورمیانه
وزارت امور خارجه آمریکا بهشکل مستقیم به چشم نمیآیند.
چنین اشتباهات فاحشی در سیاستگذاری و امور نظامی آمریکا نشان
میدهد که چسبیدن به الگوی قدیمی منطقه چقدر میتواند خطر در پی
داشته باشد .این خطر نهتنها باعث عقبماندن از سیاستها و فعالیتهای
نظامی کنونی منطقه میشود بلکه تالشها برای جلوگیری از بسیاری از
بزرگترین چالشهای امــروز را هم تضعیف میکند .چالشهای کنونی
شامل مسایل مختلفی اســت ،از بحران پناهجویان گرفته تا بنیادگرایی
اسالمی که منجر به اقتدارگرایی میشــود .ادامهدادن به ارائه بورسهای
تحصیلی و برنامههای سیاستگذاری بر مبنای تعریف قدیمی از خاورمیانه
سبب خواهد شد که سیاســتگذاری آمریکا برای شکلدادن به منطقه
بهصورتی پویا با تهدید مواجه شود و بدتر اینکه واشنگتن به دستزدن به
خطاهای مهلک بزرگی در منطقه ادامه بدهد.
Jبرآمده از شرقشناسی
حاال دیگر مثل روز روشــن شده است که مفهوم آمریکایی خاورمیانه
خیلی کم ریشه در تاریخ پیشامدرن دارد .طی قرنهای متمادی ،ایالتهای
عربی در شــمال آفریقا و در منطقه شام ،بخشــی از امپراتوری وسیع و
چندملیتی عثمانی بود .جوامع کنار ساحل خلیج فارس بهطور طبیعی از
طریق دریای احمر متصل بودند به شاخ آفریقا .شبکههای اسالمی وصل
میشدند به مصر و سایر مناطق آفریقای شمالی و همچنین تا اعمال قاره،
تــا آفریقای زیر خط صحرا میرفتند .امــا ایاالت متحده بهجای اینکه به
زمانهای دور نگاه کند ،نسخه خود را از این منطقه از منابع متأخرتر تهیه
کرد :دوران استعمار و سیاستهای قدرتهای بزرگ اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم در اروپا.
پروژههای امپریالیستی بریتانیا و فرانســه در قرن نوزدهم این فکر را
پیش بردند که باید منطقه متمایزی تعریف شــود شامل شمال آفریقا و
منطقه شام .در سال  ،۱۸۳۰فرانسه الجزایر را اشغال کرد .در سال ۱۸۸۱
تونس را اشــغال کرد .و تا سال  ،۱۹۱۲این کشــور کنترل مراکش را به
دســت گرفت .میراث استعماری فرانسه که عبارت بود از تفکیک نژادی،
و نه موانع طبیعی صحرای آفریقا ،باعث شد که تمایزی بین آفریقاییهای
سیاهپوست فرانسوی و عربهای مغربی فرانسوی و بربرها که کمی پوست
روشــنتری داشتند به وجود بیاید .این نژادپرستی مانع بزرگی ایجاد کرد
بین جمعیتهای منطقه دریای مدیترانه که از نظر فرهنگی با هم شباهت
داشتند .بنابراین فاصلههایی ایجاد شد بین کسانی که در خاور نزدیک بودند
در امتداد دریا در شمال آفریقا و شبهجزیره عربستان.
بریتانیــا نیز بهنوبه خود این منطقه را «خاور نزدیک» نامید چون این
منطقه اهمیت و نقشی ترانزیتی پیدا میکرد برای مسیری که منافع اساسی
اســتعماری را در هند و خاور دور در آسیا تأمین میکرد .بعد از اینکه در
سال  ۱۸۹۶کانال سوئز باز شد ،این منطقه اهمیت دوبارهای یافت .منابع
امپریالیستی بریتانیا حاال مربوط شده بود به منطقهای از عربستان سعودی

تا مصر و شام درحالیکه این مناطق را از شمال و شرق و جنوب از یکدیگر
متمایز میکرد .و رشتهای از کشورهای تحتالحمایه در امتداد شبهجزیره
عربستان تحت کنترل بریتانیا باقی ماندند و اوضاع به همین منوال بود تا
ســال  ۱۹۷۱که مرزهای امپراتوری قدیمی از هم پاشید و منطقه شکل
دیگری گرفت .مجموعهای از فرضیات ایدئولوژیک در باب عربها و فارسها
و ترکهــا یک نوع افکار غریب را در اســتعمارگران ایجاد کرد که بود که
ادوارد سعید ،محقق آمریکایی-فلسطینی آنها را زیر عنوان «شرقشناسی»
آورده اســت و این اصطالح او شهرت زیادی پیدا کرده است .این تفکرات
شرقشناسانه کمک کرد به جا افتادن این فکر که در چنین منطقه وسیع،
مردم از فرهنگی مشترک برخوردار هستند.
ایاالت متحده بعد از جنگ جهانی دوم درگیر جنگ سرد شد که حاصل
رقابت با اتحاد جماهیر شوروی بود .وزارت امور خارجه آمریکا همان مفهوم
انگلیسی-فرانســوی از این منطقه را برای اهداف خود اتخاذ کرد .تعریف
آنچه آمریکا حاال «خاورمیانه» مینامید (که همانقدر نزدیک واشــنگتن
بود که نزدیک لندن) هدف سیاســتگذاران را اینچنین معین میکرد:
حفظ دسترسی به نفت در شبهجزیره عربستان ،حفاظت از اسراییل و دور
نگهداشتن کشورهایی در شمال آفریقا از تأثیر شوروی که قب ً
ال وابسته به
بریتانیا و فرانسه بودند.
در خالل دهههای  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰اولویتهای اقتصادی و سیاســی
آمریکا به تثبیت این نقشه در حلقههای دانشگاهی و سیاستگذاری کمک
کرد .در ســال  ،۱۹۵۸قانون آموزش دفاعی ملی منابع فدرال را بهســوی
حوزههایی مطالعاتی رهنمون کرد که اولویت خود را در حمایت از جنگ
سرد میدانستند و مؤسسات بزرگ غیرانتفاعی مثل بنیاد فورد نیز به این
مجموعه پیوستند .این شیوه جدید جهان را به مناطق متمایزی تقسیم
میکرد که یکی از آنها خاورمیانه بود .در نتیجه ،محققان حوزه خاورمیانه
تجربیات خود را در زمینه فرهنگ و زبان و تاریخ و سیاست کشورهایی که
در این منطقه تعریف میشدند عمق بخشیدند .اما آنها انتظار نداشتند که
چیز زیادی از کشورهای زیر خط صحرا در آفریقا یا افغانستان و پاکستان
بدانند و اعتنایی نمیکردند به اینکه این کشورها چقدر برای مسایلی که
آنها در حال تحقیق رویشان هستند اهمیت دارد.
در سالهای اولیه جنگ سرد ،رئیسجمهور پانعربیست مصر ،جمال
عبدالناصر ،دوباره مفهوم خاورمیانه را قوام بخشــید اما در قالب یک واحد
فرهنگی و سیاسی ،بهجای یک سازه مصنوعی .مسئله فلسطین و درگیری
برای بیرون آمدن از زیر یوغ استعمار به دنیای عرب انرژی بخشید و آنها را

رسانههای عربی نیز بخش
زیادی از انسجام خود را از
دست دادند .تا سال ،۲۰۱۱
تلویزیونهای ماهوارهای عربی
یک فرهنگ مشترک را در
سطح عامه شکل داده بودند و
در بهار عربی نیز این انسجام
حفظ شد .اما از آن دهه به بعد،
چشمانداز رسانهای بالکانیزه شد
و بازتابدهنده قطبیسازیهای
سیاسی منطقه شد .بنابراین
شبکه الجزیره که در دهه  ۱۹۹۰و
سالهای اول قرن جدید میالدی
پلتفرم مشترک سیاست
عمومی عربی بود ،از سال ۲۰۱۱
تبدیل شد به یک پلتفرم
رسانهای هوادار سیاستهای
گروههای خاصی از اعراب
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آیندهپژوهی
ســودان ریشه دارد ،سیاست آمریکا در راستای همان الگوی قدیمی ادامه
یافت .مداخله در عراق تا حدی با اراده ســاختن دوباره خاورمیانه توجیه
شد و «دستورالعمل آزادی» دولت جورج دابلیو بوش نبردی افکار را پیش
کشــید با این هدف که جهان عرب تمام و کمال و بهشکلی سرتاسری و
مشابه ،مهد اقتدارگرایی و خشونت قبیلهای است .همین اواخر نیز فرضیات
مشابهی باعث شد که ایاالت متحده در همراهی با موج اعتراضات مردمی
که جهان عرب را در سالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱با عنوان بهار عربی درنوردید،
موفق نباشد.

بعد از اینکه در
سال  ۱۸۹۶کانال
سوئز باز شد ،این
منطقهاهمیت
دوبارهای یافت.
منابعامپریالیستی
بریتانیاحاال
مربوط شده بود
به منطقهای از
عربستان سعودی
تا مصر و شام
درحالیکه این
مناطق را از شمال
و شرق و جنوب
ازیکدیگرمتمایز
میکرد .و رشتهای
از کشورهای
تحتالحمایه در
امتداد شبهجزیره
عربستانتحت
کنترلبریتانیا
باقی ماندند و
اوضاع به همین
منوال بود تا سال
 ۱۹۷۱که مرزهای
امپراتوری قدیمی
از هم پاشید و
منطقهشکل
دیگری گرفت
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متحد ساخت .این کشورها خود را زیر چتر ضدیت با اسراییل و اتحاد عرب
جمع کردند .و در مصر و سایر کشورهای شمال آفریقا ،نگرش نژادپرستانه
به جمعیتهای مناطق آفریقایی زیر خط صحرا این فکر را قوت بخشید که
خاورمیانه از نظر نژادی و فرهنگی یک منطقه متمایز مناطق اطراف خود
است .در این بین ،همکاریهای متقابل بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی
در داخل اتحاد جماهیر شوروی ،این فکر را پیش کشیده که مناطقی مثل
آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان خارج از حوزهای که رقابتهای جنگ
سرد در آن جریان دارد تعریف میشود.
مفهوم خاورمیانه پایهای را برای یک رشــته از دکترینهای سیاست
خارجــی و اتحادها و روابط امنیتی به وجود آورد و جریان باثباتی از نفت
را نیز سرازیر غرب کرد .دانشگاهیان و سیاستگذاران که طبق این نقشه
تربیت شــده بودند و اغلب نگاههای شرقشناســانهای حاصــل از دوران
استعماری داشتند ،مایل بودند به نتیجهگیریهایی درباره این منطقه دست
بزنند که بســیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی مرزهای آن را در نظر
نمیگرفتند .برای مثال ،در حمالت یازده سپتامبر خیلی سریع این اتفاق
نظر پیش آمد که این حمالت از آسیبهای خاورمیانه عربی نشئت گرفته
است .کوهی از تحلیلها جهاد را از طریق فرهنگ عربی تشریح میکردند
و اغلب خیلی راحت بیتوجه بودند به ظهور شکلهای افراطگرایانه مذهبی
در آفریقا و جنوب آسیا و بسیاری دیگر از بخشهای جهان.
به همین ترتیب ،این فکر قدیمی که کشورهای مسلمان بهنوعی شبیه
به یکدیگر در برابر دموکراســی مقاومت نشان میدهند هم این واقعیت
را ندیده میگیرد که ریشــه اصلی این وضعیت مقاومت اقتدارگرایانه در
خاورمیانه اســت :پادشــاهان نفتی و مردان قدرتمند عرب که از حمایت
غرب برخوردارند اما مسئولیت کمی در قبال حکمرانی ضعیفشان در برابر
شهروندان میپذیرند .این دیدگاه از مشارکت دائمی مسلمانان در بسیاری
از کشــورهای خارج از خاورمیانه نیز غفلت میکند ،کشورهایی از هند و
اندونزی گرفته تا خود ایاالت متحده .این فرضیه که اگر مسلمانان شانس
انتخاب داشــته باشند ،در نهایت و بهشکل اجتنابناپذیری حکومتهای
افراطی را انتخاب میکنند ،دهها سال شکست آمریکا در حمایت از اصالح
سیاسی واقعی در این منطقه را توجیه کرده است.
با همه این حرفها ،مفهوم آمریکایی از خاورمیانه در اغلب موارد یک
محدودیت بوده است تا یک نقطه قابلاتکا و حتی بعد از اینکه آشکارا ثابت
شــد که این فرضیه اشتباه اســت ،ادامه یافته است .حتی بعد از حمالت
یازده سپتامبر که بهناگزیر ارتباطات جهانی گروهی مثل القاعده روشن شد
و مشخص شــد که این گروه در افغانستان و مصر و عربستان سعودی و

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

Jمحو شدن مرزها
خیزشهای عربی برای سیاستگذاران آمریکایی یک درس گمراهکننده
در پی داشــت .در وهله اول ،گسترش ســریع اعتراضات از تونس تا مصر
تا ســایر نقاط این منطقه ظاهرا ً نشان از انســجام و یکنواختی تازهای در
خاورمیانه داشت .تضعیف بیشتر این فکر که یک صحنه ژئوپلیتیک واحد
وجود دارد بیشتر از گذشته دیده میشود :قطر و عربستان سعودی و امارات
متحده عربی در جنگهای لیبی و سوریه و یمن مداخله کردند و در وسط
صحنه تغییراتی بودند که در مصر و تونس اتفاق میافتاد .از اینها گذشته،
کشورهایی در منطقه که تأثیرشان افزایش یافته است ــ ایران و اسراییل
و ترکیه ــ اصال بخشــی از جهان عرب نیســتند .وانگهی ،حکومتهای
اقتدارگرای عربی بهسرعت بهسمت این دیدگاه متمایل شدند که پیوندهای
متقابل مردمشان تهدیدی برای بقای خود آنها به شمار میرود و بسیاری
از آنهــا در پی در هم شکســتن جنبشهای سیاســی پانعربی امثال
اخوانالمسلمین و شبکه کنشگران لیبرال بودند .امید به اصالحات سیاسی
در سرتاســر منطقه فروکش کرد و جای خود را به فروپاشیهای تازه داد،
مثل ســوریه و لیبی که در آشــوب فرو رفتند و بسیاری از پادشاهیهای
عرب نیز در جســتوجوی مناطق جدیدی از مشروعیت رفتند چون این
مشروعیت نتوانست با یک خلق عرب گسترده به دست بیاید.
امروزه ،توسعه سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه باعث شده
است که مرزهای سنتی این منطقه بیشازپیش بیمعنا جلوه کند .انقالب
ســال  ۲۰۱۸ســودان ــ و کودتای نظامی بعد از آن که با حمایت مصر
انجام شد اما علیه اتحادیه آفریقا بود که یک نهاد بینالمللی بهنمایندگی از
 ۵۵کشور آفریقایی است ــ نشان داد که تا چه اندازه یک کشور میتواند
هر پایش در یک منطقه باشــد .جای دیگری در آفریقا ،مهاجرت و رشد
افراطگرایان در امتداد منطقه ساحل تبدیل شده است به منافع سیاسی
و امنیتی و اقتصادی کشــورهای منطقه مغرب در ســمت جنوب قاره.
جنگ داخلی لیبی ناشــی از جریانهای مهاجرت و اسلحه و مواد مخدر
و افراطگرایی در سرتاسر منطقه مرکزی قاره آفریقا بود و بیش از همیشه
مرز بین آفریقای شمالی و بقیه قاره را محو کرد .بسیاری از مهاجرانی که از
خاورمیانه به قاره اروپا رفتهاند از کشورهای زیر خط صحرا در قاره آفریقا به
آنجا رفتهاند .مراکش در واکنش به رشد اهمیت استراتژیک منطقه ساحل،
متمرکز شده است بر قدرت مذهبی خود در غرب آفریقا که هر روز بیشتر
میشود و الجزایر نیز درگیر عملیات امنیتی در مالی شده است.
سایر پویاییها و تغییرات سیاسی نیز نشاندهنده کمارزش بودن تعریف
خاورمیانه بهعنوان یک منطقه جغرافیایی واحد و منسجم است .برای مثال،
رقابتهای ایران و عربســتان سعودی ربط چندانی به شمال آفریقا ندارد.
نبرد سیاسی بین قطر و عربستان سعودی و امارات متحده عربی باعث شد
که در سال  ۲۰۱۷قطر از سوی بسیاری از کشورهای منطقه کنار گذاشته
شود و رقابتی بین قطر و سایر کشــورهای عربی ایجاد شد که دامنهاش
نهتنها به کشورهای همسایه عربی کشیده شد بلکه به سرتاسر قاره آفریقا و

واشنگتن از سالهای اول جنگ سرد نگاه خود را به خاورمیانه چنان در نظر گرفته است که گویی خاورمیانه یعنی جهان عرب ،یعنی کشورهایی که بیشتر کشورهای
عضو لیگ عرب شناخته میشوند (بهاستثنای سه کشور خارج از این منطقه جغرافیایی یعنی کومور و موریتانی و سومالی) ،بهعالوه ایران و اسراییل و ترکیه .این
تعریف برای خیلی از متخصصان و سیاستگذاران طبیعی است.

حتی به واشنگتن هم رسید .درگیری با داعش حتی بیش از القاعده جهانی
بود تا منطقهای چرا که جریانی از جنگجویان خارجی را به سوریه کشاند
و دامنه کارهای خود را به آفریقا و آســیا گسترش داد .نمیشود الگوهای
ضدتروریســتی را بر مسایلی بنیان نهاد که میگویند جهان عرب بهطور
یکپارچه شــبیه به هم هستند درحالیکه برخی از افراطیترین نیروهای
داعشی از مالی و نیجریه و سومالی آمدهاند.
در این بین ،برخــی از بزرگترین درگیریهای اخیر روی میگردانند
از ایــن فرضیه که ما خاورمیانه را یک منطقه جغرافیایی در نظر بگیریم.
جنگ داخلی لیبی مالی و سایر همسایگان آفریقایی خود را بیثبات کرده
است .وقتی که عربستان سعودی در سال  ۲۰۱۵میخواست جنگجویان
حوثی را در یمن عقب براند ،ائتالفی درست کرد که نهتنها در آن نیروهایی
از کشــورهای عربی بودند بلکه از حمایت اریتره و پاکستان و سودان هم
بهرهمند بودند و از تجهیزات نظامی و پایگاههای آنان نیز اســتفاده شــد.
در همان زمان ،امارات متحــده عربی نیز از پایگاههای دریایی خود علیه
جنگجویان یمنی اســتفاده کرد تا حضور نظامی خود را در شــاخ آفریقا
تثبیت کند و جزیره استراتژیک «سقطرا» را مجهز کند ،جزیرهای که به
آفریقا نزدیکتر است تا به شبهجزیره عربستان .با این حال ،وقتی که بحث
جنگ یمن پیش میآید ،به این قضیه با همان الگوی قدیمی جنگها در
خاورمیانه نگاه میشود و مرزهای این منطقه جغرافیایی خیلی پررنگ در
نظر گرفته میشود.
Jدر جستوجوی نقشهای جدید
درســت وقتی که تغییرات سیاسی باعث شده است که نقشه قدیمی
خاورمیانه از بین برود ،تغییرات اجتماعی عظیمی نیز رخ داده اســت .از
دهه  ۱۹۵۰تا دهه  ،۱۹۸۰مهاجرتهای جمعی نیروی کار از کشــورهای
عربی فقیرتر به کشــورهای در حال توسعه ســریع حاشیه خلیج فارس
پیوندهایی قوی در منطقه ایجاد کرده است .پول ارسالی از این کشورها در
اقتصاد غیررسمی مصر و بیشتر کشورهای منطقه شام نقشی کلیدی بازی
کرد و کارگرانی که از کشــور خود جدا شده بودند و در کشورهای حاشیه
خلیج فارس کار میکردند ،توانستند ایدههای افراطی مذهبی را به نقاطی
گســترش دهند که تا قبل از آن در خارج از عربستان سعودی خریداری
نداشــت .اما بعد از تهاجم عراق به کویت در ســال  ،۱۹۹۰درحالیکه به
کارگران فلسطینی و یمنی غالباً به چشم خائن نگاه میشد ،کارگران مهاجر
عرب بیشازپیش جای خود را به کارگرانی از کشــورهای آسیای شرقی

دادند که از نظر سیاسی اطمینان بیشتری به آنها بود .این روند پیوندهای
اقتصادی و اجتماعی بین کشــورهای عرب حاشیه خلیج فارس و مابقی
خاورمیانه را سست کرد ،در عین اینکه روابط بین کشورهای حاشیه خلیج
فارس و کشورهای حاشیه اقیانوس هند را تقویت کرد.
به همین ترتیب ،رســانههای عربی نیز بخش زیادی از انســجام خود
را از دســت دادند .تا ســال  ،۲۰۱۱تلویزیونهای ماهــوارهای عربی یک
فرهنگ مشــترک را در سطح عامه شــکل داده بودند و در بهار عربی نیز
این انســجام حفظ شد .اما از آن دهه به بعد ،چشمانداز رسانهای بالکانیزه
شــد و بازتابدهنده قطبیسازیهای سیاسی منطقه شد .بنابراین شبکه
الجزیــره که در دهه  ۱۹۹۰و ســالهای اول قرن جدید میالدی پلتفرم
مشــترک سیاست عمومی عربی بود ،از ســال  ۲۰۱۱تبدیل شد به یک
پلتفرم رسانهای هوادار سیاستهای گروههای خاصی از اعراب .به همین
شــکل ،گروه رســانهای روتانا در عربستان ســعودی و العربیه در امارات
متحده عربی هوادار افکار خاصی از اعراب شدند .چنین شبکههایی باعث
تقویت قطبیشدن سیاسی شدند و هریک از آنها روایتهای خود را ارائه
میکرد و علیه روایتهای دیگران فعالیت میکرد .رسانههای اجتماعی نیز
که میتوانند باعث انسجام ملت عرب شوند ،به سالحی تبدیل شدند که
در دســت کشورهایی مثل عربستان سعودی و مصر قرار داشتند و بهطور
گســترده از طریق ارتش رباتهای نرمافزاری و سانسور تالش میکردند
منافع کشورهای خاصی را پیش ببرند.
همین قدر که از نظر اجتماعی و رســانهای اختالف بین کشــورهای
عربی ایجاد شــده اســت ،در زمینه اقتصادی و در بازارها نیز شکافها در
بین کشورهای خاورمیانه بسیار افزایش یافته است .طی دو دهه گذشته،
بازارهای مالی جهانی خود را احیا کردهاند و شکلشان تغییر کرده است.
این بازارها تالش کردهاند که به کشورهای ثروتمند عربی خاورمیانه روی
بیاورند ،کشورهایی مثل کویت و قطر و عربستان سعودی و امارات متحده
عربی .این کشورها عالوه بر اینکه روابط اقتصادی زیادی با غرب دارند ،پیوند
خود را با آسیا نیز استحکام بخشیدهاند.
بنابراین باید تأکید که در آینده ،آمریکا اگر میخواهد که در خاورمیانه
سیاستگذاری کند ،باید نقشه قدیمی خود را از خاورمیانه کنار بگذارد و
در مفهوم آن خاورمیانهای که شرقشناسان مطرح میکردند هم تجدیدنظر
کند .اثبات شــده اســت که آن خاورمیانه با آن مفروضات ســابق و آن
محدودیتهای جغرافیایی دیگر وجود ندارد و باید استراتژیهای جدید را بر
اساس نقشهای جدید از منطقه تدوین کرد.

محققان حوزه خاورمیانه تجربیات
خود را در زمینه فرهنگ و زبان و
تاریخ و سیاست کشورهایی که
در این منطقه تعریف میشدند
عمق بخشیدند .اما آنها انتظار
نداشتند که چیز زیادی از
کشورهای زیر خط صحرا در آفریقا
یا افغانستان و پاکستان بدانند
و اعتنایی نمیکردند به اینکه
این کشورها چقدر برای مسایلی
که آنها در حال تحقیق رویشان
هستند اهمیت دارد
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صنایع غذایی ،هرروز شاکیتر از اینستاگرام
الگوریتمهای پلتفرم اشتراکگذاری عکس بهسوی ویدیو حرکت میکنند

بکی هیوز
گزارشگراجتماعی

ز
منبع نیویورک تایم

چرا باید خواند:
در کشور ما نیز بالگرها
واینفلوئنسرهایغذا
فعالیت زیادی دارند
و تأثیر دگرگونیهای
رسان ههای اجتماعی
بر کار آنها میتواند
روشنکنندهمسیرهای
آیند هشان باشد.

124

ســانا جاوری کاردی وقتی شــرکت تولید ادویه خــود را با نام
«دیاســپورا کمپانی» در سال  ۲۰۱۷تأســیس کرد ،بهشدت برای
بازاریابی خود به اینستاگرام وابسته بود .او میگوید« :رشد ما کام ً
ال
از این اپلیکیشــن میآمد ولی بعدش الگوریتم اینســتاگرام تغییر
کرد و فروش ما بهطور وحشــتناکی سقوط کرد ».او ادامه میدهد:
«آرزوی من این بود که اینستاگرام برگردد به وضعیت سابق خودش
و کابوسهایم درباره دالیلی بود که چرا این اتفاق غیرممکن است».
از وقتی که شــرکت دیاســپورا وارد اینستاگرام شــده ،تعداد
دنبالکنندگانش از  ۱۰۰هزار کاربر بیشتر شده است .جاوری کاردی
میگوید با اینکه شرکت از همکاری آژانسهای روابطعمومی بهره
میگرفت ،اما «تا همین سه ماه پیش ،ما هیچ وقت برای تبلیغات در
اینستاگرام پول پرداخت نمیکردیم» .او اضافه میکند« :اینها اعداد
خیلی باالیی نیستند ولی ما قب ً
ال برای بیشتر پستهایمان  ۲۰۰۰تا
 ۳۰۰۰الیک از  ۱۰۰هزار نفری که دنبالمان میکردند میگرفتیم.
ولی اآلن الیکهای ما  ۲۰۰تا  ۳۰۰عدد شده است».
از سال  ۲۰۱۰که اینســتاگرام آغاز به کار کرد ،اشتراکگذاری
عکس غذا و نوشتن شرحعکسهای فکورانه و افزودن هشتگهای
مرتبط به رکن اساسی اســتراتژی رسانههای اجتماعی بسیاری از
کسبوکارهای غذا و شکلهای کمهزینه تبلیغات تبدیل شد .سپس
در آخر ســال  ،۲۰۲۱شرکت «متا» که شــرکت مادر اینستاگرام
است ،الگوریتمهای اینستاگرام را تغییر داد و برای ویدیوها اولویت
قائل شــد و آنها را «ریلز» نامید .حسابهای کاربریای که بهطور
مرتب ویدیوهای کوتاه منتشر نمیکنند زیر حسابهایی نشان داده
میشوند که از این ویدیوها بهره میگیرند .نتیجه این شده است که
میزان نمایش پستها و درگیر شدن کاربران ــ و بهتبع آن ،میزان
فروش شرکتها ــ در بســیاری از کسبوکارهای کوچک کاهش
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یافته است.
اسکایلر میپز ،بنیانگذار شــرکت تولید روغن زیتون «اکسوا»،
میگوید« :با این ترتیب که اینستاگرام هر چیزی را بهسمت ویدیو
کشانده است ،میزان بازدیدی که ما در حسابهای کاربریمان در
اینستاگرام داریم کاهش مییابد و به همین ترتیب میزان ترافیک
وبسایتهایمان هم کاهش پیدا میکند .بنابراین شما باید بیشتر از
قبل بجنگید برای اینکه بهاندازه سابق دیده شوید».
آدام موزری ،مدیرعامل اینستاگرام ،در آخرین روزهای سال ۲۰۲۱
در حســاب توییتر خود این تغییر را در رفتن اینستاگرام بهسمت
ویدیو اعالم کرد .او گفت« :ما تمرکز خود را بر ویدیو دو برابر خواهیم
کرد .ما دیگر صرفاً یک اپلیکیشن اشتراکگذاری عکس نیستیم ».او
در توییترش یدیوی کوتاهی را منتشر کرد که اولویتهای شرکتش
را برای سال جدید اعالم میکرد .او چهار اولویت کلیدی اینستاگرام
در ســال  ۲۰۲۲را تشــریح کرد که مهمترین آنها شامل توسعه
قابلیتهای مرتبط با ویدیو بود .از حرفهای او معلوم شــد که این
رسانه اجتماعی قصد دارد تمرکز خود را بر روی ویدیوها دوچندان
کند ،به این معنی که میشد انتظار داشت که ویژگیهای جدیدی
برای انواع قالبهای ویدیویی و بازگذاری و نمایش آنها ارائه شود.
موزری اضافه کرد که این شــرکت روی ویدیوهای «ریلز» خود که
در حال رشد است متمرکز است .البته اینستاگرام برنامههای دیگری
را هم ارائه کرد از جمله این که میخواهد شــفافیت این پلتفرم و
همچنین قابلیت پیامرسانی کاربران به یکدیگر را هم افزایش دهد
اما مهمترین تغییری که اعالم کرد ،همین اولویت بیشتر قایلشدن
برای ویدیوها بود .اینســتاگرام ویدیوهای تحت عنوان «ریلز» را در
ماه اوت  ۲۰۲۰در واکنشی آشکار به موفقیتهای اپلیکیشن ساخت
و اشــتراکگذاری ویدیویی «تیکتاک» ارائه کرد .ویدیوهای ریلز
در صفحه حســابهای کاربری اینستاگرام نمایش داده میشود و
همچنین در صفحه مرور اتفاقی محتوا .این ویدیوها میتوانند فقط
یک دقیقه طول داشته باشند و با خود اپلیکیشن اینستاگرام میتوان
آنها را فیلمبرداری و تدوین کرد.
این تغییرات باعث ضرر شرکتهای کوچک غذایی و مشکالت
در مدیریت رســانههای اجتماعی آنها شده است .شرحعکسهای
اینســتاگرام مثل خط واصل به مشــتریان عمل میکنند و راهی
هستند برای جنبه انسانی بخشــیدن و لطیف کردن حسابهای
کاربــری برندهای غذایی .جــاوری کادری میگویــد« :این روند
وحشتناک است چون من خیلی در گرفتن عکسهای زیبا و نوشتن
شرحعکسهای طوالنی احساسی وارد بودم .و ناگهان ،طی شش ماه
گذشته باید داغدار این مهارت ازدسترفتهام باشم».
با اینکه ساختن ریلز درگیر نوشتن زیاد نیست ،اما نیاز به تجربه
ســاخت ویدیو دارد .اینســتاگرام به کاربران خود میگوید که ریلز
موفق آنهایی هســتند که کیفیت باالیی داشته باشند ،از نوشته
روی فیلم و فیلتر و جلوههای ویژه در فیلمبرداری اســتفاده کنند.

در آخر سال  ،۲۰۲۱شرکت «متا» که شرکت مادر اینستاگرام است،
الگوریتمهای اینستاگرام را تغییر داد و برای ویدیوها اولویت قائل
شد و آنها را «ریلز» نامید.

اینســتاگرام همچنین گفته اســت ویدیوهایی موفق هستند که
محتوایی ســرگرمکننده و جالب داشته باشــند تا بتوانند و توجه
مخاطــب را جلب کننــد و آنها را بــه خنده اندازند یــا آنها را
شگفتزده یا گیج کنند.
این کارهای برای صاحبان کسبوکارهای کوچکی که خودشان
محتواها را تولید میکند و مدیر رســانههای اجتماعیشان هستند
دشوار است چرا که آنها مهارتهای فنی ویرایش ویدیو را ندارند.
ابیگیل کناف ،مدیر بازاریابی شرکت تولید قارچ «اسمال هولد» ،به
این اشاره میکند که این کار برای گروهی که با او همکاری میکنند
خیلی دشوار است .او میگوید« :برنامهریزی ،تدوین و صداگذاری و
مهارتهای گذاشتن موسیقی برای ساختن یک ویدیوی حرفهای
خیلی سختتر اســت از گرفتن یک عکس ثابت با آیفون ».کناف
دو گزینه را در پیش رو داشــت« :ما یا باید گاهی با فریلنسرهایی
کار میکردیم که بهدرســتی دستمزد باالیی داشتند یا اینکه صبر
میکردیم تا این مهارتهای جدید را در کارمان یاد بگیریم».
برخی از مدیران حسابهای اینســتاگرام کسبوکارها که این
مهارتهــا را دارند هنوز هم نیازمنــد کمکگرفتن از متخصصانی
خارج از شرکت خود هستند .دانیتا اوانجلین که کارهای رسانههای
اجتماعی شــرکت ساخت مربای «ترید استریت» را انجام میدهد،
نها به
بــه این نکته اشــاره میکند کــه  ۳۸درصد دسترســی آ 
مشتریانشان کاهش یافته است .بهعبارت دیگر ،تعداد کاربرانی که
به محتوای این شــرکت نگاه میکنند ،در طی  ۹۰روز گذشته ۳۸
درصد کم شــده است .ترافیک وبسایت این شرکت نیز از انتهای
ســال  ۲۰۲۱بهاندازه یکسوم کاهش یافته است .خانم وایت از آن
موقع تالش کرده است که ویدیوهای بیشتری را در حساب کاربری
این شرکت در اینســتاگرام قرار دهد ،حسابی که  ۲۵هزار و ۵۰۰
دنبالکننده دارد اما باورش این است که این حساب هنوز از سوی
الگوریتمهای اینستاگرام در اولویت قرار نگرفته است.
شرکت «ترید استریت جم» که کمپانی مرباسازی است ،بعد از
بررسی گزینههایی که جلوی رویش داشت ،یک مشاور رسانههای
اجتماعی را برای ارزیابی حساب کاربری اینستاگرام شرکت استخدام
کرد .خانم وایت از این شــرکت میگوید« :مؤسس شرکت ما تنها
کارمند تماموقت شرکت است .ما بودجه زیادی نداریم برای اینکه
متخصص بازاریابی یا مشــاورانی از بیرون بیاوریم .اما فکر میکنیم
که این سرمایهگذاری برای حســاب اینستاگرام ارزشش را خواهد
داشت».
البته یک راه نسبتاً جدید برای شرکتها هم این است که آنها
به وابستگی خود به الگوریتمهای اینستاگرام خاتمه بدهند :به یک
پلتفرم دیگر بروند .پیجی مونت ،بنیانگذار شرکت غذایی «مونتز
فاین فودز» ،تمرکز خود را از اینســتاگرام برداشــته و به تیکتاک
روی آورده است .او میگوید« :ما با اینکه اساساً دنبالکننده زیادی
در تیکتاک نداریم امــا دو تا از ویدیوهایمان چند میلیون بیننده
داشتهاند».
جاوری کادری هم تمرکز خودش را بهسوی تیکتاک سوق داد
و بعد از شــش ماه ،شرکت «دیاســپورا» ویدیوهای وایرال خود را
داشت .کادری میگوید« :تعداد دنبالکنندههای شرکت در پلتفرم
تیکتاک رشــد کرده اســت .اما با تیکتاک نمیشــود ناگهان به
درآمدهای باال دست پیدا کرد چون این اپلیکیشن مثل اینستاگرام
لینکها یا روشهای فروش را با محتواها یککاسه نمیکند ».این

شرکت آمار کاهش فروش خود را به ما ارائه نداد.
تیکتاک یک برنامه چینی است که در چند سال اخیر طرفداران
ی دهد که
زیادی پیدا کرده اســت .این برنامه به کاربــران اجازه م 
کلیپهای بســیار کوتاه  ۳تا  ۱۵ثانیهای بســازند .با اســتفاده از
موسیقی و جلوههای ویژه ،فیلمهای عالی خود را با گرفتن لحظات
خندهدار و خاطرهانگیز برای به اشــتراک گذاشتن با دنیا استفاده
کنیــد .فیلمهای خود را بــا فیلترها و جلوههای ویژه ،برچســب
های ســرگرم کننده ،موسیقی و غیره بگیرید .برچسب ایموجی و
فیلترهای چهره ســرگرمکننده بهصورت رایگان در اختیار کاربران
قرار گرفته تا ویدیوهای خود را زیباتر کنند .تیکتاک عالوه بر اینکه
یک اپلیکیشن اشتراکگذاری ویدیو است ،در عمل یک میز تدوین
مجهز هم به شــمار میرود که کاربران با اســتفاده از آن میتوانند
خیلی راحت ویدیوهایی را که با تلفن همراهشــان ضبط میکنند،
ویرایش کنند و به آن موسیقی و متن و گرافیک بیفزایند.
برندهایی که کف فروش آنها هنوز دســتنخورده باقی مانده
اســت هم پیشبینی میکنند که تأثیر تغییر الگوریتم اینستاگرام
روی آنها اجتنابناپذیر است .دنتریاس شارلمانی ،بنیانگذار شرکت
تولید نوشیدنی «اوک» ،از همان ابتدای کار روی رسانههای اجتماعی
سرمایهگذاری باالیی نکرده است و در عوض ،متکی است به ارتباط
با رسانهها و بازاریابیهای دهانبهدهان .شارلمانی که سابقه کار در
رسانهها را دارد میگوید« :استراتژی ما هیچوقت برپایه اینستاگرام
بنا نشد ».او اشاره میکند به تصمیم فیسبوک در سال  ۲۰۱۸راجع
به تغییر الگوریتمهایش .این تصمیم باعث شد که فیسبوک اولویت
کمتری به حسابهای کاربری برندها بدهد و ترافیک شرکتهای
رسانهای را کاهش بدهد.
در نهایــت باید گفت که موفقیت کســبوکارهای کوچک در
رســانههای اجتماعی در دستان معدود شرکتهای عظیمی است
که تصمیم میگیرند چه تغییراتی در رســانههای اجتماعی انجام
شــود .خانم میپس از شرکت «اکسائو» میگوید« :پلتفرمها به ما
تعلق ندارند .آنها متعلق به شــرکتهای حوزه فناوری هستند».
او میگوید که حاال باید ســختتر از همیشه بجنگد برای اینکه از
پلتفرم اینستاگرام خارج شود و دیده شود« :کار من با این پلتفرم
تمام است».

اسکایلر میپز ،بنیانگذار
شرکت تولید روغن زیتون
«اکسوا» ،میگوید« :با این
ترتیب که اینستاگرام هر
چیزی را بهسمت ویدیو
کشانده است ،میزان
بازدیدی که ما در حسابهای
کاربریمان در اینستاگرام
داریم کاهش مییابد و به
همین ترتیب میزان ترافیک
وبسایتهایمان هم کاهش
پیدا میکند .بنابراین شما
باید بیشتر از قبل بجنگید
برای اینکه بهاندازه سابق
دیده شوید».

یک راه نسبت ًا
جدید برای
شرکتها این
است که آنها به
وابستگی خود
به الگوریتمهای
اینستاگرامخاتمه
بدهند :به یک
پلتفرم دیگر
بروند .پیجی
مونت ،بنیانگذار
شرکت غذایی
«مونتز فاین
فودز» ،تمرکز خود
را از اینستاگرام
برداشته و به
تیکتاک روی
آورده است

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

125

آیندهپژوهی

جهان به شیوه قدیم خود بازگشته و دریافته که باید بعضی چیزها را
خیلی بیشتر از نیازش انبار کند .انجام این کار برای شرکتها خیلی
سخت است و معضل عرضه هم عالوه بر انبارداری وجود دارد.

منبع :فایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
جنگ اوکراین و
احتمال بروز تنش در
تایوان چارهای باقی
نگذاشته جز آن که
صاحبان صنایع به
سناریوهایمختلفی
برای آینده کارشان
فکر کنند .این گزارش
به تبعات اختالل در
زنجیرهتامینچیپها
و روشهای مقابله با آن
میپردازد.

[ آینده اقتصاد جهان ]

زنجیره تامین باید نو شود
آنچه باید از قبل میدانستید
اما حاال اجباری یاد گرفتهاید

چهار ســال پیش ،پیتر ناوارو که در آن زمان مشــاور اقتصادی دونالد ترامپ رئیس
جمهور وقت بود ،عدهای از افراد صاحبنظر را به کاخ سفید احضار کرد تا درباره برنام ه
تقویت مقاومت زنجیره تامین آمریکا صحبت کند .واکنش اولیه خیلیها این بود که به
شوخی بگویند «انگار دوباره به کارهای قدیم برگشتهایم» .اما واقعیت این بود که ناوارو
داشــت روی این موضوع تاکید میکرد که دولتها و شرکتها به اندازه کافی از ریسک
نهفته در زنجیرههای تامین جهانی آگاه نیســتند و نیاز به ایجاد آلترناتیوهای داخلی و
محلی برای این زنجیرهها را دست کم گرفتهاند .اما این نوع مداخله دولتی (و موضع ضد
جهانیشدگیاش) در آن زمان به نظر خیلیها جالب نمیآمد و آن را مغایر با سرمایهداری
والاستریتی دوران بعد از جنگ سرد میدیدند.
اما حاال دیگر اوضاع فرق کرده اســت .آن جهانیشدگی که در سه دهه اخیر تجربه
کرد ه بودیم بعد از بحران اوکراین دیگر معنایی ندارد .بیجهت نبود که کاخ سفید سریع
وارد عمل شــده تا تامین مواد معدنی الزم در ساخت باتری مثل لیتیوم ،نیکل و کبالت
را از راههای غیرمعمولتری نســبت به قبل به سرانجام برساند .همچنین شرکت اینتل
(چیپســاز آمریکایی) دنبال این است که تولید را به جای آسیا در آلمان و ایالت اوهایو
متمرکزکند.
معنی این تغییرات برای سرمایهگذاران چیست؟ به نظر میرسد که سه مسئله را در
این راستا باید مورد توجه قرار داد .اولی این است که در این لحظه شرکتها فعالیتهایشان
را بــه مکانهای جدید منتقل نکردهاند تا ضروریات جدیدی در عرصه زنجیره تامین به
وجود بیاید .به همین ترتیب ،جهانیشدگی هم برخالف استدالل عدهای هنوز به پایان
نرسیده است .اما این را میدانیم که شرکتها مجبور شدهاند رویه جدیدی را در تحلیل
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ریســک و موقعیت خود در پیش بگیرند .مثال موضوع چیپهای کامپیوتری را در نظر
بگیرید .جهان سالهاست که میداند این صنعت به طرز خطرناکی وابسته به شرکتهای
تایوانی سازنده نیمهرساناهاست .سهم شرکتهای تایوانی در بازار چیپهای پیشرفته حتی
به  ۹۲درصد هم میرسد .بعد از جنگ اوکراین ،این هراس به وجود آمده که اگر تایوان
هم درگیر جنگ شود چطور میتوان اختالل در زنجیره تامین این چیپها را جبران کرد.
و البته پاسخش این است که به این راحتیها نمیشود!
این در حالی است که در دو سال و نیمی که از همهگیری کرونا میگذرد ،بارها پیش
ل در
آمد که آمریکاییها و اروپاییها به آسیبپذیریشــان از این زنجیره تامین و اختال 
آن پی ببرند اما باز هم به راهحل کاربردی برای برونرفت از بحران احتمالی نرســیدند.
دیوید ساکز از شورای روابط خارجی در این خصوص میگوید چین بعد از حمله روسیه
به اوکراین موضع محتاطانهتری را در پیش گرفته اما باز هم جهان باید نگران وابستگی
به زنجیره تامین چیپها (تایوان) باشد و راهی برای تنوعبخشی به منابع مورد نیاز خود
پیدا کند.
مسئله دوم که باید به آن توجه نشان داد ،انبار کردن کاالهای مختلف است .جهان به
شیوه قدیم خود بازگشته و دریافته که باید بعضی چیزها را خیلی بیشتر از نیازش انبار
کند .انجام این کار برای شرکتها خیلی سخت است و معضل عرضه هم عالوه بر انبارداری
وجود دارد .اطالعات وزارت بازرگانی آمریکا نشــان میدهد که در حال حاضر ،شرکتها
تنها به اندازه پنج روز جلوتر ،چیپهای مورد نیاز خود را انبار کردهاند .این در حالی است
که در سال  ۲۰۱۹میالدی به اندازه  ۴۰روز جلوتر بودند.
مسئله سوم هم این است که شرکتها و دولتها حاال مجبورند برای تامین منافع خود،
اطالعات الزم را در زمینه زنجیرههای تامین و مســائل دیگر در اختیار یکدیگر بگذارند.
دولت آمریکا اســم این کار را شفافیت در زمینه زنجیرههای تامین گذاشته و احتمالش
هست که در آینده ،رویه مشابهی در عرصههای دیگر مثل فلزات هم دنبال شود.
بیشــک ضعفها و مشکالت زیادی در این سه رویه که ذکر شد وجود دارد .مداخله
دولت و بازگشت به رویههای قدیم فقط بعضی از این مشکالت هستند .با این حال ،نکتهای
که خیلیها در دوران پس از جنگ اوکراین آموختهاند این است که نباید به راهکارهای
احتمالی بیتوجه بود و همواره باید همه گزینهها را بررسی کرد .سرمایهگذاران هم حاال
این را میدانند .اگر قرار باشد معضالت جدی در زنجیره تامین رخ دهد و آینده صنایع
مختلف را تحت تاثیر قرار دهد ،چارهای نیســت جز آن که برای چنین سناریویی آماده
باشیم.

یک دهه پیش ،مهاجرت گسترده به شهرها باعث شد اقتصاد روستایی پرتغال دچار رکود شدید
شود .راهکار دولت سوسیالیست این بود که برای ترغیب نیروی کار برای بازگشت به مناطق
روستایی ،رقمی بالغ بر  ۴۸۰۰یورو در اختیار آنها بگذارد.

[ آینده کار ]

ظهور دورکاری روستایی
آیا روند مهاجرت نیروی کار ماهر به شهرها معکوس خواهد شد؟

هدفون در گوش ،نشسته روبهروی کامپیوتر و غرق در جلسه مجازی تصویری .آندریا پرونچا
شبیه هر کارمند دورکار دیگری است که روز کاریاش را پای کامپیوتر میگذراند .فرق آندریای
 ۲۷ساله با بسیاری از دورکارهای دیگر این است که او زندگی در شهر را رها کرده و در روستایی
در مناطق کوهستانی پرتغال زندگی میکند.
آندریا که در بخش صنعت مشغول به کار است میگوید« :وقتی بحران کرونا شروع شد ،تنها
ی و تنهایی که به خاطر کرونا کشیدم مرا به این
در آپارتمانم در پورتو زندگی میکردم .سخت 
نتیجه رساند که نمیخواهم تنها در شهر بمانم و ترجیح میدهم به روستایی که والدینم در آن
زندگی میکنند برگردم و کارم را از همانجا ادامه بدهم».
آندریا برای ترک دومین شــهر بزرگ پرتغال دچار تردید زیادی نبود .او میدانســت که
دورکاری به او اجازه خواهد داد که در روستا از نزدیکی به طبیعت ،هزینههای پایینتر ،ترافیک
کمتر و مزایای دیگر بهرهمند باشد.
تعداد جوانان ماهر در نیروی کار پرتغال که وضعیتی مشابه آندریا داشته باشند خیلی کم
نیست .این در حالی است که یک دهه پیش ،پرتغال به وضوح با مهاجرت گسترده نیروی کار
از مناطق غیرشــهری به شهری مواجه بود؛ به طوری که روستاها خالی مانده بودند و اقتصاد
روستایی دچار رکود شدید شده بود .نتیجهاش این شد که دولت پرتغال (از حزب سوسیالیست)
به این نتیجه برسد که برای ترغیب نیروی کار برای بازگشت به مناطق روستایی ،رقمی بالغ بر
 ۴۸۰۰یورو (معادل  ۵۲۸۰دالر) در اختیار آنها بگذارد.
آنا مندس گودینهو وزیر کار پرتغال در این خصوص میگوید« :این راهی اســت که برای
جبران جمعیت از دست رفته روستاها در نظر گرفتهایم ».این برنامه که از ماه مارس  ۲۰۲۰آغاز
شد ،باعث شده که سه هزار نیروی کار پرتغالی از مناطق شهری به مناطق غیرشهری برگردند.
برخی از آنها اتباع پرتغال هستند که در خارج از کشور کار میکردند اما با آغاز بحران کرونا به
پرتغال برگشته بودند .وزارت کار پرتغال قصد دارد اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز
که ویزای کار دارند بر همین اساس به مناطق غیرشهری پرتغال جذب کند.

دهکده آلبینن در سوییس

گودینهو میگوید« :همهگیری کرونا باعث شد عده زیادی از مردم به دنبال راههای آرامتر و
باثباتتری برای زندگی بگردند و عالقهمند به زندگی در نزدیکی طبیعت باشند .بنابراین زندگی
در مناطق روستایی به یک مزیت تبدیل شد».
پرتغالی بازگشته به روستاها تعلق میگیرد،
پولی که در چارچوب این برنامه به نیروی کار
ِ
برای اجاره خانهای کوچک در روســتاهای این کشور کافی است .برای تشویق بیشتر جوانان،
حتی فضاهای کار اشتراکی هم در برخی روستاهای پرتغال به وجود آمده که زندگی اجتماعی
افراد را نیز بهتر میکند.
پرتغال البته اولین کشوری نیست که ترغیب نیروی کار جوان به بازگشت به مناطق روستایی
را مورد توجه قرار داده است .مقامات محلی در ایتالیا ،ایرلند ،سوییس ،اسپانیا ،یونان ،کرواسی
و آمریکا نیز در سالهای اخیر از مشوقهای مالی برای این منظور استفاده کردهاند .زلکو پرماچ
که مهندس یک کارخانه پنجرهسازی در نزدیکی شهر لگراد در کروواسی است هم از این امکان
استفاده کرده است .او دورکار نیست اما باز هم زندگی در روستای نزدیک به شهر را به زندگی در
شهر با استرسها و هزینههای زیادش ترجیح داده است.
منبعفایننشالتایم ز
در برخی نقاط آمریکا نیز روش مشابهی دنبال میشود اما
پولی که دولت برای تشویق مردم در نظر گرفته ،به اندازه
چرا باید خواند:
مشوقی که اروپاییها دریافت میکنند نیست.
دورکاری مزیتی است
در همین حــال ،قوانین در برخی کشــورها کامال
که نه تنها کارکنان و
متفاوت است .مثال دهکده آلبینن در سوییس پول زیادی
کارفرماها بلکه دولتها
(معادل  ۲۷هزار دالر) در اختیار کســانی میگذارد که
را در موقعیتی بهتر برای
با خانوادهشان برای زندگی به این دهکده بروند .اما آنها
تصمیمگیریهایآینده
در مقابل موظفاند حداقل ده سال در آنجا بمانند و در
قرار میدهد .بخوانید تا
بخش امالک هم سرمایهگذاری کنند .این در حالی است
ببینید چطور میتوان از
که مثال در پرتغال ،تنها شرط این است که افراد حداقل
این مزیت استفاده کرد.
به مدت یک سال در روستا زندگی کنند.
برخی از افرادی که در چارچوب برنامههای مشابه
برای زندگی به مناطق روستایی میروند ممکن است
با سرعت کمتر زندگی در این مناطق مشکل داشته
باشند چون به زندگی سریع شهری عادت کردهاند.
عدهای دیگر نیز با دردسرهای اداری و مالیاتی مواجه
میشوند و ممکن است از بازگشت به مناطق روستایی
پشیمان شوند .با این حال ،کم نیستند افراد دورکاری
که میگویند هر جایی که اینترنت فایو-جی داشته
باشد برایشان خوب است.
نکته دیگر هم این است که هنوز برخی از شرکتها
با دورکاری و مزیتهای آن برای کارکنانشــان موافق
نیستند و مثال  ۸۸درصد از کارفرماهای آمریکایی هنوز
دفاتر و ادارات فیزیکی خود را در ســال  ۲۰۲۲باز نگه
داشته بودند .با این حال ،به نظر میرسد که این شرایط
در حال تغییر است و احتمال میرود که روند رها کردن
مناطق شــهری و مهاجرت به مناطق روستایی توسط
کارکنان ماهر شــرکتها همچنان ادامه پیدا کند .این
نقطه عطفی در بازار کار آینده خواهد بود.
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[ آینده آسیا ]

بهشت ل هشده
دقیقا چه بالیی بر سر سریالنکا آمد؟
در سالهای اخیر زیاد شنیدهایم که از سریالنکا به عنوان نمونهای آشکار از «دیپلماسی
دام بدهی چین» یاد میشود .اما بالیی که امروز بر سر اقتصاد سریالنکا آمده آن قدر بزرگ
است که نمیتوان آن را فقط متاثر از بدهی به چین دانست .اگر تحوالت یک دهه اخیر در
اقتصاد سریالنکا را دنبال کنیم ،مشکالت ساختاری این اقتصاد خیلی واضحتر دیده میشود
و ورشکستگی امروزی این اقتصاد نیز چندان عجیب به نظر نمیآید .دولت سریالنکا عالوه
بر آن که زیر بار سنگین بازپرداخت بدهیهایش بوده ،در معامالت بینالمللیاش دچار
اشتباهات بزرگ شده و فشارهای ناشی از بحران کرونا را نیز تحمل کرده است .با این حال،
بانک مرکزی سریالنکا در تمام این دوران به کمکگرفتن از صندوق بینالمللی پول توجه
نشان نداد و اصرار داشت که قادر به مدیریت مسئله بدهیها هست.
حاال که کار از کار گذشته ،بانک مرکزی سریالنکا هم چارهای ندیده جز اینکه از نهادهای
بینالمللی کمک مالی بگیرد و در ساختار بازپرداخت بدهیهایش تجدید نظر کند .با این
حال ،افکار عمومی در ســریالنکا از این هراس دارند که قطعی روزانه برق ،کمبود سوخت
ی مردم بدل شود.
و تورم بسیار شدید کاالهای اساسی به وضعیتی ثابت و پایدار در زندگ 
واقعیت این است که در فاصله دهههای  ۱۹۵۰تا  ۱۹۸۰میالدی ،درآمد دولت سریالنکا
آن قدری بود که به صورت دست و دلبازانه در بخشهای بهداشت و درمان ،اختصاص یارانه
مواد غذایی و نیز بخش آموزش و پرورش پول خرج کند .ســریالنکا در زمینه شاخصهای
اجتماعی نســبت به کشورهای مشابهش وضعیت بهتری داشــت .اما از اوایل دهه ۱۹۹۰
میالدی ،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت و از  ۱۸.۴درصد در
سا ل  ۱۹۹۰به  ۱۲.۷درصد در سال  ۲۰۱۷میالدی رسید .بعد هم با سرعت بیشتری رو به
کاهش گذاشت؛ به طوری که در سال  ۲۰۲۰این رقم به  ۸.۴درصد رسیده بود.
جالب اینجاســت که بعد از پایان جنگ داخلی سریالنکا در سال  ،۲۰۰۹میزان درآمد
دولت این کشــور به شــکل قابل توجهی کاهش نشــان داد .واقعیت این است که از دهه
منبع :مرکزسیاستگذاریتوسع ه

چرا باید خواند:
اقتصاد سریالنکا در
حالورشکستگی
است اما نشانههای
بحران از مدتها پیش
قابل مشاهده بود .این
گزارش توضیح میدهد
که کار چطور به اینجا
رسید و آینده اقتصاد
سریالنکا چه میتواند
باشد.
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از اوایل دهه  ۱۹۹۰میالدی به بعد ،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
سریالنکا کاهش یافت و از  ۱۸.۴درصد در سا ل  ۱۹۹۰به  ۸.۴درصد در
سال  ۲۰۲۰رسید.

 ۱۹۹۰میالدی ،دولتهای مختلف در ســریالنکا سه اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شدهاند
که به وضعیت کنونی این کشور انجامیده است .شاید هریک از این اشتباهات را به صورت
جداگانه میشد جبران کرد؛ اما ترکیب هرسه آنها وضعیتی غیرقابل جبران را به وجود آورد و
مصیبت اقتصادی امروزی را رقم زد .اشتباه اول ،وابستگی بیش از اندازه به قرضگیری تجاری
برای جبران کســری بودجه در دهه  ۲۰۰۰میالدی بود .دومی به ناکامی دولت سریالنکا
در گســترش حلقه مالیاتگیری در کشور و به تبع آن ،کاهش شدید درآمد دولت مربوط
میشد .سومی هم از دستدادن فرصتهای تنوعبخشی به اقتصاد و گسترش بازار صادرات
بود که باعث شد وابستگی شدید به چند منبع برای اکثر درآمدهایش به وجود بیاید .بحران
امروزی سریالنکا از کاهش صادرات و توریسم در سال  ۲۰۲۰میالدی و همین طور کاهش
فرستادهشدن پول از خارج به داخل توسط اتباع سریالنکایی شاغل در خارج از این کشور
سرچشمه گرفت .اشتباه اول و دوم به وضوح باعث شدند که پایههای اقتصاد سریالنکا در
گذر زمان ضعیفتر شود.
مشکل دیگر نیز از دهه  ۱۹۷۰میالدی شروع شده بود .در آن زمان ،سریالنکا با استفاده
از کمکهای خارجی موفق شــده بود کســری بودجههای بزرگ را پشت سر بگذارد و به
درآمدزایی برای خودش بیاعتنا باشد .اما وقتی وضعیت سریالنکا به کشوری با درآمد متوسط
رو به پایین ارتقا پیدا کرد ،مشکالت هم در این زمینه بیشتر شد.
در حالت عادی ،وضعیت بهتر اقتصاد سریالنکا باید باعث میشد مالیات مستقیم بیشتری
نصیب دولت شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد .اما ناکارآمدی نظام
مالیاتی این کشور و وابستگی آن به مالیاتگیری غیرمستقیم باعث شد این اتفاق نیفتد.
نتیجه این شد که بهترین راه درآمدزایی برای سریالنکا ،تعرفه واردات باشد .حاال طبقه
فقیر و غنی در ســریالنکا به یک اندازه روی مــواد غذایی وارداتی مالیات میپردازند اما
ایرادات این سیستم آن قدر زیاد است که دولت برای تامین هزینههای عمومی خود نیز
نمیتواند روی درآمد آن حساب باز کند .در عین حال ،قدرت اجرایی رئیس جمهور در
سریالنکا برای اعمال نفوذ بر خزانهداری و وزارت دارایی باال رفت و اوضاع را به خصوص
در دوران همهگیــری کرونا پیچیدهتر کرد .از آنجا که بحران بدهیها هم باعث شــده
رتبه اعتباری سریالنکا در سطح جهان افت کند ،دسترسی این کشور به بازارهای مالی
بینالمللی مخدوش شــده و ذخایر ارزی این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته
است .میتوان گفت سریالنکا قربانی سیاسیکاری و ناکارآمدی نهادهای خودش شده و
ورشکستگی نتیجه اجتنابناپذیر این وضع بوده است .آینده سریالنکا را تنها در همین
چارچوب میتوان بررسی کرد.

یک نقطه منفی هم در تاسیس استارتآپها در بارسلون وجود دارد .اینجا
ثبت شرکت  ۱۳روز طول میکشد؛ در حالی که مثال در هلند این زمان فقط
یک روز است.

[ آینده اسپانیا ]

بااستعدادهای بارسلون
چرا برخی استارتآپهای پررشد اروپا به یک شهر اسپانیایی توجه نشان میدهند؟

بارســلون مدتی اســت که موقعیت خود را به عنوان یکی از بهترین
شهرهای اروپا در زمینه حمایت از شرکتهای پررشد تثبیت کرده است؛ با
این حال به نظر میرسد بارسلون تا تبدیلشدن به شهرهایی مثل آمستردام
و برلین هنوز راه در پیش دارد.
واقعیت این است که وقتی بحران همهگیری کرونا آغاز شد ،بارسلون
مثل بسیاری از شهرهای اروپایی دیگر به شدت به خاطر کاهش درآمدهای
گردشگریاش ضربه خورد .با این حال ،بارسلون از شهرهایی بود که توانست
در این دوران ســخت نیز خود را احیا کند و از مزیت چندفرهنگیبودنش
در این زمینه بهره ببرد .این راهی است که بارسلون تقریبا از بیست سال
پیش آغازش کرده بود و برنامه مقامات محلی این است که آینده بارسلون
نیز با آن گره بخورد.
حتی حاال که تعداد گردشــگران در بارســلون کم است هم میتوان
جوانان زیادی را دید که در این شهر زندگی میکنند و حوزه کاریشان به
تکنولوژی مربوط است .درواقع علت محبوبیت بارسلون در میان کارکنان
استارتآپهای موفق این است که هزینه زندگی در بارسلون در قیاس با
لندن یا پاریس کمتر اســت اما در عین حال ،بارســلون دسترسی آسانی
به ســایر نقاط اروپا دارد و همین طور از امکانات نسبتا مشابهی با بهترین
شهرهای اروپا برخوردار است .بارسلون که پایتخت ایالت کاتالونیا است و
 ۱.۷میلیون نفر جمعیت دارد ،مقر  ۹شرکت از فهرست شرکتهای پررشد
اروپا (به انتخاب فایننشال تایمز) هم هست.
یکی از این شرکتها تولتستر است که یک کسب و کار مربوط به ریویو
نرمافزارهاست و در سال  ۲۰۰۹در آلمان تاسیس شده است .این شرکت از
سه سال پیش مقر خود را به بارسلون منتقل کرد .رابرت برندل بنیانگذار
این شــرکت میگوید با وجود آن که دردسرهای بوروکراتیک و بانکی در
بارسلون بیشتر از آلمان است ،اما فضای چندفرهنگی بارسلون بسیار بیشتر
از شهرهای آلمان با اهداف شرکت سازگار است .شرکت تولتستر در سال
 ۲۰۲۰درآمدی بالغ بر  ۳.۶میلیون پوند داشت و در فاصله سالهای ۲۰۱۷
تا  ۲۰۲۰نیز رشد ساالنه تجمیعیاش به  ۶۶درصد رسید.
شــورای شهر بارسلون که تمایل اســتارتآپهای اروپایی به استقرار
فعالیتشان در این شهر را مشاهده کرده ،منطقه صنعتی سابق بارسلون
به نام پوبلنو را به عنوان مرکز تکنولوژی شهر پروموت کرده است .برخالف
برخی از شــهرهای اروپایی دیگر ،ندانستن زبان محلی در بارسلون خیلی
هم نقطه منفی بزرگی نیست و در استارتآپهای این شهر از هر دو زبان
انگلیسی و اسپانیایی استفاده میشود .همچنین سن متوسط کارکنان در
این استارتآپها بین  ۲۵تا  ۴۰سال است .مجموعه این عوامل باعث شده
که بارسلون در مسیر تبدیلشــدن به هاب (مرکز) تکنولوژیک اصلی در
اروپا قرار بگیرد.
در بارسلون عالوه بر استارتآپهای متمرکز بر نرمافزار ،استارتآپهای
متمرکز بر ســختافزار هم جای فعالیت زیادی دارند .آنریک آسونسیون
که قبال کارمند تســا بود به تدریج متوجه شــد مشتریان نیاز دارند که
خودروی برقی خود را در منزل شارژ کنند و به همین جهت ،استارتآپی

با نام والباکس را در ســال  ۲۰۱۵در بارسلون تاسیس کرد تا به این نیاز
پاسخ بدهد .والباکس حاال ارائهدهنده محصوالت مختلف در حوزه شارژ و
مدیریت انرژی خودروهای برقی است و در  ۸۰کشور جهان فعالیت میکند.
آسونســیون میگوید اینکه در یک شهر هم بتوانی نیروی کار ماهر و
باســتعداد پیدا کنی و هم به تامینکنندگان قطعه و تجهیزات مربوط به
صنعت خودروهای خودران دسترسی داشته باشی مزیت بزرگی است .با
این حال ،یک نقطه منفی هم در تاسیس استارتآپها در بارسلون وجود
دارد .اینجا ثبت شرکت  ۱۳روز طول میکشد؛ در حالی که مثال در هلند
این زمان فقط یک روز اســت .همچنین موانع بوروکراتیک دیگری مثل
موانع مهاجرتی در این شــهر گریبانگیر نیروی کار ماهر اســت .از سوی
دیگر ،بارسلون برای جذب سرمایههای بسیار زیاد جای مناسبی نیست و
دردسرهای زیادی را با خودش به همراه میآورد.
اســپانیا در حال حاضر از لحاظ شاخص سهولت انجام کسب و کار در
گزارش بانک جهانی در میان  ۱۹۰کشور در رتبه  ۳۰قرار دارد و شهرهایی
از کشورهای دیگر اروپا مثل لیتوانی ،آلمان و مقدونیه شمالی از این بابت
جلوتر از بارسلون هستند.
فعاالن حوزه کسب و کار در بارسلون میگویند یکی از مهمترین نکاتی
که برای تضمین آینده حضور اســتارتآپها در بارســلون میتواند مورد
توجه قرار بگیرد ،رســیدن به یک نظام مالیاتی خنثی است ،به طوری که
سرمایهگذاران به خاطر داراییهایشان در خارج از کشور دچار دردسرهای
مالیاتی نشــوند .توجه به این مســئله و نکات مهم دیگر در زمینه جذب
سرمایه باعث خواهد شد موقعیت بارسلون به عنوان شهری برای تاسیس
استارتآپ کامال بهبود پیدا کند و از این بابت ،امید به برونرفت از تبعات
اقتصادی بحران کرونا نیز کاهش یابد.

منبع فایننشال تایم ز

چرا باید خواند:
بارسلون در سالهای
اخیر موقعیت خود را
به عنوان یک مرکز
تجاری مشابه شهرهای
مهم اروپایی از قبیل
آمستردام تقویت
کرده است .این گزارش
توضیح میدهد که
بارسلون تا چه حد
در این راه موفق بوده
است.
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آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

ژئوپلیتیکغذا
بحران اوکراین چطور آینده امنیت غذایی جهان را تغییر میدهد؟

جیکوب شاپیرو
تحلیلگرژئوپلیتیکو
استراتژیست ارشد در موسسه
پِ رچپرسپکتیو

چرا باید خواند:
بحران اوکراین بیش
از هر مسئله جهانی
دیگری ،آسیبپذیری
امنیت غذایی را در
جهان به نمایش گذاشته
است.بخوانیدتاببینید
تااینجاژئوپلیتیک
غذا چطور ظهور کرده
و آینده کشورهای
واردکننده مواد غذایی
قرار است چطور باشد.

غذا اصل و اساس ژئوپلیتیک است .رسیدن به غذا و آب برای بشر
مهمترین هدف است و حکومتها از قدیماالیام برای حصول اطمینان
از سیر شدن ملتهایشان به کشورگشــایی و جنگ میپرداختند.
حکومتی که قادر به تضمین امنیت غذایی مردمش نباشد ،در طول
تاریخ دوام نیاورده است.
اما قضیه این است که تضمین دسترسی به غذا اصوالً با ریسکهای
زیادی همراه اســت .حتی بعد از انقالب کشاورزی و ظهور جوامع بزرگ
انســانی در هالل تمدن بشری در خاورمیانه (که حول رودخانهها شکل
گرفته بودند) باز هم اطمینانی به امنیت غذایی وجود نداشــت و همواره
خطر خشکسالی و قحطی فکر حاکمان را به خود مشغول میکرد.
جنبه دیگر قضیه هم این بود که هرگاه فراوانی محصوالت کشاورزی رخ
میداد و امنیت غذایی تضمینشده به نظر میرسید ،جمعیت در جوامع
بشــری باالتر میرفت و با خودش رشد اقتصادی ،ابداعات تکنولوژیک و
البته تنشهای بیشــتر را به همراه میآورد .ذهن بشر هزاران سال است
که در نگرانی از کمبودها به سر میبرد و بنابراین هرگاه فراوانی هم در کار
باشد ،رقابت برای رسیدن به سهم بیشتری از آن شکل میگیرد.
امروزه ما به ســوپرمارکت میرویم و مواد غذایی مورد نظر خود را از
میان گستره وسیعی از گزینهها انتخاب میکنیم .اما بشر همواره تا این حد
به مواد غذایی دسترسی نداشته است و به نظر میرسد که ما امروزه در
دوران جدیدی از تهدیدها علیه امنیت غذایی قرار گرفتهایم که آیندهمان
را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .این در حالی است که حتی تا اینجا هم
جهان غذایی بسیار بیشتر از نیاز جمعیت خود را تولید میکرد و با این
وجود ،فقر در جهان ریشــهکن نشده بود .پس عوامل زیادی را باید برای
بررسی افق آینده بشر در حوزه غذا مورد بررسی قرار داد.
Jنظام شکستة جهانی غذا
نظام جهانی غذا امروزه نظامی ازهمپاشیده است .دهههاست که
در جهان با افزایش درآمدها ،افزایش برداشت محصول ،تجارت آزاد و

قیمت ارزانت ِر مواد غذایی در قیاس با گذشته مواجه بودهایم؛ اما هیچ
یک از اینها باعث حل مشــکل گرسنگی نشده است .در سال ۲۰۱۵
میالدی سازمان ملل متحد وعده داد که گرسنگی در جهان تا سال
 ۲۰۳۰ریشهکن شود .اما آنچه در جهان امروز مشاهده میشود حاکی
از عدم تحقق این هدف است.
حتی پیش از بروز بحران کرونا نیز نشانههایی از مشکالت بزرگ
در این حوزه مشاهده میشد .اما وقتی بحران کرونا جهان را درنوردید،
این مشکل وارد مرحله جدیدی شد .بنابر آمار سازمان ملل متحد ،از
زمان آغاز این بحران عم ً
ال  ۱۶۱میلیون نف ِر دیگر از مردم جهان به دام
فقر شدید و گرسنگی افتادند؛ یعنی امروزه یک نفر از هر ده نفر در دنیا
دچار سوءتغذیه است .حاال که با بحران اوکراین نیز مواجهیم ،وضعیت
دارد رو به وخامت بیشتر میگذارد.
واکنش خیلیها به این آمار این باشد که بشر در طول تاریخ
شاید
ِ
همواره با مشکل گرسنگی و عدم امنیت غذایی مواجه بوده و دوران
معاصر نیز از این قاعده مستثنی نیست .اما نباید این نکته را از یاد برد
کــه ما در دورانی زندگی میکنیم که اتالف مواد غذایی به باالترین
حد خود رسیده است .یافتههای وزارت کشاورزی آمریکا حاکی از آن
است که بین  ۳۰تا  ۴۰درصد از مواد غذایی در آمریکا هدر میرود
که معادل پولی آن را میتوان  ۱۶۱میلیارد دالر دانســت .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که جهان به اندازه کافی برای جمعیتش غذا
تولید میکند؛ اما شرایط برای رسیدن به غذا و آب برای همه یکسان
نیست .آیا هیچ صنعت دیگری را در جهان سراغ دارید که با این حد
از اتالف روبهرو باشد و همچنان این روند ضرررسان را ادامه بدهد؟
معموالً هر صنعتی که با چنین زیانی روبهرو باشــد از پا میافتد و
آیندهاش تیره و تار میشــود .بنابراین اشتباه نیست اگر پیشبینی
کنیم که شرایط مشابهی در آینده گریبان بخش غذا را خواهد گرفت.
ســازمان فائو پیشبینی کرده که برای پاســخدادن به تقاضای
فزایندهای که جمعیت رو به رش ِد جهان دارد ،تولید مواد غذایی باید
تا سال  ۲۰۵۰به میزان  ۶۰درصد افزایش پیدا کند .اگر اتالف مواد
غذایی پایین میآمد ،زیرساختهای بهتری در حوزه غذا و آب ایجاد
میشــد و از تکنولوژی مدرن در بازارهای نوظهور برای تولید مواد
غذایی استفاده میشد ،حتماً راه تحقق این هدف آسانتر میشد .اما
ظاهرا ً جهان در مسیر تحقق این هدف قرار ندارد.
Jسناریوی مشکلدار آینده
تا اینجا احتماالً متقاعد شدهاید که نظام جهانی غذا دچار مشکل
است و آینده بشر از این بابت به خطر افتاده است .حاال پرسشی که
مطرح میشــود این است که این حرفها چه ربطی به ژئوپلیتیک
دارد؟ واضحترین پاســخی که میتوان به این ســوال داد این است
که نحوه عملکرد کشــاورزی جهان ،درواقع بازتابی است از جهان
ژئوپلیتیکی تکقطبی .اما پیش از آن که این موضوع را توضیح دهیم
ِ
بهتر است به ریشههای ژئوپلیتیک جهانی برگردیم.
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کشورهای پرجمعیت بیش از دیگران در معرض خطر از دستدادن امنیت غذاییشان قرار
ً
دارند و مثال میتوان عملکرد هند در خرید وسیع دانههای آفتابگردان از روسیه را -آن هم در
شرایطی که آمریکا و اروپا ،روسیه را تحریم کرده بودند -در همین راستا مورد بررسی قرار داد.

مفهوم ژئوپلیتیک در سیاســت اروپایی از مدتها پیش مطرح
بود .کشــورهای اروپایی در فواصل جغرافیایی بسیار نزدیک به هم
شــکل گرفته بودند و رقابت برای رسیدن به قدرت و غذا بین آنها
شــدید بود .اما مث ً
ال آمریکا چنین وضعیتی نداشت چون اطرافش
خالی بود و کشورهایی مثل کانادا و مکزیک هم تهدید وجودی علیه
آن محسوب نمیشدند .در دوران جنگ جهانی اول و دوم ،وابستگی
اروپا به امنیت غذایی که آمریکا میتوانست تامینش کند زیاد شد.
درواقع آسیبپذیری کشــورهای درگیر در جنگ در حوزه غذا به
وضوح خودش را نشان داد و این پتانسیلی برای قدرتگیری آمریکا
در دوران بعد از جنگ بود.
جهانی پس
آنچه ما در دوران معاصر شاهد بودهایم ،مبتنی بر نظم
ِ
از جنگ جهانی دوم بوده است .در این نظم ،آمریکا به قدرت باالتری
در جهان رســیده بود و منافع خود را در آزادسازی تجارت جهانی
و صادرات محصوالت کشاورزی خود به کشورهای در حال توسعه
میدید و سایر کشورها نیز از الگوی مشابهی بهره میبردند .درواقع
ارتباط بین جنگ و غذا و تبعات آن هیچگاه اینطور واضح در جهان
دیده نشده بود .همین جا بود که مفهوم ژئوپلیتیک خودش را نشان
داد .با این حال ،یک نتیجه دیگر هم از این وضع حاصل شــده بود:
اینکه از غذا میتوان به عنوان سالحی برای کنترل کشورهای دیگر
استفاده کرد .در هر کشوری که غذا نباشد ،آنارشی و هرج و مرج رخ
میدهد و ثبات سیاسی زیر سوال میرود .بنابراین ،استفاده از قدرت
غذا برای مقاصد سیاسی مورد توجه قرار گرفت.
آنچه که امروز در نگرانیهای جهانی در خصوص کمبود غذای
ناشی از بحران اوکراین مشاهده میکنیم درواقع نتیجهای است از
صد سال رقابت ژئوپلیتیک بر سر غذا بین قدرتهای جهانی .حاال
که قیمت مواد غذایی با سرعت رو به افزایش گذاشته است و عرضه
مواد غذایی به خاطر توقف یا کمبود صادرات مواد غذایی از روسیه
و اوکراین به نقاط دیگر دنیا کاهش پیدا کرده است ،صاحبنظران
به وضوح به این نتیجه رســیدهاند که هرچه این بحران طوالنیتر
شود ،نظام غذای جهانی با موانع بیشتری روبهرو خواهد شد .روسیه
بزرگترین صادرکننده کود در جهان و سومین صادرکننده بزرگ
غالت در جهان است و  ۱۸درصد از صادرات گندم جهان را تا پیش
از بحران کنونی به خود اختصاص داده بود .اوکراین هم صادرکننده
بــزرگ گندم ،ذرت و جو و همین طور روغن آفتابگردان اســت.
از وقتی نشــانههای بحران داشت جدی میشد ،برخی کشورهای
وابسته به واردات مواد غذایی شروع به خرید و انبارکردن محصوالت
کشاورزی کردند .کشورهای با جمعیت بسیار زیاد و منابع کم ،بیش
از دیگران در معرض خطر از دستدادن امنیت غذاییشان قرار دارند
و مث ً
ال میتوان سیاست هند را در این زمینه و خرید وسیع دانههای
آفتابگردان از روسیه -آن هم در شرایطی که آمریکا و اروپا ،روسیه
را تحریم کرده بودند -در همین راستا مورد بررسی قرار داد.
واقعیت این اســت که جنگ روسیه با اوکراین تنها یک نشانه از
سناریوهای مختلف کمبود مواد غذایی است که در آینده در انتظار
کشورهای مختلف دنیاست .مث ً
ال وضعیت آفریقا را در نظر بگیرید.
بسیاری از کشــورهای آفریقایی به رغم داشــتن زمینهای قابل
کشــت ،قادر به تامین مواد غذایی مورد نیاز جمعیت خود نیستند
و واردات مواد غذایی توسط آنها به صورت دائم رو به افزایش است.
پیشبینیهای بانک توسعه آفریقایی حاکی از آن است که واردات
خالص مواد غذایی توســط کشورهای آفریقایی از  ۳۵میلیارد دالر

در سال  ۲۰۱۵به بیش از  ۱۱۰میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۵خواهد
رسید.
از سوی دیگر ،برخی کشورهای آفریقای جنوب صحرا روی کاشت
بادام هندی ،قهوه و کاکائو برای صادرات متمرکز بودهاند و درآمدزایی
را بــه خودکفایی در تولید مواد غذایــی اصلی ترجیح داده بودند .در
جهانی که امنیت مواد غذایی به خاطر بحران اوکراین و قبلتر از آن،
بحران کرونا به خطر افتاده است ،چنین وضعیتی میتواند به قیمت
گرسنگی و تلفات زیاد در برخی کشورهای آفریقایی تمام شود.
تا پیش از بحران اوکراین ،بزرگترین واردکنندگان غالت روسی
شامل ترکیه ،مصر ،عربستان سعودی ،بنگالدش ،آذربایجان ،سودان
و نیجریه میشد .همچنین بزرگترین واردکنندگان غالت اوکراینی
شامل چین ،تونس ،مصر ،اندونزی و پاکستان میشد .این کشورها
میدانند که در صورت طوالنیشدن جنگ اوکراین ،وضعیت تامین
مواد غذایی برایشان کام ً
ال دشوار خواهد شد .آیا این نشانهای از لزوم
تغییر در نظام جهانی غذا و توجه بیشتر به ژئوپلیتیک است؟ بیراه
نیست اگر بگوییم کشورهایی که جمعیتشان بدون رشد اقتصادی
مناسب ،افزایش داشته و صرفاً وابسته به واردات مواد غذایی بودهاند،
در ســناریوی غذایی آینده جهان با بیشــترین مشکالت مواجه
خواهند بود.

در نیمه دوم قرن بیستم
میالدی سیاستمداران
یاد گرفتند که از غذا
میتوان به عنوان
سالحی برای کنترل
کشورهای دیگر استفاده
کرد .در هر کشوری که
غذا نباشد ،آنارشی و
هرج و مرج رخ میدهد و
ثبات سیاسی زیر سوال
میرود
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آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

از خواستن تا بهدستآوردن راه زیادی است
آیا چین به رشد الزم میرسد؟

وی هونگشو
دکترای اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام و
پژوهشگرموسسهآنبوند

چرا باید خواند:
شبینیهایی که درباره
پی 
رشد اقتصادی چین در
سال  ۲۰۲۲شده است،
احتماالًنقشجنگ
روسیه و اوکراین را به
اندازه کافی لحاظ نکرده
است.بخوانیدتاببینید
تحقق رشد هدف دولت
چین در سال جاری تا چه
حد امکانپذیر است.
دولت چین اعالم کرده که رشــد اقتصادی هدف خود در ســال جاری
میالدی را  ۵.۵درصد قرار داده اســت .بر اساس اعالم دولت چین ،آنچه که
در تعیین رشــد هدف امسال برای این کشور مورد توجه قرار گرفته ،شامل
ایجاد ثبات در بخش اشتغال ،حمایت و حفاظت از معیشت مردم و مقابله با
ریسکهای احتمالی میشود .دولت چین همچنین اعالم کرده که رشد هدف
امسال را باید در رابطه با رشد اقتصادی متوسط چین در دو سال گذشته و نیز
مقتضیات چهاردهمین برنامه پنج ساله اقتصادی این کشور بررسی کرد و این
درواقع رشد متوسط رو به باال است.
به محض انتشــار این خبر ،نظرات مختلف درباره این عدد مطرح شــد.
برخی رسانههای غیرچینی اعالم کردند که رشد هدف  ۵.۵درصدی بیش از
اندازه باالست و به نوعی برای وضعیت فعلی اقتصاد چین خوشبینانه به نظر
میرسد .برخی پژوهشگران چینی هم با این نظر موافقاند و میگویند رسیدن
به رشد اقتصادی هدف امسال برای چین خیلی چالشبرانگیزتر از آن است
که به نظر میآید .استدالل تحلیلگرانی که چنین نظری را مطرح میکنند
این است که بازار قادر نیست رویکرد دولت چین در خصوص اعتمادسازی و
باالبردن انتظارها با تعیین هدف اقتصادی خوشبینانه را به رسمیت بشناسد
و به جایش انتظار دارد که سیاست واقعی برای تقویت فضای توسعه اقتصادی
چین به کار گرفته شود.
از آنجــا که در حال حاضر چه در خارج و چه در داخل چین چالشهای
زیادی پیش روی اقتصاد این کشــور قرار گرفته ،به نظر میرسد بهتر است
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با صاحبنظرانی که منتقد نگاه خوشبینانه به رشــد اقتصادی امسال چین
هستند همنظر شویم .واقعیت این است که اقتصاد چین نیاز دارد سطحی از
نرخ رشد اقتصادی را حفظ کند تا مشکالت مختلف عمقیشده در اقتصاد این
کشــور حل و فصل شوند و ثبات الزم در توسعه اقتصادی و اجتماعی چین
به دست بیاید .اصوالً «رشد باثبات» همواره یکی از مقتضیات اصلی سیاست
اقتصادی چین به شــمار آمده است .حفظ رشد اقتصادی باثبات به یک نیاز
اجتنابناپذیر در چین تبدیل شده است و در همان چارچوب نیز تعیین رشد
هدف  ۵.۵درصدی را میتوان جاهطلبانه اما قابل تحقق دانست.
تمرکز مشکل اینجاست که چطور میتوان چنین هدف چالشبرانگیزی
را محقق کرد .یکی از مقامات سابق وزارت دارایی چین گفته که رسیدن به
رشد اقتصادی  ۵.۵درصدی چین فقط با تکیه بر قدرت پیشبرنده درونزاد
اقتصادی نمیتواند به دست بیاید ،بلکه نیاز است که با سیاستگذاریهای
الزم به تحقق این هدف کمک کرد.
طبق آنچه که صاحبنظران در جریان کنفرانس اقتصادی مرکزی چین
در پایان سال گذشته میالدی مطرح کردند ،توسعه اقتصادی چین در آینده
نزدیک با فشارهای سهگانهای مواجه خواهد بود که آنها را میتوان کمشدن
شدن انتظارات دانست.
تقاضا ،شوکهای عرضه و بدتر ِ
دادههــای موجود از وضعیت تورم در چین حاکی از آن اســت که هنوز
تغییر بنیادین در توســعه وضعیت اقتصادی چین رخ نداده است و بنابراین،
همان فشارهای سهگانه که در باال ذکر شد باعث خواهند شد که چین دوباره

ً
اصوال «رشد باثبات» همواره یکی از
مقتضیات اصلی سیاست اقتصادی چین
به شمار آمده است.

با وضعیت «رشد اقتصادی اندک در آغاز سال و رشد اقتصادی باالتر در پایان
سال» مواجه باشد و سال  ۲۰۲۲را به همین ترتیب به پایان برساند .اقتصاد
چین بر این اساس هنوز در مرحله فرود نرم قرار دارد.
اخیرا ً روزنامه والاســتریت جورنال مقالهای منتشــر کرد که به بررسی
دشــواریهای کنونی پیش روی اقتصاد چین پرداخته بود .طبق این مقاله،
عوامل مهم و مختلفی در این راســتا وجود دارند که جلوی رشد اقتصادی
چین را میگیرند .اولی کاهش مصرف اســت که به خاطر همهگیری بحران
کرونا رخ داد .دومی تاثیر کاهش رشــد اقتصــادی روی بازار امالک چین و
سرمایهگذاریهایش است .سومی هم تاثیر جنگ روسیه و اوکراین روی تامین
انرژی است.
اقتصاد چین در ســهماهه چهارم سال  ۲۰۲۱تنها  ۴درصد رشد داشت
و هنوز هم در بخش امالک با کاهش رشــد شــدیدی مواجه است .در عین
حال ،تاثیر مستقیم برنامههای چین در زمینه به صفر رساندن موارد کرونا و
سختگیریهای قرنطینهای ناشی از آن (که حتی در شانگهای هم با شدت
دنبال شد) به این معنی بوده که مصرف کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر ،تنش بین روسیه و اوکراین میتواند به کاهش شدید رشد
اقتصــادی جهانی و همین طور تجارت جهانــی بینجامد و به خصوص اگر
طوالنی شود ،تبعات زیادی به همراه خواهد آورد .مسئله دیگر هم این است
که بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته جهان مدتهاست که سعی کردهاند
مازاد تجاری بزرگ چین را کاهش بدهند .در شرایطی که بحران کرونا در حال
کمرنگشــدن بود ،اقتصادهای توسعهیافته به این امید بودند که با گشایش
کامل بتوانند بخش خدمات را دوباره به رونق سابق برگردانند و مصرف را از
این جهت تقویت کنند .اما به نظر میرسد که جنگ روسیه و اوکراین حتی
جلوی تحقق این هدف را هم خواهد گرفت و روی مناسبات تجاری چین با
این کشورها تاثیر خواهد گذاشت.
در همین میان ،برخی رسانههای غیرچینی استداللهایی را مطرح کردهاند
که مبنایش این است :وقتی چین رشد هدف اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۲
را تعیین میکرد ،میزان تاثیر تنشهای بین روسیه و اوکراین روی اقتصادش را
دستکم گرفته بود .اما حاال که این بحران وارد مرحله طوالنیتری شده است،
باید بازبینیهایی هم در خصوص رشد هدف صورت بگیرد .گروه گلدمن ساکز
این طور تخمین زده که افزایش  ۲۰دالری قیمت نفت در هر بشــکه باعث
خواهد شد که رشد اقتصادی چین به میزان  ۰.۳درصد کاهش پیدا کند .این
یعنی در نهایت تا پایان سال جاری میالدی ،رشد اقتصادی چین احتماالً به
اندازه  ۰.۵درصد فقط از بابت قیمت نفت پایین خواهد آمد.
از ســوی دیگر ،صندوق بینالمللی پول در گزارش خود آورده است که
انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در ســال جاری میالدی رشــد ۴.۸
درصدی داشته باشــد؛ که در قیاس با پیشبینی  ۵.۷درصدی قبلی کام ًال
کاهش نشان میدهد .اگر رشد اقتصادی هدف سال جاری میالدی چین تنها
مبتنی بر تحوالت اقتصادی سال گذشته باشد ،آنگاه میتوان گفت که ظهور
ژئوپلیتیکی ناشی از بحران روسیه و اوکراین عم ًال باعث خواهد
ریسکهای
ِ
شــد که مواجهه با چالش «رشد ثباتدهنده» در اقتصاد امسال چین حتی
دشوارتر هم بشود.
البته اگر این نکته را در نظر بگیریم که تاثیر درازمدت همهگیری کرونا دارد
کمرنگ میشود و احیای بخش خدمات چین نیز احتماالً قویتر خواهد بود،
آنگاه نمیتوان مقاومتی را که اقتصاد چین از خودش نشان داده نادیده گرفت.
برخی تحلیلگران پیشبینی کردهاند که پتانسیل نرخ رشد اقتصادی چین
هنوز هم بین  ۵.۵تا  ۶درصد است .این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی
متوسط چین در دو سال گذشته به  ۵.۵درصد نرسید و علت اصلیاش هم
بحران کرونا بود .اما نرخ رشــد احتمالی امسال -بدون در نظر گرفتن بحران

اوکراین -میتواند بیشتر باشد .در هر صورت ،آنچه که چین به آن نیاز دارد،
دقت در تعیین نرخ رشد اقتصادی نیست؛ بلکه تعیین سیاستهای الزم برای
آزدسازی ظرفیت اقتصاد این کشور و رسیدن به رشد هدف امسال است.
در حال حاضر ،همه طرفین انتظــارات بلندپروازانهای در زمینه اجرای
سیاســت مالی چین و به خصوص نقش ســرمایهگذاری زیرساختی در آن
دارند .با این حال ،از آنجا که چین به شدت به دنبال ایجاد تعادل بین «رشد
باثبات» و «مقابله با ریســک» است ،میتوان گفت که تاثیر سرمایهگذاری
زیرساختی روی رشد اقتصادی این کشور میتواند محدود باشد .با وجود آن
که پیشبینیها در مورد کســری رسمی کمی تعدیل شده و کاهش یافته
و حجم اوراق ویژه دولتهای محلی در چین نیز ثابت مانده اســت ،به نظر
میرسد که بودجه مالی امسال باز هم شاهد افزایش قابل توجهی باشد که آن
هم به نوبه خود به سرمایهگذاری در زیرساختها کمک میرساند .در همین
حال ،این طور به نظر میرسد که شرایط مالی عمومی چین دوباره در حال
تجربه محدودیتهایی است که از جمله آنها میتوان به اعمال محدودیت روی
بخش امالک اشاره کرد .این یعنی اگر هم دولت پول بیشتری خرج کند ،اثر
کردن مصرفکنندگان و شرکتها خنثی خواهد شد.
آن به خاطر کاهش خرج ِ
نکته بعدی هم این اســت که اوضاع نهچندان مطلوب در بخش امالک
باعث شده که فشار زیادی روی درآمدهای انتقال زمین ایجاد شود .ابزارهای
تامین مالی دولتهای محلی عمدتاً وابسته به بازار اوراق هستند و سود فزاینده
بازار اوراق باعث کاهش سرمایهگذاری روی زیرساختها خواهد شد.
بنابراین ،یکی از دغدغهها در خصوص تحقق رشد اقتصادی هدف چین در
سال جاری میالدی همچنان این است که به اندازه کافی روی احیا و بهبود
تقاضای مصرفکننده تمرکز داشته باشد .این یعنی سیاستهای درازمدت
که ترویجدهنده بهبود ســاختاری اقتصاد باشند و سیاستهای کوتاهمدت
ضدسیکلی باید با هم ترکیب شوند.
برای این منظور ،نه تنها به سیاست مالی برای بهبود ساختار اقتصادی و
تضمین رفاه مردم نیاز است ،بلکه ضرورت آسانگیری پولی برای بهبود تقاضا
و عرضه نیز احساس میشود .مقامات چینی در زمانهای مختلف روی این
نکته تاکید کردهاند که رشد ضعیف تقاضای مصرفکننده و ضعف تقاضای
سرمایهگذاری مشکالتی کام ًال جدی در اقتصاد این کشور به شمار میآیند.
در چنین شرایطی باید توجه داشت که دقت بیشتر در سیاستهای کنترلی
کرونایی هم برای افزایش فعالیت اقتصادی در چین و تحرک مردم به منظور
مصرف بیشتر ضروری هســتند .با این اوصاف ،اگر چین میخواهد به رشد
 ۵.۵درصدی اقتصادی در ســال جاری برسد ،چارهای ندارد جز آن که رشد
باثبات را در اولویت قرار بدهد .این یعنی فراتر رفتن از عدد رشد روی کاغذ.

آنچه که چین به
آن نیاز دارد ،دقت
در تعیین نرخ
رشد اقتصادی
نیست،بلکهتعیین
سیاستهای الزم
برای آزادسازی
ظرفیت اقتصاد این
کشور و رسیدن به
رشد هدف امسال
است
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آیندهپژوهی

از هر شش خودروی سبک که در سهماهه چهارم سال گذشته در اروپا
فروخته شده ،یکیشان خودرو برقی بوده است و این سهمی بسیار باالتر
از بازار آمریکاست.

[ آینده خودروی برقی ]

تسال بازار اروپا را میگیرد
کارخانه تسال در برلین چه تحولی در بازار خودروهای برقی ایجاد میکند؟

ل
منبع :والاستریتجورنا 

چرا باید خواند:
توسعهتولیدتسال
در اروپا چه تاثیری
بر آینده خودروهای
برقی در اروپا دارد؟ این
گزارش به بررسی حال
و آینده تولید خودرو
برقی تسال در برلین
میپردازد.

تسال اخیرا ً اولین خودروهای تولیدشدهاش در آلمان را به بازار فرستاد و ظاهرا ً کارخانه جدید
تســا در نزدیکی برلین قرار است بســیاری از مشکالت این شرکت را حل کند .به قول ایالن
ماسک مدیرعامل تسال این بهترین راه برای اجتناب از افتادن به آن دامی است که این شرکت
در سال  ۲۰۱۸در کارخانهاش در فرمونت کالیفرنیا تجربه کرده بود و اسمش را «جهنم تولید»
گذاشــته بود؛ همان شرایطی که باعث شد تسال قادر نباشد خودروهای سفارشی مشتریان را
بهموقع تحویل بدهد و در راه تولید به مشکالتی بربخورد.
قضیه این است که تسال بعد از حل و فصل مشکالتش در کارخانه کالیفرنیا ،در دو سال اخیر
روی افزایش تولید در کارخانه شانگهای خود متمرکز شده بود و کارخانه برلین هم تقریباً با مدل
مشابه شانگهای ساخته شده است .کارخانه دیگر تسال در تگزاس (شهر آستین) البته نوعی باتری
جدید را به کار میبرد که ممکن است خودش در راه تولید دردسرهایی درست کند.
تولید در برلین و آســتین احتماالً سوددهی تسال را در کوتاهمدت کاهش خواهد داد چون
تولید تعداد کمی خودرو هیچوقت بهصرفه نیست .اما این عدم سوددهی توسط سوددهی کالن
کارخانه تسال در شــانگهای جبران میشود .یکی از مهمترین عواملی که تسال برای موفقیت
کارخانهاش در برلین روی آن حساب کرده این است که دیگر تسال مجبور نیست خودروهای
تولیدی را از شانگهای به اروپا بفرستد و ده درصد تعرفه روی واردات خودرو به اروپا را بپردازد.
البته هنوز هم تسال چارهای ندارد جز اینکه باتریهای مورد نیاز برای خودروهای تولیدیاش را
از چین به اروپا بیاورد.
اینکه تسال بتواند قطعات الزم برای خودروهای برقیاش را با قیمت خوب در اروپا تامین کند،
احتماالً بزرگترین چالشی است که پیش روی این شرکت قرار دارد .اما مشکالت دیگری هم در
راه است .از پارسال مشکل کمبود نیمهرساناهای الزم برای ساخت خودروی برقی وجود داشت
و به نظر میرسد که امسال با وقوع جنگ اوکراین ،تمام امید و آرزوهای صنعت خودروی برقی
برای رفع این مشکالت نقش بر آب شده باشد .این در حالی بوده که اکثر تامینکنندگان قطعات
و نیمهرساناها به نوعی تسال را سوگلی مشتریانشان میدانند و سفارشهای آن را زودتر حاضر
میکنند .اما اینکه این وضع در آینده چطور پیش برود ،مسئلهای است که ابعاد روشنی ندارد.
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کارخانه تسال در برلین از مدتها پیش قرار بود راه بیفتد که به دفعات دچار مشکالت اداری و
حقوقی شد اما به هر حال ساخت کارخانه تسال از سال  ۲۰۱۹آغاز شد و در  ۲۰۲۲به بهر هبرداری
رسید که در قیاس با خودروسازان دیگر رکورد بدی نیست.
مثــ ً
ا فولکسواگن را در نظر بگیرید که در ماه نوامبر اعالم کرد قصد دارد دو میلیارد یورو
(معادل  ۲.۲میلیارد دالر) در یک کارخانه جدید خودروی برقی در نزدیکی مقرش در ایالت لوئر
ساکسونی در آلمان سرمایهگذاری کند .اما ساخت این کارخانه تا سال  ۲۰۲۱شروع نشده بود و
حاال هم اعالم شده که ساخت آن در سال  ۲۰۲۶به پایان خواهد رسید .البته فولکسواگن در
زمینه ساخت این کارخانه رقابت شدیدی با تسال دارد و مسئله سرعت تولید در آن مطرح است.
فولکسواگن میخواهد زمان الزم برای ساخت یک خودرو برقی در کارخانه را از  ۳۰ساعت به
 ۱۰ساعت کاهش بدهد و احتماالً کارخانه تسال در برلین نیز قرار است قابلیت مشابهی داشته
باشد.
تسال در سال  ۲۰۱۹در بازار خودروی برقی اروپا پیشتاز بود اما از آن زمان ،بخشی از میدان
را به رقبای محلی واگذار کرده اســت .سال گذشته تسال  ۱۴درصد از فروش خودروهای برقی
در اروپــا را به خود اختصاص داد؛ در حالی کــه این رقم برای فولکسواگن  ۲۵درصد و برای
استالنتیس (متعلق به کرایسلر) باالی  ۱۴درصد بود .با این حال به نظر میرسد که کارخانه تسال
در برلین اوضاع را تا حدی عوض کند و این شرکت را به رقیب بزرگ فولکسواگن بدل کند.
اخیرا ً از هر شــش خودروی ســبک که در سهماهه چهارم در اروپا فروخته شده ،یکیشان
خودرو برقی بوده .این سهمی بسیار باالتر از آمریکاست .از آنجا که قوانین اتحادیه اروپا به کاهش
آزادسازی کربن تمایل دارد ،روند استفاده از خودروی برقی در اروپا همچنان رو به افزایش خواهد
داشــت .در عین حال ،کارخانههای ساخت خودرو برقی قابلیت جذب نیروی کار زیادی را هم
دارند که در آینده اروپا نقش مهمی دارد .همین کارخانه تسال در برلین به تدریج  ۱۲هزار نفر
را به خدمت خواهد گرفت و ســاالنه  ۵۰۰هزار خودروی برقی خواهد ساخت .با این حال ،اگر
جنگ اوکراین تداوم داشته باشد ،احتمال بروز اختالل در اهداف تعیینشده این شرکت برای
آینده بسیار زیاد است.

در سالهای اخیر قیمت مسکن در مناطق شهری کره جنوبی مثل سئول دو برابر شد و
این در حالی بود که دستمزدها با نرخ مشابهی افزایش نیافته بود .این شرایط باعث شد
صاحبخانهشدن برای بسیاری از خانوادههای کرهای در درازمدت غیرممکن شود.

[ آینده کره جنوبی ]

سناریوهایی برای اقتصاد چهارم آسیا
رئیس جمهور جدید کره جنوبی میخواهد روی بخش خصوصی متمرکز شود
در کره جنوبی اخیرا ً رئیس جمهوری روی کار آمده که وعده اصلی خود را در جریان
کمپین انتخاباتیاش حمایت از اقتصاد بخش خصوصی ذکر کرده بود .یون سوک-ییول
در حالی رئیس جمهور چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا شده که انتظارات برای ایجاد تغییر در
فضای کسب و کارها در کره جنوبی و ایجاد زمینههای الزم برای افزایش رشد اقتصادی
این کشــور جزو مهمترین خواستههای فعاالن اقتصادی در جریان انتخابات بود و البته
نگرانیهایی که مردم کره جنوبی از افزایش شدید شکاف طبقاتی در این کشور و افزایش
قیمت مســکن و نیز مشکل بیکاری داشتند هم درمجموع باعث شد به وعدههای یون
سوک-ییول توجه نشان دهند .اما او چقدر میتواند در آینده به این وعدهها جامه عمل
بپوشاند؟
یون ســوک-ییول پیــش از آنکــه وارد عرصه
گ
منبع بلومبر 
سیاست شــود دادســتان بود .منتقدان او معتقدند
وعدههایــی که او برای تقویت رشــد اقتصادی کره
چرا باید خواند:
رئیس جمهور جدید
جنوبی داده نمیتواند خیلی سریع عملی شود چون
کره جنوبی وعدههایی
او تجربهای در اداره کشــور ندارد .عــدهای دیگر از
را برای احیای اقتصاد
منتقدان هم به تفاوت شدید رویکرد او با رقیبش در
این کشور مطرح کرده
جریان انتخابات یعنی لی جائه-میونگ فرماندار سابق
که دامنه وسیعی از
گیونگی اشاره میکنند .لی جائه-میونگ وعده داده
مسائلمثلتوجهبیشتر
بود که اگر به قدرت برســد ،کره جنوبی را به اولین
بهبخشخصوصی
کشوری در منطقه آسیای شرقی تبدیل خواهد کرد
و سردی احتمالی
کــه درآمد پایه را به صورت عمومی در اختیار مردم
مناسبات تجاری با چین
قرار خواهد داد.
را شامل میشود .این
رقابت یون سوک-ییول و لی جائه-میونگ خیلی
گزارش به بررسی آینده
شدید بود و درنهایت هم یون با کسب  ۴۸.۶درصد از
اقتصاد کره جنوبی
آرا در مقابل  ۴۷.۸درصد از آرا که لی به دست آورد،
در دوران رهبری او
به ریاست جمهوری رسید .نزدیکی شدید رقابت این
میپردازد.
دو ،باعث شکافهای بیشتری در جامعه کره جنوبی و
نگاه مردم به برنامههای دولت آینده شده بود.
در دوران کمپینهای انتخاباتی ،یون سوک-ییول
وعــده داده بود که با تمرکز روی بخش خصوصی و
هدایت اقتصاد کره جنوبی به آن سمت ،تالش خواهد
کرد وضعیت طبقه متوســط را در این کشور بهبود
ببخشد و شغلهای بیشتری ایجاد کند .برای قضاوت
درباره اینکه رئیس جمهور  ۶۱ساله جدید کره جنوبی
تا چه حد بتواند ایــن هدف را محقق کند ،میتوان
واکنش ســرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی را بررسی
کرد.
از نظر سرمایهگذاران کره جنوبی ،یون در قیاس
با مون جائه-این رئیس جمهور پیشــین این کشور
رویکــردی بازارمحورتر دارد و احتمــال اینکه بعد
از بهقدرترســیدنش بخواهد در کســب و کارهای
خصوصی دخالت زیادی بکند زیاد نیست.
بــا این حــال ،نبایــد فراموش کــرد که حزب

دموکراتیک نزدیک به مون جائه-این تا ســال  ۲۰۲۴اکثریت پارلمان را در کره جنوبی
همچنان در اختیار خواهد داشت و این باعث خواهد شد که در برخی جنبهها دست و پای
رئیسجمهور جدید بسته شود.
در دورانی که مون جائه-این بر سر قدرت بود ،قیمت مسکن در مناطق شهری مثل
سئول دو برابر شد و این در حالی بود که دستمزدها با نرخ مشابهی افزایش نیافته بود.
این شرایط باعث شد صاحبخانهشدن برای بسیاری از خانوادههای کرهای در درازمدت
غیرممکن شود .همچنین نرخ تورم در کره جنوبی در ماه فوریه به صورت ناگهانی افزایش
شــدیدی داشت .جنگ اوکراین هم نشانهای است از اینکه قرار نیست افزایش قیمتها
متوقف شود.
یون در جریان کمپین انتخاباتی خود وعده داد که شکاف درآمدی را که در کره جنوبی
به شدت باال رفته ،کاهش بدهد و همینطور یک برنامه نجات اضطراری اقتصاد به شکل
صدروزه را تدوین کند تا اقتصاد کرونازده کره جنوبی بتواند احیا شود.
یکی از نکاتی که توجه صاحبنظران را در خصوص مسیر آینده اقتصاد کره جنوبی
به خودش جلب کرده ،مواضع یون در زمینه سیاست خارجی و تاثیر آن روی اقتصاد این
کشور است .مهمترین نکته در این راستا موضع ضدچینی یون است و بنابراین احتمالش
هست که چین هم استراتژی جدیدی را در مراودات تجاری خود با کره جنوبی در دوران
ریاستجمهوری او در پیش بگیرد .منتقدان یون میگویند رئیسجمهور قبلی یعنی مون
جائه-این موضعی پراگماتیستی در مسائل منطقهای داشت و تاثیر این موضوع را بر اقتصاد
کره جنوبی نیز میشد دید .اما یون تندروتر است و بنابراین احتمال بروز تنشهای تجاری
بین کره جنوبی و کشورهای منطقه بهخصوص چین در دوران ریاست جمهوری او وجود
دارد .یون در زمینه اتحاد استراتژیک با ژاپن و آمریکا موضع مثبت دارد و به همین جهت
به نظر میرسد که در زمینه همکاری امنیتی و نظامی با آنها هم حاضر به پولخرجکردن
باشد .با این حال ،منتقدان یون میگویند اگر او بیش از اندازه روی توسعه مناسبات تجاری
و اقتصادی با شرکای استراتژیک مثل آمریکا متمرکز باشد احتماالً نظر مثبت کشورهای
منطقه از جمله چین را از دست خواهد داد و این ممکن است از لحاظ اقتصادی به ضرر
آینده کره جنوبی باشد.
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سیاستگذاریهای اشتباه و در مواردی نیز بیعملی باعث شده
که بهخصوص در یک دهه اخیر ،انگلیس در قیاس با کشورهای
اروپایی دیگر ذخایر انرژی اندکی داشته باشد.

آیندهپژوهی
[ آینده انگلیس ]

ستمگرترین ما ههاست
آوریل
ِ

خانوارهای انگلیسی با افزایش  ۲۵درصدی قیمت انرژی چه میکنند؟
ن
منبعکانورسیش 

چرا باید خواند:
خانوارهای انگلیسی در
مواجهه با بحران انرژی و
سوخت و کاهش ارزش
درآمدهایشان قرار
دارند .بخوانید تا ببینید
چرا این طور شد و آینده
این بحران چه خواهد
بود.
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یکی از معروفترین ســطور در شعر انگلیسی را تی .اس الیوت در دوران
پس از همهگیری آنفلوانزای اسپانیایی در سال  ۱۹۱۸میالدی نوشته است:
ستمگرترین ماههاست ».او به حسی اشاره داشت که قاعدتاً باید همراه
«آوریل
ِ
با بهار میآمد و به امیدواری به آینده منجر میشــد اما عم ًال راه دیگری را
میرفت.
آوریل سال  ۲۰۲۲هم برای انگلیسیها وضعیت مشابهی دارد و به قولی،
ستمگرترین ماههاست .هوا بهتر شــده و درختان شکوفه زدهاند؛ اما هزینه
ِ
زندگی به خاطر بحران انرژی به شدت باال رفته و زندگی میلیونها نفر را تحت
تاثیر قرار داده است .هزینههای مختلف از قبیل بیمه و مالیات طوری افزایش
نشان داده که با افزایش دستمزدها هیچ قرابتی ندارد .برای برخی از خانوارها،
بار مالیاتی امسال به اندازهای است که در هفتاد سال گذشته سابقه نداشته
است .به اینها اضافه کنید تورمی را که در سی سال اخیر بیسابقه بوده است.
مهمترین عامل در ایجــاد این تورم ،افزایش  ۵۴درصدی قیمت انرژی برای
مصرف داخلی است .جنگ اوکراین و کاهش عرضه نفت و گاز روسیه به اروپا
و چشمانداز توقف احتمالی صادرات انرژی به برخی کشورهای اروپایی باعث
شده که حتی قیمت انرژی باالتر هم برود.
البته دغدغههــا در خصوص امنیت انرژی انگلیس از مدتها قبل وجود
داشــت .اما سیاستگذاریهای اشتباه و در مواردی نیز بیعملی باعث شده
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کــه به خصوص در یک دهه اخیر ،انگلیس در قیاس با کشــورهای اروپایی
دیگر ذخایر انرژی اندکی داشته باشــد .از سوی دیگر ،بازار شقهشقه انرژی
انگلیس خودش نتیجه اشــتباهاتی است که در جریان نوعی از اصالحات و
خصوصیســازی در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰در انگلیس به اجرا درآمد .اگر
وضعیت انگلیس و فرانسه را در این عرصه مقایسه کنیم میبینیم که شرکت
دولتی تامین انرژی فرانسه یعنی ایدیاف ،قیمتها را  ۴درصد باال برده که
در قیاس با انگلیس خیلی کمتر است.
بنابراین آوریل امسال و حتی ماههای بعد از آن ،برای بسیاری از خانوارهای
انگلیسی بسیار سخت خواهد بود و البته شرایط خطرناکی را نیز برای دولت
ایجــاد خواهد کرد .همان طور کــه در دوران پس از بحران مالی جهانی در
ســال  ۲۰۰۸دیدیم ،دولتهایی که در دوران صدارتشان استاندارد زندگی
مردم افول کند معموالً دوام نمیآورند .این در حالی است که در دوازده سال
اخیر ،وضعیت زندگی خانوارها در انگلیس بهبود خاصی نداشته و حتی دچار
پسرفت بوده است.
در یک دهه گذشــته ،رشــد اقتصادی انگلیس کمجان بوده است .بین
ســالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۹و درواقع پیش از بروز بحران کرونا ،رشــد تولید
ناخالص داخلی انگلیس به صورت ساالنه  ۱.۲درصد بود .این کمتر از نصفِ
رشدی است که در دهه پیش از بروز بحران مالی جهان در انگلیس مشاهده
میشد .به عالوه ،دستمزدهای واقعی در انگلیس هم هنوز به سطح پیش از
بحران مالی جهانی برنگشته بودند و پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال
 ۲۰۲۶این وضع تغییر نخواهد کرد .این یکی از بدترین سناریوهای درآمدی
در انگلیس در  ۲۰۰سال اخیر است.
به اینها اضافه کنید برگزیت را که از زمان همهپرسی سال ( ۲۰۱۶برای
خروج از اتحادیه اروپا) به شــدت به اقتصاد انگلیس ضربه زده اســت .ارزش
استرلینگ ،میزان تجارت و میزان سرمایهگذاری همگی در این دوران کاهش
نشان دادهاند .در ژانویه سال  ۲۰۲۰که انگلیس به صورت رسمی از اتحادیه
اروپا خارج شــد ،بین دو تا سه درصد افت در رشد تولید ناخالص داخلیاش
مشاهده میشد .اقتصاد انگلیس در دوران کرونا هم وضع خوبی نداشت و در
میان کشورهای گروه هفت ،بیشترین کاهش رشد را تجربه کرد.
احــزاب مختلف در انگلیس در این دوران ســعی کردهانــد راهی برای
کارآمدشــدن برگزیت پیدا کنند اما واقعیت این است که خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا ضربهای کاری به اقتصاد این کشور زده است و کسب و کارهای
انگلیسی را با موانع حقوقی و اداری و همینطور هزینهها و تاخیرهای بیشتر
مواجه کرده است.
در این میان ،آنچه که ذهن مردم در انگلیس را به خود مشغول کرده این
است که چطور باید این دوران فعلی گرانی را پشت سر گذاشت و آینده قرار
اســت با خود چه چالشهای جدیدی به همراه بیاورد .درآمد آنها با سرعت
زیادی ارزش خود را از دست داده و انتظار میرود تعداد خانوارهای انگلیسی
که برای خرید سوخت و انرژی دچار مشکل هستند از  ۲.۵میلیون نفر به ۵
میلیون نفر برسد .این فقر سوخت ظاهرا ً ادامه خواهد داشت و بنابراین انتظار
مــیرود دولتهای بعدی انگلیس مجبور به ارائه حمایت مالی از خانوارهای
کمدرآمد باشند.

در حال حاضر ،افزایش شدید قیمت سوخت در هند به تهدیدی علیه تقاضا بدل شده
و این در حالی است که اقتصاد هند تازه داشت به رشد ساالنهای مشابه دوران پیش از
بروز بحران کرونا نزدیک میشد.

[ آینده هند ]

شمشیر باالی سر تولیدکنندگان است
اقتصاد هند با افزایش سرسامآور هزینههای تولید چه خواهد کرد؟
تولیدکنندگان هندی این روزها در تالش زیادی هســتند که با
هزینههای فزاینده تولید کنار بیایند؛ هرچند که اص ً
ال کار آسانی نیست.
هزینه تولید در حوزههای مختلف به شــدت رو به افزایش گذاشته
و حتی تولیدکنندگانی که داشــتند دربرابر نیاز به باال بردن قیمت
محصولشــان مقاومت میکردند هم مجبور به تجدیدنظر شدهاند.
حاال مصرفکنندگان دارند این بار سنگین را حس میکنند و به نظر
میرســد که اقتصاد این کشور راه دشواری را در تطبیقدادن خود با
تورم پررشــد این روزها در پیش داشته باشد .این در حالی است که
اقتصاد هند تازه بعد از بحران کرونا داشت احیا را -البته نه به صورت
کامل و بهنجار -تجربه میکرد.
ِ
یل ِور گرفته تا سوزوکی موتور و
شرکتهای مختلف در هند -از یون 
شرکت فوالدسازی جیاسدابلیو -قیمت محصوالت خود را به خاطر
افزایش هزینه انرژی که به دنبال آغاز جنگ روسیه و اوکراین رخ داد،
افزایش دادهاند .در حال حاضر ،افزایش شدید قیمت سوخت در هند
به تهدیدی علیه تقاضا بدل شده و این در حالی است که اقتصاد هند
تازه داشــت به رشد ساالنهای مشابه دوران پیش از بروز بحران کرونا
نزدیک میشد .تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد هند بسیار زیاد بود و در
سال مالی منتهی به مارس  ۲۰۲۱باعث انقباض  ۶.۶درصدی اقتصاد
این کشور شده بود.
آنکوش جین پژوهشگر مالی ارشد در شرکت دابور هند که یکی
از بزرگترین شــرکتهای تولید کاالی مصرفی در این کشور است
میگوید« :تورم بسیار باالست و برای دومین سال پیاپی ،باید با نگرانی
آن را دنبال کنیم ».او اذعان میکند که حتی شرکت بزرگی مثل دابور
هم چارهای جز افزایش قیمتها و یا توســل به تدابیری برای تعدیل
هزینهها و ارائه محصوالت با ویژگیهای محدودتر به بازار برای کاهش
فشار مالی پیش روی خود نمیبیند.
این در حالی است که فشارهای تورمی باعث شده که تصمیمگیری
برای سیاستگذاران هندی نیز دشوار شود .پیشتر ،اقتصاددانان دولت
هند پیشبینی کرده بودند که هند در ســال  ۲۰۲۳میالدی با تورم
 ۴.۵درصدی مواجه باشد .اما حاال مشخص شده که این رقم نمیتواند
درست باشد و قطعاً تورم در هند باالتر از این خواهد بود .با این حال،
دولتمردان هندی از این هراس دارند که اگر برای مقابله با تورم وارد
میدان شوند ،انرژی پیشبرنده رشد اقتصادی این کشور دچار اختالل
شود.
کیونال کاندو اقتصاددان موسسه سوسیته جنرال در این خصوص
میگوید« :بانک مرکزی هند هنــوز موضعی درباره تورم نگرفته اما
واضح است که تورم این روزها در هند خیلی باالتر از پیشبینیهای
قبلی است .این میتواند به اعتماد مصرفکننده ضربه سنگینی وارد
کند».
مصرفکنندگان کلید اصلی احیای اقتصاد هند هستند و مصرف
خصوصی تشکیلدهنده  ۶۰درصد از تولید ناخالص داخلی هند است.
برای حمایت از تقاضا ،بانک مرکزی هند احتماالً تالش خواهد کرد که

بهره وام را برای مدت طوالنیتری پایین نگه دارد .این باعث خواهد شد
که بانک مرکزی هند در تعیین هدف اصلی خود یعنی نگهداشتن تورم
در ســطح  ۴درصد موفق نشود .این در حالی است که بانک مرکزی
هند به دنبال آن اســت که حمایت دولت را هم در چارچوب تدابیر
مالی برای خود نگه دارد.
کاشیک داس ،اقتصاددان ارشد دویچهبانکایجی معتقد است که
اگر در این مرحله از ابزارهای پولی مختلف استفاده نشود ،احتمالش
هســت که تورم در هند در ماههای آتی به ریسکی مهمتر از تالش
برای احیای رشد اقتصادی بدل شود .او میگوید اگر شوکهای جدید
دیگری هم در انتظار اقتصاد هند باشــد -مثــ ً
ا فصل باران در هند
به اندازه کافی بارندگی به همراه نیاورد -شــرایط حتی بیشتر تغییر
خواهد کرد و در این مورد ،اختالل در تولید محصوالت کشــاورزی
ایجاد خواهد شد که به نوبه خود اهمیت زیادی دارد؛ چون کشاورزی
یکپنجم از اقتصاد  ۲.۷تریلیون دالری هند را تشکیل میدهد .از نظر
کاشیک داس ،در چنین شرایطی احتمال میرود که تورم در باالترین
محدوده انتظار بانک مرکزی هند باقی بماند.
هزینههایی که شرکتهای تولیدکننده در هند برای دسترسی به
مواد خام میپردازند در ســهماهه منتهی به ماه دسامبر گذشته ۳۷
درصد در قیاس با مدتزمان مشــابه ســال قبل افزایش نشان داد.
تحلیلی که توسط بانک مرکزی هند منتشر شده حاکی از آن است که
این تشکیلدهنده  ۶۳درصد از کل هزینه تولیدکنندگان بوده است.
شاشــانک سریواســتاوا مدیر اجرایی ارشــد بازاریابی و فروش در
خودروســازی ماروتی ســوزوکی در هند که بزرگترین خودروســاز
این کشــور به شــمار میرود اذعان دارد که سوددهی این شرکت هم
پایین آمده است .او هم مثل سایر تولیدکنندگان چارهای ندارد که راه
نجات آینده را در افزایش قیمت محصوالت شرکت جستوجو کند .اما
مشتریان تا کجا قادر به تحمل این افزایش قیمتها خواهند بود؟ این
پرسشی است که هنوز جواب مشخصی برایش در هند وجود ندارد.

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
تولیدکنندگانهندی
در ماههای اخیر با
افزایش هزینه سوخت
و انرژی و همچنین
افزایش قیمت مواد
خام مواجه بودهاند.
این گزارش توضیح
میدهد که آیا اقتصاد
هند میتواند با این
بحران جدید هم کنار
بیاید یا نه.
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[ آینده آمریکا ]

معمای تورم در آمریکا
علت تورم بیسابقه کنونی چیست و آیا میتوان آن را درمان کرد؟

امیلی استوارت
نویسندهاقتصادی

منبعVox :

چرا باید خواند:
منطقهایمان
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ســوال تعداد فراوانی از
چرا تورم در آمریکا آزاردهنده شــده؟ این
ِ
شهروندان عادی است که این روزها در جمعهای خصوصی و عمومی
شنیده میشود .و بعد سوالی مطرح میشود که پاسخ به آن سختتر از
سوال اول است :چطور میشود با این تورم مقابله کرد .یا اصال میشود
با این تورم مقابله کرد؟
مسئله افزایش قیمتها معمای آســانی برای حل نیست .تورم در
آمریکا در باالترین حد خود در  ۴۰ســال گذشته قرار گرفته و در باقی
نقاط جهان هم در حال افزایش است .انتظار میرود قبل از بهتر شدن
اوضاع ،شاهد بدتر شدن شرایط باشیم بهخصوص پس از حمله روسیه
به اوکراین و دور جدید قرنطینههای مربوط به کرونا در چین که فشار
جدیدی روی بازارها به وجود آوردهاند.
در میان اقتصاددانان و متخصصان توافق نظر روی مقصر اصلی وجود
ندارد .البته عاملهای مشخصی هستند که روی آنها توافق وجود دارد و
در ماههای گذشته دربارهشان شنیدهایم :اختالالت در زنجیرههای تامین
( )supply chainبه خاطر کرونا ،افزایش بهای نفت و همچنین تغییر
در عادات مصرفی مردم .این سه عامل مهم همچنان هم وجود دارند و از
شدتشان کاسته نشده .اما در مورد عوامل دیگر اقتصاددانان اختالفنظر
دارند :اینکه مثــا دولتها چقدر در تورم به وجود آمده مقصرند یا آیا
طمع شرکتهای تولیدکننده هم در تورم نقش دارد یا نه.
در مورد راهحل تورم اختالفنظر شــدیدتر است .فدرال رزرو مثال
شروع کرده به باال بردن تدریجی نرخ بهره تا وامگرفتن برای شرکتها
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و مردم سختتر شود و این به کاهش پول در گردش بینجامد .اما قرار
نیست به زودی شاهد اثرگذاری این سیاست باشیم ،چون نرخ بهره در
آمریکا عموما اندکاندک باال میرود و همین هم خطر ورود به رکود را
افزایش میدهد .کاخ ســفید طی دوران کرونا مجبور شد برای خروج
از رکــود مقدار هنگفتی پول چاپ کند و حاال که میخواهد با افزایش
قیمتها بجنگد ابزارهای زیادی در اختیار ندارد.
جیسن فرمن ،اقتصاددان دانشگاه هاروارد و مشاور سابق باراک اوباما
میگوید« :دولت در واقع با افزایش نرخ بهره سیاست درستی در پیش
گرفته ،مشکل اینجاست که آنها کار خاص دیگری نمیتوانند بکنند .یک
سیاســت درست دیگر هم این است که دولت با مردم روراست باشد و
تکلیف را روشن کند .دولت وجود تورم افسارگسیخته را بپذیرد و بگوید
که آنها هم از این وضع ناراضیاند و این مشکل قرار نیست خود به خود
حل شود».
اگر چه نمیتوان در مورد دلیل تورم کنونی با قطعیت نظر داد اما از
یک چیز مطمئنیم :ماجرا یک شبه اتفاق نیفتاده .بعضی از عوامل تورم
کنونی مربوط به دوران آغاز کرونا هستند و بعضی حتی قبلتر .این را هم
میدانیم که کاهش تورم یکشبه اتفاق نمیافتد و ما برای مدتی درگیر
تورم ناخوشایند کنونی خواهیم بود.
الرن ملودیا ،قائممقام بخش تحلیل اقتصاد کالن در موسسه روزولت
میگوید« :عده زیادی از مردم در اوایل بحران کرونا میگفتند که تورم
ناشی از کروناست ،موقتی اســت و خود به خود رفع میشود .اما حاال

اقتصاد در وضعیت فلجکننده ماههای اول کرونا نیست و روند احیا شروع
شده است .اما نظر مردم چیز دیگری است و نظرسنجیها نشان میدهد که
آنها احساس بدی درباره وضعیت کنونی اقتصاد دارند.

میبینیم که تورم به حوزههای دیگر  -مثل مسکن  -نفوذ کرده است.
این نمیتواند فقط به کرونا مربوط باشد».
Jآیا میشد جلوی تورم کنونی را گرفت؟
از هر اقتصاددان ،متخصص یا سیاستگذاری درباره تورم کنونی
بپرسید جوابی خواهید شنید که با جواب نفر دیگر اندکی تفاوت دارد.
من طی هفتههای گذشته از گروهی از اقتصاددانها همین دو سوال
کلیدی را پرسیدم :چه چیز باعث تورم شده و چطور میشود این تورم
را کاهش داد؟ اکثرشان به سوال دومم خندیدند و در مورد سوال اول
هم اگرچه از عوامل متفاوت تورم کنونی حرف زدند اما تقریبا همه بر
این باور بودند که جواب درست و کاملی برای این سوال سخت ندارند.
پس با عواملی شروع میکنیم که اکثر متخصصان رویشان اتفاق
نظر دارند .برای شــروع ،چند سال اخیر در اقتصاد سالهایی طبیعی
نبوده اســت و بخش اصلیاش را مدیــون کروناییم :مثال در بخش
زنجیرههای تامین شــاهد بودیم که با ضربه کرونا تعــداد زیادی از
کارخانهها مجبور به کاهش تولید و حتی تعطیلی شدند .باید پذیرفت
که کرونا باعث شد حفظ روندهای قبلی و تولید در کارخانهها و کسب
و کارها سختتر شود .زنجیره تامین در حال حاضر شبکهای بینالمللی
است و کاالها و محصوالت مختلف (یا مواد اولیهشان) باید مسیرهای
طوالنی بینقارهای را طی کنند تا به سوپرمارکت محل شما برسند.
به همین خاطر حتی اگر اوضــاع کرونا در آمریکا تحت کنترل قرار
بگیرد -که هنوز نگرفته -باید منتظر بمانید که کرونا در باقی کشورها
هــم تحت کنترل قرار بگیرد تا زنجیرههای تامین به وضعیت قبل از
بحران برگردند .نکته دیگر اینجاســت که کرونا باعث شده سالیق و
خواستههای مصرفکنندگان هم تغییراتی داشته باشند :قبل از کرونا
مردم برای خدمات پول بیشتری خرج میکردند -مثل رستورانها و
آرایشگاهها -و بعد از کرونا مردم برای کاال پول بیشتری خرج میکنند
(همین است که اوضاع فروشگاههایی مثل آمازون اینقدر خوب شده).
دیمون سیلورز ،معاون بخش سیاستگذاری «فدراسیون کارگران
آمریکا در بخش صنعت» میگوید« :هم مشکل کمبود برخی کاالهای
فیزیکی مورد نیاز مردم را داریم و هم مشکل پیچید ه رساندن همان
کاالها به فروشــگاهها را داریم .بارهــا در بندرگاهها گیر کردهاند و با
سرعت پایینتری ترخیص میشوند .دچار کمبود ماشینهای باری
ن شده .باید پذیرفت بعد از دههها
هستیم و ارسال به کمک آنها گرا 
سرمایهگذاری اندک در زیرساختها ،کرونا به ما نشان داد که سیستم
ارسال کاالها و محصوالت در آمریکا به شدت آسیبپذیر شده است».
منظور از ســرمایهگذاری اندک در زیرســاختها چیست؟ حاال
مشــخص شــده که شــرکتهای دولتی و خصوصی طی دهههای
اخیر برای آنکه سازمان زیرمجموعهشان روانتر عمل کند به راهحل
منطقی سرمایهگذاری در زیرساختها روی نیاوردند .آنها فقط سعی
کردند هزینهها را پایینتر بیاورند تا محصولشان ارزانتر تمام شود.
آنها از هر فرصتی برای کاهش هزینهها اســتفاده کردند .با این روند
هم کیفیت محصوالت پایینتر آمد هم کیفیت زندگی کارگران و هم
کیفیت وضعیت تولید و توزیع .ضربهای سنگین مثل کرونا نیاز بود تا
ناکارآمدی این روش عیان شود.
البته اقتصاد در وضعیت فلجکننده ماههای اول کرونا نیست و روند
احیا شروع شده است .اما نظر مردم چیز دیگری است و نظرسنجیها
نشان میدهد که آنها احساس بدی درباره وضعیت کنونی اقتصاد دارند.
طبق آمار البته اوضاع اقتصاد مناسب است :بیکاری نسبتا پایین است،

تعداد زیادی از مردم همچنــان پول دارند که خرج کنند و روند احیای
اقتصاد قدرتمند به نظر میرسد .اما مشکل اینجاست که مردم پول دارند
که خرج کنند اما جاهای زیادی برای خرج کردن وجود ندارد .هنوز اقتصاد
به وضع نرمال برنگشــته و کاالها و خدمات به شیوه سابق در دسترس
نیستند یا ارائه نمیشوند.
و مسئله اگر فقط کرونا بود میشد ماجرا را راحتتر تحلیل کرد .حمله
روسیه به اوکراین کل ماجرا را پیچیدهتر کرده است .باالرفتن قیمت نفت
 کــه نهایتا منجر به باالرفتن قیمت بنزین میشــود  -تورم را افزایشت انرژی در حال افزایش بود اما
خواهــد داد .حتی پیش از کرونا هم قیم 
حاال با وضعیت کنونی جنگ در اروپا اوضاع واقعا بدتر شده .روسیه همه
نفت دنیا را در اختیار ندارد اما آنقدر دارد که نبودش را همه حس کنند:
هم در آمریکا و بهخصوص در اروپا .جنگ باعث شده آمریکا و اروپا دست
به تحریمهای سنگینی علیه روسیه بزند و این یعنی قیمت محصوالت
مختلــف در نقاط گوناگون دنیا باال بــرود .گندم یکی از این محصوالت
کلیدی اســت که روســیه و اوکراین جزو مهمترین صادرکنندگانش به
حساب میآمدند.
ایزابال وبر ،اقتصاددان دانشگاه ماساچوست در امهرست میگوید« :ما
قبل از جنگ هم شــاهد افزایش سریع قیمت انرژی و محصوالت دیگر
بودیم و حاال این روند انفجاری شــده .ما در صنایع مختلفی فشار شدید
قیمتی را حس میکنیم .نکته اینجاست که مردم در بعضی کشورها که
کرونا کنترل شده ماسک نمیزنند و حس میکنند زندگی و اقتصاد باید
به روال عادی برگردد .اما این در خیلی از کشــورها رخ نداده و شــبکه
بینالمللی زنجیره تامین همچنان در اختالل است .مثال چین که به شدت
روی گسترس کرونا حساس است و سختگیری میکند یک بخش خیلی
مهم زنجیره تامین بینالمللی است .فقط دیدهشدن یک مورد کرونا در
شــهری از چین کافی است که بخشهایی از شهر کامال قرنطینه شود
و این یعنی اختالل ســنگین در روند کسب و کار .حاال هم که کرونا در
چین بیشتر و بیشتر دیده میشود ما با اختالالت و گرانی بیشتری روبهرو
خواهیم شد .من از کلیت این روند نگرانم».
ترجیح میدادم داســتان منسجمتری درباره تورم تعریف کنم که در
آن همه کامال بر ســر علل و راهحلها تفاهم داشتند .اما این امکانپذیر
نیست .به جای آن چند تئوری را مطرح میکنم که هر کدام موافقان و
مخالفان خود را دارند.

اگر راهحلی برای تورم دارید
یک ایمیل به جی پاول،
رئیس فدرال رزرو بزنید و
ملتی را از نگرانی درآورید.

منظور از
سرمایهگذاری
اندک در
زیرساختها
چیست؟ حاال
مشخص شده که
شرکتهای دولتی
و خصوصی طی
دهههای اخیر
برای آنکه سازمان
زیرمجموعهشان
روانتر عمل کند
به راهحل منطقی
سرمایهگذاری در
زیرساختها روی
نیاوردند
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مت استالر ،مدیر پژوهش در مرکز تحقیقاتی ضدانحصار
«پروژه آزادیهای اقتصادی آمریکایی» مدعی شده که سود
ناشی از کرونای شرکتها علت تقریبا دوسوم افزایش تورم
در آمریکاست

اقتصاددانهای
لیبرالتر و
متمایل به چپ
در آمریکا کمکم
دعوی جدیدی
را مطرح میکنند
و میگویند
بدتر شدن وضع
تورم ناشی از
قدرتگیری و
ادغام هرچه
سریعتر
شرکتهای بخش
خصوصی است.
که قدرت بیحدی
دارند و میتوانند
ت را هرچقدر
قیم 
دلشان خواست
تعیینکنند
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بعضی از اقتصاددانان میگویند که علت اصلی تورم این اســت که
دولــت پول واقعا زیادی را چاپ کرده .از دید این گروه ،دولت فدرال در
مواجهه با رکود ناشی از کرونا ،سه بسته عظیم محرک به اقتصاد تزریق
کرد :این یعنی تریلیونها دالر پول ناگهان وارد بازار شد و این طبیعتا
باعث تورم میشود.
جیسن فرمن ،اقتصاددان هاروارد بسته کمک  ۱.۹تریلیون دالری را
که اوایل  ۲۰۲۱تصویب شد جزو عوامل اصلی تورم کنونی میداند« .از
دید من نیازی به تزریق این بسته به اقتصاد نبود چون در آستانه تصویب
این طرح در کنگره ،اقتصاد روند احیای خود را با سرعت شروع کرده بود،
خانوادهها پول بیشتری در بانکها داشتند و اشتغالزایی با سرعت خوبی
در حال انجام بود .هیچ نیازی به تزریق چنین حجمی از پول به اقتصاد
نداشتیم و حاال تبعاتش را میبینید».
البته این ایده مخالفانی هم دارد .مخالفان میگویند چکهایی که
طی این دوران به خانوادهها در آمریکا داده شد کمک کرد عدهای از افراد
آسیبپذیر این دوران سخت را طی کنند و همه خانوادهها از این پول
بادآورده در خرید اقالمی که قیمتشان در تورم باال رفته استفاده نکردند.
یعنی به هر حال تمام این پول صرف باال رفتن تورم نشــد .بهخصوص
که دولت آمریکا طی همین دوران و قبل از آن کمکهای سنگینتری
به شرکتها و ثروتمندان کرده و منطقی نیست کمک  ۱۰۰۰دالری به
افراد نیازمند را عامل اصلی تورم بدانیم.
Jتورم تقصیر دولتهاست یا شرکتها؟
اقتصاددانهای لیبرالتر و متمایل به چپ در آمریکا کمکم دعوی
جدیدی را مطرح میکنند و میگویند بدتر شــدن وضع تورم ناشی از
قدرتگیری و ادغام هرچه سریعتر شرکتهای بخش خصوصی است.
این گروه اقتصاددانان میگویند این شرکتها که از ادغام شرکتهای
رقیب قبلی به وجود آمدهانــد قدرت بیحدی دارند (که واقعا دارند) و
ت را هرچقدر دلشان خواست تعیین کنند چون رقابت
میتوانند قیم 
خاصی وجود ندارد (عموما رقابتی در کار نیســت ).از دید اقتصاددانان
شرکتها از مشکل تورم به عنوان دستاویز استفاده میکنند تا قیمتها
را باالتر ببرند و سود بیشتری ببرند و خود به مشکل تورم دامن میزنند.
مت اســتالر ،مدیر پژوهش در مرکز تحقیقاتی ضدانحصار «پروژه
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آزا دیهای اقتصادی آمریکایی» در ماه دسامبر نوشت که سود ناشی از
کرونای شرکتها علت تقریبا دوسوم افزایش تورم در آمریکاست.
الرن ملودیا (اقتصاددان) هم تایید میکند که «نهایتا این شرکتها
هستند که قدرت تغییر قیمتها را دارند».
هدف شرکتها طبیعتا پول درآوردن است و پس حاال هم با وجود
تــورم همین کار را میکنند .ســیلورز میگوید« :اینکه بگوییم طمع
ی باعث تورم شده ،این احساس را به وجود میآورد که ما از اینکه
شرکت 
شرکتها طمعکار هستند شگفتزده شدهایم .انگار که از گرسنه بودن
ببر احساس نارضایتی کنیم .نکته اصلی اینجاست که چطور به کمک
قوانین ضدانحصار و سیاستهای مالیاتی با آن مقابله کنیم».
اما آیا ادغام شــرکتها و برندها نبود رقابت عامل اصلی تورم است؟
حتی اقتصاددانانی که منفعتطلبی شرکتها را مقصر میدانند معتقدند
که این فقط بخشی از کل ماجراست .گروهی از اقتصاددانان دستراستی
که کال این عامل را رد میکنند و میگویند افزایش دســتمزدها عامل
تورم است .یک مسئله پیچیده دیگر در این بخش ،انتظار تورم در آینده
اســت که به تورم در لحظه کنونی منجر میشود .یعنی شرکتها که
انتظار دارند ماه بعد تورم سنگین داشته باشیم همین حاال قیمتها را
باال میبرند و کارگران و دیگر افرادی که کار و خدماتشان را میفروشند
برای جبران خسارت ناشی از باالرفتن قیمتها سعی میکنند قیمت کار
خود را باالتر ببرند .همه اینها کل وضعیت تورم را بدتر میکند.
جیســن فرمن ،اقتصــاددان هاروارد میگویــد« :وقتی که اقتصاد
تورمی میشود ،همه سعی میکنند خود را برای آینده آماده کنند .هم
دستمزدها روی قیمتها تاثیر میگذارد و هم قیمتها روی دستمزدها
تاثیــر میگذارد .انتظار ما از تورم آینده روی تورم کنونی مطمئنا موثر
است».
Jراهحل کوتاهمدت نداریم
حاال چطور جلوی تورم را بگیریم؟ اگر جوابش را میدانید به جی
پــاول ،رئیس فدرال رزرو یک ایمیل بزنیــد و یک ملت را از نگرانی
درآورید.
هیچ جواب آسانی در معمای چگونگی مقابله با تورم فزاینده وجود
ندارد .هیچ راهحل سریعی نداریم که مشکل را یکشبه به پایان برساند.

با کمرنگشدن هر چه بیشتر کرونا ،میتوان گفت که نهایتا وضع تورم بهتر خواهد شد .اما مسئله جنگ اروپا
را نمیتوان نادیده گرفت .پس طی ماههای آینده ،و قبل از این بهتر شدن نهایی ،احتماال تورم سختتری را
تجربه خواهید کرد .برای کمی درد و رنج بیشتر آماده شوید!

الرن ملودیا (اقتصاددان) :عده زیادی از مردم در اوایل بحران
کرونا میگفتند که تورم ناشی از کروناست ،موقتی است
و خودبهخود رفع میشود .اما حاال میبینیم که تورم به
حوزههای دیگر -مثل مسکن -نفوذ کرده است .این نمیتواند
فقط به کرونا مربوط باشد.

دیمون سیلورز (معاون بخش سیاستگذاری فدراسیون
کارگران آمریکا) :اینکه بگوییم طمع شرکتها باعث تورم
شده ،این احساس را به وجود میآورد که ما از اینکه
شرکتها طمعکار هستند شگفتزده شدهایم .انگار
که از گرسنه بودن ببر احساس نارضایتی کنیم .نکته
اصلی اینجاست که چطور به کمک قوانین ضدانحصار و
سیاستهای مالیاتی با آن مقابله کنیم.

در سطح داخلی ،فدرال رزرو که نقش بانک مرکزی را در آمریکا به
عهده دارد افزایش نرخ بهره را آغاز کرده است .این به هر حال میتواند
تاثیری روی نرخ تورم بگذارد .وقتی نرخ بهره باال میرود ،قرض کردن
پول از بانکها گرانتر میشود ،یعنی مردم و شرکتها پول کمتری
خرج خواهند کرد و یعنی تقاضا کاهش خواهد یافت .اما کاهش تقاضا
اگرچه به کاهش تورم منجر میشــود اما مشکالت خودش را دارد و
میتواند کشور را روانه رکود کند  -مثل آنچه که پس از پایان تورم دهه
 ۱۹۷۰رخ داد  -یا دست کم افزایش نرخ بهره به راحتی میتواند باعث
افزایش بیکاری شود .پاول البته گفته که اگر نیاز بود میتواند نرخ بهره
را با شدت بیشتری باال ببرد تا بتواند با تورم مقابله کند.
فرمــن به این راه حل امید باالیی ندارد« :من فکر میکنم که در
مرحله فعلی ،باالبردن نرخ بهره ،امید بســتن به خوششانسی است.
البته ممکن اســت باالبردن نرخ بهره انتظار ما از تورم آینده را پایین
بیاورد و این نهایتا به کاهش درصدی از تورم کنونی منجر شود .به هر
حال این کمهزینهترین و آسانترین راه برای کاهش تورم است :اینکه
انتظارات از اقتصاد و تورم را پایین بیاورید».
برد دیالنگ ،اقتصاددان دانشگاه برکلی کمتر از بقیه نگران است:
نکته اینجاســت که فدرال رزرو اصــا توانایی مقابله با بعضی از
مشکالت تورمی را ندارد .برای مثال انتظار میرود اجار ه بهای خانهها
که در بخش خدمات قــرار میگیرد هرچه جلو میرویم باعث تورم
بیشــتری شود .اگر فکر میکنید که مشکل در اینجا کمبود مسکن
اســت و افزایش نرخ بهره میتواند خانهسازی را گرانتر کند (چون
وامگرفتن ســختتر میشود) احتماال درســت حدس زدهاید .پس
افزایش نرخ بهره ،اوضاع را دســتکم در بخش مســکن پیچیدهتر
یکند.
م 
کاخ ســفید و جو بایدن هم اقداماتی را برای مقابله با تورم انجام
دادهاند اما اصوال آنچه کاخ سفید میتواند در مواجهه با تورم انجام دهد
محدود است (با آنکه گروهی از جمهوریخواهان سعی دارند اینطور
نشان دهند که تورم اکثرا تقصیر بایدن است) .دولت بایدن سعی کرده
با راهاندازی «کارگروه زنجیره تامین» به جنگ اختالالت در زنجیره
تامین که یکی از عوامل گرانی است برود .همچنین آنها تالش کردهاند
کمبود نیمرسانا و مشکل کندی ترخیص در بندرها را کاهش دهند .اما

برد دیالنگ (اقتصاددان دانشگاه برکلی)« :دچار اضطراب
نشوید چون دولت دارد در مرحله کنونی تنظیمات کم و
بیش درستی را انجام میدهد .در مورد تورم به این شکل
به ماجرا نگاه کنید :اینکه مردم انتظار دارند در آینده ،در
پنج تا  ۱۰سال آینده ،تورم پایین آمده باشد .فدرال رزرو
دارد کارش را انجام میدهد».

بایدن هم دکمه «پایان تورم» را روی میز کارش در کاخ سفید ندارد.
اگر داشت حتما از آن استفاده کرده بود.
دیمون سیلورز میگوید« :دولت دارد تالشش را میکند اما مسئله
اینجاست که دهههاست که روی زیرســاختها در آمریکا و بخش
صنعت ســرمایهگذاری درستی نشده .دولتهای قبلی بدون بحرانی
اینچنین بزرگ از ماجرا جان سالم به در میبردند .اما حاال کرونا باعث
شده نقاط ضعف کامال نمایان شوند .حاال همه متوجه شدهاند قضیه
جدی و ساختاری است و البته راهحل سریعی وجود ندارد».
اگر تورم با این شــدت ادامه پیدا کنــد دولت باید چه کار کند؟
احتمــاال دولت چارهای ندارد که مالیاتها را افزایش دهد و از بودجه
موسسات دولتی کم کند .اما بدون جلب رضایت کنگره چنین تغییر
سیاستی امکان ندارد.
ضمنا بخش مهمی از عوامل تورمزا خارج از خاک آمریکا هستند:
مثل افزایش بهای نفت پس از حمله روســیه به اوکراین یا سیاست
سختگیرانه کرونایی دولت چین .حتی اگر چین هم بتواند کامال کرونا
را شکست دهد معلوم نیست ناگهان کدام کشور آفریقایی درگیر کرونا
شود و فالن ماده اولیه در جهان کم بیاید.
به هر حال تفاوت دیدگاه درباره علل تورم به تفاوت در راهحلهای
پیشنهادی منجر میشود .اگر دولت را در تورم کنونی مقصر میدانید،
راهحلتان قطع بستههای محرک اقتصادی و کاهش چاپ پول خواهد
بود .اگر مقصــر را تولیدکنندههای طمعکار میدانید راهحل تقویت
قوانین ضدانحصار و باالبردن مالیات شرکتی و حتی طرحهای کنترل
تهاست.
قیم 
ضمنا نهایتا تورم دستوری و سریع پایین نمیآید و اقدامات دولت
و فدرال رزرو ممکن است دیرتر از زمانی که انتظار دارید جواب بدهد:
ظرفیت تولید دوباره باال خواهد رفت ،تقاضا کم خواهد شــد و شاید
حتی دولت چندین سرمایهگذاری الزم زیرساختی را هم انجام دهد.
به هر حال با کمرنگشدن هرچه بیشتر کرونا ،میتوان گفت که نهایتا
وضع تورم بهتر خواهد شد .اما مسئله جنگ اروپا را نمیتوان نادیده
گرفت .پس طی ماههای آینده ،و قبل از این بهتر شدن نهایی ،احتماال
تورم ســختتری را تجربه خواهید کرد .برای کمی درد و رنج بیشتر
آماده شوید!

دولت بایدن سعی
کرده با راهاندازی
«کارگروه زنجیره
تامین» به جنگ
اختالالت در
زنجیرهتامین
که یکی از عوامل
گرانی است برود.
همچنینآنها
تالش کردهاند
کمبودنیمرسانا
و مشکل کندی
ترخیص در
بندرها را کاهش
دهند
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آیندهپژوهی

تعداد گردشگران ورودی به تایلند که در سال  ۲۰۱۹باالی  ۳۹میلیون نفر بود ،در سال
 ۲۰۲۰به  ۶.۷میلیون نفر و در سال  ۲۰۲۱به  ۰.۴میلیون نفر کاهش پیدا کرد که کابوس
بزرگی برای اقتصاد این کشور بود.

[ آینده گردشگری ]

کشورهایی که گردشگ ِر پولدارتر از قبل میخواهند
تایلند و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی چطور درآمد گردشگری خود را احیا میکنند؟

آسیای جنوب شرقی که در دهههای اخیر یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری در جهان
بود ،در دو ســال و نیم اخیر ضربات سنگینی از بابت بحران کرونا و محدودیتهای ناشی از آن
متحمل شد .کشورهای این منطقه از جمله مالزی و سنگاپور به تدریج راه را برای پذیرش مجدد
مسافر از خارج -البته با ارائه مدرک واکسیناسیون -هموار کردهاند .اما برخی از کشورهای دیگر
این منطقه از جمله تایلند که تا پیش از بحران کرونا پذیرای حجم بسیار بیشتری از گردشگر
خارجی در قیاس با کشــورهای دیگر منطقه بود ،حتی به باز کردن بدون محدودیت مرزها هم
روی خوش نشان نداده بودند و به نظر میرسید که این رویکرد به صورت جدی به اقتصاد این
کشور آسیب زده است.
مشکل گردشگری تایلند عم ً
ال بیتصمیمی مسئوالن بوده است .این کشور در دو سال اخیر در
چارچوب برنامههای مختلف قرنطینهای ،مسافران خارجی
ت
منبع :اسکیف 
را راه داده است اما بدترین وضعیت در ماه نوامبر گذشته
در تایلند رخ داد .در این زمان تایلند آماده بازکردن مرزها و
چرا باید خواند:
منطقهایمانند
پذیرش گردشگران بود و به نظر میرسید که به شدت به
جنوب شرقی آسیا
درآمد حاصل از احیای گردشگری نیاز دارد .اما در همین
که سالها به درآمد
زمان ،ســویه اومیکرون در جهان رایج شد و دولتمردان
هنگفتتوریسم
تایلندی به این نتیجه رســیدند که باید دوباره مرزها را
وابسته بوده ،چطور
ببندند .نتیجه این سیاست که گردشگران خارجی زیادی
دوران کرونا را پشت
را دچار دردسر و زیان مالی کرد ،این شد که وقتی در ماه
سر گذاشت و حتی به
فوریه دوباره مرزها باز شد ،تعداد گردشگران به شکل قابل
احیای درآمدزایی از
توجهی پایین آمده بود و از درآمد مورد انتظار دولت هم
این بخش رسید؟ این
خبری نبود.
گزارش پاسخی است
یکی دیگر از موانع دیگر در راه ورود گردشگران خارجی
به همه این سواالت.
به تایلند هم لزوم داشتن بیمهای بود که بتواند  ۲۰هزار
دالر هزینه درمانی را تقبل کند بوده اســت که آن هم به
نوبه خود جلوی سفر گردشگران زیادی را به تایلند گرفت.
معضالت پیش روی گردشگری تایلند در حالی رو به
افزایش بوده که برخی کشورهای دیگر در منطقه جنوب
شرقی آســیا از جمله کامبوج و ویتنام از در دیگری وارد
شدهاند و سعی داشتهاند که گردشگران را هرچه سریعتر
جذب کنند و بنابراین حتی محدودیتهای قرنطینهای
ورود به کشــور را هم برای آنها در نظر نگرفتهاند .ویتنام
در فوریه گذشــته مرزهایش را باز کــرد و با  ۸۹درصد
افزایش گردشگر در سهماهه اول سال  ۲۰۲۲مواجه شد
که تقویت درآمد گردشگری این کشور را به همراه داشت.
این در حالی بود که در ســال  ،۲۰۲۱ورود گردشگران به
ویتنام با کاهش  ۹۶درصدی مواجه شده بود و عم ً
ال دولت
این کشــور را از درآمد بزرگی محروم کرده بود .در حال
حاضر بخش گردشگری تشکیلدهنده  ۹.۲درصد از تولید
ناخالص داخلی ویتنام است.
کشــور دیگری که در همین راستا سعی کرد اوضاع
بخش گردشــگری را به حال عادی درآورد ،کامبوج بود.
این کشور در دوران بحران کرونا شاهد  ۸۰درصد کاهش
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ورود گردشگر خارجی بود که باعث زمینخوردن کسب و کارهای مرتبط با گردشگری شده بود و
آینده این صنعت را به وضوح به خطر انداخته بود .اما از زمان باز شدن مرزهای کامبوج در فوریه
گذشته ،این کشور شاهد افزایش  ۱۱۴درصدی ورود گردشگران بوده و به نظر میرسد که صنعت
توریسم دوباره در این کشور پا گرفته است.
بر اساس گزارش بانک توسعه آسیایی ،منطقه جنوب شرقی آسیا به صورت کلی موفق شده
در فاصله ماههای ژوئیه تا سپتامبر سال  ۲۰۲۱به افزایش  ۵۸درصدی ورود گردشگران خارجی
برسد .این در حالی است که سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه
آسیای جنوب شرقی در یک دهه گذشته به صورت دائم رو به افزایش بود؛ تا اینکه در سال ۲۰۲۰
میالدی به خاطر بحران کرونا عم ً
ال نصف شد و بازگرداندنش به وضعیتی شبیه به گذشته هم
بسیار دشوار بود.
در برخی کشــورهای این منطقه از جمله تایلند ،بخش گردشــگری عم ً
ال پیشبرنده رشد
اقتصادی بوده اســت .در ســال  ۲۰۱۹درآمد حاصــل از ورود گردشــگران خارجی به تایلند
تشکیلدهنده یازده درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود .اما تعداد این گردشگران که
در سال  ۲۰۱۹باالی  ۳۹میلیون نفر بود ،در سال  ۲۰۲۰به  ۶.۷میلیون نفر و در سال  ۲۰۲۱به
 ۰.۴میلیون نفر کاهش پیدا کرد که کابوس بزرگی برای اقتصاد تایلند بود .بسیاری از کسب و
ال در پوکت و سامویی عم ً
کارهای مرتبط با گردشگری تایلند مث ً
ال تعطیل شدند و نرخ بیکاری به
همین دلیل افزایش پیدا کرد.
تولید ناخالص داخلی تایلند در سال  ۲۰۲۰به میزان  ۶.۱درصد کاهش نشان داد که بدترین
عملکرد اقتصاد این کشور از زمان بروز بحران مالی آسیا در سال  ۱۹۹۷میالدی بود .حاال برنامه
دولت تایلند این است که گردشگران پردرآمدتر را (که با ماندن در قرنطینه در هتلهای لوکس
و پولخرجکردن در مکانهای محدودتر مشکل ندارند) بیشتر از گردشگران دیگر جذب کند و
از این راه به درآمد بیشــتری در بخش توریسم برسد .این شاید تنها یک نقطه آغاز برای بهبود
وضعیت اقتصاد وابسته به توریس ِم تایلند در آینده باشد.

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

وقتی یک سلبریتی (مثل ایالن ماسک) از فالن رمزارز (مثل دوجکوین) تعریف میکند بدترین زمان برای خرید است.

ناشی کریپتو
 12اشتباه رایج سرمایهگذاران
ِ
چه کنیم که چندماهه سرمایهمان را بر باد ندهیم

ی ضرر کردهاید تا متوجه
احتماالً شــما هم در بازار رمزارزهاچندبار 
ترجمه کاوه شجاعی
شــدهاید که با بازار به شدت پرنوســان و پرریسکی طرف هستید.
دبیر گروه عصرجدید
بهخصوص که هرکــس در این حوزه صاحبنظر به نظر میرســد و
پیشنهادهای ریز و درشت از همکاران و آشنایان دریافت میکنید.
اینها بدترین اشــتباهاتی هســتند که در بازار رمزارز ممکن اســت انجام دهید .فراموش نکنید
که اکثرشــان منطقی به نظر میرســند و بــه همین خاطــر تازهکارها در دامشــان میافتند.

1

وقتی قیمت یک رمزارز شروع به باال رفتن میکند آن
را میخرید

این احتماالً یکی از بزرگترین اشــتباهاتی است که فرد
میتواند در این بازار انجام بدهد .وقتی میبینید یک رمزارز در بهترین
دوران خود به ســر میبرد و همه به سمت آن هجوم آوردهاند شما هم
وسوسه میشوید تکهای از این جواهر را تصاحب کنید .این اشتباه عموماً
به دو علت رخ میدهد )۱ :حس میکنید روند رو به اوج آن رمزارز قرار

اســت ادامه پیدا کند؛  )۲یا در لحظهای که دارید بازار را رصد میکنید
قیمتها به طور لحظهای باال میرود .در این لحظه است که شما دچار
رایجترین احســاس فعاالن بازارهای مالی میشوید FOMO :یا ترس از
جاماندن.
و دقیقاً همان موقعی که شما خریدتان را انجام میدهید بازار شروع به
سقوط میکند و شما طی چند روز ضرری  ۳۰تا  ۵۰درصدی میکنید.
گاهــی اوقات ضرر آنقدر باالســت که ترجیح میدهیــد رمزارزتان را
بفروشید (بهخصوص اگر یک رمزارز دیگر را ببینید که در حال اوجگیری
است).
چطور اشــتباه نکنیم؟ این واقعیت را بپذیرید که اگر شــما درباره
اوجگیری یک رمزارز میشنوید پس دیگر برای خرید در این فاز دیر شده
و ریسک ضرر شما بسیار باالست.
بعد نمودار قیمت رمزارز مورد نظرتان را در سایتهایی مثل Coin
 Market Capنگاه کنید .بهتر اســت بزرگترین بازه زمانی را انتخاب
کنید تا رفتار رمزارز را از لحظه شکلگیری تا حاال در یک نمودار ببینید.

عرص جدید

در تحلیل آینده
رمزارز محبوبتان
واقعگرا باشید.
به احتمال۹۹
درصد قرار نیست
رمزارز مورد نظر
شما ارزش بازاری
در اندازههای
بیتکوین و اتریوم
داشته باشد

رایجترین اشتباه
سرمایهگذاران ناشی:
موقع خونریزی بازارها
رمزارزهای خود را
میفروشند

اینطوری خواهید دید اوجگیری کنونی روندی ادامهدار است یا نه .اگر
هنوز شک دارید به سایتی مثل  Trading Viewسر بزنید و رمزارزتان
را در بــازه زمانی روزانه قرار دهید و اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger
 )Bandsرا روی آن اعمال کنید .اگر قیمت کنونی در نزدیکی سقف این
اندیکاتور است یعنی واقعاً دیر به بازی رسیدهاید و بهتر است تا پایان این
اوجگیری و سقوط بعد از آن صبر کنید.

2

فالن رمزارز را به خاطر قیمت پایینش میخرید چون
اگر اندازه بیتکوین رشد کند میلیاردر میشوید

و شــما شروع به خرید میکنید و قیمتها خیلی سریع
شــروع به ســقوط میکند .و زمانی که ارزش سبد سرمایهگذاری شما
به نصف میرسد متوجه میشوید که در حوزه رمزارزها قیمت اهمیت
خاصی ندارد .قرار نیست هر رمزارز قیمت پایینی مسیر بیتکوین و اتریوم
را برود.
چطور اشــتباه نکنیم؟ وقتی میخواهید یک رمزارز را در وبسایت
 Coin Market Cappبررسی کنید به جای نگاه به قیمت آن ،به �mar
 ket capیا ارزش بازار آن دقت کنید .چون نهایتاً ارزش بازار است که
نشان میدهد آن رمزارز چقدر میتواند رشد کند یا کوچک شود.وقتی
ارزش بــازار یک رمزارز  10میلیارد دالر اســت یعنی نمیتواند مث ً
ال به
اندازه رمزارز جدید با ارزش بازار  ۱۰۰میلیون دالر رشــد داشته باشد و
چند برابر شود.
سوال بعدی شما باید این باشد که اگر بخواهید به ماجرا واقعگرایانه

نگاه کنید ارزش بازار رمزارز مورد عالقهتان چقدر میتواند رشــد کند؟
چقدر ممکن است که ســرمایهگذاری تازه در آن انجام شود و بازارش
چقــدر بزرگ خواهد بود؟ فراموش نکنید که به احتمال  ۹۹درصد قرار
نیست رمزارز جذاب محبوب شما ارزش بازاری در اندازههای بیتکوین
و اتریوم داشته باشد.

3

فالن رمزارز را میخرید چون یک حامی مشــهور
دارد

این حامی مشــهور میتواند آهنگســاز ،سیاستمدار یا
خودروساز (ایالن ماسک) باشــد و میتواند به راحتی شما و دیگران را
متقاعد کند رمزارز مشروع و آیندهداری را خریداری میکنید .اما اصوالً
وقتی یک سلبریتی درباره رمزارزی توییت میکند لحظهای است که شما
و دیگران میخرید و آن سلبریتی و صاحبان پروژه میفروشند .این یعنی
قیمت پس از یک اوجگیری اولیه سقوط خواهد کرد.
چطور اشتباه نکنیم؟ اول آگاه باشید که حمایت سلبریتی از رمزارز
یک عالمت خطر بزرگ اســت چون پروژههای باکیفیت کریپتو عموماً
نیازمند هیچ بازاریابیای نیستند بهخصوص این نوع از بازاریابی که آشکارا
خریداران بیتجربه را هدف قرار میدهد .بعد بررسی کنید که آیا رمزارز
ال پتانسیل رشد دارد یا نه :مث ً
ناگهان مشهورشــده ،اص ً
ال رمزارز مشکل
خاصی را حل میکند؟ آیا روند انتشار آن تورمی است؟ و آیا توان رقابت
با رمزارزهای مشابه را دارد؟ اکثر این اطالعات را میتوانید در اوراق سفید
( )white paperآن رمزارز که توسط موسسانش نوشته شده پیدا کنید.
(اگر چنین چیزی وجود نداشت باز هم یک عالمت خطر دیگر!)

4

فالن رمزارز را میخرید چون تحلیلگر محبوبتان
آن را تایید کرده است

5

با دیدن پســت دیگران در توئیتــر خرید و فروش
میکنید

این اشتباه هم تقریباً شبیه اشتباه قبلی است ،با یک تفاوت.
اصوالً این شــکل از خرید درست بعد از تماشای فیلمهای تحلیلگران
مشــهور یوتیوب انجام میشود و این مطمئناً بدترین زمان برای خرید
است .چرا؟ مشکل اصلی این نیست که تحلیلگر مورد عالقهتان ممکن
است اشتباه کند .مشکل اینجاست که در بازار کنونی الگوریتمها و هوش
مصنوعی هم دست به خرید و فروش میزنند .زمانی که هوش مصنوعی
متوجه میشــود عالقه به رمزارزی خاص در شبکههای اجتماعی باال
گرفته شروع به فروش میکند و اگر در این لحظه جزو خریداران باشید
مطمئناً سود نخواهید کرد.
چطور اشتباه نکنیم؟ اول از همه بپذیرید که منطقی نیست به فالن
تحلیلگر اطمینان کامل داشته باشید .او میتواند اشتباه کند یا اص ً
ال
دالیل پنهانی برای تحلیلش داشته باشد .تماشای تحلیل او در بهترین
حالت میتواند بخشی از روند تحقیق شما باشد نه همه آن .بررسی
کنید که تحلیلگر مورد عالقهتان روی رمزارز مورد نظر سرمایهگذاری
کرده یا نه ،همچنین ممکن است کل فیلم تبلیغ باشد که او باید در
توضیحاتش به این مسئله اشاره کند.

یک اشتباه مهم دیگر در این حوزه این است که نوشتههای
افراد در شبکههای اجتماعی را جدی بگیرید .اگر انگلیسیتان خوب است
احتمــاالً برای خواندن در مورد رمزارزهــا به توئیتر و ردیت ()Reddit
رجوع میکنید حتماً متوجه شــدهاید که فقط چنــد دقیقه مطالعه
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اگر بخش عمده سرمایهتان را در فالن صرافی (هرچند معتبر) نگه میدارید
یا رمزارزتان را در اختیار فالن پروژه مالی گذاشتهاید تا سود ماهانه ببرید،
احتمال آنکه ناگهان سرمایهتان را از دست بدهید باالست.

نوشتههای دیگران کافی است تا هوس خرید فالن ارز به سرتان بزند یا
بخواهید فالن ارزتان را به سرعت بفروشید .گاهی اوقات این پستها واقعاً
قانعکنندهاند و باعث میشوند در زمان اشتباه دست به خرید و فروش
بزنید و نهایتاً ضرر هنگفتی بکنید یا سود مهمی را از دست بدهید.
چطور اشــتباه نکنیم؟ فراموش نکنید افراد زیادی در شــبکههای
اجتماعی به نفع یا علیه فالن رمزارز مینویسند یا مقادیر فراوانی از آن
رمــزارز را خریدهاند یا برای این کارشــان پول میگیرند .حتماً تحقیق
خودتان را انجام دهید و اگر میبینید ادعاهای حامیان رمزارز قابل اثبات
نیســت و آنها میگویند مستقیماً با تیم توسعهدهنده آن رمزارز حرف
زدهاند احتماالً با یک پروژه کالهبرداری طرف هستید.

6

همه سرمایهتان را در صرافی نگه میدارید

7

رمزارز خود را میفروشید چون خبر ممنوعیت آن در
فالن کشور را شنیدهاید

اگر بخش عمده ســرمایهتان را در فالن صرافی (هرچند
معتبر) نگه میدارید یا رمزارزتان را در اختیار فالن پروژه
مالی گذاشتهاید تا سود ماهانه ببرید ،احتمال آنکه ناگهان سرمایهتان را
از دست بدهید باالست .حامیان نگهداشتن پول در صرافیها میگویند
امنیت این صرافیها به اندازه کیف پول شخصی شما باالست و همزمان
میتوانید از ســرمایه بیاســتفاده خود در صرافی سود هم ببرید (مثل
حساب بانکیتان) .اما ناگهان خبرش میآید که صرافی مورد عالقهتان
هک شده (مثل ماجرای اخیر  )Crypto.comو وقتی حسابتان را چک
میکنید میبینید شما هم جزو کاربران هکشده هستید .حاال روزها و
هفتهها باید با صرافیتان در تماس باشید تا شاید بتوانید سرمایهتان را
زنده کنید (اگر صرافیتان جزو صرافیهای مسئولیتپذیر باشد و تصمیم
بگیرد ضرر کاربران را جبران کند).
چطور اشتباه نکنیم؟ اول مشخص کنید که میخواهید با رمزارزتان
چه کنید .اگر قصدتان خرید و فروش در کوتاهمدت است فقط آن دسته
از رمزارزهایی را که روزانه خرید و فروش میکنید در صرافی نگه دارید
و بقیه را به کیف پول شــخصیتان انتقال دهید .اگر میزان سرمایهتان
باالست بهتر اســت آن را به کیف پول سختافزاری مخصوص کریپتو
انتقال دهید .این کیفها که شبیه فلش مموری هستند مطمئناً گرانتر
از دانلود کیف پول مجانی در تلفن همراهتان است اما امنیت آنها بسیار
باالتر است چون به اینترنت وصل نیستند و بهآسانی هک نمیشوند.

هر زمان که یک سیاســتمدار یا بانکدار علیه بیتکوین
حرف میزند در وبســایتها به سرعت خبر «ممنوعیت قریبالوقوع
رمزارزها» منتشر میشود و همین باعث ترس سرمایهگذاران کمتجربهتر
این حوزه میشود.گاهی اوقات ترس آنقدر شدید است که سرمایهگذار
تازهکار رمزارز خود را میفروشد .اما یکی دو هفته بعد که خبر ممنوعیت
فراموش شــد و امید به بازارها برگشت سرمایهگذار مجبور میشود به
قیمت باالتری دوباره همان رمزارزها را بخرد.
چطور اشتباه نکنیم؟ اول اخبار را کامل بخوانید و به تیتر خبر اکتفا
نکنید .ببینید که دقیقاً آن سیاســتگذار یا نماینده مجلس چه گفته،
چون عموماً رسانهها تیتری میزنند که توجه شما را جلب کند و کلیک
بخورد .بعد ،از خود بپرســید که آیا شخصی که علیه کریپتو اظهارنظر
کرده اص ً
ال قدرت آن را دارد که بخواهد رمزارزها را ممنوع کند و قوانین
را سختگیرانهتر کند یا نه .اکثر اوقات با بررسی دقیقتر متوجه میشوید
که اکثر حرفها علیه بیتکوین تهدیدهایی توخالیاند بهخصوص که

ســختگیری علیه رمزارزها نه در میان رایدهندگان طرفداری دارد نه
بین صاحبان صنایع .بهخصوص که غولهای سرمایهگذاری این روزها به
شدت به رمزارزها عالقهمند شدهاند و سرمایههای سنگین آرامآرام روانه
این بخش میشود.
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رمزارز خود را میفروشید چون بازار در حال سقوط
است

حامیان این استراتژی میگویند بهتر است که همان اوایل
که بازار تازه قرمز شــده رمزارز خود را بفروشید تا پس از سقوط کامل
دچار ضرر بیشتری نشوید .تجربه نشان داده حامیان این استراتژی اصوالً
خانواده و دوستان نگران شما هستند .عموماً کمی پس از آنکه شما رمزارز
خود را میفروشــید تا از نابودی کامل سرمایهتان جلوگیری کنید بازار
دوباره جان میگیرد و مجبورید با قیمت باالتر دســت به خرید دوباره
بزنید.
چطور اشتباه نکنیم؟ به جای آنکه موقع فروش فقط به قیمت نگاه
کنید ،به نشانههای مهمتر در بازار توجه نشان دهید .مث ً
ال شاخص ترس
&  )Fearرا ببینید تا بهتر متوجه وضعیت
و طمــع (  Greed Index
ً
کنونی بازار کریپتو شوید .یا مثال چک کنید چند درصد بیتکوینهای
موجود در صرافیها هســتند و چند درصد در کیف پولهای شخصی.
چــون وقتی بیتکوین دارد از صرافیها خارج میشــود یعنی مردم و
موسسات مالی در حال ذخیره بیتکوین هستند و امید به آینده بازار با
وجود کاهش قیمتها بد نیست.
بعد با توجه روندهای گذشته بیتکوین ،بدترین سناریوی ممکن برای
سبد کریپتوی خود را پیشبینی کنید و ببینید آیا میتوانید چند هفته
و ماه را به آن شــکل طی کنید یا نه .اگر بیش از اندازه در بازار سرمایه
گذاشتهاید و با هر باال و پایینشدنی قلبتان درد میگیرد شاید بهتر باشد
ک ً
ال بخشی از پول خود را بیرون بکشید چون به هر حال این بازار ،بازار
پرنوسان و پرریسکی است و اضطراب ناشی از آن میتواند سالمتیتان
را به خطر بیندازد.
ضمناً میتوانید در سقوط سنگین بعدی بازار ،با بخشی از پولی که
قب ً
ال از بازار بیرون کشــیدهاید ،رمزارز بخرید و ضررهای قبلی را جبران
کنید.
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ایمان دارید که در فالن تاریــخ ،فالن رمزارز اوج
میگیرد یا سقوط میکند

اکثر اوقات اخباری منتشــر میشــود از ثبتشدن یک
رمزارز جدید در فالن صرافی طی چند هفته آینده ،یا اینکه فالن رمزارز
قرار است با یک شرکت معتبر همکاری داشته باشد یا اینکه قرار است
آپدیت (عموماً نهچندان مهمی) در یک رمزارز انجام شــود .شما هم به
امید رسیدن به سود سریع ،توی تله میافتید و مقداری از آن رمزارز را
میخرید و صبر میکنید .و میبینید زمانی که خبر اعالم میشود نهتنها
قیمت باال نمیرود ،که حتی کاهش هم مییابد .ماجرا از چه قرار است؟
چطور اشتباه نکنیم؟ ماجرا اینجاست که عموماً سرمایهگذاران اصلی
و صاحبان رمزارزها قبل از آنکه یک خبر خوب یا بد در مورد رمزارزشان
(مثل ورود در یک صرافی جدید ،یا هک شدن شبکه) اعالم عمومی شود
دســت به خرید و فروش میزنند .پس اوجگیری یا سقوط یک رمزارز
عموماً قبل از اعالم خبر اتفاق میافتد و موقعی که شما خبر را در فالن
وبسایت میخوانید خبر سوخته است و تاثیرش را بر بازار از دست داده
است .این البته موقعی است که شما خوششانس باشید ،وگرنه احتمالش

اگر هنوز به
بیتکوین
مشکوکید،
خودتان بررسی
کنیدوببینیدکه
چطور هر واحد
پول ملیای که تا
حاال منتشر شده
نهایت ًا درگیر تورم
شده ،روز به روز
از ارزشش کاسته
شده و نهایت ًا پولی
دیگرجایگزین
آن شده است .در
اصل اکثر ثروتی
که طی دهههای
اخیر دیدهایم نه
از افزایش واقعی
ارزش داراییها،
که از کاهش ارزش
پولهایی است که
با آنها آن دارایی را
خریدهایم
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عرص جدید
باالست که درست پس از خرید شما قیمتها سقوط کند.
وقتی خبری را درباره یک رمزارز میشنوید بررسی کنید که آیا این
تحول قرار است در بلندمدت به نفع آن پروژه باشد یا نه .در این صورت
میتوانید بدون هیجانزدگی به صورت بلندمدت به ماجرا نگاه کنید و
برای یک سرمایهگذاری بلندمدت آماده شوید.

اگر بیش از اندازه
در بازار کریپتو
سرمایه گذاشتهاید
و با هر باال و پایین
شدنی قلبتان درد
میگیردشاید بهتر
ال بخشی از
باشد ک ً
پول خود را بیرون
بکشید چون به
هر حال این بازار،
بازار پرنوسان و
پرریسکی است

قبل از آنکه وسوسه
شوید و یک رمزارز را به
خاطر اوجگیری مداومش
بخرید به اندیکاتور باند
بولینگر آن دقت کنید.
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همــه ســرمایهتان را در کریپتــو میگذارید چون
معتقدید سیســتم بانکداری ســنتی بهزودی نابود
میشود

این ایدهای به شــدت محبوب بین کریپتودوستهاســت .آنها دالیل
محکمی برای این احساسشان دارند که نمیشود به راحتی نادیدهشان
گرفت .همه میدانیم دولتهای جهان چطور بیاندازه پول چاپ میکنند
و چطور از ارزش پولهای ملی به طور روزانه کم میشود ،تورم روز به روز
بیشتر میشود و دولتها هم بدهکارتر .اما همه اینها به این معنی نیست
که سیستم مالی کنونی قرار است فردا سقوط کند و اگر هم سقوط کند
معلوم نیســت که جهان حتماً کریپتو را جایگزین آن کند .وقتی همه
ســرمایهتان را تبدیل به کریپتو کردهاید چون پول نقد کافی در اختیار
ندارید نمیتوانید از فرصتهای جدید دنیای کریپتو استفاده کنید و فقط
باید منتظر روز سقوط بانکها بمانید .ضمناً سقوطهای پیاپی بازار کریپتو
بیشتر از بقیه روی روحیه امثال شما و سرمایهتان تاثیر منفی میگذارد و
بازار لطفش را از دست میدهد.
چطور اشتباه نکنیم؟ اول از همه باید سبدتان را متنوع کنید .چون
وقتی اوضاع بانکها دچار مشکل شد ما هنوز نمیدانیم که مردم به
سمت خرید طال روی میآورند یا خانه میخرند یا ترجیح میدهند
پول نقد خود را دست نزنند .ضمناً در حوزه کریپتو هم نباید همه سبد
خود را از یک یا دو رمزارز پرکنید چون معلوم نیست دولتها در روز
سقوط بانکها چه تصمیماتی میگیرند و ممکن است کدام رمزارزها
مورد غضب قرارگیرند .تجربه نشان داده دولتها در چنین دورانهایی
شــروع به مصادره اموال میکنند و در این صورت ارزهایی با درجه
امنیتی باال مثل مونرو بهترین شانس را دارند.
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ً
اصال روی کرپیتو سرمایهگذاری نمیکنید چون آن را
کالهبرداریمیدانید

این احتماالً به خاطر گوش دادن به نصیحت سرمایهگذاران
سنتی (مثل وارن بافت) است که به شدت با بیتکوین مشکل دارند و
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میشود گفت ارزش این تکنولوژی تازه را درک نکردهاند .یا سیاستمداران
و دولتیهایی که میدانند بیتکوین در بلندمدت انحصار دولتها بر چاپ
پول را تهدید میکند و از هر فرصتی برای حمله به رمزارزها اســتفاده
یکنند.
م 
ســرمایهگذاران سنتی که میگویند کریپتو یک حباب بزرگ است
احتماالً دالیل خودشــان را دارند :یا حس میکننــد برای ورود به این
بازی دیر شــده ،یا واقعاً حس میکنند کریپتو کالهبرداری است (چون
در روزنامه اینطور خواندهاند) یا آن را رقیب پولهای دیجیتال بانکهای
مرکزی میدانند که بودجه رفقای سیاستمدارشان به حساب میآید.
نکته اینجاســت که مث ً
ال شخص وارن بافت نشان داده که چطور در
گذشته هم واکنش منفی به شرکتهای تکنولوژیک داشته و سودهای
فراوانی را از دســت داده اســت .و پایداری بیتکوین طی دهه گذشته
و احتماالً دهه آینده نشــان خواهد داد که این شکل از سرمایهگذاران
بیتوجه به روندهای جدید حتماً ضربه سنگینی خواهند خورد.
چطور اشــتباه نکنیم؟ اول اینکه خودتان بررسی کنید و ببینید که
چطور هر واحد پول ملیای که تا حاال منتشــر شده نهایتاً درگیر تورم
شــده ،روز به روز از ارزشــش کاسته شده و نهایتاً پولی دیگر جایگزین
آن شده است .در اصل اکثر ثروتی که طی دهههای اخیر دیدهایم نه از
افزایش واقعی ارزش داراییها ،که از کاهش ارزش پولهایی است که با
آنها آن دارایی را خریدهایم.
بعد آگاه باشید که مهمترین مزیت کریپو این است که میتواند خارج
از سیستم کنونی مالی دنیا وجود داشته باشد .ضمناً تکنولوژی انقالبی
پشــتپرده رمزارزها ارزش عینی دارد و از پروژههای کریپتو برای حل
مشــکالت سیستمهای مالی کنونی و دیگر مشــکالت زندگی روزمره
(مثل جلوگیری از خرید و فروش کاالهای جعلی) استفاده میشود .این
یعنی تعداد قابل توجهی از پروژههای کریپتو با گذر زمان ارزش بیشتری
پیدا میکنند و مسئله آنطور که وارن بافت برداشت کرده کالهبرداری
نیست .در اصل احتمالش باالست که پولهای کاغذی بدون پشتوانهای
که شبانهروز توسط بانکهای مرکزی چاپ میشوند بهزودی در مقابل
بیتکوین شبیه کالهبرداری به نظر برسند.
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به دیگران پیشنهاد میدهید که فالن رمزارز را بخرند

این احتماالً خطرناکترین اشتباه ممکن است .مطمئناً
هدف شــما خیر اســت و میخواهیــد عزیزانتان را
از ایــن تکنولوژی انقالبی آگاه کنید و به آنها کمک کنید که ســود
خوبی نصیبشــان شود .اما این پیشنهاد شما میتواند زندگی مالی
ال نابود کند  -یا ضرر سنگینی به او بزند  -و نهایتاً
طرف مقابل را کام ً
دوستیتان برای همیشه نابود شود یا رابطهتان با خانواده به سمت بدی
پیش برود .چرا؟ چون هرچقدر هم در فهم بازار کریپتو حرفهای عمل
کنیــد و بهترین رمزارزها را هم انتخاب کنید باز هم نمیتوانید روند
حرکت قیمتی یک رمزارز را پیشبینی کنید.
چطور اشــتباه نکنیم؟ به جای توصیه بــه خرید فالن رمزارز ،به
خانواده یا دوستانتان نشان دهید که در کدام کتاب یا کانال یوتیوب
میتوانند درباره این بازار اطالعات درست کسب کنند و به این روش به
آنها یک مهارت تازه یاد دهید .به عالوه ،اگر آنها وارد بازار شدند به طور
مرتب از آنها درباره رمزارزی که خریدهاند سوال بپرسید تا ببینید آیا
واقعاً آگاهانه دست به خرید و فروش میزنند یا نه .سعی کنید به آنها
روش جستوجو و تحقیق درباره رمزارزها را یاد بدهید تا سرمایهشان
را بهآسانی بر باد ندهند.

تاثیر تحریم روسیه بر آینده دالر و بیتکوین

حمله روسیه به اوکراین و واکنش غرب به آن سیستم پولی دنیا را برای همیشه تغییر خواهد داد

جهان تازه داشت از ضربه کرونا سر بلند میکرد که ناگهان در وضعیت
پرمخاطرهتری قرار گرفت .تبعات غیرقابلباور اعمال تحریمهای گسترده
علیه روسیه آرام آرام در سراسر دنیا دیده میشوند .تحریمها چه تاثیری
روی اقتصاد جهان و بازارهای مالی (از جمله کریپتو) خواهند گذاشت؟
اثرات تحوالت کمســابقه اخیر را در  ۶حوزه بررسی کردیم :از سوخت و
مواد غذایی گرفته تا بیتکوین و دالر ،وضعیت اینها پس از اشغال اوکراین
مانند سابق نخواهد شد .ماجرا بهخصوص در بخش پولی آنچنان جدی
است که گروهی از تحلیلگران میگویند حرکت اخیر غرب در تحریم
بانکهای روسیه ،نهایتاً باعث تحول بنیادین در سیستم مالی بینالمللی
کنونی میشود.

1

ً
انرژی طبیعتا گران میشود

اولین و بدیهیترین تاثیر تحریمها علیه روســیه ،بهای
انرژی جهانی خواهد بود .روســیه یک صادرکننده مهم
نفت و گاز است .تقریباً  ۱۰درصد کل نفت جهان را روسیه تامین میکند
و یکسوم گاز مصرفی اروپا از روسیه میآید .طبیعتاً هرگونه اختالل در
روند صادرات انرژی روسیه تاثیر عظیمی روی قیمت نفت و گاز در سراسر
دنیا خواهد داشت و همین حاال میشود تبعات افزایش قیمت بنزین و گاز
در اروپا و آمریکا را دید .شهرهای مختلف اروپایی شاهد تظاهرات گسترده
مردمی هستند که از قیمت باالی انرژی ناراضیاند.
اختالل اول در مســیر صادرات روسیه ،با تحریم گسترده بانکهای
روسی توسط آمریکا و اروپا رخ داد .غرب بانکهای روسیه را از سیستم
سوئیفت کنار گذاشتند و این یعنی خریداران نفت و گاز روسیه ناگهان
دیگر نمیتوانند از طریق سیستم بانکی بینالمللی پول به حساب روسها
بریزند (چیزی که ما در ایران سالهاست تجربهاش میکنیم) .خریداران
مجبور شدند به دنبال راههای جایگزین سیستم مالی بینالمللی بروند تا
بتوانند پول را حواله کنند .این باعث افزایش هزینه کسب و کار میشود

و نهایتاً به افزایش قیمت تمام شده آن محصول منجر خواهد شد .هزینه
حمل و نقل انرژی را هم نباید نادیده گرفت .تحریم گسترده نفتکشهای
نفتی روسیه هزینه ارسال نفت به بازارها بسیار باال رفته است.
اینها همه قبل از تحریم نفت روسیه توسط آمریکا ،انگلیس و کانادا
بــود .بعد از اعمال این تحریم ،آمریکا و کانادا از ذخایر نفتی خودشــان
اســتفاده خواهند کرد تا نبود نفت روســیه را جبران کنند .کشورهای
اروپایــی در این میان مخالف تحریم نفت و گاز روســیه بودند چرا که
وابستگی آنها به سوخت فسیلی روسی بسیار باالست.
به جدول شــماره  ۱نگاه کنید تا ببینید کدام کشورها بیشتر به گاز
روسیه وابستهاند .اگر واقعاً کشورهای اروپایی دست به تحریم گاز روسیه
میزدند امکان نداشت بتوانند در فرصت کوتاه جایگزینی برای آن پیدا
کنند و اقتصادشان به کل از کار میافتاد.
تمام این تحوالت قیمت نفت و گاز را در سراســر جهان به باالترین
رقمی که تاکنون دیده شده است رساند .این یعنی مصرفکنندگان غربی
حاال مجبورند با هزینه بسیار باالیی خانه خود را گرم کنند یا به خودروی
خود بنزین بزنند.

2

فلزاتی که کمیاب خواهند شد

البته روسیه فقط صادرکننده عمده انرژی نیست ،فلز هم
صادر میکند .به عنوان مثال روســیه صادرکننده مهم
آلومینیوم ،پاالدیوم و نیکل است و قیمت این فلزات سر به آسمان گذاشته
است .آنطور که به نظر میرسد نمودار شماره  ۲نمودار بیتکوین نیست:
نمودار قیمت نیکل طی سالهای اخیر است که پس از جنگ به چنین
وضعیتی دچار شده .نیکل یکی از فلزات بسیار مهم در صنعت به حساب
میآیــد و از آن در تولید محصوالت مختلفی از باتری گرفته تا جلیقه
ضدگلوله و تا پروانه و ملخ قایق و هواپیما ،پره توربینها و حتی سیم گیتار
الکتریک استفاده میشود.
خودتــان میتوانید در گوگل جســتوجو کنید که چه محصوالت

به گزارش «کردیت
سوئیس» بعد از
این جنگ ،پول
دیگر مثل سابق
نخواهد بود و
ال
«بیتکویناحتما ً
از این روند سود
زیادی خواهد
برد».
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عرص جدید
متنوعی از پاالدیوم و آلومینیوم اســتفاده میکنند .مطمئناً شگفتزده
خواهید شد.
نکته اینجاست که با افزایش قیمت این فلزات ،باید منتظر افزایش
قیمت شدید در تمام این محصوالت باشید.
این را اضافه کنید به افزایش هزینه ارسال مرسولهها ،و افزایش بهای
انرژی و متوجه میشوید طی ماههای آینده با گرانی سرسامآوری دست
و پنجه نرم خواهیم کرد .اما دســتکم میتوانیم مثل سابق غذایمان را
بخوریم .نه؟
متاسفانه مواد خوراکی موضوع سومی است که به آن میپردازیم.
گرسنگی حتمی خواهد بود

3

روســیه و اوکراین هردو صادرکننــده اصلی محصوالت
هســتند اما حاال نه فقط این زمینهای کشاورزی حاال
محل اصابت موشک و عبور تانک شده ،که هزینه تالش برای صادرکردن
محصوالت کشــاورزی اوکراین آنچنان باال رفته که صادرات این کشور
تقریباً قطع شده است .ضمناً نگرانیهای جدی در مورد وضعیت کاشت
محصول برای برداشت بعدی وجود دارد و خودتان میتوانید در اینترنت
نمودار شماره  :1صادرات گاز روسیه؛ میلیارد متر مکعب گاز وارداتی از روسیه
۴۲.۶

آلمان
۲۹.۲

ایتالیا
۱۸.۸

بالروس

۱۶.۲

ترکیه

۱۵.۷

هلند
۱۱.۶

مجارستان

۱۰.۲

قزاقستان

۹.۶

منبع :آژانس بینالمللی انرژی ،سال ۲۰۲۰

لهستان

۹.۲

چین

۸.۸

ژاپن

نمودار شماره  :2قیمت نیکل به دالر
۵۰۰۰۰

۴۸۲۲۶

۴۵۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۲۲
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۲۰۲۰

۲۰۱۸
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۲۰۱۶

۲۰۱۴

نمودار قیمت گندم را جستوجو کنید و ببینید که فرق چندانی با نمودار
نیکل ندارد.
میتوان پیشبینی کرد که اوضاع بعضی از کشورها که بیشتر از بقیه
روی گندم وارداتی از روســیه و اوکراین حساب میکردند طی ماههای
آینــده بد خواهد بود .در این لیســت ترکیه قــرار دارد (که  ۷۵درصد
گندمش را از روســیه و اوکراین وارد میکرد) ،مصر ( ۷۰درصد) ،تونس
( ۵۲درصد) ،کنیا ( ۳۴درصد) و نیجریه ( ۳۱درصد) .در اکثر این کشورها
تعداد زیادی از مردم همین حاال هم به ســختی میتوانند خود را سیر
کنند و باید دید دولتهایشان برای با بحران گرسنگی ماههای آینده چه
برنامهایریختهاند.
ماجرا فقط به گندم ختم نمیشود .روسیه صادرکننده بزرگ دیگر
مواد غذایی مثل جو ،چاودار و ذرت هم هست .این یعنی امنیت غذایی
بخشهای مختلفی از دنیا با تحریم روسیه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
ضمناً روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان پتاس به حساب میآید.
در واقع روسیه و بالروس مجموعاً در کنار هم بزرگترین صادرکنندگان
پتاس دنیا هستند ۱۷ :میلیون تن (در سال  )۲۰۲۱در مقایسه با کانادا
کــه صادراتی  ۱۴میلیون تنی و چین که صادرات  ۶میلیون تنی دارند.
نقش پتاس در تولید مواد غذایی چیست؟ پتاس یکی از مهمترین مواد
تشــکیلدهنده کودها به حساب میآید و بدون کود معلوم نیست چه
بالیی بر سر کشاورزی میآید .روسیه اخیرا ً صادرات پتاس خود را ممنوع
کرده و در حال حاضر قیمت کود افزایش شدیدی را تجربه میکند .همه
اینها یعنی روند گرانشدن مواد غذایی ادامه خواهد داشت.
نمودار شماره  ۴که توسط بلومبرگ تهیه شده قیمت مواد غذایی را
از سال  ۲۰۰۷تاکنون نشان میدهد و میتوانید ببینید که همین حاال
هم رکودشکنی کرده است .حتی قبل از آغاز جنگ اوکراین قیمت مواد
غذایی به نســبت اواسط سال  ۲۰۲۰حدود  ۵۰درصد گران شده بود و
معلوم نیست جنگ ،گرانی را تا کجا خواهد کشاند .فراموش نکنید که
 ۱۰سال پیش ،یکی از عوامل اصلی شورشهای بهار عربی قیمت باالی
مواد غذایی بود .یک کشور گرسنه مطمئنا کشور شادی نیست و هرآن
میتوان انتظار به خشونت کشیدهشدن آن را داشت.

4

حمل بار گرانتر میشود

حاال به عاملی میپردازیم که نه فقط روی قیمت غذا ،نفت
و فلزات تاثیر میگذارد ،که قیمت تمام کاالهای وارداتی
جهان را افزایش خواهد داد .هزینه حمل و نقل کاالها در سراسر جهان
به خاطر جنگ کنونی و تحریمهای آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت.
آن هم در زمانی که جهان تازه داشت از اختالل سنگین در زنجیره تامین
( )supply chainبینالمللی در دوران کرونا سر بلند میکرد .احتماالً
میدانید که قرنطینه و تعطیلی پیاپی شهرها و بنادر مختلف جهان در
دوران کرونا به شدت شبکههای زنجیره تامین بینالمللی را مختل کرد
و این یکی از علل اصلی تورم کنونی در جهان است .تحریم علیه روسیه
به چند دلیل اوضاع زنجیرههای تامین را به شدت بدتر خواهد کرد .علت
اول :تا اطالع ثانوی کشــتیهای غربی اجازه ندارند در بنادر روسی پهلو
بگیرند و کشتیهای روسی هم اجازه ندارند در بنادر اروپایی و آمریکایی
پهلو بگیرند .این یعنی هزینه حمل و نقل دریایی باال خواهد رفت .نکته
بعدی افزایش هزینه حمل و نقل ریلی است چون راهآهن چین اروپا از
روسیه میگذرد و روسیه استفاده «کشورهای غیردوست» از قلمروئش
برای حمل و نقل کاال را محدود کرده است.
در مــورد حمل و نقل هوایی چطــور؟ اگرچه فقط  ۳درصد بارهای

حرکت اخیر آمریکا در مصادره داراییهای یک بانک مرکزی
دیگر ،نشان داد که هیچکس از ریسک کنارگذاشتهشدن
ناگهانی از سیستم مالی کنونی در امان نیست.

دنیا به کمک هواپیما حمل میشــود اما این  ۳درصد جزو گرانترین
بارها هســتند و به لحاظ ارزش یک سوم بارهای دنیا توسط هواپیماها
حمل میشوند .این بخش هم ضربه سختی از تحریمها خورده و تعداد
زیادی از کشــورها به پروازهای روسی اجازه فرود نمیدهند .روسیه هم
در عوض به هواپیماهای کشــورهای غیردوست اعالم کرده نمیتواند از
حریم هواییاش استفاده کنند .این یعنی هواپیماهای باری باید یک تغییر
مسیر پرهزینه انجام دهند تا بتوانند به مقصد برسند :تغییر مسیر باعث
افزایش چند ساعتی پرواز میشود و این یعنی مصرف سوخت بیشتر و
گرانترشدن حمل و نقل.
به عالوه تحریمهای ســنگین غرب باعث افزایش هزینههای اداری
ترخیص بارهای روسی شده است چرا که بارهای با مبدا روسیه باید تحت
بررسی دقیق قرار بگیرند تا تحریم خاصی را نقض نکرده باشند .این هم
به معنای دیر رسیدن بارها خواهد بود هم افزایش هزینه تمامشده برای
مصرفکننده .تصاویر کشتیهای باری روسی که در بنادر مختلف جهان
گرفتار شدهاند این روزها به کرات در خبرگزاریها منتشر میشود و باید
به آن عادت کنیم.
و مهمتر از همه حمل و نقل کاال در مناطق و شرایط پرتنش به معنای
افزایش ریسک از دسترفتن این کاالهاست و این یعنی هزینه بیمه این
بارها افزایش چشمگیری خواهد داشت.

6

ضربه به دالر ،تقویت بیتکوین؟

اینیکی داستان جالبی دارد :یکی از عوامل اطمینانبخش
برای روسیه موقع آغاز جنگ ذخایر عظیم ارزی این کشور
بود .روسیه فکر میکرد با این حجم از ذخیره ارزی میتواند هر تحریمی
را پشت ســر بگذارد .میزان این ذخایر حدود  ۶۴۰میلیارد دالر برآورد
شده که روسیه را در رده چهارم ذخایر ارزی بانکهای مرکزی دنیا قرار

نمودار شماره  :3نانآوران جهان

روسیه و اوکراین در کنار هم تامینکننده یکچهارم تجارت غالت دنیا هستند
 ۴۰میلیون ُتن
برزیل
 ۱۰۲میلیون تن
روسیه و اوکراین

 ۵۲میلیون تن
اتحادیه اروپا
 ۵۶میلیون تن
آرژانتین

 ۹۴میلیون تن
آمریکا

 ۸۰میلیون تن
دیگران

نمودار شماره  :4رکوردشکنی قیمت مواد غذایی
هزینه جهانی مواد غذایی به باالترین حد خود طی  ۱۵سال اخیر رسیده است
شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
۱۴۰
۱۳۰
۱۲۰

سطح شاخص

5

تاثیرات قطع ارتباط با سیستم پولی بینالمللی

حاال میرسیم به یکی از مهمترین تبعات تحریم و جنگ
کنونی .روســیه در حال حاضر یازدهمین اقتصاد بزرگ
جهان اســت و شما نمیتوانید این کشور را تحریم مالی کنید و انتظار
داشته باشید که بانکها و موسسات مالی در دیگر کشورهای جهان از
این تصمیم ضربه نخورند .طی سالهای اخیر تعداد زیادی از بانکهای
خارجی ،روســیه را به عنوان بازاری رو به رشــد شناسایی کرده بودند:
نهفقط شعب محلی در این کشور تاسیس کرده بودند ،که در شرکتهای
روســی هم سرمایهگذاری ســنگینی انجام داده بودند .این موسسات
همچنین (به روند دیگر موسســات مالی) هم بدهیهای شرکتهای
روس را خریدهاند و هم به شــرکتهای روس وامهای سنگین دادهاند.
حاال که تعداد بسیار زیادی از بانکهای روسی از شبکه سوئیفت کنار
گذاشته شدهاند حاال هم شرکتها و هم بانکها به دشواری میتوانند
قســط وامهای خود را بدهند و دریافت کنند .نکته اینجاست که بانک
مرکزی روسیه دسترســی به ذخایر دالری خود را از دست داده ،پس
حتــی اگر بانکها و شــرکتهای روس بخواهند بدهیهای خود را به
خارجیها بدهند دالری در بانکهای روســیه موجود نیست که دست
به چنین کاری بزنند .تخمین زده شده که سرمایه بانکهای خارجی
در روسیه حدود  ۱۶۰میلیارد دالر است و اکثر آنها بانکهای اروپاییاند
(بهخصوص ایتالیا ،فرانسه و اتریش) .واقعاً معلوم نیست اگر شرکتها و
بانکهای روسی نتوانند در موعد مقرر بدهیهای خود را بدهند -که از
 ۱۹۱۷تاکنون سابقه نداشته -چه دومینوی خطرناکی آغاز خواهد شد.

میدهد (بعد از چین ،ژاپن و سوئیس) .اما نکته اینجاست که ذخایر ارزی
بانکهای مرکزی هر کشور عموماً در حسابهایی در بانکهای مرکزی
خارجی نگهداری میشود .اینها داراییهایی فیزیکی نیستند :دالر ،پوند
و ین الکترونیکی هســتند که وضعیتشان به طور منظم در دیتابیس
این بانکهای مرکزی خارجی آپدیت میشــود .درست شبیه وضعیت
پولهای ما در حسابهای بانکیمان .ما صاحب این سرمایههاییم اما تا
موقعی که بانک اجازه دسترســی ما به آنها را میدهد .چیزی که بانک
مرکزی روسیه نمیتوانست فکرش را بکند این بود که این ذخایر ارزی
خارجی به راحتی میتواند مصادره شــود .وقتی که آمریکا ،انگلیس و
اتحادیه اروپا تحریمهای مالیشان علیه روسیه را اعمال کردند درست
چنین چیزی رخ داد .در کمتر از  ۲۴ســاعت روسیه دسترسی خود را
بــه  ۳۸۸میلیارد دالر از داراییهای خارجیاش ( ۶۰درصد کل آنها) از
دســت داد :آنچه برای روسیه ماند  ۱۳۵میلیارد دالر طال ۸۴ ،میلیارد
دالر اوراق قرضــه چینی و مقداری پول نقد بود .به همین خاطر بانک
مرکزی روسیه برای آنکه اوضاع روبل از کنترل خارج نشود مجبور شد
نرخ بهره را دو برابر کند.
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عرص جدید

روسیه یکی
از بزرگترین
صادرکنندگان
پتاس به حساب
میآید .در واقع
روسیه و بالروس
مجموع ًا در کنار
هم بزرگترین
صادرکنندگان
پتاسدنیاهستند.
پتاس یکی از
مهمترین مواد
تشکیلدهنده
کودها به حساب
میآید و بدون
کود معلومنیست
چه بالیی بر سر
کشاورزی میآید

چیزی که بانک مرکزی
روسیه نمیتوانست فکرش
را بکند این بود که ذخایر
ارزی خارجی به راحتی
میتواند مصادره شود.
وقتی که آمریکا ،انگلیس
و اتحادیه اروپا تحریمهای
مالیشان علیه روسیه را
اعمال کردند درست چنین
چیزی رخ داد .در کمتر از
 ۲۴ساعت روسیه دسترسی
خود را به  ۳۸۸میلیارد دالر
از داراییهای خارجیاش
( ۶۰درصد کل آنها) از دست
داد.
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اما تحریم روسیه تاثیر پیچیدهتری روی اقتصاد جهان خواهد داشت
و ممکن است آینده دالر را تغییر دهد .ماجرا اینجاست که حرکت کاخ
ســفید در تحریم روسیه باعث شده اطمینان کشورها به دالر به عنوان
ذخیره امن ارزی از بین برود .آنها حاال متوجه شدهاند که اگر کاری بکنند
که آمریکا خوشش نیاید ممکن است دسترسیشان به تمام ذخایر ارزی
خارج از کشورشان قطع شود .اینجا بهخصوص مورد چین را داریم که هم
مهمترین رقیب آمریکا به حساب میآید و هم بزرگترین ذخایر دالری
جهان را در اختیار دارد .مطمئناً چینیها در حال حاضر از داشتن حجم
بسیار زیادی از اوراق قرضه آمریکایی احساس راحتی ندارند ،بهخصوص
در زمانی که تنش چین و غرب بر سر تایوان باال گرفته است.
شــرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی «کردیت سوئیس»
اخیرا ً گزارشی جامع با عنوان «برتون وودز  »۳منتشر کرده است :برای
آنها که نمیدانند ،توافقنامه برتون وودز اولیه در دهه  ۱۹۴۰اجرایی
شد و هدفش این بود که ارزش هرکدام از واحدهای پولی دنیا در برابر
دالر نسبت مشخصی داشته باشد و تغیر نکند (و دالر آمریکا در آن
دوران پشتوانه طال داشت ).برتون وودز دوم در دهه  ۱۹۷۰و در زمانی
آغاز شد که دولت آمریکا به خاطر چاپ بیرویه اسکناس (برای آنکه
هزینههای جنگ ویتنام را بدهد) دیگر نمیتوانست از واحد پولیاش
با طال پشــتیبانی کند .پس برای اولین بار دالری چاپ میشــد که
پشتنوانهای جز اطمینان مردم به دولت آمریکا نداشت (اوراق قرضه).
اما حاال که ناگهان دولت آمریکا جلوی دسترسی روسیه به دالرهای
خودش را سد کرده ،ما احتماالً وارد برتون وودز  ۳شدهایم .این حرکت
آنچنان شــوک بزرگی در پی خواهد داشت که فقط میتوان آن را با
تصمیم  ۱۹۷۱ریچارد نیکسون مقایسه کرد که اعالم کرد از این پس
دالر پشتوانه طال نخواهد داشت .حاال جهان متوجه شده وقتی ذخایر
ارزیاش دالر آمریکاست ،به دولت آمریکا آنچنان قدرتی عطا کرده که
میتواند هر زمان که بخواهد ذخایر دیگر کشورها را بلوکه کند.
حاال بانک مرکزی چین (بانک خلق چین) باید دســت به تصمیم
سختی بزند :این بانک ذخایر عظیمی از اوراق قرضه دیجیتال آمریکایی
دارد که دولت آمریکا هر لحظــه بخواهد میتواند (مث ً
ال در واکنش به
اشغال احتمالی تایوان توســط چین) آنها را مصادره کند .حاال یا باید
این اوراق قرضه را بفروشد تا کاالی روسی بخرد (و این کاال را نمیشود
مصادره کرد) ،یا باید یوآن چاپ کند تا کاالی روسی بخرد .هر دو گزینه
به معنای باالرفتن تورم در غرب خواهد بود.
در جنگها همیشــه تلفات جانبی وجود دارد و در وضعیت کنونی
این جنگ اقتصادی هم تلفات جانبی ناخواســتهای خواهد داشت که
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عجیبترین آنها ضربه به شــهرت دالر ،مهمترین دارایی بدون ریسک
دنیاست .به نوشته «کردیت سوئیس» بعد از این جنگ ،پول دیگر مثل
ســابق نخواهد بود و «بیتکوین (اگر تا آن زمان وجود داشــته باشد)
احتماالً از این روند سود زیادی خواهد برد».
این موسسه احتماالً اشــتباه نمیکند .جنگ اوکراین باعث شد
مردم متوجه محدودیتهای شدید بانکداری متمرکز کنونی بشوند.
در کمتر از چند ساعت پس از آغاز جنگ ،دسترسی مردم اوکراین به
حسابهای بانکیشان قطع شد و آنها موقع فرار از شهرها نمیتوانستند
پولی را که سالها در بانکها نگه داشته بودند با خود جایی ببرند .بعد
از آغاز جنگ بود که مشــخص شد چقدر ما به پول غیرمتمرکز نیاز
داریم :پولی که آقا باالسر نداشته باشد و بتوان آن را بدون نیاز به کسب
اجازه از بانک هرجا که خواست برد و خرج کرد.
حرکت اخیر آمریکا در مصادره داراییهای یک بانک مرکزی دیگر،
نشان داد که هیچکس از ریسک کنارگذاشتهشدن ناگهانی از سیستم
مالی کنونی در امان نیســت .تا زمانی که دیگران (بانک و دولت) به
نیابت از شما پولتان را نگه میدارند هر زمان که بخواهند میتوانند
پولتان را پس ندهند .جالب اینجاست که حتی ذخایر طالی بانک
مرکزی روسیه هم کام ً
ال در امنیت نیستند و در سنای آمریکا زمزمهها
برای مصادره آنها هم به گوش میرســد .اگر بخشی از این طالها در
گاوصندوقهای دیگر کشورها باشند و این کشورها جزو کشورهای
تحریمکننده روسیه باشند ،آنها هم میتوانند مصادره شوند .این روند
ال هم دیده شــده :مث ً
قب ً
ال انگلیس توانست طالهای ونزوئال را که در
گاو صندوق بانک انگلستان قرار داشت مصادره کند و اجازه دسترسی
نیکالس مادورو رئیسجمهور قانونی ونزوئال را به آن ندهد.
امــا رمزارزها را به ســختی میتوان مصادره کــرد چون آنها در
بالکچین عمومی ذخیره میشوند نه در گاوصندوق فالن بانک یا در
دیتابیس یک بانک مرکزی دیگر .به عالوه انتقال رمزارز به حســاب
دیگر یا به همراه بردن آن به هرجا که خواستید بسیار آسان است چون
نیاز به هیچ اجازه و واسطهای ندارد .فقط کافی است رمز کیف خود را
داشته باشید تا بتوانید پول خود را در هرجای دنیا و در هر کامپیوتر و
تلفن همراهی زنده کنید.
به جز این دالیل مهم دیگری هم وجود دارد که یک بانک مرکزی
خارجی تصمیم بگیرد که بیتکویــن را به عنوان دارایی ذخیرهاش
انتخــاب کند .مث ً
ال در مورد بیتکوین میتوانیم مطمئن باشــیم با
ضدتورمیترین پول دنیا طرفیم .میزان عرضه بیتکوین مشــخص
است :ما قرار اســت ک ً
ال  ۲۱میلیون بیتکوین داشته باشیم .به این
خاطر نیاز نیست نگران سیاست پولی فالن بانک مرکزی باشیم که
قرار اســت بیرویه پول چاپ کند و ارزش پول ما به طور مداوم کم
شود .به این خاطر بیتکوین را میتوان دارایی کمیاب به حساب آورد.
حتی کمیابتر از طال.
به خاطر این توجه عمومی به ارزش بیتکوین است که «کردیت
سوئیس» میگوید ممکن است ما وارد دوران تازهای از سیستم پولی
جهانی شده باشیم .بیتکوین میتواند به عنوان طالی دیجیتال دیده
شود که به هیچ دولت و کشوری ربطی ندارد و به کمک آن سیستم
پولی جدید بنا خواهد شد.
به هر حال چاپ پول بیرویه و تورم پس از کرونا به تعداد زیادی
از مردم دنیا نشان داده که وضعیت کنونی قابل دوام نیست و تحوالت
اخیــر میتواند رونــد جدایی مردم از بانکهــای مرکزی ،و جدایی
بانکهای مرکزی دنیا از سلطه دالر را تشدید کند.

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

عادیسازی خونبازی
هفتهها از جنگ روسیه و اوکراین میگذرد
اما آیا همهچیز عادی شدهاست؟

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

خداحافظی با خوشبختی
همهگیــری کرونا بیش از یک میلیون نفر از مردم روســیه را دچار
مشکل کرده بود .اما جنگ مزید بر علت شد و شرایط مردم این کشور
را نسبت به گذشته وخیمتر کرد .اکنون نمودارها نشان میدهند مردم
این کشــور نسبت به یک دهه گذشته ،وضعیت نامطلوبی را تجربه
میکنند .امید به زندگی در میان آنها کاهش یافته و تولید ناخالص
داخلی کشورشان روندی نزولی را در پیش گرفتهاست .جنگ شاید
آخرین چیزی بود که به آن نیاز داشتند.

بازگشت روبل به روزهای عادی
آغاز جنگ روســیه و اوکراین ،نخستین ضربه را به روبل که همان ارز
رایج این کشور است ،وارد کرد .به محض آغاز جنگ ،روبل روندی نزولی
را آغــاز کرد و ارزش آن در برابر دالر کاهش یافت .اما این روند چندان
ادامه نیافت .با اقدامات بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بانکی ،روبل هم
توانست دوباره بخشــی از ارزش خود را بازیابی کند .این نمودار نشان
میدهد که روبل دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و احتماالً اگر اتفاق
خاصی رخ ندهد ،به زودی به ارزش خود پیش از آغاز جنگ میرسد.

آغوش باز اروپا به روی پناهندگان اوکراینی
هر جنگی ،آوارگی در پی دارد .در جنگ روسیه و اوکراین هم بیش از
 4میلیون نفر در یک ماه نخست ،آواره شدند و بهناچار ،به دیگر کشورها
از جمله کشورهای همسایه اوکراین پناه بردند .اروپا که تا همین چند
وقت پیش از بحران مهاجرت و پناهندگی گالیه میکرد ،اکنون آغوش
خود را به روی پناهندگان اوکراینی گشودهاست .این نمودار وضعیت
مهاجران و پناهندگان را از کشــورهای مختلف نشان میدهد .تعداد
مهاجران اوکراینی بیش از سایر کشورهای جنگزده است.

چهکسانی بیشتر همدردی میکنند؟
جنگ و آوارگی بیتردید منجر به همدردی و همدلی در میان افراد
میشود .اما میزان این همدلیها عمدتاً یکسان نیست .اکونومیست در
این زمینه نظرسنجی کرده و میزان همدردی را در میان آمریکاییها
و اروپاییها زیر ذرهبین قرار دادهاست .بررسیها نشان میدهد جوانان
در آمریکا چندان نسبت به این قضیه احساس همدردی نمیکنند.
حتی در میان جوانان آمریکایی ،عدهای با روسیه همدلی میکنند و
بیش از اوکراین ،با روسیه همراه هستند.
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روسیه ،ابعاد جمعیتشناختی و اقتصادی؛2012=100
110

خوشبختی

105
100
95

سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی

90

میانگین درآمد

85

20

22

16
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2012

14

روبل در ازای دالر ،2022 ،مقیاس معکوس
70

110

حمله روسیه به
اوکراین

150

مارس

ژانویه

فوریه

تعداد مهاجران جدید براساس کشور مبدا ،میلیون
4

اوکراین
ونزوئال

2

عراق

سوریه
0

افغانستان
22

10

20

1990

2000

بیشتر با کدام همدل هستید؟
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یا بجنگید یا به خانههایتان بروید
بیتردید همانطور که عدهای در خاک روسیه از اقدام پوتین و جنگ با اوکراین حمایت میکنند ،عدهای هم با او مخالف هستند و سعی دارند این مخالفت را به گوش او
برسانند .از ابتدای جنگ تاکنون ،عده زیادی به خیابانها آمدهاند تا نسبت به این جنگ ،اعتراض کنند .اما اکثر آنها بازداشت شدهاند .این نقشه نشان میدهد مردم بیشتر در
کدام نواحی روسیه نسبت به اقدام پوتین مخالفت کردهاند و به خیابانها آمدهاند.

بازداشتی افرادی معترض به جنگ 24 ،فوریه تا  20مارس 2022
ِ

روسیه

آیا آمریکا باید به افرادی که از خشونت جنگی میگریزند پناه بدهد؟

اوکراین ،سوریه یا افغانستان؟
دولت در آمریکا درهای خود را به روی اوکراینیهایی که قصد دارند
از جنگ بگریزند ،باز کردهاست .اما نظر مردم در این مورد چیست؟
اکونومیست در این زمینه یک نظرسنجی ترتیب داده و در آن از مردم
پرســیده آیا دولت باید به پناهندگان اوکراینی ،اجازه ورود بدهد یا
خیر؟ در کنار آن در مورد شهروندان سوری و افغان هم این پرسش
مطرح شدهاست .همچنین در مورد پناهندگانی که از السالوادور به
آمریکا میروند .پاسخها در این نمودار قابل مشاهده است.

پیمانبحثبرانگیز
عضویت در ناتو همان مبحثی است که به نوعی جرقه جنگ روسیه
و اوکراین را زده ،به همین خاطر است که اکونومیست در این زمینه
نظرسنجی کرده و از مردم پرسیده که آیا با عضویت در پیمان ناتو،
موافق هستند یا خیر .بررسیها نشان میدهد اکثریت افراد با عضویت
در ناتو موافق هستند .ظاهرا ً لهستانیها بیش از هر نقطهای از جهان
نســبت به عضویت در ناتو ،ابراز موافقت کردهانــد و از آن حمایت
میکنند .این نمودار بخشی از نظرسنجی را نشان میدهد.

چهارم تا نهم مارس  ،2022درصد پاسخگویان
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نباید
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آیا با عضویت در ناتو موافق هستید یا مخالف؟
هیچکدام

مخالف

مارس  ،2022درصد پاسخگویان

 77لهستان

20
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27
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37
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[ آلمان و روسیه ]

غول وابسته

آیا آلمان میتواند بدون روسیه گاز خود را تامین کند؟
روز  27مارس بود که اوالف شولتز ،صدراعظم آلمان در یک برنامه تلویزیونی شرکت
کرد .وقتی مجری برنامه گفت طبق پیشبینیهــای تحلیلگران اقتصادی ،اگر آلمان
واردات انرژی از روســیه را بالفاصله قطع کند ،رشد اقتصادیاش دچار مشکل نخواهد
شد ،با واکنش شدید شولتز مواجه شد .او به سرعت گفت« :آنها اشتباه میکنند ».او در
ادامه صحبتهایش اضافه کرد چنین اقدامی نوعی «بیمسئولیتی» محسوب میشود و
ما را به نتیجه اشتباه میرساند .هفتههاست که کارشناسان اقتصادی با وزرای آقای شولتز
بحث میکنند تا در مورد عواقب قطع واردات آلمان از روسیه به جمعبندی برسند .آنها
میخواهند ببینند اگر آلمان واردات انرژی را متوقف کند چه اتفاقی برایش رخ خواهد داد.
اما هنوز به نتیجه نرسیدهاند .هم دولت و هم اهالی صنعت و کسبوکار در آلمان معتقدند
قطع رابطه روسیه و آلمان میتواند منجر به خیزش ناگهانی بیکاری ،افزایش بیسابقه فقر
و در نهایت رکود اقتصادی در آلمان شود .اما برخی از کارشناسان اقتصادی که مستقل از
دولت فعالیت دارند ،موضع مخالف را در پیش گرفتهاند و اصرار دارند عواقب چنین کاری
قابل مدیریت خواهد بود .روز  30مارس بود که دولت باالخره تصمیم گرفت بخشــی از
واردات گاز از روسیه را مدیریت کنند .در واقع دولت قصد دارد مجموعهای از برنامهها را
به اجرا درآورد تا رفتهرفته وابستگیاش را به گاز و انرژی روسیه کاهش دهد .البته روسیه
هم تهدید کرده که این ارتباط را قطع میکند چرا که آلمان در کنار سایر اعضای گروه ،7
دوستی این کشور را نپذیرفتهاند .روسیه از این کشورها درخواست کرده گاز را
درخواست
ِ
به جای یورو یا دالر ،با روبل معامله کنند .اما اعضای گروه  7از جمله آلمان این درخواست
را قبول نکردهاند .به این ترتیب تحریمها شرایط را برای روسیه سختتر کرده و این کشور
هم سعی دارد شرایط را برای بقیه سختتر کند.
Jواردات غیرانسانی
بودن آن
اما در حالیکه خرید گاز از روســیه ادامه دارد ،برخی افراد در مورد اخالقی ِ
بحث کردهاند .آلمان ماهانه نفت ،گاز و زغال سنگ روسیه را به ارزش  2میلیارد دالر را وارد
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چرا باید خواند:
پیش از آنکه روسیه
به اوکراین حمله
کند ،بحث انرژی
در میان کشورهای
اروپایی مطرح بود.
در میان این کشورها،
وضعیت آلمان از همه
پیچیدهتر است .این
کشور نیمی از گاز خود
را از طریق روسیه
تامین میکند .اما اگر
روسیه نباشد ،آلمان
باید چه کار کند؟

میکند .این پول قطعاً میتواند به دولت والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه کمک کند تا جنگ با اوکراین را
پیش ببرد .شــولتز میگوید توقف واردات انرژی ،بیش
از آنکه به روســیه آسیب برســاند به آلمان ضرر وارد
خواهد کرد .این در حالی اســت که دولتهای اروپایی
از شولتز درخواســت کردهاند این رویه را متوقف کند.
برخی پژوهشها نشان میدهند توقف واردات انرژی از
روسیه میتواند منجر به کوچک شدن اقتصاد آلمان و
آسیبهای جبرانناپذیر شود .این همان چیزی است که
شولتز به آن باور دارد .همه چیزهایی که گفته میشود،
برآوردها و تخمینهایی است که میتواند اشتباه باشد .به
همین خاطر است که آلمان هنوز نتوانسته اقدام درستی
در این زمینه داشته باشد .برخی تحلیلگران گفتهاند قطع گاز و انرژی از روسیه مثل بازی
کردن با آتش است و بدون تردید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا آسیب خواهد رساند.
بسیاری از تولیدات در این منطقه در صورت فقدان انرژی روسیه ،متوقف خواهد شد .این
برآوردهای بدبینانه باعث شــده آلمان در زمینه توقف واردات انرژی عقبنشینی کند و
اقدام دقیقی نداشته باشد.
یکی از مطالعات دانشگاهی نشان میدهد توقف واردات گاز روسیه منجر به کاهش 3
درصدی اقتصاد آلمان خواهد شد .مشکل بزرگ آلمان «گاز» است .قطعاً آلمان میتواند
نفت و زغال سنگ خود را از جای دیگری هم وارد کند .اما نیمی از گاز آلمان را روسیه
تامین میکند .به این ترتیب معضل اصلی ،گاز است .آلمان میتواند با کشورهای جایگزین
و همچنین انرژی هستهای حدودا ً 70درصد از گاز خود را تامین کند .اما اینها برآوردهای
غیردقیق است .همه میدانند که یافتن جایگزین برای تامین گاز آلمان کار سادهای نیست
اما این تنها راهکاری است که این کشور دارد .برخی تحلیلگران با اشاره به موقعیتهای
تاریخی در گذشته نظیر موقعیت آمریکا در جنگ جهانی دوم ،معتقدند آلمان میتواند
خیلی زود جایگزین برای تامین گاز خود پیدا کند .بدون تردید گاهی نیاز به قربانی کردن
و اکنون آلمان در همان موقعیتی قــرار دارد که باید برخی چیزها را قربانی کند .قطعاً
جنبههای پنهان و نامشــخصی از این ماجرا وجود دارد که هنوز نسبت به آن اطمینان
و قاطعیت نداریم .احتماالً با افزایش خشــونت در جنگ میان روسیه و اوکراین ،باالخره
کشورهایی مثل آلمان مجبور میشوند کاری را انجام دهند که از نگاه دیگران ،اخالقی و
انسانی محسوب میشود .پس حتی اگر شدنی هم نباشد و یا سخت باشد ،باز هم آلمان
راهی جز توقف واردات انرژی از روسیه و یافتن تامینکنندگان جدید ندارد.

قابوس برای بیش از  5دهه به عنوان سلطان عمان شناخته میشد .او هیچگاه به صورت عمومی نام نفر بعد از خودش را به زبان نیاورده بود .به همین
خاطر کسی نمیدانست در آینده چهکسی به قدرت خواهد رسید .البته برخی زمزمهها به گوش میرسید که قرار است فردی از وزارت امور خارجه به این
سمت دست پیدا کند و این مسئولیت را بر عهده بگیرد .اما باز هم کسی نسبت به آن اطمینان خاطر نداشت.

[ عمان ]

یک نسل پس از قابوس
سلطان هیثم سیاستهایی متفاوت از سلطان قابوس دارد
وقتی در ماه مارس ،دو زندانی آمریکایی از ایران آزاد
شدند ،هیچکس تعجب نکرد که اولین توقفگا ِه آنها
عمان بود .نازنین زاغری راتکلیف و انوشه آشوری ،هردو
برای چندین ســال به اتهام جاسوسی در ایران ،زندانی
شده بودند .اما اخیرا ً طی توافقی با بریتانیا ،ایران تصمیم
گرفــت این دو زندانــی را آزاد کند .در این بین ،عمان
نقشــی کلیدی را ایفا میکرد .این کشور در حقیقت
واسطهای محکم بود که فضایی برای پرواز امن دو زندانی
را فراهم میکرد .در واقع ایران در ازای پرداخت بدهی،
این دو زندانی را به بریتانیا بازگرداند .عمان هم فضایی
را فراهــم کرد تا این دو زندانی به صورت ایمن ،منتقل
شوند .دو سال پیش بود که سلطان قابوس از دنیا رفت و
جای خود را به سلطان هیثم داد .قابوس برای بیش از 5
دهه به عنوان سلطان عمان شناخته میشد .او هیچگاه
به صورت عمومــی نام نفر بعد از خــودش را به زبان
نیاورده بود .به همین خاطر کسی نمیدانست در آینده
چه کسی به قدرت خواهد رسید .البته برخی زمزمهها
به گوش میرسید که قرار اســت فردی از وزارت امور
خارجه به این سمت دست پیدا کند و این مسئولیت را چرا باید خواند:
بر عهده بگیرد .اما باز هم کسی نسبت به آن اطمینان دو سال پیش بود که
خاطر نداشت .اتفاقی که اخیرا ً در مورد زندانیان رخ داد سلطان قابوس در
به نوعی نشان داد که عمان هنوز هم مثل گذشته ،نقش عمان از دنیا رفت و
میانجیگری را بر عهده دارد و همان واســطه قدیمی جای خود را به سلطان
است ،حتی در نبو ِد سلطان قابوس .به این ترتیب انتظار هیثم داد .عمان یکی از
میرود که سلطان هیثم شباهتهای بسیاری به سلطان کشورهای کلیدی در
قابوس داشته باشد .عمان همسایه عربستان سعودی منطقه به شمار میآید
و امارات متحده عربی اســت ،دو کشوری که جیبشان کههمیشهنقش
همیشــه پر از پول بودهاست .اما عمان ترجیح داده به میانجی را ایفا کرده
جای اینکه وارد بازیهای سیاسی این دو کشور شود ،است .اما سلطان جدید
همیشه بیطرف بماند و از مزیت بیطرفی خود بهویژه در زمینه سیاستهای
در مورد کشوری نظیر ایران بهره بگیرد.
خارجی و داخلی چه
سلطان هیثم یعنی ســلطان جدی ِد عمان ،تالش تفاوتهایی با سلطان
کرده در مورد یمن که کشور همسایهاش است ،موضعی قابوس دارد؟
بیطرف نسبت به جنگ را در پیش بگیرد .این جنگ در
حقیقت میان عربستان سعودی و حوثیها در یمن است
و از ســال  2014تاکنون منجر به از دست رفتن جان
افراد زیادی شدهاست .البته رایزنیهایی هم در مورد این جنگ صورت گرفته اما تاکنون
موفقیتی در این مورد حاصل نشدهاســت .حتی صحبتهایی در مورد معاوضه زندانیان
میان حوثیها و عربستان سعودی صورت گرفت اما باز هم نتیجه نداد .یکی از نکات جالب
توجه این است که سلطان هیثم نسبت به سلطان قابوس ،رویکرد دوستانهتری با عربستان
سعودی در پیش گرفتهاست .حتی به دنبال سرمایهگذاری است .در واقع دیدارها و روابط
با هدف انجام کسبوکار صورت میگیرد.

عبخشی
عطشتنو 
J
ِ
در سیاست داخلی ،رویه سلطان هیثم کام ً
ال با سلطان قابوس فرق دارد .سلطان قابوس
عمانی مدرن را بســازد اما در مورد تنوعبخشــی به اقتصاد ،اقدام
تالش کرده بود دولت
ِ
چندانی نداشــت .عمان یکی از کشورهای تولیدکننده نفت است که روزانه یک میلیون
بشکه نفت تولید میکند .با این حال اقتصادش کام ً
ال به بازار سیاه وابسته است .دوسوم
از کل صادرات این کشور را پتروشیمی در بر میگیرد و این بیش از  70درصد از درآمد
دولت را شامل میشود.
سلطان هیثم به شکل دیگری به اقتصاد توجه دارد .رشد تولید ناخالص داخلی در عمان
از سال  2017تاکنون زیر  2درصد بودهاست .کاهش قیمت نفت طی سالهای گذشته
باعث شــده حجم بدهیهای خارجی عمان از  64درصد تولید ناخالص داخلی در سال
 2016به  94درصد در سال  2019برسد .ضربه همهگیری کرونا شرایط را بحرانی کرد و
وضعیت تولید ناخالص داخلی عمان بدتر شد.
همه اتفاقات اخیر باعث شده شاهد تحوالتی در اقتصاد عمان باشیم .البته امسال ظاهرا ً
وضعیت قدری بهبود پیدا کرده که ناشی از همین تحوالت اساسی در اقتصاد عمان است.
کسری بودجه در سال جدید وضعیتی بهتر از سال گذشته داشته اما هنوز هم رقم آن
باالست و میتواند مشکالتی را برای دولت ایجاد کند .عمان برای اینکه اقتصادش را نجات
دهد و به تراز مالی برساند در برخی از بخشها به مازاد قابل توجهی نیاز دارد .در غیر این
صورت ،بدهیها برای اقتصاد این کشور دردسر خواهد شد.
مهمترین چالش فعلی عمان ،تنوعبخشی به اقتصاد و ایجاد شغل است .بررسیها
نشان میدهد که نیمی از جوانان این کشور ،بیکار هستند .هنوز این اقتصاد به نفت
وابســته است .سلطان جدید عمان باید به فکر تعریف پروژههای بزرگ و جدید برای
نجات اقتصاد این کشور باشــد .در واقع عمان به سرمایهگذاریهای جدید نیاز دارد.
اینها همگی نیازهای عمان است که سلطان هیثم باید آنها را تشخیص بدهد و در
مسیر آنها تالش کند.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و نوزدهم ،اردیبهشت 1401

155

شیلی از سال  1990نظامی دموکراتیک پیدا کرد و به نظام دموکراسی بازگشت .تعداد دانشجویان و دانشآموزان در این
کشور هم از همان زمان افزایش پیدا کردهاست .نکته جالب توجه این بود که از هر ده نفر ،هفت نفر از دانشجویان ،اولین
فرد در خانواده خود بودهاند که به دانشگاه راه پیدا میکردند.

[ تحصیل در شیلی ]

از اعتراض تا ریاستجمهوری
آیا گابریل بوریک میتواند نظام آموزشی شیلی را متحول کند؟
الکسیس مارامبیو در آپارتمانی کوچک در الپینتانا
بزرگ شدهاست ،جایی در حاشیه سانتیاگو که پایتخت
شــیلی اســت .او اتاقی مشــترک با برادرش داشته
و خواهرش هم تا  13ســالگی در اتــاق پدر و مادرش
میخوابیده .پشــت پنجرههای خانه ،نردههایی کاشته
شده که قرار است از ورود دزد به خانه جلوگیری کند .او
میگوید« :این بخش بدقواره شیلی است» .حاال مارامبیو
 30ساله شده و روزهای گذشته را به خاطر میآورد .او
نخستین فرد در خانوادهاش است که توانسته به دانشگاه
راه پیدا کند .پدر و مادرش ،شــبانهروز کار میکردند تا
بتواند مخارج او برای دانشگاه را تامین کنند .او هنوز هم
باید  20هزار دالر وام دانشجوییاش را بپردازد .اما نکته
اینجاســت که تحصیالت او ،نردبانی شد برای نجات از
فقر .او باالخره موفق شــد به شهرداری راه پیدا کند و
پس از چند سال کار ،خانهای در یکی از نقاط بهتر شهر
خریداری کرد .خانــوادهاش هم به آن خانه نقل مکان چرا باید خواند:
کردند .حاال وقتی به همسایههای قدیمیاش در الپینتانا تحصیالت و آموزش
سر میزند ،پیرمرد همسایه به او میگوید« :پسرم ،به یکی از مقوالت حساس
در شیلی است .طی
محله فقرا آمدهای!»
قصهمارامبیوبهسادگی،مسیرموفقیتنظامآموزشی سالهای گذشته
و تحصیلی در شیلی را نشان میدهد .این کشور از سال نارضایتی در رابطه
 1990نظامی دموکراتیک پیدا کرد و به نظام دموکراسی با آموزش و تحصیل
بازگشت .تعداد دانشجویان و دانشآموزان در این کشور در شیلی ،بارها جرقه
هم از همان زمان افزایش پیدا کردهاســت .نکته جالب ناآرامی و اعتراضات
توجه این بود که از هر ده نفر ،هفت نفر از دانشجویان ،خیابانی را در این
اولین فرد در خانواده خود بودهاند که به دانشگاه راه پیدا کشور زدهاست .آیا
میکردند .در واقع هیچیک از نسلهای قدیمی قدم به رئیسجمهوری
دانشگاه نگذاشته بودند .البته چنین پیشرفتی در عرصه جدید شیلی که
آموزش و پرورش ،قطعاً با هزینههایی بهویژه برای دولت خودشمنتقدسیستم
همراه بودهاست .هرچند عمده هزینهها بر دوش خانواده آموزشی بوده،
است .بررسیها نشان میدهد شیلی یکی از کشورهایی میتواند تحولی در
است که هزینه شهریه در آن بســیار باالست .بهویژه این زمینه ایجاد کند؟
مقایسه این شــهریه با قدرت خرید نشان میدهد که
شیلی در این زمینه هزینهای کالن دریافت میکند.
طی سالهای گذشته اعتراضاتی در زمینه نارضایتی درباره تحصیالت در شیلی صورت
گرفتهاست .برای مثال در سال  2006اعتراضاتی در مورد برخورد تبعیضآمیز با کودکان
در مدرسه ،صورت گرفت .دانشجویان هم در سال  2011به دلیل مشابه ،دست به اعتراض
زدند .در سال  2019هم اعتراضات خونباری در رابطه با هزینههای باالی دانشگاه صورت
گرفت .همان زمان بود که گابریل بوریک به عنوان رئیسجمهوری محبوب شیلی با 36
سال سن به قدرت رسید .او یکی از مهمترین اهدافش را ایجاد فضایی برای برخورداری
از تحصیالت برتر اعالم کرد .او بارها و بارها اعالم کرده که به عنوان رئیسجمهوری قصد
دارد اصالحات اساسی در ساختار آموزشی این کشور ایجاد کند.
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Jمدرسهها مدرن شدند
نظام مدرسه در شیلی همیشه شیوهای غیر عادی داشتهاست .در سال  1973تا 1990
که آگوستو پینوشه ،دیکتاتور شیلی بود ،آزمونهای استاندارد برای بچهها در نظر گرفته
میشد .دانشآموزان برای رفتن به مدرسه ثبت نام میکردند و سپس برای سپری کردن
هر مرحله ،امتحان میدادند که استانداردهای آن قدری متفاوت بود .ایده اصلی این بود
که رقابت و انتخاب بین دانشآموزان تقویت شــود .اما به مرور مدرسهها مدرن شدند و
خانوادهها ،فرزندان خود را به مدرسههای جدیدتر فرستادند تا به شیوهای جدید آموزش
ببینن .د
برخی از تحلیلگران میگویند تغییر رویه در نظام آموزشــی شیلی ،روندی مثبت
داشــته و نتیجه خوبی از آن گرفته شدهاست .شیلی این روزها در زمینه آموزش ،رتبه
باالیی در میان کشورهای آمریکای التین دارد .بهویژه مهارت بچهها در ریاضیات و زبان
بسیار باالست .اما نکته اینجاست که مدرسههای جدید با هزینههای بیشتری همراه است.
به همین خاطر اســت که میتواند نابرابری را رقم بزند و صرفاً کمکی باشــد برای افراد
ثروتمند .یعنی فقرا از این سیســتم آموزشی مدرن ،عقب میمانند .شیوه نمرهدهی در
این مدرسههای جدید به گونهای است که بچهها بهتر میتوانند در آن پیشرفت کنند .اما
کودکانی که از خانوادههای فقیر میآیند از این پیشرفت محروم میمانند.
در سانتیاگو تفاوت میان آموزش کودکان فقیر و ثروتمند کام ً
ال قابل مشاهده است.
حتی در میان دانشجویان هم این مسئله به چشم میخورد ،آن دسته از دانشجویانی که
مالی بهتر توانســتهاند آموزش بهتری ببینند در نهایت شرایط بهتری
به دلیل وضعیت ِ
هم دارند .به همین خاطر اســت که رئیسجمهوری جدید تالش دارد با رویکرد کام ً
ال
چپگرایانه ،وضعیتی برابر برای آموزش ایجاد کند .بوریک هنوز جزئیات برنامههایش در
مورد آموزش و تحصیل جوانان را منتشر نکرده اما گفته شده که برای ایجاد برابری تالش
میکند .در واقع او سعی دارد دینامیک نظام آموزشی را تغییر دهد .به هر حال او در رابطه
با تحصیــل و آموزش ،وعدههایی داده و همه این وعدهها را به خاطر دارند .اکنون دیگر
نمیتواند از این وعدهها عقبنشــینی کند .هر نوع نارضایتی در مورد تحصیل در شیلی
میتواند منجر به اعتراضات خیابانی شود و این چیزی نیست که رئیسجمهوری جوان
شیلی به دنبال آن باشد.

سال  2018وقتی بولسونارو به عنوان پیروز در انتخابات ریاستجمهوری برزیل اعالم شد ،بسیاری از افراد را شگفتزده کرد .خیلیها انتظارش را نداشتند
او انتخاب شود .جبهه چپ در فاصله سالهای  2003تا  ،2016قدرت را در برزیل در اختیار داشتند .بولسونارو که در گذشته در ارتش برزیل به عنوان
کاپیتان فعالیت کرده ،توانست آرای مردمی را به نفع خودش تغییر بدهد .او از ارزشهای سنتی بهره گرفت و از این طریق رای مردم را به سمت خودش کشاند.

[ برزیل ]

موعد امتحان
انتخابات ریاستجمهوری برزیل برگزار شد
روز بیستوهفتم مارس بود که ژائیر بولسونارو ،رئیسجمهوری برزیل در جمع مردم
در برازیلیا گفت« :این مبارزه ،میان راســت و چپ نیست .این مبارزهای میان خیر و شر
است ».او درباره رقیبش در انتخابات ریاستجمهوری حرف میزد .دوم اکتبر سال 2022
یعنی چند ماه دیگر ،انتخابات ریاستجمهوری در برزیل برگزار خواهد شد .بولسونارو که
یک دوره ریاستجمهوری برزیل را تجربه کرده اکنون به دنبال کسب رای برای پیروزی
در دور دوم است .اما او طوری برخورد میکند که گویی آخرالزمان در پیش است .بسیاری
از افراد ،بهویژه تحلیلگران بر این باورند که دموکراسی در برزیل نمیتواند چهار سال دیگر
با حضور بولسونارو دوام بیاورد .در واقع اکثر افراد ،نگران دموکراسی برزیل هستند .او طی
این چند سال طوری رفتار کرده که گویی فقط به دنبال قدرت است و قصد ندارد آن را
با کسی سهیم شود .حاال هم وانمود کرده که انتخابات ریاستجمهوری برزیل ،نبرد میان
خیر و شر است و آنطوری که گفته ،خودش طرف خیر است .به همین خاطر است که
برخی از تحلیلگران پیشبینی کردهاند در ادامه شاهد
چرا باید خواند:
خشونت در انتخابات ریاستجمهوری برزیل باشیم.
برزیلیها در ماه اکتبر
ســال  2018وقتی بولســونارو به عنوان پیروز در
باید پای صندوقهای
انتخابات ریاستجمهوری برزیل اعالم شد ،بسیاری از
رای بروند و
افراد را شگفتزده کرد .خیلیها انتظارش را نداشتند او
رئیسجمهوری بعدی
انتخاب شود .جبهه چپ در فاصله سالهای  2003تا
خود را انتخاب کنند.
 ،2016قدرت را در برزیل در اختیار داشتند .بولسونارو قریب به چهار است
که در گذشته در ارتش برزیل به عنوان کاپیتان فعالیت که ژائیر بولسونارو با
کرده ،توانســت آرای مردمــی را به نفع خودش تغییر الگوی دونالد ترامپ
بدهد .او از ارزشهای سنتی بهره گرفت و از این طریق در برزیل حکمرانی
رای مردم را به ســمت خودش کشــاند .او همچنین میکند .اما حاال به
از قدرت شــبکههای اجتماعی بهره گرفــت .در واقع نظر میرسد این الگو
بولسونارو با هر ابزاری که در اختیارش بود ،رای مردم را دیگر جواب نمیدهد.
خرید .البته ناگفته نماند که بخت هم با او یار شد .برای
مثال یک ماه پیش از آغاز انتخابات ریاستجمهوری،
فردی به او آسیب رساند و این امر باعث شد توجه مردم
بیشتر از گذشته به او جلب شود .در واقع خیلیها از روی
همدردی به او رای دادند.
برخی افراد هنوز طرفدار بولســونارو هستند .برای
مثال مردی که در خانهاش عکس آگوســتو پینوشه را
به دیوار آویخته ،معتقد است بولسونارو یکی از بهترین
رئیسجمهورهایی اســت که شــیلی تاکنون داشته.
حتی وقتی از اشــتباهات بولسونارو برایش میگویید،
شــانههایش را باال میانــدازد و مشــکالت به گردن
چیزهای دیگر مثل همهگیری کرونا میاندازد .این در
بودن ویروس کرونا
حالی است که بولسونارو حتی جدی ِ
را هم زیر سوال برده بود و در میان مردم میگفت این
بیماری جدی نیست .او حتی واکسن را چیز بیارزشی
میدانســت .با این حال ،عدهای پیدا میشوند که از او
حمایتمیکنند.
البتــه نگاه این مــرد ،نگاه اکثریت مردم نیســت.

بررسیها نشان میدهد نرخ مقبولیت بولسونارو در حال حاضر فقط  24درصد است .در
واقع او دیگر شخصیتی نیست که مورد پذیرش همه مردم واقع شود .فساد و محافظهکاری
در قبال مشکالت از جمله مواردی است که باعث شده این فرد محبوبیت خود را در میان
مردم از دست بدهد .حاال فردی که چندان محبوب و مطلوب نیست باید در مبارزه برای
ریاستجمهوری شرکت کند .واضح است که آمادگی الزم را برای چنین رقابتی ندارد .در
نتیجه تالش دارد به هر ابزاری متوســل شود .ظاهرا ً رقیب او محبوبیت  45درصدی در
میان مردم دارد .این یعنی شانس پیروزی بولسونارو بسیار کم شدهاست .بررسیها نشان
میدهد اکثر برزیلیها ترجیح میدهند گزینه سومی پیش رویشان قرار بگیرد .اما هیچیک
از گزینههــای موجود رای باالیی در میان مــردم ندارند .اکثر آنها محبوبیت حدودا ً 8
درصدی دارند و این یعنی انتخابات به احتمال زیاد با دو گزینه بد و بدتر برگزار خواهد شد.
Jانتخابات برای اقتصاد
انتخابات ریاستجمهوری در برزیل به طور خاص مربوط به اقتصاد خواهد بود .فردی
که وزارت اقتصاد را در کابینه بولسونارو بر عهده داشت بارها و بارها گفته شرایط اقتصادی
را بهبود میبخشــد .اما عم ً
ال شــاهد بهبود نبودهایم .یعنی همه حرفها در حد وعده
ماندهاست .پرداختی به کارمندان در حداقلیترین وضعیت ممکن قرار دارد .اقتصاد بدون
کمک دولت ،دوام نمیآورد و همهگیری کرونا شــرایط اقتصادی را وخیم کردهاست .در
واقع اقتصاد در یک ایستگاه قرار گرفته و متوقف شدهاست .به همین خاطر است که این
انتخابات ریاستجمهوری فقط با مولفههای اقتصادی پیش میرود.
در نظر داشته باشید که بولسونارو هنوز هم شانس پیروزی در این انتخابات را دارد .اما
این احتمال وجود دارد که او رفتاری مشابه دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری پیشین آمریکا
در پیش بگیرد و در صورت باخت در انتخابات ،واکنشهای نامعقول نشــان دهد .به هر
حال ترامپ همیشه الگوی بولسونارو بوده پس بعید نیست که در این زمینه هم مانند او
رفتار کند .فع ً
ال باید در انتظار آزمون بزرگی باشــیم که مردم این کشور در ماه اکتبر در
پیش دارند.
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در ماه فوریه ،دهها هزار نفر از مردم روسیه برای فرار از سرمای سخت و طاقتفرسای
روسیه به کشورهای دیگر پناه برده بودند ،کشورهای آسیایی که در این زمان از سال ،گرم
هستند .اما روز  24فوریه ،روسیه به اوکراین حمله کرد.

[ توریستهای روس ]

برزخ روسها

جنگ روسیه توریستها را آواره کرد
اگر برای تعطیالت به ســفر خارجی رفته باشــید ،تنها خبر هولناک میتواند این
باشد که کشور مبدا شما ،وارد جنگ شدهاست .در این شرایط دیگر نمیتوانید به خانه
بازگردید .حاال تصور کنید که همین اتفاق برای توریســتهای روس رخ داد .آنها به
سفر رفته بودند اما ناگهان خبر آمد که کشورشان وارد جنگ با اوکراین شده و به این
ترتیب بازگشت آنها به روسیه ،ناممکن شد .در ماه فوریه ،دهها هزار نفر از مردم روسیه
برای فرار از ســرمای سخت و طاقتفرسای روسیه به کشورهای دیگر پناه برده بودند،
کشــورهای آسیایی که در این زمان از سال ،گرم هستند .اما روز  24فوریه ،روسیه به
اوکراین حمله کرد.
به دنبال جنگ روســیه و اوکراین ،کشــورها تحریمهای خود را علیه روسیه آغاز
کردند .بخشــی از تحریمها هم مربوط به خطوط هواپیمایی میشــد .به این ترتیب
بســیاری از پروازها به روسیه لغو شــدند .وقتی هواپیماها به روسیه نروند ،نمیتوانند
توریســتها و گردشگران روس را به خاک این کشــور بازگردانند .اما اتفاق بدتر این
بود که از دهم مارس ،دیگر شــرکتهایی مانند ویزا و مســترکارت خدمات خود را به
روسها ارائه نکردند .در واقع روسهایی که خارج از این کشــور بودند نمیتوانستند از
خدمات پرداختی این شرکتها بهره بگیرند .تصور کنید که بانکها هم دچار مشکل
شدهاند .حاال توریستهایی را به خاطر بیاورید که در کشورهای آسیایی گرفتار شدهاند.
بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر حدود  7هزار نفر در تایلند گرفتار شدهاند.
بیش از  11هزار و  500نفر هم در ســریالنکا هســتند .بیش از  19هزار نفر از مردم
روســیه هم برای تفریح به بالی و جزایر اندونزی رفته بودند که اکنون با این وضعیت،
باید همانجا بمانند تا تکلیفشان روشن شود.
ظاهرا ً بسیاری از آنها دچار مشکل شدهاند .با کاهش ارزش روبل ،وضعیتشان بدتر
شده و نمیتوانند هزینههای خود را برای اقامت در این کشورها بپردازند .حسابهای
آنها فریز شــده و نمیتوانند کاری از پیش ببرند .البته دولتها تالش کردهاند به این
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افــراد کمک کنند تا راهی برای بهبود اوضاع پیدا شــود .برای مثال در تایلند ،ویزای
روسها یک ماه دیگر تمدید شــده ،در سریالنکا هم ویزای این افراد تا سه ماه تمدید
شدهاســت .برخی از هتلداران هم با همراهی و همدلی ،به این افراد تخفیف دادهاند.
در واقع آنها میتوانند با تخفیف و گاهی در ازای انجام برخی کارها ،اتاق را در اختیار
داشته باشند تا وضعیت مشخص شود .برخی هم میگویند بهتر است اینجا بمانند و
پولهایشان تمام شود تا اینکه به کشورشان بروند و مجبور شوند با لباس سربازی به
جنگ اوکراین بروند.
 Jبر سر دوراهی
برخی از توریســتها توانســتهاند راهی پیدا کنند تا اموراتشان بگذرد .یکی از این
راهها بهرهگیری از رمزارزهاست .برخی هم توانستهاند
چرا باید خواند:
به اتحادیههای غربی دسترسی پیدا کنند و از طریق
فرض کنید برای
آن ،جابهجایی پول را انجام دهند .اما نکته اینجاست
تعطیالت به کشوری
که اگر درآمدی نداشته باشند ،پولشان تمام میشود.
دیگر سفر کردهاید و
ســقوط ارزش روبل در برابر دالر باعث شــده شرایط
ناگهان خبر میآید
برای این افراد سختتر شود .در واقع با کاهش ارزش
که کشور شما وارد
روبل ،هزینه زندگی در برخی از کشورها نظیر سریالنکا
جنگ شدهاست .حاال
به شــدت افزایش پیدا میکند .وضعیت طوری شده
دیگر نمیتوانید به
که هزینه زندگی و گذران امور در تایلند و بالی بسیار
کشورتان بازگردید.
بیشتر از روسیه است .برخی از این توریستها به دنبال
این اتفاقی است که
سفر الکچری هم نبودهاند و صرفاً قصد داشتهاند هوایی
برای توریستهای
عوض کنند اما حاال کل سرمایه زندگیشان از دستشان
روس رخ داد .در این
رفتهاست .فردی که در مسکو در یک آپارتمان کوچک
گزارش ببینید.
زندگی میکرده و صرفاً برای تفریح چند روزه به این
کشورهای آسیایی سفر کرده ،نمیتواند به این وضعیت
ادامه دهد و کل داراییاش را از دست بدهد.
کاهش ارزش روبل باعث شــد بازگشــت روسها
به خانه ،اضطراری شــود .برخی افراد توانســتهاند با
دردسرهای بسیار ،بلیت برای بازگشت به روسیه پیدا
کنند .ارزش این بلیت هم بســیار زیاد است .اما این
نگرانی وجود دارد که پروازها لغو شوند .برخی افراد هم
بین کشــوری که به آن سفر کردهاند و روسیه ،مردد
هستند .یعنی نمیدانند بازگشــت به روسیه در این
شرایط کار درستی است یا خیر .در واقع آنها انتخاب
ســختی دارند .حتی عدهای گفتهاند امیدوارند راهی
پیدا کنند و برای همیشــه در آن کشورهای خارجی
بمانند .اما هزینهها به عمده این افراد چنین اجازهای
نمیدهد .بحران اقتصادی در روســیه هم باعث شده
بسیاری از افراد تمایلی به بازگشت به روسیه نداشته
باشند .توریستهای روس به خوبی نشان میدهند که
جنگ چطور افراد را نسبت به آیندهشان در هرجایی از
دنیا ،ناامید میکند.

تعداد کمی از تخمینهای قابل اعتماد درباره ابعاد صنعت اینفلوئنسری وجود دارد .یکی از دادههای مربوط به
موسسه آمار چین در سال  2020نشان داد که این صنعت سهمی  210میلیارد دالری در اقتصاد چین دارد که
ً
تقریبا  1.4درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل میدهد.

[ کسبوکار اینفلوئنسری ]

سفیرهایجدیدتبلیغات
تاثیر بسیار جدی اینفلوئنسرها بر سرنوشت ِبرندها
رشد تاثیرگذاری
چه نسبتی از بازاریابان آمریکایی از اینفلوئنسرها استفاده میکنند؟
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تا پیش از این برندهای الکچری تنها به شکلی یکسویه خبرها و تبلیغات خود را منتشر
میکردند .با اینحال ،با ظهور عصر شبکههای اجتماعی خریداران دوست دارند نظر خود را به
برندها بگویند .یک گروه به طور ویژه بیش از بقیه نظر مدیران صنعت فشن را به خود جلب
کردهاند :اینفلوئنسرها .این افراد با بررسی و تبلیغ محصوالت مختلف ،حجم زیادی از فالوئر
با پیدا کردهاند .شــهرت این افراد در مقایسه با افرادی مانند ستارههای سینما ،سرچشمهای
غیردیجیتال ندارد ،بلکه از دل استفاده هوشمندانه از اینستاگرام ،اسنپچت یا تیکتاک پدید
آمدهاست .شاید مطالبی که به اشتراک میگذارند ساده باشد ،اما کسبوکارشان بههیچوجه
چنیننیست.
اینفلوئنســرها از دید مصرفکنندگان به طور همزمان هم یک تبلیغ متحرک به حساب
میآیند ،هم دوستی قابل اطمینان .برای واسطههایی که چرا باید خواند:
بین آنها و برندها قرار گرفتند هم اینفلوئنســرها کاالیی شاید تبلیغ کردن
جذاب هستند .برای مالکان برندهای بزرگ هم تبدیل به یا بررسی کردن
کانالهایی شدهاند که از طریقشان میتوان به نسل جدید یک کاال توسط یک
دسترسی پیدا کرد .از دید مقرراتگذاران و رگوالتورها هم اینفلوئنسرکاری
اینفلوئنسرها موضوعی برای موشکافی هستند .در آخرین ساده و سادهدالنه
روزهای ماه مارس ،دولت چین اعالم کرد که روی مبلغی به نظر برسد ،اما
که کاربران اینترنت میتوانند به اینفلوئنسرهای مورد عالقه کسبوکار بازاریابی
خود پاداش بدهند ،مبلغی که اینفلوئنســرها میتوانند از اینفلوئنسریبسیار
ال
طرفداران خود کســب کنند و چیزهایی که حق پســت پیچیدهتر و کام ً
کردن دارند ،محدودیتی اعمال میکند .با در نظر گرفتن جدی است .گرچه
تمام این مســائل ،به موضوعی میرسیم که نمیتوان آن این نوع از تبلیغات به
را نادیده گرفت.
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البته صنعت اینفلوئنسری در چین ،زودتر از جهان غرب
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پاگرفت .در دوران همهگیری هم صنعت اینفلوئنسری مانند بسیاری از دیگر صنایع دیجیتال
جهان ،با رشد قابل توجهی روبهرو شد.
Jرشد روی رشد
همانطور که در نمودار مشــاهده میکنید ،تخمین زده میشود که تقریباً  75درصد از
بازاریابان آمریکایی در سال  2022روی اینفلوئنسرها هزینه کنند ،در حالیکه این سهم در
ســال  ،2020تقریباً  65درصد بود .شاید در سال جاری ،هزینه جهانی برندها روی بازاریابی
اینفلوئنسری به حدود  16میلیارد دالر برسد که سهم آن را به بیش از  10درصد از هزینههای
تبلیغاتی در شبکههای اجتماعی میرساند .تخمینهای دیگری نشان میدهد که این واسطهها
در سال  2021تقریباً  10میلیارد دالر درآمد در سطح جهان داشتند که میتواند تا سال 2028
به عدد تقریبی  85میلیارد دالر برسد .تعداد بنگاههایی که خدمات اینفلوئنسری ارائه میدهند
رشدی  25درصدی طی سال گذشته کرد و به حدود  19هزار رسید.
البته کار کردن با اینفلوئنســرها دشواری و هزینههای خاص خود را هم دارد .برای مثال
کنترل کردن وجهه و رفتار ســتارههایی که تاکنون سفیر برندهای مختلف بودند ،از طریق
بندهای مختلف قرارداد بسیار ســادهتر از مجموعهای از اینفلوئنسرهای جوان است .گرچه
جایگزین کردن اینفلوئنسرها عملی راحتتر است ،اما در صورت باال رفتن تعداد جایگزینی
هزینههای بســیار زیادی برای برند به همراه دارد .برای مثال چین را در نظر بگیرید که در
سال گذشته حساب کاربری  20هزار اینفلوئنســر را با اتهام «آلوده کردن فضای اینترنت»
مسدود کرد .برندهای الکچری چینی هم در واکنش به این مسئله ،هزینه خود روی تبلیغات
اینفلوئنســری را کاهش دادهاند .مقرراتگذاران در سرتاســر جهان هــم در کنار برخورد با
پلتفرمهای مختلف اجتماعی ،با جدیت با اینفلوئنسرها مواجه شدهاند.
همین مسائل توضیح میدهند چرا بعضی از برندهای الکچری سراغ اینفلوئنسرها نمیروند.
برای مثال برند مشهور فرانسوی هرمس ،حضور پررنگی در شبکههای اجتماعی دارد ،اما در
این حضور از هیچ اینفلوئنسری اســتفاده نمیکند .با این حال ،بیشتر برندها باور دارند که
مزایای اینفلوئنسرمارکتینگ بیشتر از هزینههای احتمالی آن است .بسیاری از تحلیلگران
بسیار باسابقه عرصه بازاریابی عنوان کردهاند که اگر یک برند میخواهد در بین  10برند برتر
قرار بگیرد ،باید قواعد بازی در جهان دیجیتال را به خوبی یادگرفته و پیاده کند ،در غیر این
صورت از صدر جدول به سرعت فاصله خواهد گرفت.
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حجم صادرات نفت دریایی روسیه در روز  24مارس ،چیزی در حدود  2.3میلیون بشکه در روز بود
ً
که تقریبا  2میلیون بشکه کمتر از اولین روز ماه مارس بود .حاال که این نفت قابلیت فروش ندارد ،نفت
برنت به حدود  115دالر رسیده است.

[ نفت روسیه ]

به جیب چین و هند
روسیه چطور میتواند نفت خود را بفروشد؟
دو روز پیــش از آغــاز جنگ روســیه و اوکراین ،یک
چرا باید خواند:
نفتکش روســی با  33هزار تن نفت ،این کشور را به
نفتی که روسیه از
سمت ترمینال نفتی بریتانیا ترک کرد .زمانیکه یک
طریقنفتکشها
هفته پس از آغاز جنگ این نفتکش به بریتانیا رسید،
صادر میکند ،با
با واکنش سردی روبهرو شد و بسیاری از متخصصان و
مشکالت فراوانی
نیروهای کار حاضر در این بندر ،زمانی که فهمیدند این
روبهرو شدهاست.
اینمسئلهمنجربه
محموله از کجا آمدهاســت ،راضی به تخلیه آن نبودند.
کاهشقیمتنفت
چنین واکنشی در نقاط دیگر هم پیش آمد به شکلی
روسیه شده و فرصتی
که میزان نفتهای «روی آب» طی مدت زمانی اندک،
خوب برای خریدارانی
رشدی  13درصدی کرد .تعداد حاملهایی که به سوی
فراهم آوردهاست که
روسیه بازگشتند هم رشد کرد.
همگام با غرب پیش
بخش عمده چیزی که طی این مدت از روسیه خارج
نمیروند :چین و هند.
شدهاست ،پیش از شروع جنگ خریداری و هزینه آن
پرداخت شــدهبود .در حال حاضر نفت کمتری از این
کشــور خارج میشود .بســیاری از خریداران از ترس
تحریم و وجهه بد ،دست از خرید از روسیه کشیدهاند.
حجم صادرات نفت دریایی روســیه در روز  24مارس،
چیزی در حدود  2.3میلیون بشکه در روز بود که تقریباً  2میلیون بشکه کمتر از اولین
روز ماه مارس بود .حاال که این نفت قابلیت فروش ندارد ،نفت برنت به حدود  115دالر
رسیده است .با اینحال برای کشورهایی که حاضر هستند ریسک کنند و از روسیه نفت
بخرند ،این خرید با قیمتی خوب رخ میدهد.
تحریم نصفه و نیمه روسیه شباهت زیادی به تحریم ایران طی دهه اخیر دارد و روسها
هم میتوانند از دستورالعمل ایران برای دور زدن بسیاری از تحریمها استفاده کنند .آمریکا
در ماه می « ،2018فشار حداکثری» خود را با استفاده از تحریمها به صادرات نفت ایران
وارد کرد .این فشار تاثیرگذار بود و ایران به صادرات  260هزار بشکه در روز در ماه اکتبر
 2019رســید ،در حالیکه پیش از تحریمها تقریباً  2.3میلیون بشکه صادر میکرد .با
اینحال طی مدت پس از آن این روند حالتی مثبت ایجاد شــد به شــکلی که ایران در

ماههای منتهی به فوریه  2022به چیزی در حدود  850هزار بشکه در روز رسید.
Jرا هحل روسی
البته بعید است که روسیه دقیقاً راه حل ایران را کپی کند ،زیرا دست کم تا اینجای
کار نیازی به این کار ندارد .تحریمهای علیه ایران کشورهای ثالث را هم تهدید میکرد ،اما
تحریم روسیه بسیار شدت کمتری دارد .تنها آمریکا نفت روسیه را به طور کامل ممنوع
کردهاست که حتی پیش از این ماجرا هم نفت زیادی خریداری نمیکرد .آلمان هم در
روز  25مارس اعالم کرد که میزان خرید خود را نصف خواهد کرد ،اما دقیق مشخص نشد
که از چه زمانی این روند را آغاز میکند .فروشهایی که از طریق خطوط انتقال صورت
میگیرند ،با فشار کمتری به نسبت کشتیها روبهرو شدهاند .این نوع از فروش که تقریباً
یکپنجم از فروش نفت خام روسیه را تشکیل میدهد ،هنوز هم در جریان است.
حمل نفت توسط کشتی اما با مشکالت زیادی روبهرو شدهاست ،زیرا جدای از ترس
از تحریمها و مسئله وجهه یک کمپانی ،مسائلی نظیر کمبود اعتبارات بانکی ،ناتوانی در
بیمه کردن کشتیها و افزایش قیمت نفتکشها پدید آمدهاند .هربار هم که تحریمها
اندکی تغییر کنند ،تمام تیم حقوقی شــرکتهای درگیر در معامالت نفتی باید از ابتدا
صفحات را با دقت بخوانند تا بتوانند تصمیم بگیرند و همین مسئله معامله با روسیه را
بسیار دشوار و زمانبر کردهاست .در نتیجه همه این مسائل ،نفت خام اورال که نفت اصلی
روسیه است ،در حال حاضر با تخفیفی قابل توجه با قیمتی در حدود  31دالر به ازای هر
بشکه فروخته میشود.
البته دو کشور بزرگ هم وجود دارند که با تحریمهای غربی علیه روسیه همراه نشدهاند:
چیــن و هند .هند که در حال حاضر از این کاهش قیمتها به عنوان یک فرصت بهره
میبرد .تا پیش از شروع جنگ ،هند وارداتی از نفت روسیه نداشت ،اما تخمینها نشان
میدهند این کشــور در ماه مارس روزانه  230هزار بشکه نفت از روسیه وارد کردهاست.
البته بعید است که هند بیش از این واردات خود را افزایش دهد ،زیرا عمده انرژی خود
را از خاورمیانه تامین میکند .تنها چین است که میتواند با بهره بردن از این فرصت به
روسیه کمک کند .این کشور که روزانه  10.5میلیون بشکه نفت وارد میکند ،میتواند
واردات نفت خود را از روسیه به  12میلیون بشکه در روز برساند.
نفتمعطل
صادرات کلی نفت روسیه ،میلیون بشکه در روز
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ژانویه

مواد غذایی سهم زیادی از بودجه خانوار در کشورهای ثروتمند ندارند ،اما در کشورهای
در حال ظهور سهمی 20درصدی و در کشورهای آفریقایی جنوب صحرا سهمی
40درصدی را به خود اختصاص میدهند.

[ اقتصادهای نوظهور ]

ضربه جنگ به کل جهان

فشار افزایش قیمت کاال به اقتصادهای نوظهور
اقتصاد سریالنکا حتی پیش از اینکه تانکهای روسیه وارد
اوکراین شوند هم در خطر بود .فشار بدهیهای خارجی از
یک سو و کمبود درآمدهای توریستی به خاطر همهگیری
کووید ،19-باعث شد که دولت سریالنکا در ابتدای سال
جاری به فکر جلب کمک از ســوی صندوق بینالمللی
پــول بیفتد .در حال حاضر با افت ارزش پول داخلی این
کشور و تاثیر جنگ بر بازار کاال ،باعث شدهاست که قیمت
مصرفکننده در این کشــور افزایش پیدا کند .وضعیت
به شکلی شدهاست که ارتش ســریالنکا به منظور آرام
کردن مردمی که برای بنزین صف کشیدهاند وارد صحنه
شدهاست و امکان دارد این کشور بدهیهای خود را نکول
کند .از آنجایی که قیمت همهچیز ،از نفت و گاز گرفته تا
ذرت و گندم ،افزایش پیدا کردهاست ،کشورهای دیگر هم
نگران دچار شدن به سرنوشتی مشابه هستند.
مواد غذایی سهم زیادی از بودجه خانوار در کشورهای
ثروتمند ندارند ،اما در کشورهای در حال ظهور سهمی  20درصدی و در کشورهای آفریقایی
جنوب صحرا ســهمی  40درصدی را به خود اختصاص میدهند .قیمت مواد غذایی طی
چند سال اخیر به اندازه کافی رشد کردهبود ،زیرا اوضاع بد آب و هوایی و اختاللهایی پیش
آمده در روند تولید ،عرضه این مواد را کاهش دادهبود .قیمت واقعی جهانی مواد غذایی ،در
ماه فوریه به رکوردی تاریخی رسید و از آن زمان تاکنون هم روندی صعودی داشتهاست.
یکی از عواقب این افزایش قیمت ،افزایش فقر است .مرکز توسعه جهانی تخمین میزند
تقریباً  40میلیون نفر در سرتاسر جهان به خاطر جنگ روسیه و اوکراین از مرز فقر مطلق
عبور خواهند کرد .افزایش قیمت کاالها هم در بسیاری از نقاط جهان مشکالت عدیده کالن
اقتصادی ایجاد میکند.

چرا باید خواند:
جنگ روسیه و
اوکراین قیمت
کاالها ،به ویژه
انرژی و مواد غذایی
را به شدت افزایش
داده است .گرچه
صادرکنندههای
این کاالها از این
جنگ سود میبرند،
کشورهای بسیاری تا
سرحدورشکستگی
کامل از این مسئله
آسیب دیدهاند.

Jوضعیت بد اقتصادهای در حال ظهور
مجموعه بدهی در سرتاسر اقتصادهای در حال توسعه و در حال ظهور سال گذشته به
نسبت تولید ناخالص داخلی به رکوردی  50ساله رسید .هزینه خدمترسانی از سوی بانکها

افزایش پیدا کردهاســت ،زیرا بانکهای مرکزی سرتاسر جهان به منظور کنترل تورم ،نرخ
بهره را باال بردهاند .شرایط سخت اقتصادی فشار زیادی به ارز اقتصادهای نوظهور وارد کرده
که همین مسئله منجر به افزایش هزینه بدهیهای ارزی این کشورها شدهاست .دولتها
مجبور هستند ذخایر ارزی خود را برای حفظ نرخ ارز هزینه کنند .با توجه به اینکه بسیاری
از دولتها ،یارانههایی ســخاوتمندانه در زمینه انرژی و مواد غذایی به خانوارهای خود ارائه
میکنند ،افزایش قیمت کاال میتواند چشمانداز مالی اقتصادهای نوظهور را پیچیدهتر هم
کند.
سریالنکا مثالی روشن برای این مسئله است .ذخایر ارزی این کشور از بیش از  8میلیارد
دالر در ســال  2019به چیزی در حدود  2میلیارد دالر در سال جاری رسیدهاست .گرچه
دولت این کشور هم از چین و هم هند درخواست کمک کردهاست ،نیازمند کمک از سوی
صندوق بینالمللی پول هم هســت که گویا قرار است در ماه آوریل مذاکراتی را برای این
مسئله بین طرفین شاهد باشیم.
مصر هم مشکالت خاص خود را دارد .این کشور تقریباً دو سوم از گندم مصرفی خود را
وارد میکند که بخش عمده آن از روسیه و اوکراین به دست میآید .همانطور که در نمودار
مشاهده میکنید تا پیش از همهگیری کووید ،هزینه واردات انرژی و مواد غذایی مصر چیزی
در حدود  40درصد از ذخایر ارزی این کشور را تشکیل میداد .سرمایهگذاران خارجی که
از این وضعیت احســاس خطر کردهاند ،پولهای خود را بیرون کشیدهاند و همین مسئله
باعث شــد ارز مصر افتی  14درصدی را تجربه کند .مصرف هم برای کمک سراغ صندوق
نالمللی پول رفتهاست.
بی 
البته همه اخبار منفی نیســت .اقتصادهایی که در زمینه تولید کاال متمرکز هستند
از افزایش قیمتهای ناشی از جنگ سود میبرند .دولتهای خاورمیانه که صادرکننده
نفت هستند از این مسئله سود میکنند و هزینه باالتر واردات مواد غذایی تنها بخشی
از آن را مصرف میکند .ارز بعضی از کشــورهای آمریکای التین هم از آغاز جنگ رشد
کردهاست ،زیرا این کشورها هم عمدتاً صادرکننده نفت و غالت هستند .اینطور به نظر
میرسید که برزیل در سال  2021به سمت بحران حرکت کند و نگرانیهای زیادی در
زمینههای تورمی و مالی داشتند .با اینحال این کشور از جنگ نیروی حیاتی جدیدی
پیدا کردهاســت .البته نباید فراموش کرد که عمده کشورهای دنیا از این جنگ متضرر
خواهند شد.
حساب و کتاب ساده
واردات به صورت درصدی از ذخایر ارزی ()2019
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از آغاز ماه مارس ارزش روبل افزایش پیدا کردهاست و در حال حاضر به سمت سطوح پیش از آغاز جنگ نزدیک میشود.
شاخص اصلی سهامهای روسی افتی یکسومی کرد اما پس از آن ثبات پیدا کردهاست .دولت و عمده بنگاهها توانستهاند بیشتر
پرداختیهای خود در رابطه با اوراق ارزهای خارجی را انجام دهند.

[ اقتصاد روسیه ]

بهتر از آنچه فکر میکنید

وضعیت اقتصاد روسیه چگونه است؟
چرا باید خواند:
واضح است که اقتصاد
روسیه وضعیت
بسیار خاصی را از سر
میگذراند .با اینحال،
آمار و ارقام به ما
نشان میدهند که این
وضعیت به هیچوجه
به بدی روزهای
ابتدایی جنگ نیست و
روندی قابل تداوم را
در پیش گرفتهاست.

غرب در پاســخ به حمله روسیه به اوکراین ،جنگ اقتصادی علیه این
کشور به راه انداختهاست .آمریکا فروش مجموعهای از کاالها را به روسیه
ممنوع کردهاست ،شرکتهای بزرگ و پرشماری از بازارهای روسیه خارج
شده و تعدادی از کشورها همراه با هم تقریباً  60درصد از ذخایر بینالمللی
بانک مرکزی این کشور را مســدود کردهاند .این اقدامات به منظور وارد
کردن ضربه به اقتصاد روسیه اجرا شدهاند .ارزش روبل طی یک هفته پس
از آغاز حمله یکسوم کاهش پیدا کرد و ارزش سهام بسیاری از شرکتهای
روسی سقوط بهشدت پایین آمد.
آیا این استراتژی غرب ادامه خواهد داشت؟ آشوب بازارهای روسی گویا
فروکش کردهاســت .از آغاز ماه مارس ارزش روبل افزایش پیدا کردهاست
و در حال حاضر به ســمت ســطوح پیش از آغاز جنگ نزدیک میشود.
شاخص اصلی سهامهای روسی افتی یکسومی کرد اما پس از آن ثبات
پیدا کردهاست .دولت و عمده بنگاهها توانستهاند بیشتر پرداختیهای خود
در رابطــه با اوراق ارزهای خارجی را انجام دهند .مردم در ابتدا به بانکها
میرفتند و به طور کل چیزی در حدود  3تریلیون روبل ( 31میلیارد دالر)
را از حسابهای خود خارج کردند ،اما این روند متوقف شدهاست و روسها
بخش عمدهای از پول را به حسابهای خود بازگرداندهاند.
Jوضعیت نسبت ًا عادی
مجموعهای از سیاستها به ثبات بازار کمک کردهاند که بعضی از آنها
سیاستهایی قدیمی بودهاند .بانک مرکزی نرخ بهره را از  9.5به  20درصد
رساندهاســت و با اینکار مردم روسیه را به حفظ داراییهای سوددار خود
تشویق کردهاست .سیاستهای دیگری هم استفاده شدهاند که پیش از این
رواج کمتری داشــتند .برای مثال دولت روسیه به صادرکنندگان دستور
دادهاســت که  80درصد از درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند.
محدودیتهایی هم برای معامله در بازار سهام روسیه ایجاد شدهاست.
اقتصاد واقعی هم وضعیتی متفاوت به نسبت بخش مالی دارد :سالمتر
از آنچه در نگاه اول به نظر میرســد .یک شاخص هفتگی از قیمتهای

مصرفکننده نشــان میدهد که این قیمتها تنهــا از ابتدای ماه مارس
رشــدی  5درصدی کردهاند .بسیاری از شرکتهای خارجی از این کشور
خارج شدهاند و تامین کاال را متوقف کردهاند ،در حالیکه وضعیت بد ارز
داخلی و وجود تحریمها ،واردات را دشوارتر کردهاست .با اینحال نمیتوان
گفت که همه قیمتها باال رفتهاند .برای مثال نوشیدنیهای روسی که در
خود این کشور تولید میشوند ،تنها اندکی افزایش قیمت داشتهاند .قیمت
بنزین هم تغییر خاصی نکردهاست و به طور کل شاهد خاصی برای وارد
شدن ضربه به فعالیت اقتصادی وجود ندارد.
بر اساس پژوهشی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،تولید
ناخالص داخلی روسیه در هفته منتهی به  26مارس ،تقریباً  5درصد باالتر
از سال گذشته بودهاســت .دیگر دادههای بهروز جمعآوریشده از سوی
اکونومیست ،مانند مصرف برق و بارگیری کاال در خطوط آهن هم رشد
کردهاند .البته بخشــی از این مســائل بابت این است که مردم روسیه در
حال انبار کردن کاالها از ترس گرانی هســتند .به طور ویژه خرید وسایل
خانه رشد کردهاســت و هزینه دریافت خدمات تنها اندکی کاهش پیدا
کردهاســت و به طور کل بسیار بهتر از وضعیتی است که در مدت زیادی
طی همهگیری کرونا وجود داشت.
البته مهمترین مسئله صادرات سوختهای فسیلی است .گرچه
تحریمهای زیادی بر این بخش از اقتصاد روسیه وارد شدهاست ،باز هم
این کشور توانستهاست طی یک ماه  10میلیارد دالر نفت به خریداران
خارجی بفروشــد ،یعنی تقریباً یک چهارم صــادراتِ دوران پیش از
جنگ .درآمدهای ناشــی از فــروش گاز طبیعی و دیگر محصوالت
پتروشیمیایی هم هنوز به حســاب دولت این کشور واریز میشوند.
این درآمدها که به شکل ارزی هستند ،منبع مالی خوبی برای دولت
روسیه به حساب میآیند که به کمک آن میتواند کاالهای مختلفی را
از کشورهای دوست یا بیطرف خریداری کند .تا اینجای کار ،اینطور
به نظر میرسد که اقتصاد روسیه بتواند برخالف پیشبینیهای بسیار
بدبینانه ،دوام بیاورد.
واکنش به تحریم
ارزش روبل در مقابل دالر ،نمودار معکوس
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حمله درختان به قطب شمال

کاجها و غانها در توندرای حاشیه شمالی نروژ و فنالند پیش میروند

مرز جنگل

مرز جنگل :آخرین جنگل و آینده
حیات در کره زمین
نویسنده :بن الورنس
ناشر :وینتیج
۲۰۲۲

درباره نویسنده
س کالــج «بلــک ماونتینــز» در ولز
بــن الورنــس رئی 
اســت که کارش تربیت مدیران نســل جدید در حوزه
تغییر اقلیم اســت .او چند کتاب نیز نوشته است که
حاصل ســفرهای طوالنی به اقصی نقاط کره زمین و
مشاهداتش است.

آلتا شهری نسبت ًا بزرگ در استان فینمارک است که خط ساحلی ناهموار نروژ و ساحل
شمال اروپا در آنجابه شکل یال اسب درآمده است .اینجااز سطح دریا بهسمت
باالی تپههای شیبدار ،درختانی که در شمال اروپا میرویند طوری پیشروی کردهاند
انگار که دارند از تپهها باال میروند و توندرا را میبلعند و پیش میروند .آدمها و
حیواناتی که اینجازندگی میکنند سعی میکنند با این تغییرات سریع با ترکیبی از
سردرگمی و انکار و ترس کنار بیایند.

مرز جنگل خارج از کنترل
چطور بحران اقلیمی در قطب شمال گیاه میرویاند
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

آتافیورد ناحیهای بزرگ از آبهای سیاه در لبه دریای بارنتز است که کوهها
آن را در محاصره خود درآوردهاند .آلتا شهری نسبت ًا بزرگ در استان فینمارک
اســت که خط ساحلی ناهموار نروژ و ساحل شمال اروپا در آنجابه شکل یال
اسب درآمده است .اینجااز سطح دریا بهسمت باالی تپههای شیبدار ،درختانی
که در شمال اروپا میرویند طوری پیشروی کردهاند انگار که دارند از تپهها باال
میروند و توندرا را میبلعند و پیش میروند .آدمها و حیواناتی که اینجازندگی
میکنند سعی میکنند با این تغییرات ســریع با ترکیبی از سردرگمی و انکار و
ترس کنار بیایند .توندرا به مناطق بدون درخت و درختچهای گفته میشود که
در مجاورت یک منطقه قطبی قرار دارد .پوشــش گیاهی این مناطق از علفها،
خزهها و گلسنگها و بوتههای کوچک تشکیل شده است.
در منطقهای واقعشده در مدار  ۷۰درجه شمالی اوضاع آبوهوا طوری است
که زمستان تقریب ًا در تمام اوقات ماندگار است .خورشید هرگز طلوع نمیکند
و روز تقریب ًا در آستانه برآمدن است .این وضعیت گیجکننده است .من در مسیر
رفتن از اقامتگاه به شهرداری ،معدود پیادهروها را زیر نظر گرفتم .آلتا شهری است
که بر اساس اصول آمریکایی ساخته شده است ــ جایی که شهر در دنیایی ساخته
میشود که در آن بنزین ارزان است و داشتن ماشین پیشفرض گرفته میشود .در
چشــمانداز شهر ،مالهای خرید و پمپ بنزینها و خانههای جادار حومه شهر
واقع شــدهاند .معمو ًال در این وقت سال امن نیست که افراد بدون اینکه لباسی از
پوست حیوانات بپوشند ،برای مدت طوالنی بیرون باشند .ولی در آن روزی که
من آنجابودم دمای هوا فقط  -۱درجه سانتیگراد بود.
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در امتداد جادهای که بهسمت شهر میرود ،ردیف درختان جوان کاج اسکاتز
قرار داشــت و رنگ نارنجی پوســته آنها در تضاد با گرد برف تازهای بود که
روی درختان نشســته بود .درختان کاج قاطی شــده بودند با درختان کوتاهتر و
درهمبرهمی که تنههای قلنبهقلنبه داشتند و شاخههایشان پالسیده بود اما نوک
شاخهها بهتر به نظر میرسید ،مثل انگشتان زمخت آمیزاد :بتوال پوبسنس ،درخت
غان کرکدار .اینها همان درختانیاند که مرا به اینجاکشاندهاند ،به دفتر کار
س بخش برنامهریزی شهرداری آلتا ،در ساعت  ۹صبح
هارگیر اســتریفلت ،رئی 
دوشنبه در وسط زمستان.
هرچه کره زمین گر م میشــود ،مرز جنگل در منطقه قطبی بهسمت قطب
شــمال پیش میرود و منظره ســفید را سبز میکند .درختانی که قب ً
ال فقط چند
سانتیمتر جلو میرفتند ،حاال هر سال  ۴۰تا  ۵۰متر بهسمت شمال پیش میروند.
در منطقه قطبی اروپا ،درختان غان در خط مقدم این پیشروی قرار دارند.
درخت غان کرکدار یکی از معدود درختان پهنبرگ در مناطق قطبی است
که از مقاومترین درختان معمول نیز جانسختتر است .کرکهای این درخت
مثل پالتوی خز در سرمای کشنده عمل میکند .این درختان معمو ًال در مجاورت
و البهالی درختان کاج یافت میشوند و عرض و طول جغرافیایی پایینتر را مزین
میکنند .اما در عرض جغرافیایی باالتر از یک نقطه مشخص ،درختان غان از زیر
برگهای گیاهان دیگر بیرون میآیند و بهتنهایی صدها کیلومتر از سطح یک
منطقه را میپوشانند.
شاید این درختان با شــاخههای کوتاه و کلفت و تنههای ناصافشان ،بدون

کتاب ضمیمه

جذابیت و حتی زشت باشــند ولی این درختان جانسخت و کوچک بازمانده
مادر اســتریفلت بود به آلتا آورد و او را نزد یک خانواده نروژی گذاشــت تا
و پیشــرو در حیاتوحش به شمار میروند و برای تقریب ًا تمام حیات در منطقه
بزرگش کنند .پدربزرگ بهسوی گله گوزنهای شمالیاش برگشت و زیر آسمان
قطبی ضروریاند .این درختان مورد اســتفاده انســانها در قالب ابزار و خانه و
پهن فالت رفت به زیر «الوو»ی خودش ــ چادری ســنتی خیلی شبیه به چادر
سوخت و غذا و دارو هستند .مأمن میکروبها و مرکز زنجیره غذایی قارچها
سرخپوســتها ــ و دوباره ازدواج کرد .یک پای هالگیر ،مادرش ،در شهر بود
و حشرات محسوب میشوند و همچنین برای اینکه سایر گیاهان بتوانند در این
و یــک پایش در الوو .وقتی در آخر آن هفته او را در یک مراســم مربوط به
منطقه برویند ،پناهی بهشــکل جنگل غان درست میکنند .غانهای کرکدار
فرهنگ سامی دیدم ،یک ژاکت نمدی سنتی سامی پوشیده بود که با طال گلدوزی
هســتند که شرایط را مشــخص میکنند برای اینکه چه گیاهی بتواند بروید و
شــده بود ،یک چارقد ابریشمی بسته بود ،شلوار و چکمههایی از پوست گوزن
باقی بماند و رشد و نمو کند .این درختان
شمالی به پا داشت و کمربندی از نقره که
هستند که پیشروی میکنند و سپس سایر
ماهرانه ساخته شده بود.
گیاهان بهدنبال آنها به مناطقی میروند
گوزنهــای شــمالی حیوانــات
که غانها تصرف کردهانــد .و بنابراین
دوستداشتنیای هســتند ،با چشمهای
هرچه مناطق قطبی گرم میشود ،محدوده
درشت قهوهایشان و شاخهای خزدارشان
درختان غان بهسرعت گسترش مییابد.
و موهای نرمشان و سمهای چندالیهشان
ساختمان شهرداری آلتا یک ساختمان
که برف به آنها نفوذی ندارد .گلهداران
ســامی هر عضو از گله خــود را بهفرد
مدرن با نمای چوب اســت که طیفی از
رنگهــای نارنجــی دارد .ورودی این
میشناسند .عشق برای توصیف این رابطه
ساختمان یک دروازه دوجداره دارد ،مثل
کلمهای نیســت که کفایــت معنا کند:
درخت غان کرکدار یکی از معدود درختان پهنبرگ در مناطق قطبی است که
از مقاومترین درختان معمول نیز جانسختتر است .کرکهای این درخت مثل
وابســتگی متقابل معنا را بهتر میرساند.
در یک زیردریایــی که آب به داخلش
پالتوی خز در سرمای کشنده عمل میکند .این درختان معمو ً
ال در مجاورت و
نفوذ نمیکند و وقتی شما وارد میشوید،
آدمها جابهجا میشوند چون گوزنهای
البهالی درختان کاج یافت میشوند و عرض و طول جغرافیایی پایینتر را مزین
میکنند .اما در عرض جغرافیایی باالتر از یک نقطه مشخص ،درختان غان از زیر
بایــد از محوطهای که هوای گرم در آن
شمالی در جستوجوی چراگاه جابهجا
برگهای گیاهان دیگر بیرون میآیند و بهتنهایی صدها کیلومتر از سطح یک
پوشانند.
ی
م
را
منطقه
گردش دارد رد شوید .وقتی من وارد آنجا
میشوند .فرهنگ آنها در حولوحوش
شدم ،مأمور پذیرش حال خوشی داشت.
نیازهای کوچ گله تکامل یافته است .اما
او مثل هر کس دیگری در شهر آلتا ،آرامش داشت .اما نهایت این است که با همه
اختالل در اقلیم این چرخه را بر هم زده اســت .ســامیها در بین اولین قربانیان
این رفتارهای گرم ،کمی برف آنجاهم بود و دمای هوا زیر صفر بود.
اختالل اقلیمی قرار دارند .این اتفاق باعث شده است آنها بهناچار کمی زودتر از
استریفلت که در دفتر کار مدرن خود راحت نشسته بود ،میگفت« :وقتی که
بقیه ما بر نابودی کل یک فرهنگ تأمل کنند.
ما هیچ برفی نداریم ،همهجا خیلی تاریک میشــود .در سالهای اخیر ،زمستان
گوزنهای شــمالی تنها رکن باقیمانده از چیزی هســتند کــه زمانی تمدن
بهتدریج گرمتر شــده اســت ».وقتی من آنجابودم ،او میگفت که گرما خیلی
متنوعتری را شامل میشد .سامیهای جنگلنشین مدتها قبل از بین رفتند چون
«شــدید» است .هنگامی که برفی آنجانبود ،کل جامعه محلی را ترس برداشته
حکومت نروژ در حدود بیش از یک قرن پیش ،آنها را وادار کرد بین پرورش
بــود و آنها عکسهایی را از جنگلهای تونــدرای بدون برف روی فیسبوک
گوزن شمالی یا ادغام یک راه را انتخاب کنند .اتحاد بین ماهیگیران سامی دوام
گذاشته بودند.
بیشتری داشت اما کاهش شدید ماهیهای روغنی کمک کرده است که آنها با
شتاب بیشتری به شهرها بروند .این همان روندی است که کار استریفلت این است
استریفلت یک شهرنشین است ،مردی است آرام با عینک بدون قاب ،و سر و
وضعی درونگرا .او نیمهسامی هم هست ،مردمی بومی اروپای قطبی که دیانای
که مدیریتش کند .آلتا یک شهر رو به رشد با  ۲۰هزار سکنه است و مثل تمام
مشترک دارند و میراث زبانی مشابهی دارند با مردمی که در مناطق قطبی زندگی
نواحی روستایی غرق در جمعیت شده است.
میکنند ،کسانی از فنالند تا روسیه در سراسر تنگه برینگ تا آالسکا و البرادور
گلهداری گوزن شمالی برای سایر نقاط نروژ همچنان ارزشمند است و بنابراین
تا گرینلند .سامیها قب ً
ال بدون ممانعت در سرتاسر این سرزمین سفر میکردند اما
برای بقا پایداری کرده اســت .دولتهای نروژ به گوزن شمالی به چشم منبعی
اکنون  ۸۰هزار نفری که از آنها باقی ماندهاند ،خود را شهروندان یکی از چهار
دامــی نگاه میکند که عایــدات خود را دارد و بــه آن یارانه میدهد و کنترل
کشور مدرن متفاوت مییابند :نروژ ،سوئد ،فنالند یا روسیه .آنها تنها گروهی از
شدیدی بر کشتار آن دارد .از نظر مقامات رسمی آنها کاالهایی صادراتی هستند
بومیان در اروپا هستند که سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته است.
که میتوانند به ســایر نقاط فالت شمالی که بارور نیستند ارسال شوند اما برای
گوزنهای شــمالی در کانون هویت اســتریفلت قــرار دارند ،همانطور که
سامیها اهمیت گوزن شمالی فقط از جنبههای اقتصادی و فرهنگی نیست بلکه
در تمام سامیها چنین اســت .خانواده مادری او گلهدار گوزن شمالی بودند اما
وجهی نمادین نیز دارد .استریفلت میگوید« :گوزنهای شمالی زندگیاند .آنها
وقتی که مادربزرگش در پهنه فالت ســر زا رفت ،پدربزرگش طفل خود را که
همهچیزند .بدون گوزنهای شمالی ما میمیریم».
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و اکنون ،گلهداری گوزن شمالی که
صفر برگشته است ــ دو بار آن در یک
دهــه اخیر رخ داده اســت .پیشبینیها
روشــی از زندگی بوده است و  ۱۰هزار
میگویند کــه از همین حــاال ،در هر
سال است که دوام آورده ،در خطر است.
زمســتان روزهای باالتر از صفر درجه
این بار ،از جانب دولت نروژ نیست که
تجربه خواهد شد .گلههای گوزن شمالی
بزرگترین خطر ایجاد شده بلکه خطر
میتوانند تا  ۲۰یا  ۳۰هزار رأس جمعیت
از جانب اقلیم است .زمستانهای گرمتر
داشته باشند و در سرتاسر سطح هزاران
برای گوزنهــای شــمالی از دو جهت
کشنده است :اولین کوتاه و روشن است
کیلومتر مربعــی فالت فینمارک پخش
هســتند .خوراکرسانی مصنوعی به این
و آنها را به مرگی سریع وامیدارد :یخ؛
گوزنهای شمالی تنها رکن باقیمانده از چیزی هستند که زمانی تمدن متنوعتری
حیوانات غیرعملی است ،گذشته از اینکه
و دومی ،آهسته اما قطعی :درختان بیش
را شامل میشد .سامیهای جنگلنشین مدتها قبل ،از بین رفتند چون حکومت
چنین کاری هزینه بیش از اندازه زیادی
از اندازه.
نروژ در حدود بیش از یک قرن پیش ،آنها را وادار کرد بین پرورش گوزن شمالی
یا ادغام یک راه را انتخاب کنند .اتحاد بین ماهیگیران سامی دوام بیشتری داشت
هم دارد .هیچ چارهای نیست.
اما کاهش شدید ماهیهای روغنی کمک کرده است که آنها با شتاب بیشتری به
شهرها بروند.
زمستانهای گرمتر به این معنی است
Jنبرد با درختان
که گلههای گوزن شمالی فضای بیشتری
روزی روزگاری ،اولین برف زمستانی
میخواهند تا در آن بچرند .رقابت برای رسیدن به جنگلهای توندرای پوشیده از
معمو ًال در اکتبر میبارید ،اول در توندرا و در فالت باالی خط جنگل و ســپس
علف در این فالت بیشازپیش بین گوزنهای شمالی و پدیدههایی خارج از جمع
در جنگلهای غان و کاج درون درههای رودخانه و در ساحل دریا .کمی بعدتر،
آنها در جریان است ،از جمله بین مزارع انرژی بادی و دکلهای برق و جادهها
دمای هوا به زیر صفر میرسد و تا ماه آوریل یا مه هم در همین حالت میماند .در
و معدنها .اما سرسختترین حریف آنها درختان غان کرکدار هستند که به
آوریل و مه است که برفها شروع میکنند به آب شدن و رودخانهها با آبهای
چشم نمیآیند.
شفافی که حاصل ذوب یخها هستند به جوش و خروش درمیآیند .تا سال ،۲۰۰۵
دفتر روبهروی دفتر استریفلت متعلق است به تور هاوارد سوند ،مدیر خدمات
میانگین دمای هوای زمستان در این منطقه  -۱۵بود و بهطور قطع دما دستکم
جنگلی فینمارک .سوند مردی درشتهیکل است با پیراهن چهارخانه و صورتی
یک بار تا  -۴۰هم میرسید؛ دمایی که حتی الرو تمام سختجانترین حشرات
شکفته و لبخندی گرم .وقتی که با هم صحبت میکردیم ،مراجعه کردیم به یک
را هم از بین میبرد .این اتفاق باعث میشــود که منطقه قطب شمالی و اقیانوس
نقشه بزرگ که روی دیوار اتاقش نصب شده بود اما او خیلی سریع مأیوس شد.
منجمد شمالی در تابستانها آفت نداشته باشد.
دنیای زمســتان سیاه و سرد و خشک اســت .در این برودت هوا بههیچوجه
او پرســید« :چه وقتی این نقشه چاپ شده است؟» ما به لبه کاغذی که نقشه
ً
رطوبتی در کار نیست .الیههای برف انگار که از دانههایی به سختی شن تشکیل
روی آن چاپ شده بود نگاه کردیم .۱۹۹۴ :او گفت« :این نقشه کامال بالاستفاده
شدهاند و الیهالیه کریستالهای بزرگ برف آنها را ساخته است .در دمای -۴۰
است .ما به نقشه تازه نیاز داریم .خط جنگل از کنترل خارج شده است».
عوامل مختلفی که به یکدیگر ربط پیدا میکنند بر طیفی گونههای درختی که
یا  -۵۰در وسط زمستان ،کیفیت و طبیعت کریستالهای برف برای بقای انسان و
آنجارشد میکند اثر میگذارند :دسترسی به نور خورشید و آب و مواد مغذی
حیوان به یک اندازه حیاتی است.
ضروری است اما این عوامل با سایر متغیرها مثل باد و دمای هوا برهمکنش دارند.
وقتی دمای هوا دوباره بهســمت باال و نزدیــک به صفر برمیگردد ،و حتی
کمی تغییر در طول یا عرض جغرافیایی میتواند تفاوت زیادی در گونههای گیاهی
بدتر ،به باالی صفر میرسد ،این اکوسیستم زمستانی حساس مختل میشود .حتی
ایجاد کند .غان کرکدار خیلی زودتر از بیشتر دانشمندان روند گرمایش کنونی را
اندک گرمایی در مقابل برف میتواند ویرانــی به بار آورد .رطوبت در حدود
تشخیص داده است .غان کرکدار قب ً
ال منحصر میشد به سراشیبها و آبراهههای
دمای  -۵یا  -۶در الیههای برفی پدیدار میشود و در این درجه ،کیفیت شنمانند
فالن فینمارک ،جاهایی که از بادهای منجمدکننده در پناه بود اما با گرمشــدن
خود را از دست میدهد و مرتع زیر الیه برفی از بین میرود .اگر دماسنج دمای
هوا ،در جاهای مرتفع و باز فالت هم این درختان بهشکلی گسترده میرویند و
مثبت را نشان دهد ،اتفاقی که در سالهای اخیر بیشازپیش رخ داده است ،یک
هر ســال حدود  ۴۰متر از شیب باال میروند .سطح وسیعی از این قلمرو در حال
فاجعه خواهد بود .برف آبشــده یا بــاران وقتی که دمای هوا دوباره زیر صفر
تغییر یافتن از توندرا به درختزار است.
برود یخ خواهد بســت و یک الیه یخی را روی زمین تشــکیل خواهد داد .این
در مواجهه با چنین اتفاقی شــاید بهنظر برسد که درختان بیشتر چیز خوبی
الیه گیاهان را از دسترس گوزنهای شمالی که در جستوجوی چراگاه هستند
است .مسئله این است که سبز شدن توندرا باعث میشود که روند گرمایش تسریع
خارج میکند .این اتفاق در ســال  ۲۰۱۳افتاد و دوباره در سال  ۲۰۱۷هم رخ داد.
شــود چرا که درخت غان با فعالیتهای میکروبی و ذوبکردن زمین همیشه
دهها هزار گوزن شمالی تلف شدند .برخی از گلهداران بیش از یکسوم دامهای
یخزده و متصاعد شدن گاز متان ،خاک را بهبود میبخشد و آن را گرم میکند.
خود را از دست دادند.
متان گازی گلخانهای اســت که در چارچوب زمانی کوتاه  ۸۵درصد قویتر از
در  ۱۳۰ســال گذشته ،ســه بار دمای هوا در زمستان آهستهآهسته به باالی
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دیاکسید کربن در اثرات گرمایشی عمل میکند.
غان یک درخت پیشــرو اســت .در بهار میتواند حس کند که چه موقعی
شــبها کوتاهتر و هوا گرمتر میشــود .وقتی که زمانبندی درست است ،این
درخت دو نوع گل میدهد .شاخههای کرکدار آن بعد از گردهافشانی پوشیده
میشود از بیشمار دانههای ریز بالداری که باد آنها را به اطراف میپراکند .یک
سال خوب برای انتشار این دانهها را سال اصلی میگویند .این روزها هر سال برای
این درختان ســال اصلی است .قب ً
ال فصل رشد درختان غان از مه تا اکتبر بود اما
اکنون از آوریل تا نوامبر است.
ســوند میگوید« :دیر یا زود ،تمام فالت فینمارک پوشیده از درخت خواهد
شد ۱۶۰ ».سال طول میکشد تا جنگلهای کاج ــ که دیر رشد میکند ــ و غان
شکل بگیرند .این جنگلها برای چریدن گوزنهای شمالی مناسبند .در نروژ ،رشد
شــدید درختان اکنون باعث ایجاد آشفتگی شده است .درختان غان میتوانند با
چنان سرعتی در توندرا پیش روند که درختان کاج به پایشان نرسند.
این خبر بدی است برای گو زنهای شمالی و انسانهایی که به آنها وابستهاند.
جنگلهای عمودی درختان غان سایهبانی زیر درست نمیکنند .آنها بیشتر شبیه
بیشهاند .این درختان بدون سایهبان ،برف بیشتری را در خود گیر میاندازند و توده
برف بهشکل بادشکنهایی درمیآیند که برفها در آنها چنان جمع میشوند که
گوزنهای شمالی نمیتوانند میانشان یا رویشان راه بروند یا آنها را گود کنند.
ریشــههای این درختان غان زمین زیر خود را گرم میکنند و باعث ایجاد یخ و
گل در اطراف آن میشــوند .در طول زمان ،یک هکتار جنگل غان سه یا چهار

تن توده برگ روی زمین ایجاد میکند که باعث ترکیبات بیشــتر ارگانیک در
خاک میشود و بستری برای رشد سایر گیاهان ایجاد میکند .گوزنهای شمالی
شــاخههای کوتاه درختان غان جوان را میخورند اما سوند میگوید که «حتی
اگر تعداد گوزنهای شمالی در منطقه فینمارک دو برابر هم شود شما نخواهید
توانست مانع پیشروی درختان غان شوید».
هر ســال تعداد بیشتر و بیشــتری از گلهداران با خواهش و التماس از سوند
میخواهند که درختان غان را ببرد تا از سکونتگاههای توندرا که برای گوزنهای
شمالی الزم است حفاظت شود .و با این ترتیب ،گلهداران که بهشکل سنتی خود
را بخشــی از دنیای طبیعی در نظر میگرفتند و تمایزی بین خود و طبیعت قائل
نمیشــدند ،در حال نبردی با طبیعت هســتند که در آن بازندهاند .سوند رک و
پوستکنده میگوید« :ســامیها نیاز خواهند داشت که سبک زندگی دیگری
برای خود پیدا کنند».
Jمناظر زیبای وحشتناک
سامیها در بهار و تابستان گلههای گوزن شمالی خود را به ساحل میبرند .قب ً
ال
معمو ًال میشد در فصل بهار دید که گلههای گوزن شمالی با شنا از یک آبدره
عبور میکنند تا به علفهای تازه و پرپشت یک جزیره غیر قابل دسترس برسند
و گلهداران و سگهایشــان نیز سوار بر کایاک یا قایقهای پارویی در پی آنها
میرفتند .این روزها ،بیشــتر گلهها با کشتیهای حمل بار و مسافر از آب عبور
میکنند؛ کشتیهایی که در کنار گوزنهای شمالی ،ماشینها را هم با خود میبرند.

من همانطور که رانندگی میکردم ،میدیدم در تمام مسیر جاده ،درختچههای غان فاصله کم خود را با ماشین حفظ میکردند .فقط یک بار ،وقتی که یک کوه در جلوی چشم باالتر از سطح دره
باز رودخانه قرار گرفت ،یک نظر منظره توندرای بدون جنگل هویدا شد :برف دستنخورده که با ردیفی از هیکلهای خمیده و تابخورده کوچک قطع شده بود ،هیکلهای فوجفوج درخت غان که
بهسمت باالی کوه رژه میرفتند.
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بسیاری از سامیها در تابســتان با گلههای خود پراکنده میشوند و در الوو
زندگی میکنند .الوو چادر ســنتی آنهاست که از پشم به هم تافته درست شده
اســت که روی شاخههای غان که بهشکل هرم استوار شده است را میپوشاند.
بچهها که از مدرسه تعطیل شدهاند ،غالب ًا هفتهها در منطقه تابستانی خانواده خود
به ســر میبرند و بهندرت زحمت ماندن در خانه را به خود میدهند .فقط در
همین اواخر است که خانوادههای گلهدار شروع کردهاند به سکونت عمدت ًا در
یک محل .از آنها به دستور دولت خواسته شده است که در کنار جادهها زندگی
کنند و بچههای خود را به مدارس دولتی بفرستند .حکومت به این ترتیب تالش
میکند بالهای عشــایر را بچیند و آنها را در جایی که باید باشند ساکن کند و
از دامهایشــان مالیات بگیرد .تا پیش از این ،گلهداری کاری بود که کل خانواده
مربوط میشد اما اکنون بیشــتر فعالیتی مردانه است چرا که زنان باید مراقب
کودکا ِن در سن مدرسه خود باشند.
با این حال ،گلههای گوزنهای شمالی در پاییز و زمستان به فالت فینمارک
بازمیگردند ،به «مکان زمستانی» خود .در طی زمستان است که جامعهپذیری
سامی اتفاق میافتد ،زمانی که گلهها با طیکردن فاصلههای زیاد اکثراً روی فالت
و در مرکز زندگی فرهنگی سامی ،یعنی شهر کائوتوکینو ،جمع میشوند.
کائوتوکینو اســت که میزان دانشگاه علوم کاربردی سامی و مرکز فرهنگی
سامی و سالن آمفیتئاتر این قوم و مرکز بینالمللی پرورش گوزن شمالی است .این
شهر برای بودن در مقام کانون قدیمیترین تمدن متداوم اروپا ــ شیوهای از زندگی
که از بیش از  ۱۰هزار ســال پیش تاکنون بیوقفه ادامه داشــته است ــ بهطرز

تعجبآوری کوچک است .اینجافقط هزار و  ۵۰۰سکنه دارد .عکسهای دهه
 ۱۹۵۰نشان میدهد که ساختمانهای کائوتوکینو در محاصره جنگلهای سراسر
سفید برفی توندرا بوده است ،بدون اینکه درختی در درونمای آن دیده شود .اکنون
این شهر در وسط جنگلی از درختان غان قرار گرفته است.
من از شهر آلتا  ۱۳۰کیلومتر در جاده کائوتوکینو بهسمت جنوب آمدم .جاده از
وسط جنگلهایی مرکب از درختان غان و کاج شروع میشود که در کنار رود آلتا
قرار گرفته است .سپس بهزودی از یک دره عمیق و باریک باال میرود که پایینتر
از صخرههایی عمودی با چندصد متر ارتفاع قرار گرفته است و باال و باال میآید تا
به باال فالت فینمارک برسد .من همانطور که رانندگی میکردم ،میدیدم در تمام
مسیر جاده ،درختچههای غان فاصله کم خود را با ماشین حفظ میکردند .فقط یک
بار ،وقتی که یک کوه در جلوی چشم باالتر از سطح دره باز رودخانه قرار گرفت،
یک نظر منظره توندرای بدون جنگل هویدا شد :برف دستنخورده که با ردیفی از
هیکلهای خمیده و تابخورده کوچک قطع شده بود ،هیکلهای فوجفوج درخت
غان که بهسمت باالی کوه رژه میرفتند.
به فاصله کمی از کائوتوکینو ،جاده به یک برآمدگی میرسد و زیر آن ،دست
پهن میشــود و منظره وسیعی جلو چشــم قرار میگیرد .از یک موضع مسلط،
مزاحمت درختان بهطرز ترسناکی آشکار است .تا جایی که چشم کار میکند
توندرای فالت با رگههای سیاهی خطخطی شدهاند .این صحنه زیبایی است اما
واقعیت نمیگذارد مجذوب زیبایی این منظره شویم؛ این واقعیت که این درختان
نباید اینجاباشــند و رودخانه باید مثل سنگ باشد و چند متر یخ زده باشد تا

تغییر آبوهوا و پیشروی درختان و ترکیبشدن با سایر فشارهای روی چرا ــ جادهها ،معادن ،توربینهای بادی ــ به این معنی است که اقتصاد گلهداری گوزن شمالی دارد سختتر و سختتر
میشود .دولت نیز مسئله را حادتر کرده است چون با علم به اینکه چرا کاهش پیدا کرده است ،هر سال کشتار دام بیشتری میخواهد.
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بتواند وزن گلههای گوزنهای شمالی و
تریلیهای مفصلدار را تحمل کند .در این
روز از زمســتان در این نقطه از چرخه
زمانــی قطبی ،درجه حرات  -۱اســت
( ۱۴درجــه باالتر از میانگین دما در این
وقت سال) و نمیتوان این احساس را کنار
گذاشــت که اگر ما اکنون در باالترین
نقطه تعادل اقلیمی زمین هســتیم ،همین
حاال هم مدتها از دورانی میگذرد که
این توازن را از دست دادهایم.

در  ۱۳۰سال گذشته ،سه بار دمای هوا در زمستان آهستهآهسته به باالی صفر
برگشته است ــ دو بار آن در یک دهه اخیر رخ داده است .پیشبینیها میگویند که
از همین حاال ،در هر زمستان روزهای باالتر از صفر درجه تجربه خواهد شد.

Jآینده تیرهوتار
در اولین روزم در کائوتوکینو ،شــهر
نیمهخواب و بدون شور و حرارت بود .درجه هوا  -۸درجه بود اما زنی که در
مهمانخانهام بود با ناراحتی میگفت که هنوز به اندازه کافی سرد نیست .آسمان
ابری بود ،بدون روشــنایی و نور صبح به یک نوع ســوپ غلیظ و تیره میماند.
رودخانه زیر پلی آهسته حرکت میکرد.
اما اوضاع پمپ بنزین فرق میکرد .محوطه پمپ بنزین از نور سفید روشن بود.
صف وانتهای عظیم که بسیاری از آنها به تایرهای ضدبرف شرکت «آرکتیک
تراک کو» مجهز بودند و موتور خود را روشن نگه داشته بودند ،هوای خشک
را با ابرهایی از دود دیزل میاندودند .پشت هر کدام از آنها یک تریلی داشت
اسنومبیل یا یک موتور چهارچرخه یا هر دو را میکشید .مردانی که از فرق سر
تا نوک پا لباسهای زمســتانی پوشیدهاند و کالههایی از خز روباه بر سر دارند،
پاییش میپرند و تعدادی گالن را از ســوخت پر میکنند .آنها که با خودشان
غذاهای پرانرژی آوردهاند ،سپس به داخل ماشینهای آالیندهشان میپرند ،پدال
گاز را فشار میدهند و غرشکنان در تاریکیای که بهجای صبح گرفته میشود
محو میشوند .آنها گلهدار گوزن شمالیاند و میروند که حیواناتشان را بررسی
کنند .برخی از گوزنهای شمالی ممکن است امروز برگردند ،برخی شاید هفتهها
غیبشان بزند و برخی هم ممکن است اص ً
ال برنگردند.
بریت اوتسی در خانه یکطبقه زردرنگ خود در حاشیه شهر کائوتوکینو
پســر دوسالهاش را به بغل گرفته است و به تاریکی دریاچهای نگاه میکند که
رویش را یخی بهنازکی کاغذ پوشانده و درختان غان دورش حلقه زدهاند .او که
دبیر انجمن محلی گلهداران گوزنهای شــمالی است ،قبول کرده است که با من
درباره معضلی که پیشروی درختان درست کرده است صحبت کند.
او میگفت« :توی فرهنگ ما نیســت که هیجانمان را نشان بدهیم .همه
خود را آرام نگه میدارند ولی همه ما در درون ،خیلی نگرانیم ».او از زمستانی
بهشــکلی باورنکردنی گرم صحبت کرد ،زمســتانی که اولین برفش در آنجا
درست چندی قبل از مصاحبه باریده بود .اما با این برف نگرانیهای اوتسی تمام
نشده بود .شوهر او ،یک گلهدار گوزن شمالی ،هنوز بیرون بود .این موقع حتی
در سالهای خوب هم زمانی پر از نگرانی برای گلهداران است :گلههای گوزن
شمالی را از پاییز تا زمستان برای چرا حرکت میدهند و در مساحتی بهوسعت

صدها کیلومتر مربع ،گلهها را کنار هم
نگه میدارند.
شوهر اوتسی که هفتههای قبل بیرون
از خانه بود وقتی برای چند روز به خانه
برگشــت چون اوتســی عمل جراحی
داشــت ،دو ماه تمام بــا گلههایش روی
فالت و بیرون از خانه بود .کل درآمد و
پسانداز خانواده روی گله سرمایهگذاری
میشــود .یکی از این دامها در کشتارگاه
 ۱۲۰۰یورو قیمت دارد و هر بخشــی از
الشه ــ پوست ،شاخها ،سمها و زردپیها
ــ را سامیها برای لباس و ابزار و صنایع
دســتی به کار میگیرند .این پول کالن

خطر را باال میبرد.
اوتســی میگوید« :اخیراً سوانح زیادی اتفاق افتاده است ».کنترل روزانه که با
رانندگی در سرتاســر گله پخششده در فالت انجام میشود برنامه روزانه یک
گلهدار است .او میگوید« :افراد اسنومبیل را روی سنگها میبرند ،به درختها
میخورند و تصادف میکنند ،سر از بیمارستان درمیآورند  ...یا شاید یخ به اندازه
کافی برای گذشتن یک گوزن شمالی محکم باشد ولی موتور چهارچرخه درون
آب بیفتد .سال گذشته دو نفر درون یخ افتادند و پیدا نشدند».
وقتی اوتسی نوجوان بود سعی کرد در یک شهر کار کند ولی دلش برای گوزن
شمالیاش تنگ شد .او با آنها بزرگ شده و هر تابستان را با خانواده و حیوانات
گذرانده بوده اســت .به یاد میآورد که وقتی بچــه بود توندرا درختان کمتری
داشت .او این تغییر را یک خسارت میداند اما مثل بیشتر سامیها او را عملگرا
دیدم« :ما خودمان را سازگار میکنیم؛ همیشه سازگار کردهایم».
ولی تغییر آبوهوا و پیشروی درختان و ترکیبشدن با سایر فشارهای روی
چرا ــ جادهها ،معادن ،توربینهای بادی ــ به این معنی است که اقتصاد گلهداری
گوزن شمالی دارد سختت ر و سختتر میشود .دولت نیز مسئله را حادتر کرده
است چون با علم به اینکه چرا کاهش پیدا کرده است ،هر سال کشتار دام بیشتری
میخواهد .خانواده اوتسی نیاز به درآمد دیگری دارند.
درخت غان مثل گوزن شمالی برای زندگی سنتی سامیها روی فالت فینمارک
حیاتی است .غان برای پناهگاه ،عایقبندی ،کفشهای برفی و سوخت الزم است.
عصاره و روغن آن برای حفاظت از پوســت و لباس و ســاختن کاغذ روغنی به
کار میآید .آشــپزخانه جدید اوتســی هنوز پر از صنایع دستی سنتی اقوام بومی
آنجاست .او آنها را در سفرهای تابســتانی به کوهستانها میسازد .قاشقها و
مالقههای چوبی او تمام ًا از درخت غان ساخته شده است .فنجانها و کاسههای
روی یک قفســه آشپزخانه هم از غان درست شده و چاقوهای دستساز او نیز
از شاخ و استخوان دام است .او عصاره درخت غان را نیز در ظرف کوچکی نگه
میدارد که برای مصارف دارویی از آن بهره میگیرد .اوتســی با اخم و نارضایی
میگوید« :ولی حاال درختها بیش از حد زیاد شدهاند ».او دارد درس میخواند
تا معلم شود.
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کتابخانه
کتاب ضمیمه
کتاب خوب خواندن مهم است

چاپ کتاب در حوزه کودک و نوجوان با چه مشکالتی روبهروست؟
بیتوجهی به جذابیتهای ظاهری و محتوای کتاب و بار مالی تصویرگری آثار مناسب کودکان و نوجوانان را میتوان از جمله مهمترین مشکالت نشر کتابهای
کودک و نوجوان عنوان کرد و مشــکالت انتشار کتاب کودک در ایران را نسبت به سایر بخشهای صنعت نشر مضاعف دانست .یکی از ناشران در حوزه کتاب
پروانه شفاعی
کودک و نوجوان اذعان دارد همچنین توصیه نمیشود کودکان کتاب ترجمهشده بخوانند .هر کودکی در ابتدا باید ایرانی باشد و بعد موقعیت جهانی پیدا کند.
خبرنگار
متاسفانه بچههای ما قهرمانان خارجی مانند زورو و رابینهود را میشناسند اما رستم و سیاوش را نمیشناسند .کودکان در شروع زندگی باید با فرهنگ و آداب
و رسوم کشور خودشان آشنا شوند .هر کودکی در ابتدا باید ایرانی باشد و بعد موقعیت جهانی پیدا کند .ما تا اصالت خودمان را نداشته باشیم نمیتوانیم موفق
باشــیم .بنابراین باید معیارهای اخالقی ،آداب ،رسوم و ارزشهای فرهنگمان را به کودکانمان بیاموزیم .این ناشر در ادامه گفته است وقتی بخواهیم کودک را از ابتدا با یک فرهنگ خارجی
تربیت کنیم ســردرگم میشود .اگر نوشــته یک ارزش را منتقل کند و عمل نشاندهنده ارزش دیگری باشد ،کودک نمیتواند به ارتباط این دو را تجزیه و تحلیل کند .یکی دیگر از مشکالت
نوبتهای طوالنی چاپ در عرصه نشر کتابهای کودک و نوجوان است .هر ناشری ساالنه ظرفیت محدودی برای چاپ کتاب دارد .بنابراین طبیعی است که نوبتهای چاپ کتاب طوالنی شوند.
به طور کلی میتوان گفت حجم دریافت آثار بسیار بیشتر از توانایی ناشر برای انتشار کتاب است .امیدواریم به دلیل اهمیت فراوان رواج فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان هرچه
زودتر این مشکالت رفع شود.

سرمایه و ساختار آن
نویسنده :لودویگ الخمان
مترجمان :محمد جوادی ،امیررضا
عبدلی
انتشارات :دنیای اقتصاد

الخمان در این کتاب میکوشد ما را با مفهومی ساختاری از سرمایه آشنا کند که معتقد است
نسبت به مفهوم موجودی سرمایه کارایی بیشتری در تبیین واقعیات اقتصادی دارد .رویکرد او
به نظریۀ سرمایه در تداوم و تکمیل آراء و ایدههای نظریهپردازان پیشکسوت اتریشی (اویگن بوم
باورک و فردریش هایک) است در حالی که از ارزیابی انتقادی آنان ابایی ندارد .او همچنین سعی
میکند انتظارات را در یک چارچوب مفهومی بگنجاند و از دریچۀ چشم یک اقتصاددان ذهنیت
گرا به آن بنگرد .هایک ،الخمان را تنها کسی میدانست که تالشهای او را در زمینۀ نظریۀ
سرمایه پی گرفته و بسط داده است .نگاه دقیق و تیزبین الخمان باعث میشود بدعتهای او
پس از گذشت حدود هفتاد سال از نگارش این کتاب همچنان بدیع به نظر برسند .ورود شکل
تصریحشده انتظارات به نظریههای اقتصادیِ سیساله اخیر ،مسائل و پیچیدگیهای زیادی را به
همراه داشته است .اساسیترین آنها این پرسش است که آیا باید انتظارات را بهعنوان اطالعات
مســتقل در نظر گرفت یا پیامدهای فرایند اقتصادی؟ بهنظر میرسد تاکنون اقتصاددانان بر
سر پاسخ به این پرسش به توافق نرسیدهاند و درنتیجه نظریه انتظارات شکل قابلقبولی به
خود نگرفته است .ظاهرا ً نمیتوان به همان مفهوم که قیمتها و مقادیر تولید نتیجه فرایند
اقتصادیاند ،انتظارات را نیز از جمله نتایج اقتصادی دانســت .هیچ فرایند اقتصادی انتظارات
را تعیین نمیکند .یک افزایش ده درصدی قیمت ســیب به همان اندازه که میتواند موجب
انتظارات افزایش قیمت آتی شود ،میتواند انتظارات کاهش قیمت آتی را نیز ایجاد کند .این
کام ً
ال به شرایط موجود در هنگام افزایش قیمت بستگی دارد و افراد مختلف ممکن است از
این شرایط تفسیرهای متفاوتی داشته باشند .پس در واقع همه نظریههای پویایی که بر اساس
بدهند هها»  ۱۴۰و امثالهم قرار دارند ،بهسادگی مسئله را دور
«معادالت تفاضلی»  ۱۳۹و «شتا 
میزنند .در بهترین حالت میتوان آنها را فرضیههایی مشروط دانست که پرسشهای اساسیتر
را بدون پاسخ باقی میگذارند.
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اعترافباز
نویسنده :شهال زرلکی
انتشارات :ققنوس

همواره خواندن خاطرات و واگویههای شخصی اهالی ادبیات ،هنر ،سیاست ،ورزش و ...برای طیف
وسیعی از خوانندگان جذاب بوده است .اما فرم اعتراف ،گون ه متفاوتی است که میتواند جذابیت هر
اثری را چند برابر کند .از آگوستین قدیس تا ژانژاک روسو و امبرتو اکو و دیگران هرکدام به سبک
و سیاقی از فرم اعتراف در نوشتن استفاده کردهاند .فرمی که در قالب رساله ،مقاله ،جستار ،خودنگاره
و رمان ،لحظهها ،رفتار و دقایق پنهانماندهای از زیســت و زمان ه نویسندگانشان را آشکار میکند.
کتاب «اعترافباز» نوشته شهال زرلکی از هجده فصل تشکیل شده است که هرکدام روایتی بر پایه
احواالت خصوصی نویسنده در لحظههای مختلف زندگیاش بدون نظم زمانی و مکانی و ارتباط
خطی است .نویسند ه این اعترافات با استفاده از قالب رمان توانسته با جسارتی افزون بال و پرهای
بیشتری به هرآنچه بر زندگیاش گذشت ه بدهد .به دلیل رهایی نویسنده از انبوه مالحظاتی که در
فرهنگ ایران جاری است و همواره چون سدی برابر نویسنده میایستاده« ،اعترافباز» شاید یکی
از یگانهترین و نمونهترینها در میان آثار منتشرشده در ژانر اعترافات در بستر ادبیات فارسی باشد.
شهال زرلکی خودش راوی رمان است و رو به خوانندهاش چنان از خودش میگوید که انگار دوستی
نزدیکش نشسته است .همین فرم روایی باعث میشود که رمان در عین قطعهقطعه بودن به بهترین
نحو ارتباط فصلها با یکدیگر حفظ شده و اثری یکپارچه ساخته شود .نویسنده در کتاب اعترافباز
روایتهایی از زندگی شخصی و خانوادگی خود را دستمایه قرار داده است .البته نه با هدف نوشتن
صرفاً یک زندگینامه یا خاطرات .این کتاب اثری است نزدیک به ژانر ادبیات اعترافی .راوی که همان
شهال زرلکی است در این کتاب تالش میکند تا جایی که محدودیتهای عرفی ،اخالقی و قوانین
نشر اجازه میدهد به زوایای پنهان زندگی خصوصی خود بپردازد .او خواننده کتاب را مخاطب قرار
داده و از زندگی شخصی و ویژگیهای رفتاری و شخصیتی خود حرف میزند .در واقع هدف راوی
بیان بیپردۀ خصوصیات و پنهانیهایی است که در زندگی روزمره همه ما هست اما شاید بیان آن
به زبان ساده و صریح برای هرکسی آسان نباشد.

صفر تا یک
نویسندگان :پیتر تیئل ،بلیک مسترز
مترجم :فرهنگ جعفری فشارکی
انتشارات :نسل نواندیش

«صفر تا یک» دربارهی پرســشهایی است که برای موفقیت در یک کسب و کار جهت انجام کارهای
جدید باید آنها را بپرسید و پاسخ دهید .چیزی که در این اثر میآموزید یک راهنمای درسی یا ثبت
دانش نیست بلکه تمرینی است برای فکر کردن .زیرا این کاری است که یک استارتآپ باید انجام دهد:
تحقیق دربارهی ایدههای رسیده و تجدیدنظر در مورد کسب و کار از پایه .پیتر تیل چندین شرکت موفق
تجاری را به وجود آورده اســت و در این کتاب چگونگی آن را شــرح میدهد .او در شرکتهای پیپال
و پاالنتیر شــراکت داشته و اولین سرمایهگذاری خارجی را در فیسبوک انجام داده است .شرکتهایی
مانند اسپیس ایکس و لینکداین را از نظر مالی تأمین کرده و دور ه تخصصی تکمیلی تیئل را ایجاد نموده
است که جوانان را به آموزش قبل از کالج تشویق مینماید .کپیبرداری از یک مدل آسانتر از ساختن
چیز جدیدی است .انجام آن چیزی که شما در حال حاضر میدانید چگونه انجام میشود ،جهان را با
افزودن مقدار بیشــتری از چیزی آشنا از  1به  nمیرساند .اما هر زمان که چیز جدیدی ایجاد نمایید،
از صفر به یک میروید .عمل خلقت و نوآوری منحصر به فرد است .همانطور که لحظ ه خلقت خاص
است و نتیجهی آن ،چیزی جدید و عجیب میشود .بلیک مسترز در این اثر دربار ه چگونگی رسیدن به
آنجا میگوید .این کتاب به قدری بین کارآفرینان و استارتآپها محبوبیت دارد که به گفت ه مجل ه فوربز
خواندن آن به شما احساس قدرت فرابشری خواهد داد .این اثر از زمان انتشار همواره جزو پرفروشترین
آثار حوزه نوآوری ،کارآفرینی و استارتآپها محسوب میشود .به طوری که دارای رتب ه یک فروش بخش
سیاستهای اقتصادی و رتبه  2بخش کارآفرینی سایت آمازون است و در اغلب لیستهای «کتابهایی
که حتماً باید مطالعه کرد» وجود دارد.

اتحادیه ابلهان
نویسنده :جان کندی تول
مترجم :پیمان خاکسار
انتشارات :چشمه

آنچه کتاب «اتحادیه ابلهان» را در ذهن خواننده ماندگار میکند شخصیت اول کتاب یعنی ایگنِیشِ س
جی .رایلی است .او از آن شخصیتهای داستانی است که بارها و در موقعیتهای مختلف زندگی واقعی
به یاد او میافتیم و ناخودآگاه لبخند میزنیم و بعد به فکر فرو میرویم .این ویژگی ایگنیشس بهدلیل نوع
نگاه نویسنده کتاب است .او به شدت به دنبال خلق اثری با مضمون طنز فلسفی است ،یعنی فلسفه و
دیدگاهش به دنیا و آدمها را با نوعی طنز و البته تمسخر در قالب داستان زندگی ایگنیشس بیان میکند.
بسیاری دی .جی .سلینجر ،نویسنده کتاب «ناطور دشت» و استیو تولتز ،نویسنده کتاب «جزء از کل»
را در سبک طنز فلسفی از پیروان جان کندی تول میدانند .این کتاب همانند دو اثری که نام بردیم پر
از عبارات تلخ و معناداری است که بیشتر از خود داستان بُعد فلسفی آن را نشان میدهد .ایگنیشس با
مادرش زندگی میکند و فارغالتحصیل رشته فلسفه قرون وسطی است .او شخصیت کمالگرایی دارد و
به هیچوجه حاضر نیست با جامعهای که در آن زندگی میکند کنار بیاید .او برای دور ماندن از دنیایی
که همنوعانش ساختهاند خود را به اتاقش در خانه مادری محدود کرده است اما در طی ماجراهایی که
رخ میدهد و قادر به کنترل آنها نیست وارد دنیای آدمها میشود .این آغازی تازه برای او و البته کتاب
است .در این مسیر هرچه بیشتر پیش میرود بیشتر شاهد جدال او با دنیای اطرافش هستیم .در این
میان با شخصیتهای دیگری آشنا میشویم که هریک میتوانند نماد قشرهای خاصی از جامعه باشند.
درواقع اتحادیه ابلهان کنایه نویسنده به شخصیتهای نمادین کتاب است .نوابغ بسیاری پس از مرگشان
شــناخته شده و حتی تحسین شدهاند .اگرچه شناخت این افراد و توجه به ایدههایشان همواره به نفع
بشریت بوده است ،اما تلخی معناداری در آن نهفته است .جان کندی تول از جمله این افراد است .هیچ
ناشری حاضر نشد شاهکار او یعنی کتاب اتحادیه ابلهان را منتشر کند .به همین دلیل این نویسنده ناکام
تصمیم گرفت در ۳۲سالگی به زندگیاش پایان دهد.

مستاجر
نویسنده :روالن توپور
مترجم :کورش سلیمزاده
انتشارات :چشمه

کتاب «مســتأجر» با عنوان اصلی  Le Locataireنام رمانی طنز ،سوررئال ،سیاه و صدالبته
تکاندهنده از نویسنده فرانسوی ،روالن توپور است .کتاب درباره مرد جوانی به نام «ترلکوفسکی»
اســت که به دنبال آپارتمان جدیدی برای سکونت میگردد ولی هنگامی که کمی از سکونتش
در آپارتمان میگذرد متوجه اتفاقاتی مشکوک و رفتارهای عجیب و غریب از سوی همسایگانش
میشود تا این که فکر میکند همسایگان در حال پیریزی توطئهای علیه جان او هستند .روا است
اگر بخواهیم به طنز بودن داســتان شک کنیم ،اما جای هیچ شکی در سیاه و تکاندهنده بودن
رمان نیســت .با آن پایان عجیبش که آدمی را در تعلیق نگه میدارد .همانند دیگر آثار گروت ِسک
که مخاطب را میان خندیدن و وحشت کردن و یا میان مضحک بودن و سیاه بودن محتوا معلق
نگه میدارد .این رمان برای اولینبار در ســال  ۱۹۶۴در فرانســه چاپ شد .روالن توپور برای بیان
عقاید و انتقادهای بیرحمانهاش تنها به نوشتن رمان اکتفا نکرد و عالوه بر نویسنده بدبین فرانسوی
که هرچند کنترل مغزش را داشــت ،اما دستهایش در اختیار اهریمن بود ،به عنوان تصویرگر،
کاریکاتوریست و نقاش فرانسوی نیز شناخته میشود .روالن توپور سرانجام در  ۵۹سالگی و پس از
چند روز بیهوشی درگذشت ولی «ترلکوفسکی» شخصیت اصلی کتاب مستأجر تا به االن مشغول
مرگ و متولد شدن مکرر خود است .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :او سعی کرده بود فرار کند.
همسایهها هم متقاب ً
ال دست به ضدحمله زده بودند .آنها برای رسیدن به اهدافشان تردیدی در
دست زدن به اعمال خشونتآمیز نکرده بودند .ترلکوفسکی هم چه میخواست و چه نمیخواست
باید به سیمون شول تبدیل میشد .آنها گزین ه دیگری برایش نگذاشته بودند».

چرخش کلید
نویسنده :روث ِور
مترجم :شادی حامدی آزاد
انتشارات :نشر نون

کتاب «چرخش کلید» رمانی نوشته روث ور است که اولینبار در سال  2019به چاپ رسید .داستان این
رمان جذاب در مورد دختری به نام روئن کین است .روئن در نامههایی که از زندان برای وکیلش مینویسد
توضیح میدهد که برای نجات خود از شــغلی تحقیرآمیز و رابطهای بد با همخانهاش به عنوان پرستار
بچه به استخدام الینکورتها درآمد .این شغل جدید درآمد خوبی داشت و دو دختربچ ه تحت مراقبت او
نیز مودب و خوشرفتار بودند .اما وقتی پدر و مادر بچهها درست بعد از آمدن روئن خانه را ترک کردند،
رفتار دخترها تغییر کرد و کنترلهای هوشمند خانه نیز با مشکل مواجه شد .وقتی روئن صداهایی را از
پشت د ِر قفلشد ه اتاقش میشنود به این فکر میکند که شاید زندگی در این خانه چیزی نیست که به
نظر میرسد .روزی او در حالی که در اینترنت پرسه میزد ناگهان با یک آگهی کار مواجه میشود .روئن
با وجود اینکه که اص ًال به دنبال کار نیســت ،اما با دیدن شرایط ویژ ه این آگهی آن را تا انتها میخواند.
خانوادهای به نام الین کورت برای فرزندانشان به دنبال پرستاری باتجربه میگردند .در متن نامه نوشته
شده بود که والدین این خانواده شاغل هستند و برای فرزندانشان که در سنین مختلفی به سر میبرند به
دنبال پرستاری میگردند که بتواند از پس تمام کارها برآید و همچنین با دورافتاده بودن خانهشان مشکلی
نداشته باشد .چیزی که روئن را مشتاق به فرستادن رزومه کرد حقوق باالیی بود که خانواده کورت برای
این پرستار در نظر گرفته بودند .روئن در کمال ناباوری در مصاحبه این کار پذیرفته شد و زمانی که پا
به خان ه آنان گذاشت از میزان رفاه و امکانات و تکنولوژی محل کارش به وجد آمد .او در حالی برای این
قبولی ابراز خوشحالی و خرسندی مینمود که نمیدانست چندی بعد به جرم قتل یکی از کودکان آن
خانه محاکمه خواهد شد .اما به راستی این قتل کار چهکسی است؟ کتاب چرخش کلید مانند دیگر آثار
این نویسنده معروف و خبره در ژانر معمایی و جنایی ،اثری بسیار پرکشش و جذاب است .تا جایی که
عالقهمندان نوشتههای روث ور آن را بهترین کتاب او میدانند.
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 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

حلقه گمشده مسئولیت اجتماعی
بهبود عملکرد بانکها در گرو حساسیت به مشکالت اجتماعی
در مجمع جهانی توسعه پایدار که در سپتامبر  ۲۰۰۲برگزار
ساعد یزدانجو
شــد ،نظارت و بررسی تأثیرات عملکرد کسبوکار بنگاهها و
مبارزه با فقر و حفظ محیطزیست سه دغدغه اصلی مجمع را
دبیربخشژورنال
شامل شدند .بنا بر جمعبندی این مجمع ،برقراری تعامل بین
بنگاهها و دولت و جامعه کلید توسعه پایدار بینالمللی است .بنابراین بهمنظور بهرهبرداری از مزایای
جهانیشدن کسبوکار بنگاهها ،دولت موظف به ارتقای مسئولیت اجتماعی بنگاههای خود هستند.
بانکها بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی ،نقش انکارناپذیری در اجتماع دارند و عملکرد
آنها در کل جامعه تأثیرگذار است .بنابراین با توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی برای بانکها بسیار
حائز اهمیت است زیرا از یک طرف بانکها موظف به تأمین انتظارات سهامداران خود هستند و از
مســئولیت اجتماعی شــرکت در یک تعریف ساده شامل مســئولیتهایی میشود که
شرکتهای تجاری در مقابل جامعهای که در آن فعالیت میکنند بر عهده دارند .طی دو
دهه گذشته ،مسئولیت اجتماعی شرکت بر مسایل مهمی از قبیل اخالق ،محیطزیست،
امنیت ،آموزش ،حقوق بشــر و غیره تأکید داشته اســت .اگرچه ایفای نقش مسئولیت
اجتماعی توســط شرکتها هزینهبر است اما بهدلیل تأثیراتی که در بلندمدت در ارتقای
شهرت و اعتبار شرکت میگذارد ،باعث کاهش هزینه و افزایش تقاضا میشود و افزایش
سود و بهبود عملکرد شرکت را در پی خواهد داشت .از آنجایی که تمامی واحدهای اقتصادی
از جمله بانکها در جهت تحقق اهداف خود نیازمند سازوکاریاند که بتوانند توازنی بین
منافع شرکت و ذینفعان ایجاد کنند ،مسئولیت اجتماعی شرکت بهعنوان راهکاری برای

پژوهش :مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانکها در ایران
پژوهشگران :علیرضا عرفانی ،صدیقه محمدمرادی

طرفی باید نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان را داشته باشند.
بانکها در مقایســه با سایر بنگاهها نقشــی کلیدی در نهادینهسازی مسئولیت اجتماعی در
جوامع ایفا میکنند .نقش بانکها بهعنوان تسهیلگر و محرک چرخهای اقتصاد و تجارت ،بهعنوان
نهادهای مولد ثروت و همچنین بهعنوان فراهمآورندگان خدمات برای اجتماعات محلی و ملی و
بینالمللی بیانگر اهمیت این مؤسسات در به جریان اندازی حرکت فکری مسئولیت اجتماعی در کل
برقراری این تعامل مطرح شده است .علیرضا عرفانی و صدیقه محمدمرادی پژوهشی در
این زمینه انجام دادهاند و ماحصل آن را در مقاله «مســئولیت اجتماعی و عملکرد مالی
بانکها در ایران» در شــماره  ۴۹فصلنامه «پژوهشهای پولی ــ بانکی» منتشر کردهاند.
هدف این پژوهش نقش مسئولیت اجتماعی در عملکرد مالی بانکها در ایران است .در این
پژوهش ابتدا شاخصی کمی از ترکیب  ۹نماگر بهگونهای انجام شده است که مسئولیت
اجتماعی نظام بانکی کشور در قبال سهامداران ،مشتریان ،وامگیرندگان ،تولیدکنندگان،
جامعه و دولت را پوشش دهند .سپس تأثیر این شاخص در عملکرد مالی (بازده دارایی) ۱۱
بانک منتخب کشور شامل سه بانک دولتی ،سه بانک نیمهدولتی (خصولتی) و پنج بانک
خصوصی در بازه زمانی دهساله ( )۱۳۹۵-۱۳۸۶بررسی شد.

اگرچه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها هزینهبر است اما بهدلیل تأثیراتی که در بلندمدت در
ارتقای شهرت و اعتبار شرکت میگذارد ،باعث کاهش هزینه و افزایش تقاضا میشود و افزایش سود و بهبود
عملکرد شرکت را در پی خواهد داشت.

ژورنال

جامعه است .اگرچه تأثیرات منفی زیستمحیطی و اجتماعی
صنعت بانکداری بهمدت طوالنی ناچیز و قابل چشمپوشی در
نظر گرفته شــده است ،در سالهای اخیر ،مؤسسات مالی به
وسعت دامنه فعالیتهای اجتماعی و زیستمحیطی قابل اجرا
در مؤسســات خود پی بردهاند زیرا مؤسسات مالی عالوه بر
نقشی که از طریق مدیریت تأثیرات عملکرد خود در جامعه
دارند ،نقشی حیاتی در تشویق و انگیزش مشتریان (حقیقی و
شرکتی) خود به اقدام مسئوالنه و کاهش اثرات سوء اجتماعی
و زیستمحیطی فعالیتهای خود دارند .از آنجا که مؤسسات
مالی نظارت و کنترل جریان سرمایه و وامدهی و تأمین مالی
پروژهها و سیاســتها و اقدامات بیمــهای را بر عهده دارند،
قادرند در نحوه عملکرد کسبوکارهای تحت حمایت خود اعمال نفوذ کنند .به این ترتیب ،بانکها
میتوانند بنگاهها را وادار به پاسخگویی در قبال مسایل و معضالت اجتماعی و زیستمحیطی کنند
که ناشــی از کسبوکار آنهاست .به این ترتیب ،بیتوجهی بنگاهها به مسئولیتهای اجتماعی و
عواقب عملکردی خود میتواند ریسکهای سرمایهگذاری و اعتباری چشمگیری برای آنها بههمراه
داشته باشد.
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ــ بهعنوان پایهگذار سیاستهای بانکی و برانگیزاننده
بانکها بهســوی تحقق مســئولیت اجتماعی ــ میتواند آغازگر جنبش مسئولیت اجتماعی در
صنعت بانکداری و نظام بانکی کشــور و پس از آن ،در دیگر صنایع و بنگاهها باشد .در این راستا،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ــ بهعنوان نهاد تنظیمی و نظارتی بانکها ــ موظف است
با ایجاد زیرســاختهای الزم برای نهادینهسازی مســئولیت اجتماعی در بانکهای کشور ،روند
مسئولیتپذیری اجتماعی را در صنعت بانکداری و در پی آن ،سایر صنایع کشور تسهیل و تسریع
کند .بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران میتواند با وضع مقررات و استانداردهای عملکردی
مناسب برای نظارت بر فعالیت بانکها از جنبه توجه به مسئولیتهای اجتماعی ،به نظارت و ارزیابی
بانکها بپردازد .برای مثال ،میتوان به برگزاری کنفرانسها و ســمینارهای مربوط به مسئولیت
اجتماعی در صنعت بانکداری ،ایجاد کمیتههای مبارزه با رشوه ،فساد مالی و پولشویی ،الزام بانکها
به ارائه گزارشهای ساالنه مســئولیت اجتماعی ،الزام شفافیت و آشکارسازی اطالعات بانکی به
ذینفعان و همچنین قراردادن اســتانداردهای مناسب برای بانکها بهعنوان مهمترین نهادهای
سرمایهگذاری فعال در جامعه اشاره کرد .همه این وظایف باید تحت مقررات نظاممند کشورها باشد.
بهطور کلی ،بانکها باید بهعنوان تسهیلگر و محرک چرخهای اقتصاد هر کشور بتوانند اعتبار خود
را در اجتماع افزایش دهند.
با وجود مطالعات متعددی که در خصوص این موضوع در داخل و خارج از کشــور انجام شده
است ،بهدلیل استفاده از دادههای پرسشنامهای فاقد اعتبار الزماند ،زیرا اوال پرسشنامه واحدی برای
سنجش مسئولیت اجتماعی وجود ندارد و ممکن است فعالیتی که برای یک سازمان مسئولیت

مسئله

با وجود مطالعات متعددی
که در خصوص این موضوع
در داخل و خارج از کشور
انجام شده است ،بهدلیل
اســــتفاده از دادههــــای
پرسشنامهای فاقد اعتبار
الزماند.

اجتماعی محسوب میشود ،برای سازمانی دیگر مسئولیت اجتماعی به حساب نیاید .در طراحی
پرسشنامهها معموالً سوگیری وجود دارد و بنابراین گزارشدهی در این خصوص نتایج غیرواقعی
را نشــان دهد .به این ترتیب ،در این مطالعه رویکرد جدیدی اتخاذ شــده است و با پاسخ به این
پرسش که چرا تاکنون تعریف واحدی برای مسئولیت اجتماعی ارائه نشده است ،برای نظام بانکی
کشور با استفاده دادههای  ۹نماگر بانکی ،شاخصی ترکیبی برای مسئولیت اجتماعی ساخته شده
است .به نظر پژوهشگران این مطالعه ،با استفاده از این شاخص ترکیبی ،ضمن دستیابی به نتایج
واقعیتر ،امکان مقایسه عملکرد بانکهای مختلف در میزان پرداختن به مسئولیت اجتماعی نیز
فراهم خواهد شد.
تا به امروز تعریف واحدی از مفهوم مسئولیت اجتماعی که مقبول همگان باشد عنوان نشده
اســت .با این حال ،برخی از محققان با بررســی  ۳۷تعریف مختلف از مسئولیت اجتماعی به این
نتیجه رسیدند که تفاوت در تعاریف مختلف بهدلیل وجود پنج بعد محیطی و اجتماعی و اقتصادی
و ذینفعان و داوطلبانه بودن بوده اســت که باعث شده هر کدام از تعاریف بهسمت منافع خاصی
متمایل شوند .در این پژوهش ،با استفاده از تمام تعاریف ،با این نتیجه رسیدیم که دلیل نبود تعریف
واحد برای مسئولیت اجتماعی این است که مسئولیت اجتماعی فقط پرداختن به امور خیرخواهانه
نیست بلکه این مهم باید بیشتر در فعالیتهای تخصصی هر صنعتی گنجانده شود .تا حدی که
بانک مرکزی آمریکا دلیل کسب جایگاه نخست در حوزه مسئولیت اجتماعی را در سالهای ۲۰۱۵
و  ۲۰۱۷دخیلکردن مسئولیت اجتماعی در فعالیتهای بانکی خود میداند.
تعریف جامعی که از مسئولیت اجتماعی در این تحقیق به کار بردیم عبارت است از «مجموعه
وظایف و تعهداتی که در چارچوب قوانین ملی و بینالمللی و هماهنگ با فعالیتهای سازمان مربوطه
بوده و عالوه بر تحقق اهداف سازمانها ،با در نظر گرفتن و اجرایی کردن فعالیتهای اخالقمدارانه و
خیرخواهانه ،سازمان را در جهت برآوردهساختن اهداف یاری میکند و با ایجاد منفعت عمومی برای
اجتماع ،شرایط رسیدن به توسعه پایدار را فراهم میسازد».
تاریخچه مفهوم مسئولیت اجتماعی به هشــت دهه گذشته برمیگردد .اولین مبانی
مفهومی را در ســال  ۱۹۳۰دو اســتاد دانشگاه هاروارد در کتاب «شرکت مدرن و مالکیت
خصوصــی» مطرح کردند .ولی بهدلیل جنگ جهانــی دوم و رکود پیشآمده ،این مفهوم
نتوانســت بهعنوان یک موضوع جدی تا دهه  ۱۹۵۰میان جوامع جایی پیدا کند .از سال
 ،۱۹۵۳این مفهوم در اثری با عنوان «مســئولیت اجتماعی یک بازرگان» دیده شد .سپس
مدلهای اولیه مسئولیت اجتماعی شرکت در دهه  ۱۹۶۰ظاهر شد که جنبههای اجتماعی
این مفهوم را بهطور مستقیم به مسئولیت باالتر ورای مسئولیتهای اقتصادی و قانونی ربط
میداد .در سال  ،۱۹۷۵مدلی هرمیشکل مطرح شد که جزو یکی از برجستهترین مدلهای
معرفیشــده برای این مفهوم اســت .در دهه  ،۱۹۸۰تعاریف اولین کمتر مورد توجه بود و
محققان بیشتر بر تحقیقات و چارچوبهای جایگزین تمرکز داشتهاند .در دهه  ،۱۹۹۰مفاهم
مسئولیت اجتماعی شرکت با طرح نظریههای جدید نظیر نظریه ذینفعان ،نظریه اخالق
کسبوکار و شهروند مشارکتی توسعه بیشتری یافت.

دستاوردهای تحقیق :بانکهای نیمهدولتی با باالترین شاخص مسئولیت اجتماعی
در پژوهش که با استفاده از  ۹نماگر شاخصی کمی برای مسئولیت اجتماعی درست
شــد ،شاخص در بهترین حالت از اجرای مســئولیت اجتماعی عدد یک و در حالت
عکس عدد صفر را اختیار میکند .میانگین شاخص مسئولیت اجتماعی برای بانکهای
خصوصــی  ،۰.۲۶برای بانکهای دولتی  ۰.۲۸و برای بانکهای نیمهدولتی  ۰.۳۱بوده
است .بنابراین بانکهای خصوصی کمترین مسئولیت اجتماعی و بانکهای نیمهدولتی
بیشترین مسئولیت اجتماعی را انجام دادهاند .همچنین رابطهای مثبت و معنادار بین
مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانکهای تحت بررسی وجود دارد بهطوریکه با
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی باالتر ،عملکرد مالی بانکها بهبود مییابد .این رابطه در
بانکهای دولتی و نیمهدولتی قویتر از بانکهای خصوصی است .بهطوریکه با افزایش
نقش مسئولیت اجتماعی ،عملکرد مالی بانکهای دولتی و نیمهدولتی با شدت بیشتری
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بهبود مییابد .نتایج بهدستآمده از تخمین مدل شاید این پرسش را در ذهن خواننده
ایجاد کند که اگر مسئولیت اجتماعی در بانکهای نیمهدولتی بیشتر است ،بنابراین باید
در بانکهای خصوصی نیز مقادیری برابر یا بیشتر از بانکهای نیمهدولتی داشته باشد
زیرا تأثیر مثبت خصوصیسازی در عملکرد مالی در پژوهشها به اثبات رسیده است.
میانگین متغیرهای شاخص مسئولیت اجتماعی در سه بانک ملت و تجارت و صادرات
بیشــتر از سایر بانکها بوده است .پیش از سال  ۱۳۸۸که هنوز بانکهای نیمهدولتی
شکل نگرفته بودند ،بیشترین سهم در اجرای مسئولیت اجتماعی متعلق به بانک ملی
و ملت و صادرات بوده است .پس از اینکه بانکهای خصوصی به جمع بانکهای کشور
افزوده شدند ،تنها دو بانک پارسیان و پاسارگاد و سپس بانک اقتصاد نوین جایگاه باالتری
در اجرای مسئولیت اجتماعی نسبت به سایر بانکهای خصوصی داشتهاند.

سرمایه انسانی مجموعهای از دانش و خالقیت و نوآوری است که افراد آن را برای سرمایهگذاری در کار خود انتخاب میکنند.
تفاوت اصلی سرمایه انسانی با سرمایه فیزیکی این است که نیروی کار و افراد فعال در اقتصاد به دانش و مهارتها و سالمتشان
گره خوردهاند و نمیتوان این مؤلفهها را از سرمایه انسانی جدا کرد.

رشد سرمایه انسانی ایران در طول چهار دهه
از  ۱۳۶۰تا  ۱۳۹۸شاخصهای اجتماعی چه روندی را طی کردهاند؟
پژوهش:
برآورد سرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی
پژوهشگران :زانا مظفری ،بختیار جواهری

سرمایه انسانی نوعی از سرمایه در اقتصاد است که بهصورت مهارت،
دانش ،خالقیت و سالمت فرد تجلی مییابد .سرمایه و انواع آن یکی از
عوامل رشد و توسعه اقتصادی است .سرمایه انسانی ثروت مولد مجسم
در کار و مهارت و دانش اســت .ســرمایه انسانی مجموعهای از دانش
و خالقیت و نوآوری اســت که افراد آن را برای ســرمایهگذاری در کار
خود انتخاب میکنند .تفاوت اصلی سرمایه انسانی با سرمایه فیزیکی
این اســت که نیروی کار و افراد فعال در اقتصاد به دانش و مهارتها و
سالمتشان گره خوردهاند و نمیتوان این مؤلفهها را از سرمایه انسانی
جدا کرد درحالیکه سرمایه فیزیکی چنین ویژگیای را دارد و در فرایند
تولید میتوان تغییراتی در این نوع سرمایه ایجاد کرد .بنابراین بهبود
وضعیت سرمایه انسانی از جمله موضوعات مهم در فرایند رشد و توسعه
به شمار میرود ،بدین مفهوم که پایداری سرمایه سرمایه انسانی است.
توانایی و مهارت افراد میتواند عملکرد مطلوبتر را در پی داشــته
باشد .بنابراین سرمایهگذاری در نیروی انسانی و هزینههای آموزش و
مهارتآموزی یکی از انواع سرمایهگذاری در اقتصاد محسوب میشود
که اقتصاد در طول روند رشد و توسعه اقتصادی میتواند از منافع آن
بهرهمند شــود .بهبود وضعیت سرمایه انسانی در یک جامعه میتواند
در فرایند تولید به بازدهی و بهرهوری بیشتری منجر شود و بهرهوری
سرمایههای فیزیکی را افزایش دهد.
ارتباط سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه
تحقیقات و پژوهشگران مختلف بوده است .چنانکه از بررسی مطالعات
مختلف میتوان اســتنباط کرد که عوامل مختلفی در شکلگیری و
گسترش سرمایه انسانی مؤثر هستند .در یک اقتصاد مبتنی بر دانش،
نیروی کار دانشآموخته و متخصص بخش بیشتری از نقش نهادهها را
در فرایند تولید و رشد اقتصادی را برعهده دارد ،چرا که سرمایه انسانی

از یک ســو میتواند به بهبود کیفیت کاال و خدمات کمک کرده و از
سوی دیگر ،نقش برنامهریز و تسهیلکننده خود را در برنامههای توسعه
و تولید داشته باشد.
بر اساس گزارش بانک جهانی در سال  ،۲۰۱۸کودکی که امروز در
ایران متولد میشــود درصورتیکه بزرگ شود و از آموزش و سالمت
کامل برخوردار باشد ،به  ۵۹درصد سطح بهرهوری بالقوه خواهد رسید.
بهعبارت دیگر ،نمره شاخص سرمایه انسانی ایران  ۰.۵۹است .بر اساس
ارزیابیهــای این بانک ،این میزان کمتر از مقدار بالقوهای اســت که
براساس سطح درآمد کشور محاسبه میشود (که نتیجه آن شاخص
سرمایه انسانی بیش از  ۰.۶۰واحدی است).
پرســشهای بنیادی و مهمی در رابطه با ســرمایه انسانی و نحوه
محاســبه میزان آن وجود دارد .بانک جهانی از سال  ۲۰۱۸بر اساس
مؤلفههای ســامت و آموزش ،شــاخص کلی را برای سرمایه انسانی
کشورها برآورد میکند و منتشر میکند اما برای سالهای قبل از ،۲۰۱۸
شاخص جامع و کلی بهصورت سری زمانی در دسترس نیست .مطابق با

سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد است .در مطالعات مختلف اقتصادی از
پراکسیهای گوناگونی مانند شاخص میانگین سواد ،تعداد فارغالتحصیالن یا میانگین
ســالهای تحصیل بهمثابه جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است .در همین
رابطه ،زانا مظفری و بختیار جواهری پژوهشی را انجام دادهاند که نتایج آن را در مقاله
«برآورد ســرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی» در شماره  ۸۹فصلنامه
پژوهشهای اقتصادی ایران منتشر کردهاند .این مقاله پس از مرور ادبیات اقتصادی،
متغیرهای آموزش و مهارت و ســامت را بهعنوان مؤلفههای تعینکننده شاخص
سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی کرده است .سپس با استفاده از رویکرد فازی

در یک اقتصاد مبتنی
بر دانش ،نیروی کار
دانشآموخته و متخصص
بخش بیشتری از نقش
نهادهها را در فرایند تولید و
رشد اقتصادی برعهده دارد،
چرا که سرمایه انسانی از
یک سو میتواند به بهبود
کیفیت کاال و خدمات کمک
کرده و از سوی دیگر ،نقش
برنامهریز و تسهیلکننده
خود را در برنامههای توسعه
و تولید داشته باشد

و روشهای علمی سیستم استنتاج ممدانی ،شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران
را طی دوره  ۱۳۶۰تا  ۱۳۹۸برآورد کرده است .نتایج این محاسبه نشان داده است که
طی دوره زمانی مورد بررسی ،این شاخص رشد محسوسی داشته است ،بهطوریکه
در سال  ۱۳۶۰شاخص سرمایه انسانی  ۰.۱۳بوده است و در سال  ۱۳۹۸این شاخص
به  ۰.۵۹رســیده است .بر این اســاس میتوان اظهار داشت که سرمایه انسانی در
اقتصاد ایران طی دوره زمانی  ۱۳۶۰تا  ۱۳۹۸روند روبهرشدی را تجربه کرده است.
این انباشت سرمایه انسانی میتواند بهصورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و
موجبات تولید و افزایش بهرهوری را فراهم کند.
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سرمایه انسانی تنها نهادهای است که میتواند ضمن تغییر خود ،سایر نهادهای تولید را دگرگون یا متعادل کند ،مبنایی برای نوآوری فراهم
کند و در سطح وسیع موجب رشد اقتصادی شود .امروزه مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان میدهد که سیاستهای دولتها از جمله
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی بر رشد و بهرهوری اقتصادی مؤثر است.

ژورنال

در سال ۱۳۶۰
شاخص سرمایه
انسانی ۰.۱۳
بوده است و در
سال  ۱۳۹۸این
شاخص به ۰.۵۹
رسیده است .بر
این اساس میتوان
اظهار داشت که
سرمایه انسانی در
اقتصاد ایران طی
دوره زمانی ۱۳۶۰
تا  ۱۳۹۸روند
روبهرشدی را
تجربه کرده است

ادبیات اقتصادی و تحقیقات پیشین ،آموزش و بهداشت و مهارت و سایر
سرمایهگذاریهایی که بهرهوری را افزایش میدهند از جمله مؤلفههای
ویژه در تشکیل سرمایه انسانی است .در واقع ،مؤلفههای اصلی تشکیل
ســرمایه انسانی شامل آموزش و مهارت و بهداشت است که هریک با
افزایش کیفیت نیروی کار موجب انباشت سرمایه انسانی میشوند .از
آنجا که ســرمایه انسانی در ایران یک متغیر غیرقابل مشاهده است و
متغیرهای آموزش و مهارت و بهداشــت تأثیر عمده روی این شاخص
پنهان دارند .از این رو ،با استفاده از این متغیرها و با بهرهگیری از منطق
فازی سرمایه انسانی برآورد میشود.
در اغلب موارد ،حجم سرمایه انسانی طی سالهای مختلف افزایش
مییابد زیرا در حالت عادی ،وضعیت آموزشی و بهداشتی هر نسل بهتر
از نسل قبلی است .انتظار بر این است که تشکیل سرمایه انسانی در یک
کشــور با گذشت زمان بیشتر شود .این همان رشد تراکمی و انباشت
سرمایه انســانی است .در کشورهایی که نرخ رشد جمعیت از سرعت
باالیی برخوردار است و با مازاد نیروی کار مواجه هستند ،موضوع سرمایه
انسانی اهمیت ویژهای دارد .نیروی کار مازادی که در چنین کشورهایی
وجود دارد ،میتواند بهآسانی تبدیل به نیروی کار متخصص و بامهارت
شود و منجر به بهبود وضعیت سرمایه انسانی شود .همچنین در فرایند
تولید کاال و خدمات ،سرمایه انسانی پتانسیل این را دارد که عملکرد
انعطافپذیر داشته باشد.
در یک فرایند برنامهریزیشده میتوان وضعیت نیروی کار مازاد در
کشورها را از نظر مهارت ،دانش ،تخصص و سالمت بهبود بخشید و به
سرمایه انسانی قابلاتکا تبدیل کرد .در ادبیات اقتصادی از این فرایند به
تبدیل نیروی کار به سرمایه انسانی بهعنوان «تشکیل سرمایه انسانی»
نام برده میشود.
رشد سرمایه فیزیکی و مالی بهعلت شوکهای چرخه کسبوکار
همیشه خطی نیست .در دوره رونق اقتصادی ،سرمایه فیزیکی با نرخ
بهنسبت باالتری رشــد مییابد درحالیکه طی دوره رکود اقتصادی،
کاهش ســرعت ســرمایه فیزیکی وجود دارد .این در حالی است که
سرمایه انسانی بهطور یکســانی در دورههای رکود و رونق همواره در

حال طیکردن مسیر صعودی است
مسئله
ســرمایه انسانی تنها زیرا بنیان ســرمایه انسانی توسط
نهــادهای اســت کــه ورودیهــای آموزشــی و مهارتی و
میتواند ضمن تغییر ســامت بنا شده اســت .بنابراین
خود ،ســایر نهادهای سرمایه انسانی یک شاخص ترکیبی
تولیــد را دگرگــون یا اســت که تحت تأثیــر مؤلفههای
متعادل کنــد ،مبنایی مختلفی قــرار میگیرد که از جمله
برای نــوآوری فراهم مهمتریــن مؤلفههــای دخیل در
کند و در ســطح وسیع تشکیل ســرمایه انسانی میتوان به
موجب رشد اقتصادی آموزش و سالمت و تجربه و مهارت
اشاره کرد.
شود
دانــش و آمــوزش یکــی از
یها برای
محوریترین سرمایهگذار 
بهبود کیفیت نیروی انسانی است .چنانکه در نظریههای اجتماعی و
اقتصادی به تناوب اشاره شده است که یکی از محورهای اصلی توسعه
و پیشرفت اقتصادی یک جامعه نظام آموزشی است .برخی معتقدند
تکامل این بخش میتواند روی اکثریت بخشهای اقتصادی و اجتماعی
جامعه تأثیرگذار باشد .سرمایهگذاری مؤثر و بهینه در آموزش عالوه بر
بهبود وضعیت این بخش میتواند اثرات سرریز در بخشها و قسمتهای
دیگر جامعه از جمله سیستم اقتصادی داشته باشد.
تخصص و مهارت نیز از جمله آیتمهای مؤثر در تشــکیل سرمایه
انسانی اســت .امروزه در بسیاری از کشورهای جهان توجه ویژهای به
آموزشهای فنی و حرفهای شده است بهطوریکه بسیاری از کشورها
این نوع آموزشها را در تحصیــات مقدماتی و آکادمیک خود جای
دادهاند و این امر منجر به ایجاد رشتههای درسی مختلف نیز شده است.
همچنین بهداشت و درمان در اقتصاد پدیدهای است که میتواند زندگی
نیروی کار را کیفیت ببخشــد و امید به زندگی را ارتقا دهد و نتیجه
آن ســامتی برای جامعه است که میتواند منشأ ثروت باشد .بررسی
مطالعات و پژوهشهای مختلف نشاندهنده وجود ارتباط معنیداری
بین سالمت نیروی کار و رشد اقتصادی است.

دستاوردهای تحقیق :رشد سرمایه انسانی در طی  ۳۸سال
سرمایه انسانی تنها نهادهای است که میتواند ضمن تغییر خود ،سایر نهادهای
تولید را دگرگون یا متعادل کند ،مبنایی برای نوآوری فراهم کند و در سطح وسیع
موجب رشــد اقتصادی شود .امروزه مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان میدهد که
سیاستهای دولتها از جمله سرمایهگذاری در سرمایه انسانی بر رشد و بهرهوری
اقتصادی مؤثر است .آنچه برای مدتهای زیاد بهصورت یک معما برای اقتصاددانان
درآمده است چگونگی اندازهگیری دقیق سرمایه انسانی است .تاکنون روش کارآمد و
مناسبی برای محاسبه سرمایه انسانی وجود نداشته است که بتواند مهمترین جنبههای
تشــکیل این سرمایه را نشان دهد .در تحقیق حاضر ،سعی شده است با استفاده از
روش منطق فازی ،شاخص کارآمدی برای سرمایه انسانی در ایران طی دره ۱۳۶۰
تا  ۱۳۹۸محاسبه شود .در این راستا ،با استفاده از بررسی مطالعات پیشین و مبانی
نظری موضوع ،سه متغیر آموزش و مهارت و بهداشت بهعنوان مهمترین متغیرهای
مؤثر بر شکلگیری سرمایه انسانی شناسایی شدند .سپس با استفاده از روش منطق
فازی ،ســری زمانی شاخص سرمایه انسانی در ایران برآورد شد .نتایج برآورد نشان
داد که طی دوره مورد بررسی ،سرمایه انسانی رشد مناسبی را تجربه کرده است که
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میتواند برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی یک مؤلفه تأثیر گذار باشد .با توجه به
افزایش سرمایه انســانی ایران طی دوره مورد بررسی و مطالب بیانشده در بخش
ادبیات تحقیق این مطالعه ،میتوان انتظار داشت که حجم سرمایه انسانی در نسل
فعلی بیشتر از حجم سرمایه انسانی در نسل قبلی است چرا که بهطور معمول وضعیت
آموزشی و بهداشتی هر نسل بهتر از نسل قبلی است .بنابراین میتوان گفت سرمایه
انســانی و ظرفیت تولیدی هر نســل بهتر از نسل قبل از خود است و انتظار بر این
است که نرخ تشکیل سرمایه انسانی در یک کشور با گذشت زمان بیشتر شود .نتایج
تحقیق حاضر نشاندهنده این امر است و سرمایه انسانی طی سالهای مورد بررسی
تحقیق رشد را تجربه کرده است .این همان رشد تراکمی و انباشته سرمایه انسانی
است .همچنین یکی از پدیدههایی که در دهههای گذشته افزایش بیسابقهای یافته
پدیده مهاجرت بینالمللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست .این پدیده بهخصوص در
بین کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که این کشورها
در فرایند جریان بینالمللی سرمایه انسانی ،سرمایههای بیشتری را از دست میدهند
و معموالً توسعه آنها تحت تأثیر این پدیده کند میشود.

تفاوت در الگوی مصرف خانوارها در دهکهای مختلف و متفاوت بودن واکنش آنها نسبت به تورم تحمیلی
سبب میشود تا بهطور متوسط تورم احساسشده توسط خانوارهای فقیر و ثروتمند بهترتیب بیشتر و کمتر از تورم
متوسط جامعه باشد.

نابرابری تورمی در بین خانوارهای دهکهای مختلف
تورم در جهتهای متنوعی بر فقیر و غنی اثر میگذارد
پژوهش :نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن:
شواهدی از ایران
پژوهشگران :علیرضا آذربایجانی ،تیمور رحمانی ،سیدعلی
مدنیزاده ،حسن افروزی

مطالعات نشان میدهد که هر خانوار بسته به اینکه در کدام دهک
درآمدی قرار دارد ،ســهم مصرفش از هرکدام از گروههای کاالیی و
خدماتی متفاوت از خانوار نمونه است .همچنین تغییرات قیمت کاالها
و خدمات مصرفی خانوارها بنا به دالیل مختلف مثل تفاوت در کشش
عرضه یا تفاوت در چســبندگی قیمتی با یکدیگر متفاوت است .بر
همین اساس ،هرگونه تغییر قیمت کاالها و خدمات سبب میشود تا
هزینه خانوارها در دهکهای مختلف متفاوت از یکدیگر تغییر کند.
تغییرات هزینه سبد خانوار از این کانال ،در مطالعه پیش رو به نام تورم
تحمیلی معرفی شده است .بر اساس نتایج این مطالعه ،متفاوت بودن
تورم تحمیلی بین خانوارهای دهک فقیر و ثروتمند جامعه بهگونهای
است که اختالف تورم تحمیلی بین طبقات ثروتمند و فقیر جامعه در
ازای هر واحد افزایش تورم متوسط  ۱۲درصد افزایش مییابد.
از سوی دیگر ،خانوارها نیز نسبت به تورم تحمیلی با تغییر الگوی
مصرف خود واکنش نشان میدهند .این در حالی است که در بیشتر
مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته ،تنها اثر تورم تحمیلی بر خانوار
مورد بررســی قرار گرفته است و واکنش خانوارها به تورم تحمیلی
نادیده گرفته شده است .درصورتیکه تورم احساسشده توسط هر
خانوار برآیند تورم تحمیلی و واکنشــی اســت که خانوار نسبت به
آن تورم تحمیلی از خود نشــان میدهد .در حقیقت ،متفاوت بودن
قدرت خرید خانوارها سبب میشود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت
به تورم تحمیلی از خود نشان دهند .توضیح اینکه خانوارهای واقع در
دهکهای ثروتمند جامعه این امکان را دارند که با تغییر الگوی مصرف
از قبیل صرفهجویی یا تغییر در کیفیت جنس خریداریشده از تأثیر
تورم تحمیلی بکاهند اما خانوارهای فقیر بر اثر افزایش هزینه کاالهای

ضروری و محدودیت منابع ،چارهای جز افزایش سهم سبد کاالهای
ضروری که معموالً دارای تورم باالتری نسبت به مابقی گروههاست
ندارند .این امر باعث افزایش اثر تورم تحمیلی به آنها خواهد شــد.
بنابراین واکنش خانوارهای ثروتمند نسبت به تورم تحمیلی در جهت
کاهاش اثر تورمیای است که احساس میکنند ،درصورتیکه واکنش
خانوارهای فقیر در جهت افزایش این اثر تورمی خواهد بود.
یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که واکنش خانوارهای فقیر
و ثروتمند بهترتیب سبب تغییر اثر تورم احساسشده به اندازه  ۴درصد
در جهت افزایش و  ۵درصد در جهت کاهش میشود و برآیند دو اثر
تورم تحمیلی و واکنش خانوار نسبت به آن سبب میشود تا نسبت
تورم احساسشده توسط خانوارهای دهک فقیر و دهک ثروتمند با
تورم متوسط بهترتیب  ۱۱۰.۸و  ۸۹.۲درصد باشد .همچنین بهازای
هر واحد افزایش در تورم متوسط ۳۰ ،درصد افزایش نابرابری تورمی

نرخ تورم بهوســیله متوسط شــاخص قیمت مصرفکننده اندازهگیری میشود و
تغییرات هزینه سبد کاالها و خدمات مصرفی یک خانوار نمونه ایرانی را اندازهگیری
میکند .یکی از اهداف مهم شــاخص قیمت تعدیل مناســب حقــوق کارگران و
سیاستهای رفاهی و حمایتی که قشر فقیر جامعه را شامل میشود است اما از آنجا
که شاخص قیمت مصرفکننده یک متوسط وزنی از شاخصهای قیمت کاالهای
مصرفی همه خانوارهای جامعه اســت ،وزن اختصاصیافته به هر خانوار برحسب
هزینه آن خانوار به هزینه کل تعیین میشود .بر این اساس ،چون خانوارهای ثروتمند
هزینه بیشتری انجام میدهند ،وزن آنها در شاخص قیمت بیشتر است و شاخص
قیمت مصرفکننده به شاخص قیمت خانوارهای ثروتمند نزدیکتر است .بنابراین

خانوارها نسبت به تورم
تحمیلی با تغییر الگوی
مصرف خود واکنش نشان
میدهند .این در حالی است
که در بیشتر مطالعاتی که
تاکنون صورت گرفته ،تنها
اثر تورم تحمیلی بر خانوار
مورد بررسی قرار گرفته
است و واکنش خانوارها به
تورم تحمیلی نادیده گرفته
شده است

تورم اعالمشده متفاوت از تورم خانوار فقیر و نزدیک به خانوارهای ثروتمند جامعه
اســت .علیرضا آذربایجانی ،تیمور رحمانی ،سیدعلی مدنیزاده و حسن افروزی در
مطالعهای بــه این موضوع پرداختهاند و نتایج آن را در مقالهای با عنوان «نابرابری
تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن :شواهدی از ایران» در شماره  ۱دوره ۵۶
فصلنامه «تحقیقات اقتصادی» منتشر شده است .در این مطالعه ،نابرابری تورمی بین
دهکهای مختلف جامعه مربوط به سالهای  ۱۳۷۴تا  ۱۳۹۸بررسی شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی متفاوت بودن
الگوی خرید خانوارها در دهکهای درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش
خانوارها در دهکهای مختلف نسبت به تورم است.
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ً
ظاهرا در زمانهای بروز تورم شدید ،تورم دهک فقیر جامعه بیشتر از تورم دهک ثروتمند جامعه
است .از سوی دیگر ،اختالف تورم دهک ثروتمند و دهک فقیر ،در زمانهایی که روند تورم افزایشی
است ،نسبت به زمانی که این روند کاهشی است بیشتر است.

ژورنال

نابرابری تورمی
احساسشده با
تورم متوسط
جامعه رابطه
مثبت دارد و
خط برازششده
نشان میدهد
در زمانهایی که
نرخ تورم متوسط
کمتر از  ۱۰درصد
است ،میزان
نابرابری تومی
کمتر از  ۲درصد
است

مشاهده میشــود .بهعبارتی ،بروز شوک تورمی اثر قابلتوجهی در
افزایش نابرابری تورمی ایفا میکند .همچنین مشاهدات این مطالعه
حاکی از آن است که هرچقدر اختالف دهکهای درآمدی شدیدتر
باشد ،میزان نابرابری تورمی بیشتر خواهد بود.
نابرابری تورمی بهروشهای گوناگــون مورد مطالعه قرار گرفته
است .برخی از محققان با بررســی نابرابری تورمی در اقتصاد ایران
طی سالهای  ۱۳۸۵-۱۳۶۹با استفاده از روش شکاف ثروتمدارانه
نشــان دادهاند که بهجز دو سال  ۱۳۷۳و  ۱۳۷۴در تمامی سالهای
این دوره نرخ تورم خانوارهای با هزینه پایین ،از نرخ تورم خانوارهای
با هزینه باال بیشتر اســت .نتیجه گرفتهاند که طی سه دهه اخیر،
هزینه خانوارهای کمدرآمد نســبت به پردرآمد افزایش بیشــتری
یافته است .از سوی دیگر ،برخی دیگر از محققان ایرانی به محاسبه
نابرابری تورمی در ایران طی دوره  ۱۳۸۵-۱۳۷۴ب هتفکیک استانها
در مناطق شــهری ،مناطق روستایی و کل کشور پرداختهاند .برای
بررســی وجود نابرابری در این مطالعه از دو روش تحقیق توصیفی
شــاخص قیمت مصرفکننده خانوارها (ضریب تغییرات) و شکاف
ثروتمدارانه استفاده شده است .یافتههای این تحقیق حاکی از آن
است که در مقاطع زمانی مختلف بین خانوارهای مناطق شهری و
روستایی نابرابری تورمی وجود دارد و این نابرابری تورمی در مناطق
شهری ملموستر به نظر میرسد.
در مطالعاتی که در مورد نابرابری تورمی در خصوص ایران صورت
گرفته ،به بررســی وجود نابرابری تورمی اکتفا شده است و از میزان
نابرابری تورمی در ســطوح مختلف تــورم صحبتی به میان نیامده
است .همچنین در مطالعاتی که در سایر کشورها نیز انجام گرفته،
اثر رفتار خانوار بر کاهش یا افزایش نابرابری تورمی مورد بررسی قرار

نگرفته اســت .همچنین در مورد
مسئله
تفــاوت در الگــوی بررسی امکان وجود نابرابری تورمی
مصــرف خانوارها در دروندهکی نیز مطالعهای مشاهده
دهکهــای مختلف و نشــده اســت .به همین علت ،در
متفاوت بودن واکنش مطالعه پیــش رو عالوه بر تخمین
آنها نســبت به تورم میزان نابرابری تورمی با استفاده از
تحمیلی سبب میشود دادههای بودجه خانــوار طی دوره
تا بهطور متوسط تورم  ۱۳۹۸-۱۳۷۶در ســطوح مختلف
احساسشــده توسط تورم ،کانالهای ایجاد نابرابری تورم
خانوارهــای فقیــر و مورد بررسی قرار گرفته است.
تحقیق نشان میدهد که ظاهرا ً
ثروتمنــد بهترتیــب
بیشتر و کمتر از تورم در زمانهای بروز تورم شدید ،تورم
متوسطجامعهباشد
دهک فقیر جامعه بیشــتر از تورم
دهک ثروتمند جامعه است .از سوی
دیگــر ،اختالف تورم دهک ثروتمند و دهک فقیر ،در زمانهایی که
روند تورم افزایشی است ،نسبت به زمانی که این روند کاهشی است
بیشتر است .نکته آخر اینکه روند کلی تورم دهک اول و دهم جامعه
ــ یعنی فاصله دو خطچین ــ طی سالهای  ۷۸تاکنون ب هگون های
است که تورم احساسشده توسط خانوار دهک فقیر همیشه بیشتر
از دهک ثروتمند جامعه اســت .حال اگر اختالف تورم احساسشده
توسط خانوارهای دهک اول و دهم بهعنوان شاخص نابرابری تورمی
احساسشده در نظر گرفته شود ،نابرابری تورمی احساسشده با تورم
متوســط جامعه رابطه مثبت دارد و خط برازششده نشان میدهد
در زمانهایی که نرخ تورم متوســط کمتر از  ۱۰درصد است ،میزان
نابرابری تومی کمتر از  ۲درصد است.

دستاوردهای تحقیق :نابرابری تورمی بین اقشار فقیر و ثروتمند
در این مطالعه ابتدا شــاخص قیمت مصرفکننده برای بخشهای مختلف
جامعه به دســت میآید .سپس بر اساس آن ،نابرابری تورمی محاسبه میشود.
بهمنظور محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده برای بخشهای مختلف ،به وزن
مصرفی هر گروه کاالیی توســط خانوارهای شــهری و روستایی در دهکهای
مختلف و شاخص قیمت گروههای کاالیی خانوارهای شهری و روستایی نیاز است
که از دادههای بودجه خانوار برای محاسبه آن استفاده میشود .از آنجا که دادههای
بودجه خانوار مرکز آمار مربوط به سالهای  ۱۳۷۶به قبل بدون وزن نماینده است،
نابرابری تورمی در این مطالعه برای سالهای  ۱۳۷۶به بعد محاسبه شده است.
همچنین شاخص قیمتی گروههای مختلف برای خانوارهای روستایی تنها توسط
مرکز آمار منتشر میشود ولی در خصوص خانوارهای شهری ،مرکز آمار اطالعات
مورد نظر را تنها از ســال  ۱۳۸۱به بعد گزارش داده و دادههای قبلی مروبط به
خانوارهای شهری تنها توسط بانک مرکزی ارائه شده است .از سوی دیگر ،روند
تغییرات قیمت خانوارهای شهری بر اساس گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار
برای ســالهای  ۱۳۸۱به بعد مشابه هم است بنابراین در این مطالعه بهمنظور
محاسبه شاخص قیمت هر دهک ،از دادههای شاخص قیمتی گر وههای مصرفی
بخش روســتایی مرکز آمار و دادههای شاخص قیمتی گروههای مصرفی بخش
شهری بانک مرکزی استفاده شده است .متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در
دهکهای مختلف سبب میشود تا بهازای هر واحد افزایش تورم متوسط ،میزان
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نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه به اندازه  ۱۲درصد افزایش مییابد.
از ســوی دیگر ،تفاوت در قدت خرید خانوارها ســبب میشود تا آنها واکنش
متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند ،بدین صورت که تغییر الگوی مصرف
خانوارهای ثروتمند ســبب میشود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان  ۵درصد
کاهش یابد ،ولی اجبار به افزایش سهم کاالهای ضروری جهت خانوارهای فقیر
میزان تورم تحمیلی به آنها را تا  ۴درصد افزایش میدهد ،بهطوریکه در ازای
هر واحد افزایش تورم متوسط میزان نابرابری تورمی احساسشده توسط خانوارها
نسبت به حالت قبل تا  ۲۰درصد افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،واکنش خانوارها
نســبت به تورم سبب رشد  ۶۶درصدی نابرابری تورمی بهازای هر واحد افزایش
تورم متوسط میشود .همانگونه که در این مطالعه نشان داد شده است ،تفاوت
در الگــوی مصرف خانوارها در دهکهای مختلف و متفاوت بودن واکنش آنها
نسبت به تورم تحمیلی سبب میشود تا بهطور متوسط تورم احساسشده توسط
خانوارهای فقیر و ثروتمند بهترتیب بیشتر و کمتر از تورم متوسط جامعه باشد.
بنابراین از آنجا که بر اساس شــواهد دستمزد خانوارها در هر دوره توسط تورم
متوسط جامعه تبدیل میشــود ،میتوان گفت که در زمان بروز تورم ،وضعیت
خانوارهای فقیر و خانوارهای ثروتمند بهترتیب بدتر و بهتر میشود .بهعبارت دیگر،
نهتنها فشار کســب مالیات تورمی دولت بر خانوارهای فقیر است بلکه این نوع
مالیات سبب میشود تا وضع خانوارهای ثروتمند بهبود یابد.

تسلط بر چرخه بازار:
چگونه احتماالت را به نفع خود تغییر دهیم
هــاوارد مارکــس بــر مدیریــت ریســک متمرکــز بــوده و معتقــد اســت
سرمایهگذاران باید راهبرد سرمایهگذاری را طبق موقعیتهای شخصی
خودشان تعیین کنند و از خود بپرسند که میخواهند نگران ریسک از
دست دادن پول باشند یا نگران ریسک از دست دادن فرصت.
مارکــس بــاور دارد شناســایی فرصتهای ســرمایهگذاری فقط از طریق
مطالعــه و تحقیــق مجدانــه حاصل میشــود ،زیرا افراد باهــوش زیادی
همزمان مشغول همین کار هستند.
او معتقد است بهترین روش برای کسب مزیت سرمایهگذاری نسبت
بــه دیگــران ،از طریق تفســیر برتــر پیامدهای تلویحــی دادههای فعلی
شــرکتها ،مدیریــت روانشناســی ،ارزیابــی وضعیــت فعلــی چرخــهی
کسبوکار و چرخهی بازار است.
مارکس ،مدافع استفاده از راهبرد زمانبندی بازار برای سرمایهگذاری در
روندهای نزولی است .او عقیده دارد سرمایهگذاران ،بهجای اینکه باور
کنند رویدادی قطعی است ،باید آنچه را نمیدانند ،بپذیرند.
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